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Diego Morgado é Jesus, no filme 
“O Filho de Deus”, que estreia 
neste feriadão da Páscoa

Concurso Comida di Buteco 
começa. Petisco Francesinha é 
uma das opções na região
Página 6
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Dengue volta a assustar?

Vídeo arte, fotogra-

fia e arte sonora fazem 

parte da mostra coletiva 

internacional “Futebol: 

o jogo só acaba quando 

termina”, que foi aberta 

no Sesc Vila Mariana na 

quinta-veira passada. En-

tre os destaques, a parti-

cipação da fotógrafa Lela 

Ahmadzal, que mostra um 

time de futebol feminino 

no Afeganistão - as joga-

doras treinam sob vigilân-

cia de soldados em  um 

campo militar. Essas im-

probabiliades e a paixão 

despertada pelo futebol 

foram terreno fértil para 

o curador alemão Alfons 

Hug, radicado no Brasil, 

que já foi o responsável 

por duas bienais de arte 

em São Paulo. A mostra 

chega ao Brasil depois de 

já ter sido apresentada no 

Rio de Janeiro e também 

em Montevidéu e Buenos 

Aires. Fica aberta ao públi-

co no hall de exposições 

do Sesc, gratuitamente, 

até o dia 29 de junho. Reu-

ne ainda artistass como 

Simon Gush, Dias e Ried-

meg, Fernando Gutierrez, 

entre outros    Página 5

Futebol é retratado em mostra internacional 

Vila Clementino terá ação para 
marcar Semana da Imunodeficiência

O número de casos da 

dengue subiu 42% no perí-

odo de dezembro a abril 

em São Paulo e, na sema-

na passada, foi confirma-

da a morte de um menino 

de seis anos - a primeira 

provocada pela forma gra-

ve da doença este ano 

na cidade. Ainda assim, o 

Ministério da Saúde alerta 

que o número não indica 

epidemia e a maioria dos 

bairros não tem números 

alarmantes. A Prefeitura 

espera que as notificações 

caiam nos próximos dias 

e a região de Vila Maria-

na, Saúde, Jabaquara e 

Cursino não está entre 

as que tem alta incidên-

cia de casos - eles estão 

concentrados sobretudo 

na zona oeste e norte da 

cidade. Mas o bairro vi-

zinho de Santo Amaro 

tem apresentado alta. O 

essencial é ficar atento 

aos sintomas e também 

evitar o acúmulo de água 

parada que pode facilitar 

a proliferação do mosqui-

to na região e a conse-

quente contaminação de 

mais pessoas pelo vírus 

da dengue.   Página 4

A imunodeficiência é 

um grupo de doenças, ca-

racterizadas por um ou 

mais defeitos do sistema 

imunológico, responsável 

pela defesa do organismo. 

Como consequência des-

sas alterações, o indivíduo 

se torna mais propenso 

a apresentar infecções. 

O importante é realizar o 

diagnóstico precoce para 

que o tratamento seja fei-

to logo e de forma ade-

quada. Por isso, na próxi-

ma semana, uma ação da 

Unifesp vai alertar para a 

importância da Semana da 

Imunodeficiência, com a 

soltura de balões. Página 4
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Obras da linha 5 avençam e 
geram expectativas na região

Mais da metade das 

obras civis da estação 

Brooklin (foto acima), na 

expansão da linha Lilás (5) 

do metrô, já estão concluí-

das. A população da região 

de Vila Mariana e bairros 

atendidos pelas linhas azul 

e verde acompanham com 

ansiedade o andamento 

desse trabalho, já que a 

futura operação gera gran-

de expectativa. O trecho 

atenderá hospitais, par-

ques, entidades... Página 3

VOCÊ PRECISA SABER INGLÊS
Professores Nati vos ou com Fluência Nati va

Aula Preços

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

R$ 25,00 por aluno, por hora

Individual R$ 65,00 por hora

R$ 30,00 por aluno, por hora

R$ 40,00 por aluno, por hora

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

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

Áries - 21/03 a 20/04 
Para superar uma fase de 

cobranças alheias, o ariano 
agora contará com um pique 
mais acelerado e também 
muita criatividade como seus 
aliados em sua luta diária. 
Energia e ideias ajudando a 
criar um novo ritmo.
Touro - 21/04 a 20/05 

O taurino está entrando 
em  um conflito que pode-
rá se transformar em uma 
verdadeira guerra. Se achar 
que deve, parta para ela. 
Mas, se prefere evitar, en-
tão é melhor medir agora 
suas palavras e atitudes...
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Intrigas não merecem aten-
ção. Ainda assim, o geminiano 
está receoso por conta de 
boatos, fofocas, suposições. 
O melhor que tem a fazer é 
tirar tudo a limpo o mais rápi-
do possível. Só assim poderá 
voltar a agir com naturalidade.
Câncer - 21/06 a 21/07

Para conseguir que valo-
rizem seus pontos fortes, o 
canceriano precisará assumir 
publicamente seus pontos 
fracos. Mostrar-se humano e 
falível é uma vantagem, des-
de que mostre empenho em 
melhorar sempre.
Leão - 22/07 a 22/08

Será preciso agir com mais 
firmeza em algumas situa-
ções domésticas. Dizer não 
é sempre difícil, mas muitas 
vezes inevitável. E no futuro 
poderá evitar problemas bem 
mais complexos. Seja honesto 
consigo e com aqueles a quem 
ama.
Virgem - 23/08 a 22/09

Bom momento para nego-
ciar com pessoas e empresas 
que pareciam mais distantes. 
A habilidade do virginiano em 
apresentar propostas está em 
alta e conseguirá convencer 
mesmo seus superiores. Boa 
fase para crescer profi ssional-
mente.
Libra - 23/9 a 22/10

Se o libriano não está con-
seguindo ser espontâneo com 
pessoas que sempre lhe foram 
íntimas, é porque algo se per-
deu nessas relações. Hora de 
perguntar o que aconteceu 
e se ainda há chance de vol-
tar atrás. É hora de refletir.
Escorpião -  23/10 a 22/11

Às vezes nos sentimos tão 
apegados a algumas situações 
e coisas materiais que até pa-
rece que não conseguiríamos 
sobreviver sem elas. Mas, será 
um bom teste para o escorpia-
no perceber que sobrevive, 
sim. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Parece que o mundo vai 
acabar amanhã! Pode até ser, 
mas nem assim o sagitariano 
precisa ter tanta pressa, que-
rer decidir coisas importantes 
de uma hora para outra. É pre-
ciso refl etir para agir correta-
mente para não se arrepender 
depois!
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Com alto astral e muito 
otimismo, o capricorniano 
vai atravessar a semana com 
chance de reorganizar sua 
vida, em especial a profi ssio-
nal. Mas, mesmo suas relações 
podem ficar mais leves nos 
próximos dias.
 Aquário -21/01 a 19/02

Será preciso aceitar que 
as pessoas mudam, o mundo 
gira, a vida segue. Chore, se 
preciso for, mas admita que 
algumas cosias nunca mais 
serão as mesmas. “Levanta, 
sacode a poeira e dá a volta 
por cima”.
Peixes - 20/02 a 20/03

Procue fazer algo diferente, 
que fuja à sua rotina. O pisciano 
precisa entender que há um 
mundo além do seu, pessoas 
com sentimentos e desejos que 
podem até ser opostos, mas tão 
válidos quanto os seus. Experi-
mente conhecê-los!

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Capitão America 2: O 
Soldado Invernal DIG - 12 Anos 
- 11h30S - 14h30 - 17h30 - 20h30 - 
23h30C 

• Sala 2 - Copa de Elite DIG - 14 
Anos - 12h00S - 14h40 - 17h10 - 19h25 
- 21h40 - 00h10C 

• Sala 3 - Capitão America 2: 
O Soldado Invernal 3D - 12 Anos 
- 12h30S - 15h30 - 18h30 - 21h30 - 
00h30C 

• Sala 4 - Hoje Eu Quero Voltar 
Sozinho DIG - 12 Anos - 13h30 - 15h45 
- 18h15 - 20h40 - 23h20C 

• Sala 5 - Julio Sumiu DIG - 16 
Anos - 11h45S - 14h00 - 16h15 - 18h40 
- 21h20 - 23h40C 

• Sala 6 - Noé 3D - 14 Anos - 12h10S 
- 15h10 - 18h10 - 21h10E - 00h20C • 
Sala 6 - O Congresso Futurista DIG 
- 12 Anos - 21h10I 

• Sala 7 - Capitão America 2: O 
Soldado Invernal 3D (Dub) - 12 Anos 

- 22h10 • Sala 7 - Noé DIG (Dub) - 14 
Anos - 13h10 - 19h10 • Sala 7 - Diver-
gente DIG (Dub) - 14 Anos - 16h10 

• Sala 8 - Rio 2 DIG (Dub) - Livre - 
12h50 - 15h20 - 17h40 - 20h00 

• Sala 8 - Noé DIG - 14 Anos - 
22h20 

• Sala 9 - Divergente DIG - 14 
Anos - 22h30 • Sala 9 - O Filho de 
Deus DIG - 14 Anos - 10h50S • Sala 
9 - O Filho de Deus DIG (Dub) - 14 
Anos - 13h20 - 16h20 - 19h20 

• Sala 10 - Divergente DIG - 14 
Anos - 11h40S - 14h50 - 17h50 - 20h50 
- 00h05C 

                                                                                                                     
Pátio Paulista R. Treze de Maio, 

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

• Sala 1 - Capitão America 2: O 
Soldado Invernal 3D - 12 Anos - 
12h30S - 15h30 - 18h30 - 21h30 

• Sala 2 - Noé 3D - 14 Anos - 12h10S 
- 15h10 - 18h10 - 21h10 

• Sala 3 - Capitão America 2: 
O Soldado Invernal 3D - 12 Anos 

- 11h40S - 14h30 - 17h30 - 20h30E 
- 23h30A • Sala 3 - O Congresso 
Futurista DIG - 12 Anos - 20h30I 

• Sala 4 - Divergente DIG - 14 
Anos - 12h20S - 15h20 - 18h20 - 21h40 

• Sala 5 - Noé DIG - 14 Anos - 13h10 
- 16h10 - 19h10 - 22h10 

• Sala 6 - Rio 2 DIG (Dub) - Livre - 
12h00S - 14h50 - 17h20 - 19h50 • Sala 
6 - Capitão America 2: O Soldado 
Invernal DIG - 12 Anos - 22h20 

• Sala 7 - Confi a em Mim DIG - 12 
Anos - 14h00 

• Sala 7 - Copa de Elite DIG - 14 
Anos - 16h20 - 18h40 - 21h00 - 23h20A

Legendas:A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (19); 
C-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta-feira (18) e Sábado 
(19);E- Esta sessão NÃO será exibi-
da Segunda-feira (21) e Terça (22); 
I-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Segunda-feira (21) e Terça-feira 
(22); S-Esta sessão NÃO será exibi-
da Quinta-feira (17), Terça-feira (22) 
e Quarta-feira (23/04).

Inscrições para 
orquestra de violões

 A Orquestra de Violões 
da Fundação Mokiti Okada, 
que é uma atividade gratuita, 
está com inscrições abertas 
para novos alunos até o dia 
29 de abril. Para participar 
não é necessário nenhum 
tipo de experiência musical, 
mas é preciso levar o violão. A 
atividade é voltada ao público 
a partir de 12 anos e acontece 
aos sábados das 14h às 18h. 
A FMO fi ca na Rua Morgado 
de Mateus, 77 -  Vila Mariana.
Inscrições: 2539-8002 ou pelo 
e-mail musical@fmo.org.br. 

Curso gratuito:
cuidadores de 
idosos

No dia 25 de abril, sexta-
-feira, das 8h30 às 17h30 acon-
tece mais uma edição do curso 
“Boas Práticas para a Atenção 
à Pessoa idosa” na Câmara 
Municipal de São Paulo - Sala 
Sérgio Vieira de Melo - 1º SS. 
O curso também será minis-
trado nos dias 23 de maio, 
agosto, setembro e outubro 
para 80 pessoas.É totalmente 
gratuito e será fornecido um 
certifi cado, um manual com 
dicas importantes para quem 
cuida de idosos, um coffe 
break no período da  manhã 
e um coff e break no período 
da tarde. A Câmara fica no 
Viaduto Jacareí,100. 

Problemas com a 
bebida? 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. Inf: 3315 -9333.  

Artesanato 
Até 30 de abril, todas as 

quartas-feiras, às 9h, a Biblio-
teca Amadeu Amaral está 
promovendo um curso gratui-
to de artesanato, sob a coor-
denação do  Grupo Sempre é 
Tempo. A Biblioteca Amadeu 
Amaral fi ca na R. José Clóvis 
Castro, s/nº, Jardim da Saúde.
Telefone: 5061-3320.

Exposição:
da Independência 
ao Grito

A exposição “Da Inde-
pendencia ao Grito”, com 
curador ia  de Margar ida 
Andreatta,arqueóloga do Mu-
seu Paulista, revela aspectos 
da casa histórica do Parque 
da Independência por meio de 
imagens, desenhos e fragmen-
tos do cotidiano. A visitação 
acontece de terça a domingo, 
das  9h às 17h. A entrada é 
gratuita. A Casa do Grito fi ca 
no Parque da Independência, 
s/nº, Ipiranga. Informações: 
2068-0032.  

Tarde Sertaneja 
na Biblioteca 

Dia 19, sábado, às 16h, 
a Biblioteca Paulo Duarte 
apresenta a Tarde Sertaneja. 
O projeto propõe o resgate 
das raízes caboclas por meio 
de apresentações de violeiros 
nas quais o público canta, faz 
poesias e propõe músicas.A 
entrada é grátis. A Biblioteca 
Paulo Duarte fi ca na Rua Arsê-
nio Tavollieri, 45 - Jabaquara. 
Inf: 5011-8819 e 5011-7445. 

Contação de 
Histórias 

Dia 24 de abril, quinta-feira, 
às 14h, a Biblioteca Raul Bopp 
apresenta a narração de três 
histórias,  com Suely Santana. 
São três histórias entremea-
das por brincasdeiras e sur-
presas: “A caixa de Pandora”, 
“A menina dos brincos de 
ouro” e “O lençol mágico”. 
A Biblioteca Raul Bopp fica 
na Rua Muniz de Sousa, 1.155 
- Aclimação. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: 3208-1895.

Teatro Infantil: 
Branca de Neve

No feriado do dia 18 de 
abril, sexta-feira, às 16h, a 
peça infantil “Branca de Neve- 
O Conto” será apresentada 
em uma sessão especial no 
Teatro Santo Agostinho, na re-
gião do Paraíso.  O Teatro fi ca  
Rua Apeninos,118- próximo 
ao Metrô Vergueiro. Informa-
ções: 3209-4858. Os ingressos 
custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 
20,00 (meia-entrada).

• ACONTECE

• CINEMA

• CULTURA• EVENTO

Desvendar o universo do 
movimento cultural alemão 
Deutscher Werkbund é o que 
propõe a exposição “100 Anos 
de Arquitetura e Design na 
Alemanha”, que fi ca em cartaz 
no Centro Cultural São Paulo 
(CCSP) até o dia 18 de maio, 
com entrada franca. 

Recebida pela primeira vez 
na América Latina, a exposição 
comemora o centésimo aniver-
sário do movimento Deutscher 
Werkbund. Fundado em 1907, 
Deutscher Werkbund é um 
movimento de arquitetura e 
design alemão pouco conheci-
do no Brasil, que apresentou 
uma linha arquitetônica mais 
adequada aos padrões de pra-
ticidade da industrialização, 
destacando-se pela sua funcio-
nalidade. 

Sendo considerada a ascen-
dência mais próxima da escola 

Bauhaus, movimento da van-
guarda alemã que reunia áreas 
como o design, as artes plás-
ticas e tecnologias no desen-
volvimento de seus estudos, 
Werkbund surgiu por meio de 
exposições que reuniam jo-
vens artistas na Alemanha e 
canalizou suas ideias em torno 
da beleza e praticidade de suas 
obras.

Estruturada em sete se-
ções cronologicamente plane-
jadas para explicar os estilos 
que perpetuavam no período, 
a mostra conta com objetos 
como xícaras e vasos, datados 
de cada época do movimento.

A ideia consiste em harmo-
nizar utensílios do cotidiano, 
tirando o aspecto “industria-
lizado” e atuando em proble-
mas urbanísticos. “Sua infl uên-
cia na Alemanha vem de uma 
associação que reúne várias 

pessoas de diversos campos 
das artes, estudantes visioná-
rios que quebraram o design 
antigo, elevando o conceito de 
que o design simples também 
pode ser complexo e muito 
bem feito”, conta Sören Metz, 
curador da exposição. 

O objetivo da mostra é tor-
nar pública a perspectiva sobre 
o movimento alemão e as mu-
danças que aconteceram sob 
sua infl uência, além de ressal-
tar a importância de seu lega-
do na história da arquitetura e 
do design.

A exposição “100 Anos de 
Arquitetura e Design na Ale-
manha” estará no Centro Cul-
tural São Paulo. Rua Vergueiro, 
1.000, Paraíso. Tel. 3397-4002. 
Próximo da estação Vergueiro 
do metrô.  Até dia 18/5. 3ª a 6ª, 
das 10h às 20h. Sáb. Dom e fe-
riados, das 10h às 18h. Grátis.

Mostra de design alemão 
estará no Centro Cultural

Como se tornar um cida-
dão consciente, pensante e 
capaz de tomar suas próprias 
decisões em qualquer área da 
vida? Essa discussão será leva-
da adiante pela UMAPAZ, em 
um encontro no dia 22 de abril. 

A ideia é elencar as compe-
tências necessárias para que 
as pessoas se mantenham em 
constante evolução, capazes 
de conviver numa nova socie-
dade, onde impere uma cultura 
de paz, de solução dialogada de 
confl itos e de busca de felicida-
de.

O encontro faz parte de uma 
série, denominada “Ciclo de Es-
tudos - Cultura de Paz, Saúde e 
Bem -Estar. O tema deste que 
é o segundo encontro do ciclo 
é Competências Humanas - do 
sutil ao pragmático.

 O facilitador, Paulo Rober-
to Pereira, é consultor e médico 
pediatra formado pela Faculda-
de de Medicina da Universidade 
de São Paulo, com especializa-
ção em Administração Hospita-
lar pela Fundação Getúlio Var-
gas. Trabalhou de 1981 a 1992 
como pediatra e administrador 
no Hospital Universitário da 
USP e de 1993 a 2003 ocupou o 
cargo de Diretor Executivo do 
Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas da FMUSP. De 2003 
a 2011 foi facilitador de cursos 

de desenvolvimento de execu-
tivos de grandes empresas.

Foi também Presidente 
da Fundação Criança, de 1999 
até outubro de 2008 quando 
da construção do Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil 
(ITACI) e Presidente da Associa-
ção Doutores da Alegria – Arte, 
Formação e Desenvolvimento, 
de 2007 a 2010.

Atualmente desenvolve 
projetos de educação e forma-
ção em competências humanas 
para o desenvolvimento de 
Maturidade Emocional e Matu-
ridade Espiritual através de sua 
própria empresa PRENIL – Con-
sultoria e Treinamento em Ges-
tão Empresarial SS Ltda.

Já a coordenação caberá a 
Morgana de Campos Krauzer

 Para se inscrever, é neces-
sário preencher o formulário 
(disponível aqui) e enviá-lo 
para: mkrauzer@prefeitura.
sp.gov.br

O encontro será dia 22 de 
abril, terça-feira, das 14h30 às 
17h30 na Sede do DEA/UMAPAZ 
- Parque Ibirapuera, à Avenida 
IV Centenário, 1268.

Pedestres podem acessar 
pelo Portão 7A, na Av. Repúbli-
ca do Líbano (Zona Azul).

Inscrições devem ser feitas 
pelo email mkrauzer@prefeitu-
ra.sp.gov.br

Umapaz promove ciclo de 
estudos sobre cultura de 
paz, bem-estar e saúde

No fi m de semana que é um 
feriado prolongado, unindo as 
folgas da Páscoa e do Dia de Ti-
radentes, uma boa opção para 
quem não viaja é ir ao cinema.

Os interessados em confe-
rir estreias podem optar por 
um fi lme que esteja relacio-
nado à fé cristã, que é o caso 
de “O Filho de Deus”. O lon-
ga conta a história de Jesus 
como uma grande aventura 
épica, seguindo de maneira 
fi el as passagens da Bíblia. 
Para os que não gostaram de 
Noé, outra estreia recente 
mas que interpreta a história 

bíblica de maneira diferencia-
da, pode ser uma boa pedida. 

O elenco não traz grandes 
estrelas conhecidas do público 
e tem nomes como Diogo Mor-
gado e Roma Downey. 

Quem busca uma comédia 
com pitadas de crítica social 
pode conferir “Júlio Sumiu”. 
O longa nacional tem no elen-
co Lília Cabral;  Fiuk; Carolina 
Dieckmann; Pedro Nercessian 
e Stepan Nercessian.

Na história, Lília Cabral é 
Edna, que acorda no meio da 
noite e se desespera ao saber 
que seu caçula Julio desapare-

ceu sem deixar vestígios. Preo-
cupada com a falta de ação da 
polícia, ela sobe o morro para 
conversar com o trafi cante Tião 
Demônio, que estaria manten-
do seu fi lho refém. No meio de 
um tiroteio, Edna se vê obri-
gada a levar para casa sacolas 
cheias de drogas. Com a ajuda 
de Sílvio, o fi lho mais velho, ela 
transforma o apartamento em 
uma “boca” para pagar o res-
gate de Julio. Em meio a muitas 
confusões e reviravoltas, uma 
dona de casa conservadora 
muda sua vida e seus princípios 
tentando salvar a família.

Páscoa tem estreia de fi lme 
sobre Jesus e comédia nacional

NOVO ENDEREÇO:
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• TRANSPORTES

O andamento das obras da 
Linha 5 - Lilás é acompanhado 
de perto pelos moradores da 
Vila Mariana, bem como da re-
gião de Santo Amaro, bairros 
que serão diretamente bene-
fi ciados quando a linha entrar 
em funcionamento total - o 
que está só previsto para 2016. 

Mas, quem vive ao redor da 
linha azul, na região do Jaba-
quara, ou verde, na região do 
Ipiranga, também espera an-
siosamente pela inauguração 
das estações, já que as duas 
linhas estarão interligadas à 
Lilás nas estações Santa Cruz 
e Chácara Klabin, respectiva-
mente. Os bairros terão acesso 
facilitado ao comércio de Mo-
ema, aos hospitais da região, 
a entidades como a AACD e a 
parques como o do Ibirapuera 
e da Bicicleta.

Este mês, o governador Ge-
raldo Alckmin visitou as obras 
da futura estação Brooklin da 
Linha 5 - Lilás, que, atualmen-
te, está em expansão entre as 
estações Adolfo Pinheiro (em 
operação assistida) e Chácara 
Klabin. Na estação Brooklin 
foi feito, até agora, 54,4% das 
obras civis. A construção dessa 
estação está sendo feita pelo 
método de cinco poços, cada 
um com profundidade de 28 
metros, o equivalente a um 
prédio de 10 andares. “É uma 
linha muito importante, por-
que é integradora e passará 
por muitos hospitais”, disse o 
governador.

Além da estação Brooklin, as 
obras do prolongamento da Li-
nha 5-Lilás também incluem os 
poços de ventilação e de saída 

de emergência São Sebastião, 
Roque Petrella e Bandeirantes, 
bem como o poço Conde de 
Itu, local de partida das tune-
ladoras (shields ou tatuzões). 
Além da estação Brooklin, as 
obras do prolongamento da Li-
nha 5-Lilás também incluem os 
poços de ventilação e de saída 

de emergência São Sebastião, 
Roque Petrella e Bandeirantes

Ao todo, a Linha 5 - Lilás 
terá 10 novas estações (Alto 
da Boa Vista, Borba Gato, 
Brooklin, Campo Belo, Eucalip-
tos, Moema, AACD-Servidor, 
Hospital São Paulo, Santa Cruz 
e Chácara Klabin). 

Obras da linha lilás do 
metrô avançam no Brooklin

• SEGURANÇA

Polícia Civil divulga foto de suspeitos de 
matar professor na Rua Abílio Soares

Foram divulgadas esta se-
mana as fotos dos suspeitos 
de balear e matar o professor 
Gomides Vas de Lima Neto, de 
46 anos, durante um assalto 
em frente a um supermercado, 
por volta das 22h30 do dia 8, na 
Rua Abílio Soares, na Vila Ma-
riana. Dentro do carro, um VW 
Golf branco, a vítima aguarda-
va por sua namorada, que fazia 
compras no supermercado. A 
dupla de assaltantes anunciou 
o roubo e atirou duas vezes no 
professor, que foi socorrido 
ao Pronto Socorro Vergueiro, 
onde morreu.

Cerca de 30 minutos de-
pois do roubo, os criminosos 
abandonaram o veículo na Rua 
Maracai, no Cambuci, onde fo-
ram fl agrados pelas câmeras 
de circuito interno de um edi-
fício. As imagens da fi lmagem 
apreendida pela polícia foram 

congeladas. O latrocínio foi 
registrado no 78º Distrito Poli-
cial (Jardins), onde está sendo 
investigado. 

Quem tiver qualquer in-
formação sobre os suspeitos 
pode entrar em contato com 
o 78º DP, nos telefones: 3081-
6682 / 3081-7668 / 3082-0160 
e 3086-0945. As informações 
também podem ser passadas 
pelo site www.webdenuncia.

org.br ou pelo Disque-Denún-
cia (181). O sigilo é absoluto. 
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Dra. Madalena Calvo Pardo
(CRO 4168)

O número de casos de 
dengue no município de São 
Paulo até o início de abril cres-
ceu 42%, na comparação com 
o mesmo período de 2013, e 
chegou a 1.745. A informação 
foi divulgada esta semana pela 
prefeitura. O período analisado 
engloba as 14 primeiras sema-
nas epidemiológicas [critério 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde e que é contado de 
domingo a sábado]. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
esse período é compreendido 
entre os dias 29 de dezembro 
do ano passado e 5 de abril. Na 
região de Vila Mariana, Saúde, 
Jabaquara e Vila Mariana, não 
foi registrado número alar-
mante de casos, mas a orien-
tação é de atenção constante 
a sintomas e de atitudes para 
evitar que o mosquito se espa-
lhe. A vizinha região de Santo 
Amaro, entretanto, tem notifi -
cação ainda baixa, mas acima 
da média da capital.

É importante ainda lem-
brar que o mosquito existe em 
toda a região, mas para que a 
transmissão da dengue se tor-
ne mais frequente, só haven-
do mais pessoas doentes. Isto 
porque o Aedes aegipty é ve-
tor, ou seja, ele “carrega” o ví-
rus de uma pessoa para outra, 
pela picada.

Um dos casos é o de um 
garoto de 6 anos, morador do 
Jaguaré, que morreu no dia 2 
de abril por dengue grave. É 
o primeiro óbito causado pela 
doença na cidade este ano. 

Com esses registros, a taxa 
média de incidência em São 
Paulo alcançou 15,5 casos para 
cada grupo de 100 mil habitan-
tes, valor ainda considerado 

baixo pelo Ministério da Saú-
de. O ministério considera in-
cidência média entre 100 e 300 
casos por 100 mil habitantes. 
Acima disso, a incidência é con-
siderada alta.

Nas 14 primeiras semanas 
epidemiológicas de 2013 foram 
notifi cados 1.229 casos de den-
gue. Em todo o ano passado, 
foram registrados 2.617 casos.

Os dados, segundo a prefei-
tura, indicam um acréscimo de 
579 registros de dengue desde 
o último balanço. Mas isso, de 
acordo com a Secretaria de 
Saúde, não indica necessaria-
mente novos casos, porque as 
notifi cações são recebidas das 
unidades públicas e privadas, 
analisadas e só depois lança-
das no sistema federal.

A maior incidência de casos 
ocorreu nos distritos próximos 
à cidade de Osasco, na zona 
oeste da capital. No Jaguaré, 
foram registrados 324 casos, 
com índice considerado alto, 
de 649,8 casos por 100 mil ha-
bitantes. Na Lapa, foram noti-
fi cados 158 casos, com índice 
médio de 240,3 ocorrências 
por grupo de 100 mil habitan-
tes. No Rio Pequeno, 147 casos 
foram registrados, com índice 

de 124,1, considerado médio 
pelo Ministério da Saúde.

Bairros como Tremembé 
(zona norte), Vila Jacuí (zona 
leste), Carrão (zona leste)  e 
Vila Leopoldina (zona oeste), 
também tem baixa notifi ca-
ção, mas está acima da média 
da capital.

Para prevenir a dengue, 
a prefeitura orienta a popu-
lação a guardar latas, baldes 
e potes sempre virados para 
baixo; manter a caixa d’água 
fechada; tratar as piscinas com 
cloro ou mantê-las cobertas; 
furar pneus ou guardá-los em 
ambientes cobertos; e encher 
vasos de plantas com areia.

Os sintomas mais comuns de 
dengue são febre alta, fraqueza, 
dor no corpo, nas articulações e 
no fundo dos olhos, dor de cabe-
ça, náuseas e vômitos. Se além 
desses sintomas houver dores 
abdominais contínuas, suor 
intenso e queda de pressão, a 
pessoa pode estar com dengue 
hemorrágica. Em qualquer um 
dos casos, é preciso procurar 
um serviço de saúde.

A prefeitura informou que 
tem intensifi cado as ações de 
combate e prevenção à den-
gue em toda a cidade.

• SAÚDE

Dengue volta a ameaçar, mas 
região não concentra casos

Entre os dias 22 a 29 de 
abril, a Vila Clementino vai se-
diar um evento para conscien-
tizar sobre a importância do 
diagnóstico precoce para tra-
tamento da imunodefi ciência. 
A Semana da Imunodefi ciência 
será lembrada pelo  ambula-
tório de Imunologia Clínica da 
Escola Paulista de Medicina da 
Unifesp  com a soltura de ba-
lões vermelhos, às 11h30. 

E a Vila Clementino será 
apenas um dos setenta pontos 
espalhados pelo mundo onde 
a ação ocorrerá simultanea-
mente. Todos são centros de 
tratamento, em vários países.

A imunodefi ciência
A imunodefi ciência é um 

grupo de doenças, que são ca-
racterizadas por um ou mais 
defeitos do sistema imunoló-
gico, responsável pela defesa 
do organismo. Como consequ-
ência dessas alterações, o indi-
víduo se torna mais propenso 
a apresentar infecções. Exis-
tem dois grupos de alterações 
imunológicas: o primeiro gru-
po é constituído por defeitos 
hereditários, que geralmente 
iniciam-se na infância, embora 
em algumas situações só se 
manifestem na idade adulta. 
Estas alterações são conheci-
das como imunodefi ciências 
primárias ou congênitas; o 
segundo grupo, muito mais 
frequente, é constituído por 
defeitos não hereditários, mas 
decorrentes de outras condi-
ções, como, por exemplo, des-
nutrição e infecção pelo HIV 
(vírus causador da AIDS). Esses 
defeitos são conhecidos como 
imunodefi ciências secundárias 
ou adquiridas.

“No Brasil, as imunodefi ci-

ências primárias são subdiag-
nosticadas, e muitos pacien-
tes apresentam sequelas pela 
demora no diagnóstico ou 
mesmo falecem antes dele”, 
explica a professora Beatriz 
Carvalho, responsável pelo 
atendimento do ambulatório. 
Estima-se que a prevalência 
das imunodefi ciências primá-
rias seja de aproximadamen-
te um caso para cada dois mil 
habitantes. “No Brasil, temos 
entre quatro e cinco mil casos 
diagnosticados, o que mostra 
o enorme número de pacien-
tes ainda sem diagnóstico”, 
ressalta a professora.

Tratamento e custos
Quanto mais precoce o 

diagnóstico, melhores são as 
chances de uma boa qualidade 
de vida para o paciente. Quan-
do ele é feito tardiamente, a 
probabilidade de ocorrência 
de complicações e sequelas é 
muito maior, inclusive com ris-
co de morte. “Por isso, é mui-
to importante que as crianças 
sejam levadas rotineiramente 
ao pediatra, desde os primei-
ros meses de vida”, ressalta a 
professora. De acordo com es-
tudo publicado em 2007, pela 

Jeff rey Modell Foundation, tra-
tar estes pacientes é mais ba-
rato que mantê-los sem diag-
nóstico adequado. O impacto 
econômico ao sistema de saú-
de dos Estados Unidos, no que 
diz respeito ao tratamento de 
pacientes subdiagnosticados, 
ultrapassam os US$ 40 bilhões 
anualmente.

O tratamento depende do 
tipo da imunodefi ciência, e 
algumas modalidades consis-
tem em medicações para esti-
mular a produção de glóbulos 
brancos, a reposição mensal 
de anticorpos, a terapia gênica 
– ainda não disponível no Bra-
sil – e o transplante de medula 
óssea, já realizado em nosso 
país para várias imunodefi ciên-
cias. “O mais importante é que 
as imunodefi ciências sejam 
corretamente diagnosticadas, 
para que o tratamento mais 
adequado seja indicado o mais 
precocemente possível”.

A Ação em comemoração 
à Semana da Imunodefi ciência 
acontece na terça-feira, dia 22 
de abril, às 11h30, no Ambulató-
rio de Imunologia Clínica (EPM/
Unifesp), que fi ca na Rua dos 
Otonis, 725, Vila Clementino.

Balões vermelhos alertarão 
sobre imunodefi ciência

Paul Nicholson
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Ovos de Páscoa: 
consumo pode ser 
saudável para crianças

Comer chocolate pode fazer 
bem à saúde da criança, mas os 
pais e responsáveis precisam fi -
car atentos. O alerta é da nutri-
cionista Glauce Hiromi Yonami-
ne, do programa “Meu Pratinho 
Saudável”, parceria do Instituto 
da Criança do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da 
USP, unidade ligada à Secretaria 
de Estado da Saúde, com a La-
tinMed Editora em Saúde.

Segundo ela, o alimento 
deve ser oferecido com mode-
ração. Ficar de olho no tamanho 
e na quantidade de ovos de cho-
colate que as crianças ganham 
na Páscoa é importante para evi-
tar o consumo exagerado e os 
efeitos negativos associados ao 
açúcar e as gorduras presentes 
no doce como cáries, colesterol 
e triglicérides altos, diabetes e 
obesidade.

As vantagens do chocolate 
estão ligadas ao teor de cacau. 
Estudos  demonstram que o 
consumo regular, mas modera-
do, está associado à diminuição 
do risco de doenças cardiovas-
culares, já que o cacau contém 
compostos fenólicos, responsá-
veis por atividade antioxidante, 
anti-infl amatória, vasodilatora e 
combativa à obstrução arterial.

Segundo a nutricionista, du-
rante o período de exposição 
das crianças à guloseima os pais 
não devem descuidar da alimen-
tação. “É preciso respeitar os 
horários das refeições e a quali-
dade da alimentação. Oferecer 
alimentos com menor teor de 
gordura, restringir outros doces 
e aumentar a oferta de frutas e 
hortaliças ajudam a equilibrar a 
alimentação”, explica.

A dica é separar a porção de 
chocolate para consumo e não 
deixar o ovo à disposição para a 

criança comer o quanto quiser. 
Menores de dois anos de idade 
não devem consumir açúcares 
nem doces. A partir dos dois 
anos, a quantidade máxima reco-
mendada é de uma porção de 55 
kcal por dia. Considerando ape-
nas o consumo de chocolates 
como doces, se a criança ganhar 
um ovo de páscoa de 100g (560 
kcal) e consumir uma porção 
por dia, este ovo durará 10 dias.

Siga também algumas dicas 
para escolher os ovos:

- Optar pelos amargos ou 
meio amargos: Os benefícios 
do chocolate estão associados 
ao teor de cacau e dos compos-
tos fenólicos, responsáveis pelo 
amargor. O chocolate amargo 
é o ideal e em segundo lugar o 
meio amargo. Apesar da opção 
ao leite ser a preferida das crian-
ças, ela contém menos cacau e 
mais açúcar. O branco não é re-
comendável por não conter ca-
cau. Recheados podem conter 
mais açúcar e gorduras.

- Avaliar os ingredientes do 
produto: Os ingredientes apa-
recem listados nos rótulos dos 
produtos em forma decrescen-
te, a partir do que está presen-
te em maior quantidade para o 
menor. Pais com crianças alérgi-
cas a alimentos, doença celíaca 
e diabetes devem fazer a leitura 
cuidadosa dos rótulos para evi-
tar contaminaçãoo. É recomen-
dável optar por produtos espe-
cialmente formulados para as 
restrições como os sem glúten, 
diet, à base de soja ou alfarroba.

- Ensinar a criança a sabo-
rear os alimentos: Quando a 
criança comer o chocolate é 
importante que esteja em am-
biente agradável e não tenha 
distrações (como televisão ou 
computador).

A Copa do Mundo da Fifa 
está chegando e aos poucos 
o espírito do esporte mais po-
pular do país começa a tomar 
conta - afi nal, o Brasil é a sede 
do campeonato em 2014! E 
para quem realmente curte o 
futebol, nada melhor do que 
se deixar envolver pela arte 
deste esporte em uma expo-
sição que vem passando por 
cidades como Buenos Aires, 
Montevidéu e Rio de Janeiro.

Na semana passada, o Sesc 
Vila Mariana inaugurou o mos-
tra coletiva “Futebol: o jogo só 
acaba quando termina”, em 
parceria com o Goethe Insti-
tut, com curadoria do alemão 
Alfons Hug. São trabalhos de 
vídeo-arte, fotografi a e arte 
sonora de artistas como Simon 
Gush, Dias & Riedweg, Fernan-
do Gutiérrez, Gianfranco Fos-
chino, Lela Ahmadzai, Lukas Li-
geti, Marina Camargo, Michael 
Wesely, Mikhael Subotzky, 
Muu Blanco, Pablo Lobato, 
Santiago Tavella e Zhang Qing.

 “Em suas interseções com 
a arte, arquitetura, literatura 
ou cinema, o futebol é, sem 
qualquer sombra de dúvida, 
assunto para debate nos qua-
tro cantos do planeta”, resu-
me o curador, que é radicado 
no Brasil e já foi curador de 
duas edições da Bienal de São 
Paulo.

Para Hug, mais do que ou-
tras modalidades esportivas e 
outros fenômenos sociais, o 
futebol se presta, em razão de 
sua estrutura narrativa, de sua 
linguagem imagética e de sua 
riqueza alegórica, a ser trans-
formado em arte. Ao contrário 
de uma transmissão televisi-
va, nessa mostra os artistas 
distanciam-se ao máximo do 
espetáculo afi rmativo e bus-

cam os lados inexplorados do 
esporte e aquilo que acontece 
além dos grandes estádios. “O 
lugar certo do futebol é onde 
menos se espera, o que, aliás, 
também vale para a arte con-
temporânea”, arremata.

Artistas e obras
Os suíço-brasileiros Dias 

& Riedweg descobrem o fu-
tebol na “pelada noturna” jo-
gada em um campo de várzea 
de uma favela do Rio. Muu 
Blanco, da Venezuela, faz um 
estudo da violência, tanto no 
gramado quanto na arquiban-
cada, e transforma cenas bru-
tais encontradas na internet 
em imagens abstratas repletas 
de beleza e tentação, nas quais 
apenas vislumbramos frag-
mentos do esporte.

Lela Ahmadzai fotografa a 
seleção feminina do Afeganis-
tão, cujas jogadoras treinam 
em um terreno militar protegi-
das por soldados. Nesta série, 
joga-se futebol correndo risco 
de vida. No trabalho fotográfi -
co do alemão Michael Wesely, 
que retratou o público de um 
bar em Berlim, o esporte é 

apresentado como entreteni-
mento inofensivo e prazeroso 
na TV. Marina Camargo (Brasil) 
apresenta um vídeo em que 
observa dois amigos discutin-
do lances, em uma praia com 
neblina, em Nova York, da ver-
são americanizada do futebol.

O austríaco Lukas Ligeti, 
por sua vez, omite o elemento 
visual, concentrando-se ape-
nas no som - ele revela um for-
midável pano de fundo sonoro 
de estádios no Rio, em Salva-
dor, Porto Alegre e Montevi-
déu. O vídeo de Simon Gush 
tem um canal de áudio para 
cada um dos dez jogadores de 
uma partida de futebol jogada 
nos trilhos ferroviários da cida-
de de Gent, na Bélgica.

No trabalho do chileno 
Gianfranco Foschino, a bola 
perde de vez o papel de pro-
tagonista. Aqui, crianças ex-
pressam seu desinteresse pelo 
esporte de forma ostensiva, 
preferindo cortar lenha com 
um enorme machado, deixan-
do a bola de escanteio. Santia-
go Tavella, uruguaio, estuda a 
geometria do jogo, que nada 

mais é que uma condensação 
de linhas, pontos e ângulos, 
enquanto Mikhael Subotzky 
registra um jogo de futebol 
num pátio de uma prisão na 
África do Sul.

Já Fernando Gutiérrez rea-
liza uma performance teatral 
com jogadores da periferia de 
Lima, e o chinês Zhang Qing 
convida um time para jogar 
dentro de seu apartamento de 
45 metros quadrados. Por fi m, 
em sua série fotográfi ca “Um a 
zero”, o brasileiro Pablo Lobato 
dirige o nosso olhar para a ge-
ometria das redes, cuja dispo-
sição severa é perturbada, por 
um instante, na hora do gol.

A mostra coletiva de arte 
“Futebol: o jogo só acaba 
quando termina” fi ca no Sesc 
até 29 de junho de 2014, no 
Hall de exposições, térreo, 
Torre A. Horários de visitação: 
terça a sexta, das 10h às 21h30; 
sábados das 10h às 20h30 e do-
mingos e feriados, das 10h às 
18h30. Entrada gratuita e livre 
para todos os públicos. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141 . Tele.:  5080 3000.

• CULTURA

Sesc Vila Mariana tem mostra 
coletiva internacional sobre futebol 

• SAÚDE
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•BARES E RESTAURANTES

5071-2337
5071-4497

AV. PROF. ABRAÃO DE MORAES, 225 - SAÚDE

DE SEGUNDA À SEXTA 17,90R$ por pessoa

ou   R$ 3,39   (100g) DE SEGUNDA À SEXTA

SÁBADO/DOMINGO/FERIADO

CHURRASCARIA

17,9017,9017
CHURRASCARIA

SELF SERVICE

23,90R$
por pessoa

Delivery
www.faroldesardenha.com.br / facebook.com/farol.sardenha

Qual a melhor comida de boteco?
São apenas quatro os par-

ticipantes da região na edição 
2014 do Concurso Comida di 
Buteco, que já faz sucesso há 
quinze anos. A ideia é atrair o 
público que curte uma comidi-
nha típica de boteco, ou petis-
cos “de raiz” para que opinem 
sobre a criatividade e o sabor 
de cada participante. 

Este ano, o concurso come-
çou no dia 11 de abril e vai até 
11 de maio, período em que a 
clientela pode degustar, foto-
grafar e postar, votar, opinar. 
E não é só em São Paulo - são 
16 cidades espalhadas pelo 
estado e pelo país, com 400 
participantes onde será possí-
vel curtir o concurso. E o tema 
2014 é livre, para que cada bo-
teco invista em sua própria vo-
cação e possa ganhar a cliente-
la pelos próprios sabores.

Na região, são apenas qua-
tro participantes - três na Vila 
Mariana, um na Vergueiro e 
outro na Saúde. Nesta edição, 
duas dicas. Público e jurados 

avaliam quatro critérios: tira-
-gosto, higiene, atendimento 
e temperatura da bebida. Há 
também um júri, com peso de 
votação em 50% do total.

A primeira é conferir o Aca-
demia da Gula, um boteco tipi-
camente português mas que, 
por estar localizado ao lado de 
um hotel na Vila Mariana, aca-
ba atraindo turistas do mundo 
inteiro. 

O Academia concorre com 
o petisco Francesinha - super 
lanche do Porto, com três ca-
madas de pão de forma, fi lé 
mignon, linguiça portuguesa, 
linguiça toscana, presunto, co-
berto com queijo e um incrível 
molho de cerveja, brandy e vi-
nho do porto.

Apesar do nome, o sandu-
íche é realmente típico da re-
gião do Porto, em Portugal. 

A Academia da Gula fi ca na 
Rua Caravelas, 374 - Vila Maria-
na. Fone: 5572-2571. Funciona 
de Segunda a Sexta: 07h às 
23h; sábado e Feriado das 09h 
às 17h30. 

O Bar Birô também resol-
veu investir em um petisco 
“Francesinho”, só que é o 
Francesinho das Gerais. Trata-
-se de uma porção com oito 
unidades de pasteizinhos de 
cassoulet (feijão branco, tem-

perados com carnes diversas), 
acompanhado de molho de pi-
menta

O tradicionalíssimo Bar Birô  
traz na decoração do ambien-
te fotos em preto e branco, 
móveis de madeira escura, 
balcão de mármore, além de 
diversas opções de bebidas e 
outros petiscos famosos entre 
os clientes da casa, como Pas-
tel de Polenta recheado com 
Rabada.

Fica na Rua Vergueiro, 
1889/1877 - Vila Mariana. Fone:  
5081-4040. Funciona de segun-
da a Sábado: 17h à 01h.Francesinho das Gerais, petisco do Bar Birô, na Vila Mariana





PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade
• Musicaterapia 


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA AGU
http://advocacia-goncalves-e-uelze.webnode.com//
“Serviços prestados por profissionais devidamen-
te qualificados em diferentes áreas de Direito: 
FAMÍLIA: Adoção, Guarda, Divórcio e Inventário; 
CONSUMIDOR: Empréstimos Bancários, Finan-
cimento de Imóveis e Veículos, Planos de Saúde; 
CIV IL :  I nden ização  Pa t r imon ia l  e  Mora l ; 
IMOBILIÁRIO: Assessoria Jurídica em Compra-Venda 
e Locação; ACORDOS: Judiciais e Extrajudiciais.”

COMPRO
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email: moveisnpb@trerra.com.br

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
COMPRA-SE

ANTIGUIDADES
Móveis • Cristais • Porcelanas

Pratas • Quadros • Bronze
PAGAMOS A VISTA E RETIRAMOS NO LOCAL

Tels.: 3071-2386 - 95100-6446 - 99496-0110
mjoanaalves@uol.com.br

ss  

R. Domingos de Morais, 2.102 - Cj. 31-A - V.Mariana
Tel.: 3895-6600 - www.salamanisolucoes.com.br

contato@salamanisolucoes.com.br

salamani soluÇÕes 
empresariais ltda.

Não deixe para última hora. Procure um profissional especializado

 DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA PESSOA FÍSICA 2014

ENTRE EM CONTATO: 4305-1026 / 4305-1023
www.reisrevisional.com.br

Av. Engenheiro George Corbisier, 1141 - 
sala 13 - Jabaquara. Em cima do Bradesco

NÃO PAGUE JUROS ABUSIVOS!
REDUZA AS PARCELAS DE SEU FINANCIAMENTO 

EM ATÉ 70%
Consultoria especializada em ação revisional de contratos.

ANÁLISE GRATUÍTA DE SEU CONTRATO!

VEÍCULO FINANCIADO?
VEÍCULO COM BUSCA 

E APREENSÃO?
PARCELAS EM ATRASO?

JUROS ABUSIVOS? 
SUA PARCELA ESTÁ ALTA?

 

Capital, Interior, Litoral
Solicite um orçamento

 MUDANÇAS E CARRETOS 
BELLAGI TRANSPORTES

Tels.: 2553-5460 - 98154-1640 (tim)
97520-2947 (vivo)

E.mail: bellagitransportes@yahoo.com.br

ANUNCIE
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

 

Contato com Paulo
Tels.: 2293-2539 ou 96112-9239

PEÇAS • ACESSÓRIOS • VENDAS
Transformo sua máquina em portátil

 MÁQUINAS 
DE COSTURA
ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA

IMPOSTO
DE RENDA

* Jurídica
   Rua Bertioga, 58
Tels. 5587-4646
     5581-1333

* Física 

ANUNCIE
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

PONTO 
COMERCIAL
Bem localizado, vago, 

66m2 + mezanino de 8m2. 
Rua Afonso Celso, 567
Luvas: R$ 23.000,00
Aluguel: R$ 2.000,00
Tratar com Josuel 
97472-0595 (vivo) 

ou 99313-3892 (tim)

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

Na Prefeitura, Plantas, Projetos, 
Regularização de Imóveis, 

Habite-se, Retificação de Área, 
(CND) de Imóveis na Receita Federal.

 

Com estoque, copiadora, cotas de revista em 
dia, próximo a escolas, hospitais e residências. 

Bom faturamento, pouca despesa fixa. 
Valor R$ 90.000,00

 VENDO BAZAR • PAPELARIA
E REVISTARIA NA V. CLEMENTINO

 Tratar Tels.: 5573-0504 - 3493-3604

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA
CNPJ: 64.180.383/0001-00 - Inscr. Estadual: Isenta

R. Capitão Cavalcanti, 145 - Vila Mariana - São Paulo/SP

Cláudio Toledo Soares Pereira
Presidente

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2013
ATIVO

CIRCULANTE      R$ 352.580,85
Caixa      R$     6.166,55
Bancos Conta Movimento                                         R$   53.144,34
Aplicações de liquidez imediata     R$ 293.269,96
PERMANENTE      R$ 159.863,03
Imobilizado      R$    51.046,18
Reavaliação de Edifícios     R$  191.367,00
(-) Depreciação Acumulada     R$    82.550,15
TOTAL DO ATIVO                              R$ 512.443,88

PASSIVO
CIRCULANTE                               R$  260.249,97
INSS      R$      1.379,50
Adiantamentos de Projetos     R$  258.870,47
PATRIMôNIO LíqUIDO     R$ 252.193,91
Patrimônio Social     R$    19.070,76
Reavaliação de Edifícios     R$  191.367,00
Resultados Acumulados     R$    12.662,72
Superávit do Exercício     R$     29.093,43

TOTAL DO PASSIVO     R$  512.443,88

RECEITAS     R$   222.806,44
Contribuições e Doações - P.F./P.J.     R$   212.693,25  
Resultado Financeiro      R$     10.113,19  
DESPESAS       R$   193.713,01
Administrativas/Projetos            R$   185.890,39
Tributárias               R$       7.882,62
Superavit do Exercício      R$     29.093,43

Angelo Santana Machado
CRC SP 141308/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2013

ABANDONO DE EMPREGO
Eu Júlia Rosa Rodrigues Morais, solicito o 
comparecimento do Sr. Rivaldo Rodrigues Pace, 
CPF 278.078.678-51, RG 28.349.129-2, 
que não comparece ao trabalho desde o dia 
26/03/2014. O seu não comparecimento até dia 
18/04/2014 ficará caracterizado o Abandono de 
Emprego, conforme o Artigo 482 Letra I da CLT.

A NOVA EXPANSÃO SERRALHERIA E 
COMÉRCIO LTDA - ME, torna público 
que requereu da CETESB a licença 
prévia de instalação e de operação para 
Fabricação de esquadrias metálicas, 
Comércio de esquadrias metálicas, Pres-
tação de serviços relativos à serralheria 
e Prestação de serviços e manutenção 
predial  e residencial à Rua Mário de 
Campos, nº 845/829, CEP: 04336-
020 - Americanópolis - São Paulo - SP.

OPORTUNIDADE  DE TRABALHO
Motorista - categoria “D” ou  “E”

Necessário: Curso de transporte coletivo
de passageiros;

Experiência com veículos de grande porte;
Disponibilidade de horário; e 
Fácil acesso a Região Sul.

Salário compatível com o mercado e benefícios
PEssoas c/ DEficiência

Para qualquer área. 
Ter disponibilidade de horário (Escala 6X1) e

fácil acesso a Região Sul.

Comparecer c/ o RG e CNH (se for motorista),
em 22/04 ou 23/04 ou 26/04, às 9h00, na

Estrada do Alvarenga, 4000A - Bairro Pedreira
 São Paulo – CEP:04474-340. 
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MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

LOCAÇÃO V. CLEMENTINO COML. 
SOBRADO R$ 3.500,00

Exc., px. Hosp.SP, 3 dts. 2 banhs, sala 
ampla 2 ambs. coz. banh. qtal. edícula 1 vg. 

MIRANDÓPOLIS COML.
SOBRADO  R$ 3.000,00

2 dorms., (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, pequeno quintal, 1 vaga.

LOCAÇÃO

SOBRADO MIRANDÓPOLIS - TERRENO 
C/400 m2 - R$ 1.700.000,00

 Miolo do bairro, c/4 dts, (2 sts), sl. ampla 3 
ambs, copa, coz, qtal. c/churr.  local p/picina.

MIRANDÓPOLIS  - R$ 780.000,00 
Exc. Sobrado semi isolado, 3 dts. 1 

suite, banh. c/box blindex, piso laminado, 
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS 
(COMERCIAL)

SOBRADO  IMPECÁVEL 
R$ 3.500,00

Ao lado do Metrô Praça da Árvore, 
3 dormitórios 2 salas, cozinha, 

quintal lavanderia 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA -  R$ 1.200.000,00

290m2 AU, exc. imóvel no miolo do bairro, 
3 dts. c/AE´s, sala, coz. plan. edícula AS, qtal. 

amplo c/entr. lat. e local p/piscina. Est. Proposta

PRAÇA DA ÁRVORE -  R$ 560.000,00
Apto. a 2 quadras do metrô, 75m2 AU, 

andar alto, 2 dts. c/arms. (3º opc), sala c/
varanda, 2 banh. coz. c/arms. AS. 2 vagas

MIRANDÓPOLIS  - SOBRADO
R$ 1.500.000,00

Com 300 m2, 3 dormitórios, 3 banheiros, 2 salas amplas, copa cozinha, edícula, c/DE, 
passagem lateral, vagas para 5 autos, na melhor rua do bairro.

LOCAÇÃO
PRAÇA ÁRVORE (COML)
SOBRADO  R$ 5.500,00

Ao lado do Metrô, 3 dorms, sala ampla 
2 ambs, cozinha, edícula, 5 vagas.

MIRANDÓPOLIS -  R$ 500.000,00
Apartamento C/63m2 AU, 2 dorms. c/
arms., sala p/2 ambs., coz. c/arms. 2 
banhs. 1 vaga demarc., cond. baixo

MIRANDÓPOLIS - R$ 980.000,00 
Sobrado reformado, c/3 dorms. (1 suíte c/
arms.), sala p/2 ambs., coz. ampla planej., 

qtal., edícula, vaga p/6 autos.

MIRANDÓPOLIS  - R$ 750.000,00 
Térrea c/240m2 de terreno, c/2 casas 

térreas: Uma c/2 dts. 2 sls. coz. banh. as, 
2 vgs; e outra c/1 dt. sl. coz. banh. as, 1vg

MIRANDÓPOLIS - R$ 690.000,00 
Apto. c/88m2 AU, impecável, 3 dorms. 

c/arms., sala p/2 ambs. c/varanda, coz. 
planej., 2 banhs.,  lazer completo.

MIRANDÓPOLIS -  R$ 360.000,00
Apto. Impecável c/74m2 AU, 2 dorms. 
c/arms. 2 banhs. sala p/2 ambs., coz. 
americ., área serv., wc empregada.

VILA CLEMENTINO - R$ 1.100.000,00 
Sobrado Impecável,  c/3 suítes (1 c/
hidro), piso em IPÊ, 2 salas, lavabo 
coz. qtal. c/churr. 3 vgs. port. eletr.

PLANALTO PAULISTA - R$ 680.000,00 
Lindo Sobrado c/2 suítes, sala ampla p/2 
ambs., toda em porcelanato, lavabo, coz., 

AS, vaga p/2 autos

CHÁC. INGLESA (2 VGS.) R$ 500.000,00
Apto. c/105m2 AU, com 2 dorms. c/
arms., sala ampla, 2 banhs., coz. c/

arms., s/lazer. Cond. R$ 360,00

LIBERDADE - PARA INVESTIDOR
LINDA LOJA - R$ 230.000,00

Com 45m2 A.U., c/2 portas, reformada, 
piso em porcelanato branco

MIRANDÓPOLIS -  R$ 380.000,00
Apto. Impecável c/74m2 AU, reformado, 

2 dorms. c/arms., sala ampla, 
cozinha americana, 2 banheiros.

VENDA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PRAÇA DA ÁRVORE
Apartamento, 02 ds,
sala grande, cozinha 
americana c/ AE e
area de serviço.

Junto ao metro. R$ 350 mil.

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, 03 ds c/ AE, 
sala grande, copa-coz, 

edicula completa,
2 vagas. Otima

localização.  R$ 1000 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Sobrado, 03 ds (suite), 
sala grande, quarto e 
banh. de emp, lavanderia, 
terraço, 03 vagas. Junto 

ao metro. R$ 680 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 02 ds, sala 
grande, quarto e ba-

nheiro de empregada, 
lavanderia, quintal e 
garagem. R$ 370 ml

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 03 ds, 

sala grande, lavabo, 
cozinha planejada,

 qe, lavanderia, 
garagem. R$ 570 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),
02 salas, edicula com-

pleta, quintal, 02 vagas.
Localização excelente.

R$ 900 mil.

LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds (suite), 
sala grande, cozinha c/ 

AE, escritório, lavanderia, 
quarto e banh. emp, 02 

vagas. Lindo. R$ 2.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(COMERCIAL)

Sobrado, 02 ds, sala 
grande, edicula comple-

ta, entrada lateral, 02 
vagas. Otima localiz..

R$ 3.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado semi-isolado, 

02 ds, sala grande, 
lavanderia, quarto de 

emp., quintal, 02 vagas. 
Lindo. R$ 2.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
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

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds (01 

suite), sala 02 ambientes, 
lavabo, escritório, 

garagem. Semi mobiliado. 
Impecavel. R$ 2.200,00

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

Informações:  97041-5978

Crédito 300 mil - Entr. R$ 12 mil - Parc. R$ 1.440,
Crédito 400 mil - Entr. R$ 16 mil - Parc. R$ 1.920,
Crédito 500 mil - Entr. R$ 20 mil - Parc. R$ 2.400, 
Confira plano por tempo limitado para idosos, 

empresas e policiais Crédito R$ 500 mil 
com parcelas de R$ 1.300,00

CARTA DE CRÉDITO IMÓVEIS

 

Próximo ao metrô, 550m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

 APTO. VILA MARIANA
PRÓX. METRÔ SANTA CRUZ

Direto com Proprietário
94m2 A.U., Rua Joel Jorge de Melo, 

com 3 dormitórios, 1 suíte, repleto de 
armários, 1 vaga. R$ 750.000,00

 95216-8827  ( Sonia ) 
98365-4745 ( Tibério )

2 dorms., sala, coz., wc social c/área de 
serviço + wc, 2 vagas. Terr. 6x24=144m2

Só R$ 460.000,00

MIRANDÓPOLIS
CASA P/REFORMA TÉRREA

cr
ec
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Tel. 99233-0673 
Eduardo 

 

3 dormitórios, 1 suíte, sala 2 ambientes, 
lavabo, wc social, cozinha, varanda, jardim, 

2 vagas, para reforma.

 SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA 
SÓ R$ 570.000,00

Contato com Cícero  5593-3340  
97182-4225 - 98859-2409 cr

ec
i 7
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3

 

1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO

 APARTAMENTO - CENTRO
PRÓXIMO METRÔ

R$ 245.000,00

Contato com Cícero  5593-3340  
97182-4225 - 98859-2409 cr
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2 dormitórios sala, lavabo, wc social, 
1 vaga, cozinha, área de serviço, 

quarto de empregada.

 OPORTUNIDADE
VILA GUARANI - SOBRADO 

SÓ R$ 300.000,00

Contato com Cícero
Tel. 5593-3340 - 97182-4225 cr

ec
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C/4 dorms. sendo (2 suítes), banh. social, 
3 salas, copa, cozinha, lavabo, dep. empr., 

2 vagas, totalmente reformado.

 PL. PAULISTA - LINDO SOBRADO
VENDO OU TROCO

POR APARTAMENTO

Contato com Cícero  5593-3340  
97182-4225 - 98859-2409 cr
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 APARTAMENTO 
PRÓXIMO AO PLAZA SUL 

R$ 280.000,00
2 dormitórios, novíssimo em armários, 
impecável, garagem demarcada, sala, 

cozinha, banheiro, peq. lazer
 Tr. 5058-0800 - 96428-0663
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 APTO. SAÚDE
Á 10 MINUTOS DO METRÔ

ÓTIMA OPORTUNIDADE
R$ 210.000,00

2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro
 Tr. 5058-0800 - 96428-0663

cr
ec
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1 dorm. c/sacada, sala, 
coz., banh., área serviço, 

1 vaga garagem.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APARTAMENTO
METRÔ CONCEIÇÃO 

PRÓXIMO CARREFOUR 
R$ 300.000,00

 3 dormitórios, 1 suite, 
varanda, sala, cozinha, 

lavabo, lavanderia, 1 vaga, 
port. autom. Estuda proposta 

e financiamento
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

Fone: 97228-7516 
ou 5904-2288

com proprietário

Sobrado próx. Hospital São 
Paulo, local nobre, reforma-
do, vago, 2 suítes, AER, 2 
salas, gar. coz. qtal. qto/wc 

empr. Vendo ou Alugo

VILA CLEMENTINO 
METRÔ!

2 dorms., sala, coz.banh. 
AS, 1 vaga, peq. lazer. 

Vago. Aceita Financiamento 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. 
V. SANTO ESTÉFANO

NA AV. MIGUEL ESTÉFANO 
R$ 275.000,00 1 dormitório, cozinha, 

banheiro, lavanderia, 
c/ ou s/ quintal, água 

e luz separados. 
Depósito ou Fiador. 

A partir de R$ 1.050,00
2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

EM CONDOMÍNIO 

 

3 dormitórios, sala 2 ambientes 
com terraço, cozinha, lavabo, 

banheiro social, 2 vagas.

 SOBRADO 
JABAQUARA

Contato com Cícero  5593-3340  
97182-4225 - 98859-2409 cr

ec
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ANUNCIE
SÃO PAULO 
ZONA SUL
5072-2020

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

SOBRADO 2 dts., arms., b.box 
c/hidro, 2 sls. desp. coz. plan. 
qtal. qe/wc, gar. c/port. autom. 

Rua tranquila. R$ 2.700,00. 
Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS
Travessa Rua das Rosas

Tels.: 5587-5210 - 98438-2317

Semana Santa e Férias 
para até 6 pessoas

ALUGO SOBRADO NOVO
ITANHAEM (CENTRO)

MARZULLO CONS. IMÓVEIS 
Tel.: 5572-7181

Residl./Coml., 2 dts., AE, 
sala, copa, coz. c/arms., la-
vabo, qtal., qe/wc empr. gar. 
p/2 autos. Venha Conferir!!!

V.MARIANA PRÓX. 
METRÔ STA.CRUZ

E PÇA. DA ÁRVORE

creci 46507

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

SOBRADO 3 dorms., b.box, 
2 sls., lav., coz. planej., qtal., 

edic. c/ste, sala, coz., 2 vagas 
R$ 3.200,00. 

Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS
Próx. Rua Luis Góis

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

3 Salas Comerciais c/2 ótimas 
p/clínica, escritório, estaciona-

mento p/clientes.
R$ 3.000,00. 

Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS
Rua das Glicínias

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

4 dorms., (suite), terraço, 
2 salas, coz. gde., entr. lat., 

qtal. c/churr., qe/wc, 2 vagas.
R$ 2.700,00. 

Fiador/Seg. Fiança.

SÃO JUDAS
Sobrado Coml./Residl.

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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 880 MIL
Excelente localização, c/ 3 

dorm., 2 suítes, wc social, li-
ving, sl. jantar, lavabo, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas. REF.: 12.204

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Terreno 5,6 x 53 = 296 m², 

construção 135 m², c/ 2 dorm., 
wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo recuo 

podendo colocar até 10 carros, 
ótimo para moradia ou fns 

comerciais - REF.: 12.907

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

COBERTURA DUPLEX
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
AU = 193 m², cond. R$ 958,00, 
c/ 2 dom., suíte c/ hidro e closet, 
living p/ 2 amb., sacada, coz. 
c/ AE, despensa, cobertura c/ 
escritório, sl. TV, lavabo, terraço 
c/ churrasq., sl p/ ateliê, gar. p/ 

3 carros - REF.: 12.828

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Terreno 12 x 31 = 376 m², 
constr. 249 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
jd. inverno, lavabo,coz. c/ AE, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
amplo quintal, gar. p/ 6 carros.

REF.: 13.123

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

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

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
4 dormitórios, 2 suítes, living 
p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 

cozinha, despensa, dep. 
p/ empreg., amplo quintal, 

garagem p/ 4 carros, terreno 5 
x 37 mts., construção 210 m².

REF.: 12.593

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Próximo ao metrô Alto do 

Ipiranga, c/ 3 dorm., 1 suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, estuda propostas - 
REF.: 12.561

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Terreno 10 x 32 mts., AC = 
365 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ hidro, living p/ 3 amb., sl. 
TV, lavabo, coz. c/ AE, depósito, 
dep.p/ empreg., amplo quital, 

piscina, jardim , gar. p/ 5 carros  
REF.: 12.095

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótimo local, c/ 2 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha, lavanderia, dep.emp, 
garagem p/ 1 carro, terreno 4 
x 26 mts., construção 170 m² - 

REF.: 12.880

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local, trav. da R. Tiquatira, 
vago, gar. p/ 3 carros, c/ 2 dorm. 

c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., sala TV, lavand., dep. p/ 
empreg., cobertura c/ piscina, 
churrasq., lavabo, coz. c/ AE - 

REF.: 13.094

SOBRADO
V. STA. CATARINA

R$ 460 MIL
Ótima oferta, ótimo local, trav. 

da Av. Sta. Catarina, c/ 3 dorm., 
wc social, living, cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros.
REF.: 12.998

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 750  MIL
Ótimo local, a 700 mts. do 
Metrô, terreno 5 x 40 m, AC 
= 160 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

despensa, dep. p/ empeg., gar. 
p/ 4 carros - REF.: 13.285

COBERTURA DUPLEX
SAÚDE

R$ 1.280 MIL
Seminovo, AU = 142m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo,coz. 
c/ AE, despensa, cobertura c/ 
sl. TV, sl. Jantar, escritório, 
wc, terraço c/ churrasq., gar. 3 
carros, depósito - REF.: 12.691

SALÃO COML.
BQ. DA SAÚDE

R$ 229 MIL
Ótima localização, situado 
na rua Guararema, n° 388, 

excelente para diversas 
finalidades comerciais ou

renda, salão com área útil de 
27,30 m², estuda propostas.

REF.: 12.844

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 420 MIL
Ótima rua do bairro, c/ 3 

dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 2 
carros, lazer - REF.: 12.885

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 550 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.: 10.913

TERRENO
 9 X 35 M

R$ 560 MIL
Ótima localização, próx. da 
Av. Bq. da Saúde x Av. do 

Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo p/

construtores, podendo construir 
2 sobrados novos - REF.: 12.931

SOBRADO COND. 
FECHADO - V. GUMERCINDO

R$ 710 MIL
Ótimo cond. fechado c/

piscina e churrasq., c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, garagem
p/ 2 carros, ótimo acabto. 

REF.: 12.401

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 m², 

AC =  180m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, qto. 
Despejo, dep. p/ empreg., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 13.290

SOBRADO + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 470 MIL
Ótimo local da R. Guararema, 

terreno 5 x 36 mts., c/ 2 dorm., 
wc social, sala, lavabo, cozinha, 
garagem p/ 1 carro, + edícula 

c/ 1 dorm., sala, coz., wc - 
REF.: 12.890

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 495 MIL
Prédio de apenas 4 anos, 

AU = 67 m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, lazer 

completo, cond. R$ 550,00 - 
REF.: 13.262

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 498 MIL
3 dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, construção de 
apenas 8 anos, ótimo local, 

trav. da Rua Tiquatira.
REF.: 12.574

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 790 MIL
Ótimo local da rua Pero Correia, 
próx. a Av. Lins de Vasconcelos, 
terreno 7 x 30 mts., AC = 250 
m², vago, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, liv p/ 2 amb., lav dep. p/ 
emp., piscina, gar. p/ 5 carros - 

REF.: 11.882

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Terreno 297 m², AC = 300 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, ste, liv. p/ 3 

amb. c/ lareira, jd. inverno, lav, 
copa, coz. c/ AE, despensa, 

depósito, qtal c/ churr, edícula 
c/ 1 qto., sala, coz., wc, gar. 3 

carros - REF. 11.586

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
A 800 mts. do Metrô 

Imigrantes, c/ 3 dormitórios, 
wc social, living, sl. Jantar, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro, 
terreno 4 x 27 mts., construção 

de 125 m² - REF.: 12.584

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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., garagem p/ 4 

carros - REF.: 13.075

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 350 MIL
Ótimo local, travessa da rua 
Pedrália, vago, c/ 2 dorms, 

suíte, sala, coz, lavand, wc p/ 
emrpegada, gar. p/ 1 carro, 

terreno 6 x 18 mts., construção 
de 70 m² - REF.: 13.260

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 515 MIL
Ótimo local da rua Vigário 
Albernaz, reformado, c/ 3 

dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 13.155

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 620 MIL
Semi-novo, prédio c/ apenas 

3 anos, c/ 3 dormitórios c; AE, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ sacada 

goumert, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
cond. R$ 510,00 - REF.: 13.359

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 749 MIL
Local nobre do bairro, ótimo 

local da rua Matim Peres, 
terreno 10 x 30 = 300m², 

ótimo para construir casa de 
padrão, estuda propostas - 

REF.: 12.539

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

c/ 2 dormitórios c/ aarmários 
embutidos, living p/ 2 

ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
área útil de 49 m², condomínio 

R$ 300,00 - REF.: 13.308

APTO
V. MORAES
R$ 260 MIL

Boa localização, travessa da Av. 
do Cursino, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha c/ AE, 
lavand, quarto e wc p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, cond.
R$ 340,00 - REF.: 13.263

SOBRADO
AMERICANÓPOLIS

R$ 375 MIL
Travessa da Av. Eng. Armando 
Arruda Pereira, reformada, bom 

acabametno, c/ 3 dorm., wc 
social, living, lavabo, cozinha
c/ AE, lavan, terraço, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.196

APTO
CAMBUCI

R$ 296 MIL
Ótima localização da 

rua Lacerda Franco, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
coz, lavan, prédio c/ portaria, 
elevador, mas sem gar, cond. 
R$ 380,00 - REF.: 13.339

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 430 MIL
Terreno plano c/ 8 x 21 mts., 

construção 116 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, living., 
cozinha, despensa, lavanderia, 
quintal, jardim, garagem p/ 5 

carros - REF.: 13.328

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local do bairro, trav. da 
rua Tiquatira, terreno, c/ duas 
casas antigas, medindo 8 x 
22,50 mts. = 180m², ótimo 

para construir ótima residência, 
ou mesmo para dois sobrados - 

REF.: 12.759

SOBRADO
V. STA. CATARINA

R$ 550 MIL
Ótimo local, trav. da Av. 

Sta. Catarina, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 
escritório, lavabo, cozinha 

planej., lavanderia, wc p/ emp., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 12.731

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA

R$ 550 MIL
Boa localização, Av. Inhaíba, 

74 - 80, terreno 10 x 20 = 200 
m², sendo um salão comercial 

c/ aprox. 45m² c/ wc, e em cima 
duas casas térreas c/ 2 dorm., sala, 

coz, wc - REF.: 13.182

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 570 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.: 12.551

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Excelente localização do

bairro, próximo a rua Tiquatira, 
terreno medidno 8 x 22,50 

mts., ótimo para construtores 
para construir dois sobrados - 

REF.: 13.060

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, excel. localiz, c/ 3 
dorms, suíte, wc social, liv. p/ 2 
ambientes, lavabo, coz. c/ AE, 

lavand, depend. p/ emp., gar. p/ 
3 carros - REF.: 13.160

APTO
V. CLEMENTINO

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Dr. Altino 
Arantes, vago, área útil 87 

m², c/ 3 dorm., suíte, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha dep. p/ emp, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 13.348

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, hidro, 
liv. p/ 2 amb., lavabo, copa, 

coz. planejada, lavand. c/ AE, 
dep. p/ emp., quintal c/ churr., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Terreno 10 x 30mts., constr. 248 m², 

c/ 3 dorm., suíte, living p/2 amb., 
coz. c/ AE, despensa, qto. Despejo, 
dep. p/ emp., fundos c/ edícula c/ 

1 ste, sla, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.963

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², AC = 
200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., escritório, 
lavabo, cozinha, depósito, dep. 

p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 13.082

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



18 A 24 DE ABRIL DE 2014PÁG. 08

• CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

•HISTÓRIA

Depois de o General Cas-
telo Branco ter assumido logo 
após o golpe, prometendo 
eleição presidencial em 1965 
- que nunca aconteceu -, assu-
miu em 1967,  o  General Ar-
tur da Costa e Silva, que era 
apoiado pela linha dura  e que 
teve que lidar com a revolta 
estudantil e a luta armada. 
Por isso, no término do seu 
mandato, em 1968, decreta 
o AI-5 – o  Ato Institucional nº 
5, que marca o momento mais 
violento e repressor do regi-
me, que deu poder de exce-
ção aos governantes que,  sob 
os auspícios da Lei,  podiam 
mandar prender, torturar e 
matar, sem julgamento prévio.

Além disso, esse Ato deu 
poder aos militares de cassar 
mandatos eletivos, fechou o 
Congresso Nacional, suspen-
deu por 10 anos os direitos 
políticos de todos os cidadãos. 
Enfi m, instaurou- se uma di-
tadura ainda mais dura, feroz 
que, ao combater o propalado 
terrorismo, acabou aterrori-
zando milhares de cidadãos 
que foram presos, torturados, 
exilados e assassinados, atra-
vés das chamadas operações 
OBAN - Operação Bandeiran-

tes,  um núcleo do Exército 
apoiado e fi nanciado por em-
presários, empreiteiras, lati-
fundiários que combatia a luta 
armada;  além dos DOI- CODI ( 
Destacamento de Operações 
de Informações no Centro de 
Operações de Defesa Interna 
do 2º Exército), com  militares 
especializados em combater a 
subversão, através da intimida-
ção e da tortura sem piedade.

Em 1969, em plena vigên-
cia do AI- 5 assumiu o General 
Emílio Garrastazu Médici, cer-
tamente o período mais terrí-
vel e assombroso da ditadura, 
no qual o Estado se sofi sticou 
ainda mais no aparelhamento 
repressivo, causando nume-
rosos desaparecimentos, por 
exemplo, do Frei Tito religio-
so dominicano, de Alexandre 
Vanucchi Leme, estudante 
universitário, de Rubens Pai-
va, jornalista, cujo corpo não 
foi localizado até hoje. Além 
de outras centenas e cente-
nas de anônimos que deram a 
sua vida por um Brasil melhor.

Nesta altura o pais já esta-
va um tanto ressentido com 
os acontecimentos quando 
assume, em 1974, o General 
Ernesto Geisel que prometeu 

uma abertura lenta e gradual 
do regime, abertura esta que 
foi concretizada pelo General 
João Batista de Figueiredo, em-
possado presidente em 1979 e 
que entregou o país, no fi nal de 
seu mandato, em 1985,  a um 
presidente civil, Tancredo Ne-
ves, eleito por um colégio elei-
toral, porque a emenda pelas 
DIRETAS JÁ para presidente, 
movimento que levou milhões 
de brasileiros às ruas, foi derro-
tada no Congresso. No entan-
to, Tancredo não pôde assu-
mir, morto por um câncer dias 
antes da posse e seu vice, José 
Sarney, assume a presidência.

Daí em diante, lentamente a 
abertura prometida anos antes 
foi se desenhando mais con-
cretamente até que, em 1988, 
é promulgada a nova Consti-
tuição do Brasil e, em 1989, é 
eleito pelo voto direto, Fer-
nando Collor de Mello, ao qual 
se seguiu outros presidentes 
civis, Fernando Henrique Car-
doso e Luis Inácio Lula da Silva 
e Dilma Roussef,  igualmente 
eleitos diretamente pelo povo.  

Após esta breve cronologia 
de nossa história recente, este 
ano temos a oportunidade,  na 
lembrança dos 50 anos da ins-

talação da Ditadura Militar,  de 
refl etir sobre o golpe civil-mili-
tar de 1964 e o que se seguiu 
a ele, para dá-los a conhecer 
às gerações presentes e fu-
turas para que aquilo NUNCA 
MAIS aconteça em nosso país.

Lembramos, por fi m, das 
palavras do Manifesto, assi-
nado por centenas de Enti-
dades e Movimentos ligados 
à Sociedade Cívil organizada 
e participativa, apresentado 
no ato realizado no dia 31 de 
março de 2014, no mesmo 
prédio que abrigou a OBAN 
- Operação Bandeirantes, 
na Vila Mariana, onde foram 
torturados milhares de pes-
soas e assassinados deze-
nas de homens e mulheres:

“Para combater o esqueci-
mento e desmontar a estrutu-
ra autoritária que o país her-
dou da ditadura, é preciso que 
sejam identifi cados e punidos 
exemplarmente todos os tor-
turadores, seus mandantes e fi -
nanciadores. Só assim, rompe-
remos a dura herança deixada 
pela ditadura e que ainda aco-
berta os violadores de Direi-
tos Humanos dos dias atuais’’.

Pois não nos basta apenas 
lembrar daqueles tempos ter-

A ditadura militar de 1964, em seu pior momento

Foi durante o mandato do presidente Costa e Silva que o Ato Ins-
titucional número 5 - o AI5 - foi assinado, em dezembro de 1968

*Por Armindo Boll

ríveis pelos quais passamos 
através de debates, fi lmes, 
entrevistas, artigos de jornais 
e revistas mas,  sobretudo,  é 
urgente que seja exigido, a 
partir da  decisão da Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos no Caso Araguaia 
a  reinterpretação da Lei da 
Anistia,  a localização e identi-
fi cação dos corpos dos desa-
parecidos políticos e o escla-
recimento das circunstâncias 
e dos responsáveis  dos crimes 
cometidos naquele período.

Parece-nos oportuno, nes-
ta Semana Santa, na qual os 
cristãos lembram a Morte de 
um inocente e justo, que mor-
reu para que todos tivéssemos 
Vida e Vida plena, pensar nes-
tas questões que colocamos 
neste artigo, porque, afi nal,  
como brada o profeta “a paz 
é fruto da justiça!” (Is 32,17). 

* Armindo Boll
Morador do 

distrito da Saúde,
Historiador e Filósofo

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

www.belloespacosp.com.br
2807-0797 / 3486-7774

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

* Preços p/ metragens acima de
30m² - Pagamento.: Ato + 30/60

PISO CLICK
LAMINADO

COLOCADO
49,90R$*

m2 45,90R$*
m2

PISO VINÍLICO
PAVIFLEX

COLOCADO

FORRO PVC
COM ESTRUTURA

METÁLICA
COLOCADO

35,90R$*
m2

BONNA
RASPAGEM +
APLICAÇÃO 33,90R$*

m2

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
CIMENTO QUEIMADO, TELHADO,
PORTAS, JANELAS, HIDRÁULICA, 

ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.
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