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Estreia “O Regresso”, filme com 
Leonardo DiCaprio que concorre 
ao Oscar em doze categorias

Onde encontrar cervejas artesanais 
e importadas de qualidade na 
região para curtir o Carnaval? 

Página 5

Incêndio na Cinemateca 
atinge filmes antigos

Mosquito coloca 
planeta em risco

A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) de-

clarou Emergência de 

Saúde Pública de Impor-

tância Internacional a 

possível relação entre 

o vírus Zika e casos de 

microcefalia em bebês 

gerados por gestantes 

que contraíram a doença. 

O vírus Zika, assim como 

a dengue que vitimou 

centenas de pessoas no 

Brasil ano passado, são 

transmitidos pelo Aedes 

aegipty, mosquito que 

se espalha por cidades 

como São Paulo. Página 8

Como sempre, o Sesc 

Vila Mariana é uma das 

melhores opções para 

quem procura curtir a fo-

lia com os pequenos. Ali, 

já estão acontecendo di-

versas atividades com o 

objetivo de resgatar o Car-

naval como expressão da 

cultura popular. Há danças 

populares como frevo e 

maracatu, oficinas de cria-

ção de máscaras e adere-

ços carnavalescos, blocos 

e marchinhas, samba e 

outros ritmos no projeto 

Da Rua Pro Vila. No Shop-

ping Plaza Sul, haverá bai-

linho infantil de Carnaval 

para os pequenos dias 6 e 

7 de fevereiro.  Página 4

Há cópias dos rolos de 

filme atingidos no incêndio 

que aconteceu na Cine-

mateca Brasileira na ma-

drugada do dia 3. O Corpo 

de Bombeiros chegou ao 

local por volta de 5h30, 

com oito viaturas que con-

seguiram extinguir as cha-

mas que atingiram um dos 

galpões da  Cinemateca, 

que fica na Vila Mariana 

em um prédio tombado 

como patrimônio públi-

co. O depósito atingido 

armazenava produção ci-

nematográfica anterior à 

década de 1950 . Página 3

Onde curtir o Carnaval 
com a garotada?

Luana Garrido
5070-4470

ENCONTRE
O SEU

IMÓVEL NA

Veja na página 6
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Teatro em 
Heliópolis

  O Grupo Arte Simples de 
Teatro inspirou-se no livro 
O Chute que a Bola Levou, 
de Ricardo Azevedo, para 
falar sobre sonhos, infância 
e memórias em seu novo 
projeto infantojuvenil, “A 
Bola, Histórias que Rolam”. O 
espetáculo será apresentado 
gratuitamente em espaços 
da região de Heliópolis, entre 
os dias 20 de fevereiro a 13 
de março, aos sábados, às 
16h e domingos,  às 11h e 16h. 
Transporte grátis nos finais 
de semana: van disponível 
da Estação Sacomã do Metrô 
(R. Silva Bueno) até o local 
da apresentação(mediante 
reservas). Informações e re-
servas pelo 96848-6554 ou re-
servas@artesimples.com.br.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
5 de fevereiro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de  Americanópolis 
e Cidade Domitila. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais. Ajude a manter a 
cidade limpa e a evitar o mos-
quito transmissor da dengue e 
do zika virus. Não são aceitos 
entulho e sobras de poda.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
6 de fevereiro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percorre-
rão perímetro formado pela 
Av. Jabaquara / Av. Professor 
Abrahão de Morais / Rua Catu-
lo da Paixão Cearense/Rua dos 
Democratas.  Ajude a manter a 
cidade limpa e a evitar o mos-
quito transmissor da dengue e 
do zika virus. Não são aceitos 
entulho e sobras de poda.

Problemas com a 
bebida? AA

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

Grupo Cólera no 
SESC Ipiranga

Neste domingo, dia 7 de 
fevereiro, às 18h, a banda de 
punk “Cólera” se apresenta 
no palco SESC Ipiranga. O 
Cólera gravou em 1982, o 
primeiro álbum de punk rock 
nacional, Grito Suburbano 
(Punk rock discos/1982), ao 
lado de Inocentes e Olho Seco. 
Os ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,00 (comerci-
ários). Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000.

Créditos em prol 
da Cruz Verde

A Cruz Verde está promo-
vendo a campanha Selfi e do 
Bem, em prol da instituição, 
que é considerada referência 
nacional no tratamento de pa-
cientes com paralisia cerebral 
grave. Para participar é só en-
viar notas fi scais, sem CPF, de 
compras em lojas de calçados, 
vestuário, restaurantes, ba-
res, lanchonetes e fast-foods  
via WhatsApp para o telefone 
da instituição (11) 98719-6107. 
Não são válidas notas fi scais 
de supermercados, farmácias 
e postos de gasolina.

Chá dos Foliões 
No próximo sábado, dia 

13 de fevereiro, a partir das 
13h,  a Casa de Solidariedade 
promove um Chá Benefi cente 
com Bingo. Participe e ajude a 
entidade! Os convites  custam 
R$ 15,00 e dão direito a 5 car-
telas de bingo e um kit lanche 
com chá a vontade. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Paróquia Sta. Rita  
pede doações

A Pastoral da Ação Social da 
Paróquia Santa Rita de Cássia 
de Vila Mariana ajuda famílias 
necessitadas com entrega 
de cestas básicas. A Pastoral 
está sendo reestruturada para 
aprimorar esse trabalho, e, 
para isso, conta com a ajuda 
da comunidade, que pode co-
laborar com a doação de cestas 
básicas ou itens avulsos. As 
doações podem ser deixadas 
na secretaria da Paróquia ou 
em cestas que serão colocadas 
no fundo da Igreja nos horários 
das missas. Podem ser doados 
arroz (pacotes de 1kg e 5kg), 
feijão, macarrão, farinha de 
trigo, fubá, café, sardinha, mas-
sa de tomate, pasta de dente, 
sabonete e sabão em pó. A 
Paróquia fi ca na Rua Dona Iná-
cia Uchoa, 106 - Vila Mariana. 
Informações: 5573-9205.

• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

Áries - 21/03 a 20/04 
É hora do ariano analisar ob-
jetivamente os motivos que 
enfi aram você nas lutas atuais, 
de modo a perceber se resta 
um átimo de grandeza e dig-
nidade neles, pois do contrário 
melhor seria que se retirasse e 
sumisse.
Touro - 21/04 a 20/05 

Quando as pessoas não 
sabem fazer algo, em vez de 
esforçar-se e aprender bus-
cam criticar a atuação alheia, 
como se fossem diretoras 
de um filme. Por isso, não 
valorize as críticas, mas siga 
fi rme no curso de suas ações. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Trate com carinho os pe-
quenos assuntos cotidianos, 
mas cuide também para que 
o excesso deles não tolha sua 
necessidade de levantar voos 
mais ousados. Você é quem 
você é só no tempo livre, mas, 
e quando não há nenhum?
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano deve decla-
rar-se absolutamente livre 
para superar quaisquer regras 
que tenham se convertido em 
estorvo. É impossível imaginar 
um mundo sem regras, mas é 
bom imaginar um sem regras 
que tolham a felicidade.
Leão - 22/07 a 22/08

Todos os dias a mesma coi-
sa, as mesmas pessoas, repetir 
as mesmas palavras, o mesmo 
caminho, não se pode chamar 
a isso de vida. É inevitável a 
rotina, mas ela é superável, o 
que deve ser feito através da 
criatividade. 
Virgem - 23/08 a 22/09

Nem todas as mágoas pre-
cisam ser resolvidas, algumas 
vêm para ser experimentadas, 
e nada mais. O pouco que 
nossa humanidade conhece a 
respeito dela não é sufi ciente 
para entender o que acontece, 
daí a inevitável confusão.
Libra - 23/9 a 22/10
Viva em total liberdade. Ao 
experimentar essa condição 
o libriano perceberá que não 
é necessário refl etir sobre as 
regras que devem, ou não ser 
quebradas, pois isso acontece 
como consequência, e não 
como objetivo primordial.
Escorpião - 23/10 a 22/11

As regras do mundo que 
tanto limitam sua liberdade 
de escolher são todas mo-
rais, e por isso regionais. Se o 
escorpiano mudasse de país 
ou meio ambiente, provavel-
mente elas não se aplicariam, 
tornando-se imediatamente 
obsoletas.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Tempos estranhos os atu-
ais, em que pessoas que se 
consideravam amigas de longa 
data começam a reconhecer 
que, talvez, não consigam 
sustentar a amizade por mui-
to mais tempo, dado ter se 
encaminhado por vias muito 
diferentes. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Faça de sua alma cobran-
ças que possam ser pagas, 
pois exigir o que não se pode-
ria cumprir é condenar-se ao 
desespero. É bom fazer uma 
saudável autocrítica, de modo 
a melhorar, mas é péssimo 
criticar só para violentar-se. 
Aquário -21/01 a 19/02

Como alguém poderia ser 
livre sem reconhecer as atitu-
des que minam essa condição? 
Neste momento, tudo é propí-
cio para o aquariano ampliar 
seu conhecimento a respeito 
da vida, e reconhecer com 
sinceridade sua própria alma.
Peixes - 20/02 a 20/03

Decepção é algo que nin-
guém gosta, mas à qual todas 
as pessoas se condenam, dado 
acreditarem em esperanças que 
não têm nenhum fundamento 
nem real perspectiva de realizar-
-se. A decepção é feia, mas pelo 
menos liberta.

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Star Wars - O Despertar 
da Força DIG - 12 Anos - 23h40L• 
Sala 1 - Pai em Dose Dupla DIG 
(Dub) - 12 Anos - 11h10K - 13h40 - 
16h10 - 18h30 - 21h10

• Sala 2 - Os Dez Mandamentos - 
O Filme DIG - 12 Anos - 12h15 - 15h00 
- 17h45 - 20h30• Sala 2 - Reza a 
Lenda DIG - 14 Anos - 23h20E

• Sala 3 - A Quinta Onda DIG - 12 
Anos - 11h30Y - 14h10 - 16h50 - 19h35 
- 22h20N• Sala 3 - Deadpool DIG - 
Verifi car - 00h01D

• Sala 4 - Spotlight - Segredos 
Revelados DIG - 12 Anos - 15h25• 
Sala 4 - Joy: O Nome do Sucesso 
DIG - 10 Anos - 18h20 - 21h20• Sala 
4 - Caçadores de Emoção - Além do 
Limite DIG - 14 Anos - 12h20

• Sala 5 - A Escolha DIG - 12 Anos 
- 18h00 - 20h50• Sala 5 - Epa! Cadê 
o Noé? DIG (Dub) - Livre - 13h20 - 
15h40

• Sala 6 - O Bom Dinossauro 
DIG (Dub) - Livre - 11h20Y - 14h00 
- 16h30• Sala 6 - Caçadores de 
Emoção - Além do Limite 3D - 14 
Anos - 19h10• Sala 6 - O Regresso 
DIG - 16 Anos - 22h00

• Sala 7 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 12h30 - 

15h15 - 18h10G - 18h40N - 21h40N• 
Sala 7 - Super Bowl 50 - AO VIVO 
DIG - Livre - 21h00G

• Sala 8 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme DIG (Dub) - 
Livre - 12h00 - 14h50 - 17h30 - 19h50• 
Sala 8 - A Grande Aposta DIG - 14 
Anos - 22h30

• Sala 10 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 13h50 - 17h15 - 20h40• Sala 10 
- Deadpool DIG - Verifi car - 00h01D

Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-924

• Sala 1 - Super Bowl 50 - AO 
VIVO DIG - Livre - 21h00G• Sala 1 - 
O Regresso DIG - 16 Anos - 13h45 
- 17h20 - 21h00N

• Sala 2 - O Bom Dinossauro 3D 
(Dub) - Livre - 11h30Y• Sala 2 - Pai 
em Dose Dupla DIG (Dub) - 12 Anos 
- 14h00 - 19h35• Sala 2 - Caçadores 
de Emoção - Além do Limite 3D - 14 
Anos - 16h30• Sala 2 - O Regresso 
DIG - 16 Anos - 22h15

• Sala 3 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 12h15 - 
15h00 - 17h45 - 20h30• Sala 3 - Joy: 
O Nome do Sucesso DIG - 10 Anos 
- 23h15C• Sala 3 - Deadpool DIG - 
Verifi car - 00h01D

• Sala 4 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme 3D (Dub) 
- Livre - 12h00 - 14h30 - 16h45• 

Sala 4 - Steve Jobs DIG - 10 Anos - 
22h00Q• Sala 4 - Joy: O Nome do 
Sucesso DIG - 10 Anos - 19h00• 
Sala 4 - O Quarto de Jack DIG - 14 
Anos - 22h00K

• Sala 5 - A Quinta Onda DIG - 12 
Anos - 12h45 - 15h30 - 18h20 - 21h20 
- 00h00C

• Sala 6 - Star Wars - O Despertar 
da Força DIG - 12 Anos - 18h45 - 
22h30• Sala 6 - Os Dez Mandamen-
tos - O Filme DIG - 12 Anos - 16h00• 
Sala 6 - O Bom Dinossauro DIG 
(Dub) - Livre - 13h15

• Sala 7 - Tirando o Atraso DIG - 
16 Anos - 19h15 - 21h45• Sala 7 - Epa! 
Cadê o Noé? DIG (Dub) - Livre - 
12h30 - 14h45 - 17h00

Legendas: C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (06); D-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (10); E-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (05) e Sábado 
(06); G-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Domingo (07); K-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sábado (06) 
e Domingo (07); L-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (07) 
e Quarta (10); N-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (07); Q-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(06) e Domingo (07); Y-Esta sessão 
NÃO será exibida Quinta (04), Sexta 
(05) e Quarta (10).

No Carnaval, prepare-se para o 
Oscar ou curta uma animação

A cerimônia do Oscar 
acontece em 28 de fevereiro, 
mas muitos dos fi lmes indica-
dos já podem ser conferidos 
e garantir aos cinéfilos uma 
emoção extra - a de acompa-
nhar e torcer por seus favori-
tos.  Mesmo para aqueles que 
questionam as escolhas da 
Academia, o prêmio sempre 
chama atenção até mesmo 
pelas injustiças praticadas. Há 
até um concorrente brasileiro 
na edição 2016, embora mui-
tos nem saibam...

Esta semana estreia um 
dos principais concorrentes: 
O Regresso, do renomado di-
retor Alejandro González Iñár-
ritu e que tem como estrela 
principal Leonardo DiCaprio. 

O fi lme teve nada menos 
que doze indicações, incluin-
do melhor diretor, melhor 
filme, melhor ator e melhor  
ator coadjuvante, entre ou-
tras categorias. 

 O fi lme se passa em 1822, 
quando Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio) parte para o oeste 
americano disposto a ganhar 
dinheiro caçando. Atacado 
por um urso, fica seriamen-
te ferido e é abandonado à 
própria sorte pelo parceiro 

John Fitzgerald (Tom Hardy), 
que ainda rouba seus per-
tences. Entretanto, mesmo 
com toda adversidade, Glass 
consegue sobreviver e inicia 
uma árdua jornada em busca 
de vingança.

O drama é indicado para 
maiores de 16 anos. 

A animação brasileira “O 
menino e o Mundo”, de Alê 
Abreu, foi lançada no Brasil 
em janeiro de 2014 e teve 
pouca expressão. Mas, ago-
ra, com a indicação ao Oscar, 
o filme voltou aos cinemas. 
Entretanto, só duas salas na 
região central da cidade es-
tão exibindo: Espaço Itaú de 
Cinema na Augusta e na Frei 
Caneca. Na região, tem havido 
algumas apresentações espe-
ciais como a da Cinemateca, 
ao ar livre, na Vila Mariana, em 
24 de fevereiro. 

Para quem prefere entre-
tenimento, uma boa pedida 
pode ser a estreia de A Esco-
lha. No romance, Travis Parker 
(Benjamin Walker) tem uma 
vida confortável, um bom 
emprego, amigos leais e uma 
casa em pequena cidade cos-
teira. Ele busca diariamente 
viver plenamente e acredita 

que um relacionamento sério 
limitaria o seu estilo de vida. 
Isso até que Gabby Holland 
(Teresa Palmer) se muda para 
a casa ao lado. Mesmo que 
ela tenha um namorado, a 
moça o instiga logo de cara 
e faz com que os dois se en-
treguem a uma relação que 
nenhum deles esperava. Ba-
seado em romance do autor 
Nicholas Sparks.

Para a garotada que quer 
curtir uma animação, a pedida 
é Epa! Cadê Noé? No longa, 
uma enchente se aproxima e 
indica o fi m do mundo. Uma 
arca é construída para salvar 
todos os animais, mais Dave 
e seu filho Finny, um par de 
Nestrians desajeitados, são 
excluídos. Escondidos a bordo 
com a ajuda involuntária de 
Hazel e sua filha Leah, dois 
Grymps, eles pensam que es-
tão a salvo. Até a curiosidade 
das crianças distraí-las e levá-
-las para fora da arca. Agora, 
Finny e Leah precisam sobre-
viver a predadores famintos, 
a inundação e tentar chegar 
ao topo de uma montanha, 
enquanto Dave e Hazel deve 
colocar de lado suas diferen-
ças e salvar seus fi lhos.
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Incêndio não comprometeu acervo da Cinemateca
Depois do Memorial da 

América Latina, do Instituto 
Butantâ e do Museu da Língua 
Portuguesa, esta semana foi 
a vez da Cinemateca sofrer 
um incêndio. Na madrugada 
do dia 3, as chamas atingiram 
a Câmera 3 do Depósito de 
Filmes. Por volta de 5h30, já 
havia oito carros de bombei-
ros no local, que conseguiram 
rapidamente conter o fogo. 
Não houve vítimas. As causas 
do incêndio ainda estão sendo 
apuradas pelo Corpo de Bom-
beiros.

A Cinemateca ocupa um 
prédio histórico da Vila Ma-
riana, o antigo Matadouro de 
Animais. Os antigos galpões, 
construídos no fi nal do século 
XIX, fi caram abandonados por 
muitas décadas do século XX e 
só na década de 1990 ocorreu 
a restauração. Até então, o 
acervo da Cinemateca ocu-
pava casas dentro do Parque 
da Conceição, no Jabaquara, 
mas o espaço era insuficien-
te e também havia riscos de 
incêndio, já que fitas e rolos 
de fi lme em geral são material 
que demanda cuidados para 
manutenção e altamente in-
fl amáveis.

No galpão atingido, es-
tavam abrigadas obras em 
nitrato de celulose. O material 
é característico da produção 
cinematográfi ca brasileira an-
terior à década de 1950.

De acordo com o Ministério 
da Cultura, nenhuma outra 
estrutura foi danifi cada. Pelo 
fato de o material ser infl amá-
vel, o depósito com essas có-
pias fi ca afastado do restante 
do complexo da cinemateca. 

Em nota, a Cinemateca 

Maior parte dos galpões da Cinemateca não foi atin-
gida e há cópias da maioria dos rolos queimados

informou que, no total, 1.000 
rolos de filmes foram quei-
mados. Deste total, a grande 
maioria está conservado em 
outras mídias/suportes. Os 
filmes destruídos estavam 
todos em domínio público e 
o levantamento da pequena 
parte afetada, sem duplicação, 
será informado pela Cinemate-
ca nos próximos dias. 

A nota ainda reforçou que 
a estrutura criada especifi ca-
mente para acomodar o acer-
vo de filmes no suporte de 
nitrato não tem rede elétrica 
(para evitar riscos de curto-
circuito) e as paredes não são 

conectadas com o teto para 
evitar propagação do fogo. 
Assim, no total, o incêndio 
destruiu pouco menos de 0,4% 
do total do acervo. 

As áreas de acesso público 
da Cinemateca e todo o seu 
acervo não-fílmico, composto 
por aproximadamente 1 mi-
lhão de documentos e objetos, 
estão distantes do acervo de 
nitrato e não apresentam ne-
nhum risco. 

A Cinemateca ainda ressal-
tou que o foyer e a Salas de 
Cinemas em funcionamento 
estão devidamente equipa-
dos e que há dois bombeiros 

civis que trabalham no local. 
Com o maior acervo do 

gênero da América latina, a 
Cinemateca abriga cerca de 
200 mil rolos de fi lmes, entre 
longas, curtas e cinejornais de 
30 mil títulos. Além disso, lá es-
tão guardados livros, revistas, 
roteiros originais, fotografi as 
e cartazes.

Entre as raridades audiovi-
suais, estão gravações da TV 
Tupi, a primeira emissora de 
televisão do Brasil, inaugurada 
em setembro de 1950 e com as 
atividades encerradas em julho 
de 1980. A instituição abriga 
também obras de ficção, fil-
mes publicitários e registros 
familiares nacionais e estran-
geiros, produzidos desde 1895.

Programação suspensa
Parte da programação pla-

nejada para os próximos dias 
foi suspensa pela Cinemateca. 
No final da tarde de ontem, 
dia 4, a instituição divulgou a 
seguinte nota: 

“Os esforços de toda a 
equipe da Cinemateca estão 
voltados para o acervo da 
instituição nesta semana. Os 
atendimentos e as programa-
ções de fi lmes desta semana, 
quinta (04) a domingo (07), 
estão suspensos. Semana que 
vem, a partir de quinta-fei-
ra (11), retomaremos com a 
programação normal. A “2ª 
Mostra do Cinema Brasileiro 
Contemporâneo” será prolon-
gada por três dias ao fi nal de 
fevereiro. Enquanto “Cinema-
teca ao ar livre” retornará com 
a exibição de Velvet Goldmine 
no sábado, 13.”

A Cinemateca fi ca no Largo 
Senador Raul Cardoso, 207. 
Telefone: 3512-6111

•CULTURA
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Criançada tem boas opções  
para curtir Carnaval na região

•CARNAVAL

O Carnaval é uma mani-
festação de cultura popular. 
Disso não há muitas dúvidas. 
Entretanto, muitos se ressen-
tem daquela folia marcada 
mais pela alegria, pelas mar-
chinhas, pela participação 
intensa de famílias inteiras. 
Para quem busca este tipo de 
diversão, especialmente pro-
gramação para os pequenos, 
há boas pedidas na região.

A maior parte delas no 
Sesc Vila Mariana, que prepa-
rou uma programação com 
danças populares como o 
frevo e o maracatu, ofi cinas 
de criação de máscaras e ade-
reços carnavalescos, blocos 
de marchinhas, samba e ou-
tros ritmos estão no projeto 
Da Rua Pro Vila! Bloquinhos 
e Blocões. 

Um dos destaques da fes-
ta será a Ofi cina Criativas de 
Adereços e Máscaras de Car-
naval, com o coletivo Pé de 
Brincadeira, que acontece 
às 14h do dia 6 (sábado) e 
às 10h e às 14h dos dias 7, 
8 e 9 (domingo a terça). A 
ideia é convidar o público a 
brincar com formatos, cores 
e colagens, confeccionando 
adereços para os dias de folia; 
e também o Brincando com o 
Carnaval, com a Cia Burucutu, 
um espetáculo que resgata o 
carnaval de salão e a impor-
tância do brincar.

Nos quatro dias de fes-
ta, sempre às 15h, na Praça 
de Eventos promove apre-
sentações de blocos de rua 
que contemplam diferen-
tes  vertentes presentes 

no Carnaval em São Paulo
No dia 6, sábado, a Banda 

Agora Vai! apresenta reper-
tório de marchinhas autorais, 
irreverentes, dedicadas a te-
mas do cotidiano da cidade.

No domingo, dia 7, o Gru-
po Paranga traz para a Praça 
de Eventos as marchinhas, 
adereços e bonecões tradicio-
nais do carnaval de São Luiz 
do Paraitinga. Na segunda-
-feira, 8 de fevereiro, a Velha 
Guarda da Camisa Verde e 
Branco, também da Barra 
Funda, apresenta um registro 
histórico do samba paulistano 
e brasileiro com composições 
inéditas e sambas que repre-
sentam verdadeiras joias da 
arte popular.

Na terça, dia 9, quem vem 
fi nalizar o Carnaval é o Bloco 
Afro Ilú Obá de Min, uma re-
ferência da cultura negra da 
cidade, que traz para a festa 
as matrizes africanas e afro-
-brasileiras dos festejos. 

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141. Outras 

informações pelo 5080-3000.
Bailinho
Outra boa opção é levar a 

garotada ao Shopping Plaza 
Sul . Nos dias 6 e 7 de feverei-
ro, das 16h às 19h, o empreen-
dimento promove o Bailinho 
de Carnaval Infantil. 

O evento oferecerá pin-
turas faciais e será embalado 
por diversas marchinhas car-
navalescas, executadas por 
uma banda que se apresenta-
rá no palco montado na Praça 
de Alimentação.

 O bailinho contará com 
monitoria e ainda distribuição 
de pipoca gratuita, das 15h às 
20h. A participação é gratuita 
e não há restrição de idade. 

A indicação é de que as 
crianças estejam acompanha-
das por seus responsáveis, 
que podem conferir o regu-
lamento da ação no próprio 
local. 

O Shopping Plaza Sul fi ca 
na Praça Leonor Kauppa, 100 
-  Saúde. Informações 4003-
7220.

Grupo Paranga: dia 7, grátis no Sesc Vila Mariana
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•BARES E RESTAURANTES

No fi m de semana, delicie-se com costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados!

A casa, local izada 
na esquina da Avenida 
Afonso Mariano Fagun-
des com a Avenida Ceci, 
produz em churrasqueira 
própria, diariamente es-
petinhos e outras carnes 
que já ficaram famosas 
na região, pela pratici-
dade de serem levadas 
prontas para casa, como 
a promoção de picanha 
- que é oferecida junto 
com gomos de linguiça 
Aurora.

Mas uma delícia espe-

cial, que tem atraído uma 
nova clientela à casa, 
são as carnes “no bafo”, 
ou seja, aquelas feitas 
lentamente no vapor da 
churrasqueira e que, por 
isso, ganham sabor e ma-
ciez únicos. Tem costela 
suína e bovina, além de 
cupim, no bafo.

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional, por apenas 
R$ 5 cada, e aos sábados 
e domingo R$ 6 cada. 
Tem de linguiça toscana 
Aurora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 
carnes também estão 

com preço especial. A 
mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça por R$ 99,90.

Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 36 a porção.

Muitos dos clientes são 
fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 

também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 65,90.

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-
nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 
defumada e muito mais.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Maria-

no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br ou por e-mail: 
contato@cecigrelhados.
com.br.

A costela no bafo é um dos destaques da Ceci 
Grelhados, que oferece diversos tipos de carne 

prontas para serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Carnaval combina com? Cerveja...
Carnaval é tempo de ale-

gria, descontração e calor, 
muito calor. Carnaval, portan-
to, combina com cerveja bem 
geladinha! Claro que, em do-
ses moderadas, para garantir 
que a diversão não se trans-
forme em transtornos nem 
para o fã da bebida nem para 
as pessoas próximas. E vale 
ainda ressaltar que bebida e 
volante não combinam - curta 
a cerveja sem dirigir depois, 
optando pelo taxi, transporte 
público ou caminhadas pelo 
bairro. Ou, porque não, cur-
tindo em casa.

Nesse sentido, a região tem 
duas ótimas pedidas: a Cerve-
joteca, na Vila Mariana, e o Bar 
do Magrão, no Ipiranga. As 
duas casas contam com ampla 
carta de cervejas artesanais. 
Assim, o cliente investe mais na 
qualidade do que na quantida-
de. Ao mesmo tempo, ambas 
apostam num lema similar: são 
destinadas aos apreciadores 
das boas cervejas, mas sem 
“frescura” na hora de discu-

Cervejas da Banda Velhas Virgens, feitas na Invicta 
e oferecidas na Cervejoteca, da Vila Mariana  

tir as diferenças entre elas...  
A principal diferença é que 

o Bar do Magrão, vizinho à 
cantina do mesmo nome, tem 
um cardápio de boteco, mais 
diversifi cado. Já a cervejoteca 
é uma loja especializada em 
cerveja, que são, sim, servidas 
ali. Para petiscar, há eventos 

em que são servidos, por 
exemplo, mini hambúrgueres, 
costelas ou outras porções. A 
agenda da casa também pre-
vê alguns food trucks - esta 
semana teve um de espetos!

A Cervejoteca abre de se-
gunda a sábado, das 11h às 
21h e aos domingos das 11h 

às 14:30. A loja, que começou 
com a já respeitável lista de 
240 rótulos, mudou há quase 
três anos para uma casa maior 
e passou a ostentar uma rela-
ção de 730 cervejas diferen-
tes. A matriz da Cervejoteca 
fi ca na Rua Sena Madureira, 
749 - Vila Mariana; telefone: 
5084-6047. Há outras lojas e 
os endereços estão em www.
cervejoteca.com.br.

Já no diminuto Bar do Ma-
grão, há pouca luz e muito 
rock tocando. Entre as dicas 
dos clientes mais assíduos, 
estão a linguiça na chapa, a 
empadinha de palmito e os 
escondidinhos - especialmen-
te de bacalhau. Na lista de 
cervejas oferecidas, há cerca 
da 150 opções.

Funciona de terça a sexta 
das 17h à meia-noite, sábados 
do meio-dia à meia noite, 
domingos das 12h às 21h e às 
segundas a casa fecha.Fica na 
Rua Agostinho Gomes, 2988 - 
Ipiranga. Telefone: 2061 6649. 
Site: bardomagrao.com.br.

Deixar a casa mais verde 
não é apenas mais agradável, 
sustentável e saudável - é 
também mais bonito e muda 
a decoração do ambiente. 
Mas, como montar um es-
paço verde em um pequeno 
apartamento ou casa com 
quintal reduzido?

A Umapaz vai promover 
uma palestra gratuita sobre 
o tema no próximo dia 16, 
uma terça-feira. As inscrições 
começam no dia 8, segunda, 
são gratuitas e abertas ao 
público, porém restritas a 40 
vagas.

Nela, serão apresentados 
os conceitos básicos sobre 
como transformar e valori-
zar os pequenos espaços, 
indicando soluções verdes 
práticas e agradáveis para os 
ambientes.

Pela pertinência do tema, 
foi feita uma parceria com os 
diretores do documentário 
“Apart Horta”, (55’), que será 
apresentado para os pre-

sentes logo após a palestra. 
Dirigido por Cecilia Engels e 
produzido por Plano Astral 
Filmes. 

Haverá também transmis-
são pela internet da palestra,  
mas os documentário não 
será transmitido pelo Han-
gouts. Quem quiser, pode 
encontrar os links para o re-
sumo do fi lme, trailer e mini 
documentários no endereço: 
http://goo.gl/aFr0W2

O encontro será facilitado 
por Helena Quintana Minchin 
(Arquiteta/UMAPAZ-1). Das 
14h até 16h45 haverá a pales-
tra: “Ideias de Espaços Ver-
des em Ambientes Reduzidos 
. Depois, das das 17h às 18hm 
será exibido o documentário 
APART HORTA (55’) - “O fi lme 
tem uma linguagem acessí-
vel, foi feito para contagiar as 
pessoas com o interesse em 
cultivar alimentos em casa. 
Além da trama de Nazaré e 
Natanael o fi lme mostra ex-
periências reais apresentadas 

nos mini documentários, que 
reafi rmam: sim isso é possí-
vel! Tem gente plantando em 
espaços muito pequenos. Os 
personagens do fi lme tocam 
no tema da reciclagem, do 
preço dos alimentos, do rea-
proveitamento da matéria 
orgânica (minhocários) e 
também do preconceito e da 
desinformação que rondam 
estes temas.”

Por fim, das 18h às 19h - 
Bate papo com os diretores 
do documentário (Cristina 
Engels e Produtores)

A programação acontece 
no auditório da Umapaz, 
que fi ca dentro do Parque do 
Ibirapuera, com entrada para 
pedestres pelo portão 7A 
para pedestres (Av. Quarto 
Centenário, 1268). Há estacio-
namento zona azul também 
na mesma área e na Avenida 
República do Líbano. 

As inscrições devem ser 
feitas no link: https://goo.gl/
jTf2oT

Aprenda a montar um espaço verde em ambiente reduzido
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Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:00 HORAS”. SE PREFERIR, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
Rua Paracatu, 852 - Saúde

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

VENDA - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL
PLANALTINHO

PARANHOS
PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local, AC 356 / AT 330, 
frente c/ 11 mts. 4 dts, (sendo 2 
stes). 4 vagas.  Consulte-nos. 

(Cod. AT). Site SO0019.

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

3 VAGAS AV. MOVIMENTADA
A/C. 273M2, A/T. 6x27, 

03 dorms.(1 suite), sala 2 
amb.,copa, cozinha, escritório, 

quintal e corredor lateral.
Só R$ 655.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

SAÚDE
PX METRO IMIGRANTES

02 dorms, todo reformado, 

repleto de armários,

com 80m2 A/U, 01 vaga,

ótima localização.

 R$ 600.000,00. (CL).

Site AP0330

VENDA comErcIAL

 SAÚDE – APTO ESTÚDIO
32m2. Sl c/sacada, dorm., wc, balcão cozinha,

a.serviço coletiva, 1 vaga, lazer completo.
R$ 1.800,00 - (Cód: FE) Site: AP0562

SAÚDE
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.280.000,00

(Cód. JH) Site: Ap0246

CONCEIÇÃO
PROX. METRÔ, COND.BAIXO.
1 dorm. c/arms, WC, sl c/sacada, coz.

c/arms, a.serv, 1 vaga, lazer. Só 1.300,00
(Cód. FE) Site AP0586

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

2 banheiros, 1 vaga. (Cód.RS) Site: CJ0009.

APTO V. GUMERCINDO
02 vagas/churr na sacada. 3 dts (ste+sac),

AE, banh. social, sala 2 ambs + sac,
Coz. estilo americana, Edifício Novo,

Só R$ 2.300,00 - (Cód. AT)

Sobrado de Vila, 2 dorm.
1 suite, dep. empr. 2 vagas.

Valor R$ 350.000,00
(Cód.JH) Site: SO0097.

METRÔ SAÚDE
APTO 92M2 A/U

3dorms, 1suite, sala 2 amb.c/
sacada, coz.planejada, lavabo, dep.
emp,2 vagas. R$ 850.000,00 

(Cód. JH/FE) Site: AP0578.

 SÃO JUDAS
200M. METRÔ. R$ 700.000,00

81m2 a/u. Rua sem saída. 3 
dorms, 1 st, sl 2 amb.c/sacada, 
coz.planejada, 2 vagas. Lazer de 
clube.  (Cód. JH) Site: AP0326.

SAÚDE
200MTS DO METRÔ
2 dorms (1suite c/armário),

sala 2 amb. c/sacada,

cozinha planejada,

2 vagas. 67m2 A/U.

R$ 550.000,00.

(Cód.JH).

JD. DA SAÚDE
R$ 425.000,00

02 dorm.(1 suite), sala 2 amb., sacada, 
armários, piso frio, WC. social, coz., 
área serv., lazer. R$ 258.000,00. 

(Cód. JJ) Site: AP0541.

  PÇA. ÁRVORE 
 SOBRADO - METRÔ

R$ 550.000,00

Apto 02 dorms. c/arms, 2 
banheiro, sala 2 amb. c/terraço, 
cozinha c/a.e., 01 vaga. Lazer. 

(Cód.RS) Site: AP0345.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
300MTS DO METRÔ

SAÚDE - R.IBITURUNA
2 dorms c/ae. WC social e serviço, coz, 
a.serv., 1 vaga. Lazer. Só R$ 1.700,00  

(Cód.FE) Site: 0402.

53m2 A/U, 2 dorms, sala 2 ambs, 
WC social, coz., a. serv. 1 vaga.

Só R$ 415.000,00
(Cód. JJ) Site: AP0450.

SAÚDE
SOBRADO

R$ 740.000,00
108m2 A/T e 156m2 A/U.

Aceito permuta p/apto
menor valor. 3 dorms,

1 st, sala 2 ambtes, lavabo,
coz., dep.empr., garagem 

p/3carros. (Cód.JH)
Site: SO0185.

 SAÚDE
PRÓX.METRÔ PÇA DA ÁRVORE

03 dorms, 1 st, WC.social, sl c/sacada, coz.
c/arms, a.serv., dep.empr., 1 vaga.

R$ 1.700,00 - (Cód. FE) Site: AP0483.

2 dorms, 1st, sl 2 ambs, 
banheiro, coz. c/arms, 3 vagas. 

(Cód.RS) Site: SO0192.

JD.DA SAÚDE
166 A/C. 04 VAGAS 200M 

AV.DO CURSINO

3 dorms, 1 st, WC. social, sala ampla 
2 amb., lavabo, coz., edícula: 1 dorm, 

1 sala, 1 bh. Corr. lateral. Qtal.
R$ 590.000,00 (Cód: JJ) Site; SO0199.

SAÚDE
 350M DO METRÔ,

2 VAGAS, 65M2

A/U, bem distribuídos, 2 dorms, 
1st, arm. planejados, WC social, 

sala 2 amb, sacada, coz., AS.
R$ 530.000,00 - (Cóc: JJ) Site 0457

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COMERCIAL
3 dorms, 2 sts, sala 2 ambs, copa/coz, a. 

seerv, dep. emp, terraços,m 2 vagas, portão 
eletr. R$ 4.000,00 - (Cód: FE) Site SO0168

METRÔ SAÚDE
R$ 560.000,00 - 75M2 A/U

METRÔ SAÚDE
APTO

R$ 680.000,00
85M2 A/U, 3 dormitórios, 

1 suite, sala 2 ambientes, 

dependência de empregada, 

2 vagas, lazer. (Cód: JH).

JD.DA GLÓRIA
SOBRADO

4 dorms, 2 suites, sala 2 amb., dep. 
empr., 3 vagas, piscina. Terreno 

11x24. R$ 1.200.000,00
(Cód: JH) Site: SO0193.

CONCEIÇÃO
700M DO METRÔ

2 VAGAS
Oportunidade! 800m2 A/U,

3 dorm, 1 suíte c/closet,

sl 2 amb., sacada, WC. Social, 

coz. AS + banh, lazer completo. 

R$ 470.000,00 (Cód: JJ)

Site: AP0708.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

132M2 A/U
Edifício moderno prox.

Metrô; 3 suites, repleto de 

armários, terraço c/ churrasqueira, 

lazer completo. Agende

uma visita. (Cód: CL)

Site: AP0385.

OPORTUNIDADE!!! - SAÚDE PRÓX METRÔ
2 dorm. c/a.e., WC.social, sl c/sacada, coz,c/arm.

A. serv + WC. 2 vagas. Cond.baixo.
R$ 1.800,00. (Cód.FE). Site AP0711

METRÔ SAÚDE 
APTO  R$ 950.000,00

Condomínio baixo, prédio c/lazer 3 
dorms, 1 st c/ae, banheiro, sala 2 
amb. c/terraço, coz. c/ae, depósito, 
2 vagas. (Cód: RS) Site: AP0462

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO AO LADO DO METRÔ

SÓ R$ 375.000,00

1 suite c/ae, lavabo, sala ampla, 
coz., 1 vaga. (Cód: RS)

Site: AP0607

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 315.000,00

48M2 A/U,
01 dormitório, sala com

terraço, banheiro, cozinha

com armários, área de

serviço, 01 vaga de garagem. 

(Cód.MA).

SAÚDE
SOBRADO - R$ 750.000,00

136M2 A/U, 6 anos de uso,
3 dorms, 1 st, banheiro, lavabo, 
sl 2 ambientes, coz., área serv. 

(Cód: RS) Site: SO0182.

METRÔ SAÚDE 
APTO REFORMADO

R$ 480.000,00

2 dorms.c/armários, sala 2 ambts, 
coz.c/arms, 1 vaga, lazer. Cond.

R$ 450,00. (Cód: RS) Site: AP0739.

VILA MARIANA
SOBRADO - R$ 550.000,00

185m2 A/C, 2 vagas Metrô Sta. Cruz. 
2 dorms c/possib. 3º suíte, WC.

social, sl estar/jantar, 2 terraços. Coz. 
AS. qtal.  (Cód: JJ) Site: SO0215

V. GUMERCINDO
APTO R$ 500.000,00, 

70M2 A/U
prédio de 5 anos,

2 dormitórios, sala ampliada

com sacada, cozinha planejada,

2 vagas, lazer. (Cód: JH),

METRÔ SAÚDE
R$ APTO 530.000,00

75M2

A/U, 2 dorms, dependência 

de empregada, sl 2 ambientes, 

cozinha com armários, 1 vaga, 

prédio com lazer, cond.baixo! 

(Cód: RS).

Apto de 2 dormitórios c/armários 
embutidos, dependência de emp, 
1 vaga. (Cód: RS). Site: AP0701

APTO CURSINO
R$ 405.000,00

a 5 mn do Plaza Sul, lazer 
compl., 3 dorms, 1 st, sala c/
terraço gourmet, bh social, 1 

vaga. (Cód: MA) Site: AP0742.

METRÔ PÇA. ÁRVORE
CASA TÉRREA 9 X 25

R$ 730.000,00

3 dorms, 2 sts, lavabo, sl.,
coz., 2 vagas, edícula.

(CÓD: RS) Site: CA0070.

PRÉDIO 
COMERCIAL

METRÔ SAÚDE,  8 X 25,
450M2 A/U,

R$ 2.200.000,00
02 PAVIMENTOS C/4 BANHEIROS, 

SALAS E VÃO LIVRE, 2 VAGAS. 

(Cód: RS) Site: PR0026.

TERRENO NO BQ. DA SAÚDE
Travessa da luis góes, 12 x 45,

R$ 1.630.000,00 - (Cód: jh).

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ emp, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planejada, lavanderia, gar. 

p/ 1 carro. - REF.: 14.493

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, trav. da r. Jussara, 

c/ 3 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. menor 
valor na região - REF.: 14.376

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA

R$ 690 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

c/ 3 dorm., armários 
embutidos, suíte, wc social, 

living, coz. c/ AE, dep. p/ emp, 
gar. p/ 4 carros, construção

163 m² - REF.: 14.726

SOBRADO 
V. GUMERCINDO

R$ 1.300 MIL
AT = 200 m², AC = 376 m², 

c/ 4 dorm. (2 c/ AE), suíte, livin 
p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, depósito, dep. 

empreg., amplo quintal, jardim, 
gar. 7 carros, estuda permuta c/ 

apto. - REF.: 14.645

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

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

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

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

SOBRADO
COND. FECHADO

R$ 430 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.629

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótimo local, trav. da Av. Bq. da 
Saúde, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, garagem p/ 1 

carro, área útil de 58 m², cond. 
R$ 550,00 - REF.: 14.765

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 378 MIL
Bom acabamento, c/ 2 dorm.
c/ AE, suíte, wc sovial, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58 m² - 

REF.: 14.106

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 480 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 2 
dormits c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 ambs c/ sacada 
envidraçada, coz. planejada, 
lavand. c/ AE, gar. p/ 1 carro, 
AU = 62 m² - REF.: 14.759

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Reformado, bom acabamento, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, living p/ 2 
amb. c/ amplo terraço, cozinha 

planejada, dependência p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 14.344

APTO
V. BRAS.MACHADO

R$ 650 MIL
Prédio seminovo, impecável,
c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., 
ampla sacada, coz. planejada, 

garagem p/ 1 carro,lazer 
completo - REF.: 14.758

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 950 MIL

Terreno 320 m², constr. 230 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, amplo quintal c/ churr., 
amplo salão - REF.: 14.317

TÉRREA C/ PISCINA
JD.DA SAÚDE
R$ 1.990 MIL

Terreno 10 x 34 mts., constr. 
327 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 3 amb., lavabo, 
jd. inverno, copa / coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 10 

carros, amplo quintal piscina e 
churrasq. - REF.: 14.656

(3) CASAS
JD. PREVIDÊNCIA

R$ 500 MIL
Trav. da rua Dom Vilares, ótimo 
para renda, sendo duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. p/1 carro, e outra c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, lavand. - 

REF.: 14.710 

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

proposta - REF.: 13.869

APTO
SAÚDE

R$ 599 MIL
Ótimo local, próximo ao Metrô 

Saúde, área útil de 83 m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living, sl. jantar, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 14.608

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excelente oferta, ót.localização, 

próx. a rua Tiquatira, ótimo 
p/ construtores p/ construir 

3 sobrados, terrreno plano c/ 
aprox. 12 x 27mts., perfazendo 

323 m², venha conferir 
pessoalmente - REF.: 14.140

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem p/ 
2 carros, excelente localização 

- REF.: 14.700

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 

Fernandes Pinto, vago, 
AU = 62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living, cozinha, 
lavand, gar. p/ 1 carro, cond. 
R$ 429,00 - REF.: 14.610

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dorm., wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empeg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.784

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

Tiquatira, c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, copa, cozinha, 
lavanderia, depósito, wc p/ 

empreg., gargem p/ 2 carros, 
terreno 7,5 x 20 mts., constr. 

142 m² - REF.: 14.820

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

Samambaia, área útil de 92 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.600

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO 

R$ 380 MIL
Excelente oferta, p/ vender 

urgente, c/ 2 dorm., siíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
sl. de TV, amplo terraço c/ 
churrasq. coberta, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.815

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, despensa, lavanderia, 

wc p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.197

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 395 MIL
Ótima oferta, c/  3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima localização da rua

D. Bernardo Nogueira, estuda 
propostas - REF.: 13.850

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótimo local, excelente área útil 
de 81 m², c/ 2 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, depend. p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, estuda 
propostas - REF.: 14.860

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 480 MIL
Reformado, impecável, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
sl. de Jantar, cozinha c/ AE, 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. menor valor - 
REF.: 14.857

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 560 MIL
 Excelente rua do bairro, 

reformado, c/ 2 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros, quintal, jardim
REF.: 14.743

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 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.: 13.256

APTO. - METRÔ
A. DO IPIRANGA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., ao 
lado do metrô, c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living 

ampliando p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 
despensa, gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.810

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, vago, área útil 

de 100 m², c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

lazer completo - REF.: 14.779

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, terreno 264 m², 

construção 200m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., garagem 3 carros - 
REF.: 14.855

APTO
SÃO JUDAS
R$ 618 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 

80 m², boa localização da rua 
Major Freire - REF.: 14.275

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 640 MIL
Terreno 345 m², construção 170 
m², c/ 3 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, qto.
despejo, wc p/ empreg., ampllo 
quintal, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 14.690

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 m², 

garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
lavandeira, dep. p/ empreg., - 

REF.: 14.621

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo acabamento, c/ 3 suítes, 

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

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros -

REF.: 13.902

TÉRREA + EDÍCULA
JD. SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 290 m², constr.149 m², 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 
sala, cozinha, wc, lavand. - 

REF.: 14.682

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Impecável, reformado, terreno 

10 x 20 mts., AC = 190 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 
escritório, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.840

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Terreno 8 x 30mts., c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 3 amb., 

escritório, sl. jantar, coz. c/ AE, 
edícula c/ estúdio de 28m² (c/ 
2 salas climatizadas), depósito, 
amplo quintal gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.854

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 900 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc sovial, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 14.861

TÉRREA + EDÍCULA
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
jardim, amplo quintal, gar. p/ 5 
carros, mais ampla edícula c/ 
2 dorm., suíte, sala, coz, wc  - 

REF.: 14.287

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep.p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

APTO
V. VERA

R$ 370 MIL
Boa localização da rua 

Vergueiro, c/ 3 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha, wc p/ 
empreg., gar. p/ 1 carro, AU = 
74 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.654

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 

carros, fundos c/ edícula c/ 
2 dorm., wc, ótimo local - 

REF.: 14.279

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
REF.: 14.671

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Terreno aprox. 11 x 30 mts., AC 
= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 14.665

(2) CASAS
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Sendo uma térra assobrada 
impecável c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., coz. planej., 
terraço c/ churrasq., gar. p/ 6 

carros, e uma térrea c/ 3 dorm., 
sala, coz., wc, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 14.155

PRÉDIO COMERCIAL
BQ. SAÚDE
R$ 850 MIL

Ótimo local da Av. Bq. da 
Saúde, frente p/ duas ruas, 
AT = 212 m², AC = 500 

m², ótimo p/ fins comerciais 
ou renda, c/ 3 pavimentos c/ 
diversos salões, wc´s, salas, 

coz., garagem - REF.: 14.150



MANICURE COM EXPERIÊNCIA

PARA REGIÃO DA SAÚDE

Fone: 2275-5795
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PARA ANUNCIAR
5072-2020

SÃO PAULO ZONA SUL

  VENDA

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 (suite),

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

R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds,

sala grande., a.serv., Repleto de 
Armários.

Lindo. R$ 1.600,00.
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apto, 3ds (suite), sala 02 ambien-
tes, lavabo, a. serv., despensa, 01 
vaga. Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 2.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, sala 02 

ambs. c/ varanda, AS, e garagem. 
Lindo. R$ 1.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

jAbAqUARA
Apartamento c/ 2 droms, sala 

grande, área de serviço, garagem. 
Ótima localização. R$ 1.500,00

  LOCAÇÃO

LOFT DUPLEX
ITAIM bIbI

Próximo às Av. Juscelino Kubistheck e 
Faria Lima, prédio de alto padrão, com 
84m2 de área útil, área gourmet, com 

varanda, sauna, piscina coberta, lazer.
R$ 1.250.000,00

ou troco x Apto. em Higienópolios, 
Itaim ou Jardins, de preferência

Duplex até R$ 800 Mil.
Tratar com Cesar - Tel. 98354-0674

3 dorms. c/ AES, sala c/sacada coz. Completa c/WC completo
1 vaga  Lazer Total Rico em ARMS.

Aceita Financiamento R$ 390 MIL condomínio R$ 540,00

 APTO - JABAQUARA 
PRÓXIMO AO METRô

 Fone: 99312-3507 - Claro

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

Brinquedos, Bicicletas, Intrumentos 
Músicais, Bengalas, Etc...

 Fone: 9 7097-0854

COMPRO MÓVEIS
ANTIGOS EM GERAL

ARTESTÉTICA
PRECISA-SE DE MASSAGISTA, MANICURE E CABELEIREIRA

COM EXPERIÊNCIA E CLIENTELA - ACEITO PROPOSTA.

Fone: 5083-9551 / Cel: 97604-5565

Para pizzaria, com registro, refeição 
+ benefícios, das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

FORNEIRO 
PARA PIZZARIA

Para período das16 às 23:59 h., 
com registro, refeição + benefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO
Para período das16 às 23:59 h., 

com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer

Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

Para Pizzaria, das 18 às 23:59 h., sexta, 
sábado e domingo, remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

MANICURE COM PRÁTICA
Salão bom nìvel, na Vila Mascote.

Horário de 3a a sábado das 10h. as 19h.
Material do salão + 60% de Comissão

Fone: 4304-0888

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)
ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

rogeriolibero@hotmail.com

VALERIA RUCHTI DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS
QUE FORAM EXTRAVIADOS OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS:
1 -DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO SOB O TÍTULO DE 
MESTRE EM ARQUITETURA E URBANISMO OBTIDO 

NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PELA FACULDADE 
DE ARQUITETURA E URBANISMO COM DATA DE 10 
DE JANEIRO DE 2012 E 2 - HISTÓRICO ESCOLAR 

REFERENTE A MESMA PÓS GRADUAÇÃO.

Rua Gandavo, ótima localização.
Para rapaz ou senhor sem vícios.

R$ 700,00 

ALUGO qUARTO MObILIADO
VILA MARIANA

Fones: 5084-0616 / 99528-5799

AO LADO DO METRÔ PÇA DA ÁRVORE
SEM FIADOR

 SEJA O SEU PRÓPRIO PATRÃO
ALUGUE UMA LOJA OU SALA COMERCIAL

 Fone: 5585-3374

46m2 a.u. 2 dormitórios c/arms.,
sala c/var., coz., banh, varanda, 
lavand., 1 gar., lazer. Ocasião!!!

Aceita Financiamento

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

APTO. MOBILIADO 
V. MERCÊS - R$ 310.000,00

 Pronto para morar, 3 dorms, 1 suite,
varanda, sala, coz. c/arms. lavabo compl, 

lav., 1 vaga, port. autom. Ac. financiamento

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 350.000,00

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

3 dorms., banh. social lavand., sala, 
coz. + banh., entrada lateral + 1 

quartinho, 1 garagem. Estudo proposta 
e financiamento

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 270.000,00

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS
PÇA ÁRVORE
R$ 890.000,00

3 dorms, 1 suite c/ varanda, banheiro social, 
sala, lavabo, cozinha, churrasqueira, 2 vagas

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

APTO SAÚDE PX. IGREJA 
STA. TEREZINHA - R$ 690 MIL
82m2, 3 dorms, 1 suite repleto de arms, sala 

c/ varanda , coz, banh. soc. qto. emp. c/ 
banh, lav, 2 vgs, demarc., lazer.

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

 BOSQUE DA SAÚDE - VIEW

 Fone: 98181-2630

Apto. 160 m uteis, frente, 3 suítes, terraço
4 vagas, elevador privativo.

+ 1 Qto. gde. na Av. Brigadeiro Luiz 
Antonio, ót. localização, para rapaz 

sem vícios, ambiente cristão

Tel: 2767-5761
9 6838-5519 / 9 4235-3188 

ALUGO SUÍTE GRANDE
BOCA DO METRô SAÚDE

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

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

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou 
hoje esta semana situação de 
emergência em saúde pública 
de interesse internacional em 
razão do aumento de casos 
de infecção pelo vírus Zika 
identificados em diversos 
países e de uma possível rela-
ção da doença com quadros 
registrados de malformação 
congênita e síndromes neu-
rológicas, como a microcefalia 
em bebês gerados por gestan-
tes que contraíram o vírus.

Durante coletiva de im-
prensa, a diretora-geral da 
OMS, Margaret Chan, desta-
cou que ainda é necessário 
comprovar cientifi camente a 
ligação entre infecções pelo 
vírus Zika em gestantes e ca-
sos de microcefalia em bebês. 
As evidências, entretanto, 
são consideradas fortes pelos 
especialistas do grupo. “É 
preciso investigar e entender 

melhor a relação”, disse. Ela 
avaliou que a ausência de uma 
vacina contra o Zika e de tes-
tes de diagnóstico confi áveis 
somados à falta de imunidade 
na população dos países afe-
tados pelo vírus constituem 
fatores de preocupação.

A diretora-geral da OMS 
também recomendou que 
grávidas evitem viagens para 
locais onde há circulação do 
vírus Zika. O Brasil fechou 2015 
com o registro de 1.649.008 
casos prováveis de dengue, 
número 178% maior que o de 
2014. No período, foram confi r-
madas 843 mortes pela doen-
ça. Em 2014, foram 473 mortes.

São Paulo é o estado com 
maior número absoluto de 
casos, o salto foi de 226.866 
(2014) para 733.490 (2015). 
Goiás foi o estado com a 
maior proporção de pessoas 
com dengue: 2,5 mil casos por 
100 mil habitantes. Em segui-

da, São Paulo, com 1.665, e 
Pernambuco, com 1.107.

Em 2015, foram confi rma-
dos 1.569 casos de dengue 
grave e 20.329 casos de den-
gue com sinais de alarme. 
No mesmo período de 2014, 
foram 764 casos de dengue 
grave e 8.436 casos de den-
gue com sinais de alarme. Em 
2015, o pico de incidência de 
infecções por dengue ocorreu 
em abril. 

Chikungunya
Em 2015 foram notifica-

dos 20.661 casos autóctones 
suspeitos de febre de chikun-
gunya, que, assim com a den-
gue, também é transmitido 
pelo mosquito Aedes aegypti. 
Em 2014, o quantitativo che-
gou a 3.657. Ao todo, 7.823 
foram confirmados, sendo 
560 por critério laboratorial e 
7.263 clínico-epidemiológico. 
O restante ainda está em in-
vestigação. De acordo com os 
dados,18 estados registraram 
a circulação do vírus.

No período, registraram-se 
três óbitos pela doença no 
Brasil, sendo dois na Bahia e 
um em Sergipe. Conforme as 
investigações, esses óbitos 
ocorreram em pessoas com 
idade avançada – 85, 83 e 75 
anos – e com histórico de do-
enças crônicas preexistentes.

As infecções por dengue 
e por chikungunya têm os 
mesmos vetores e pratica-
mente os mesmos sintomas. 

As peculiaridades são que, 
enquanto a dengue tem evo-
lução mais grave, a febre chi-
kungunya é considerada mais 
leve, mas com dores mais 
intensas nas articulações.

Zika
Ao contrário da dengue 

e da febre chikungunya, a 
infecção pelo vírus Zika, tam-
bém transmitida pelo Aedes 
aegypti, não tem notifi cação 
obrigatória no Brasil, já que 
80% dos casos não apresen-
tam sintomas.

Dessa forma, o Ministério 
da Saúde não tem registro do 
número de casos. Entretanto, 
o boletim epidemiológico re-
vela que, em 2015, o vírus foi 
transmitido em 19 estados. 
Em 2016, o Distrito Federal foi 
a 20ª unidade da Federação a 
entrar nesta lista.

A princípio, o Zika era con-
siderado o vírus mais brando 
entre os três transmitidos 
pelo Aedes aegypti. Porém, 
em novembro do ano pas-
sado, o Ministério da Saúde 
confi rmou que, quando uma 
gestante é infectada pelo 
vírus, ela pode gerar uma 
criança com microcefalia, uma 
má-formação irreversível.

A partir desta edição, o 
Jornal SP Zona Sul passa a 
publicar uma série de repor-
tagens para contribuir com a 
prevenção ao mosquito. 

Com informações 
da Agência Brasil

Unifesp prorroga prazo 
para concurso público

As inscrições para o con-
curso público da Unifesp fo-
ram prorrogadas até as 16h 
do dia 4 de março de 2016. 
São oferecidas 214 vagas para 
cargos de todos os níveis de 
escolaridade, das quais 152 
são reservadas à ampla con-
corrência, 34 aos candidatos 
negros e 28 aos candidatos 
com defi ciência.

As vagas destinam-se a to-
dos os campi da universidade 
(Baixada Santista, Diadema, 
Guarulhos, Osasco, São José 
dos Campos e São Paulo/Rei-
toria/Hospital Universitário), 
com salários que variam de 
R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54 para 
jornadas de trabalho entre 20 
e 40 horas semanais.

Os valores das taxas de 
inscrição são de R$ 43,00 
(nível fundamental), R$ 54,00 
(nível médio) e R$ 92,00 (nível 
superior). Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br), organizadora 
do processo seletivo.

As provas do concurso se-
rão realizadas em São Paulo/
SP no dia 3 de abril de 2016, 
nos períodos da manhã (níveis 
fundamental e superior) e da 
tarde (nível médio), em locais 
e horários a serem disponibi-
lizados no site das inscrições.

Para mais informações, os 
interessados podem acessar 
o edital no link: http://www.
vunesp.com.br/UFSP1503/.
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