
São Paulo, 12 de julho de 2019 - Página 3- Imóveis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios
CRM: 35.217

CRM: 52.025

  3666-8068

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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Um bom jornal 
é você quem faz!

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

www.solarprimavera.com.br
  2987-8650

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas

Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos. 
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico 

e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

CRM 50.799

Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

SUA DOR PODE TER ALÍVIO. 
FAÇA TERAPIA EMDR!

Dilséa Grebogi • CRP 06/79477
Psicóloga & Terapeuta EMDR

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atendimento on-line, 
domiciliar e presencial. EMDR: A cura emocional do século XXI. 

Venha experimentar essa terapia revolucionária.

Al. Afonso Schmidt, 119 - sl. 22 - Santana 
R. Itapura, 414 - Tatuapé
Tel: (11) 97162-7736 

e-mail: psigredil@terra.com.br

Tribunal de Justiça de 
São Paulo recebe exposição do 
Memorial da Inclusão sobre a 

luta das pessoas com deficiência

Fruto de parceria entre a 
Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, atra-
vés do Memorial da Inclusão, 
o Tribunal de Justiça por meio 
da comissão de acessibilidade 
e inclusão recebe a exposição 
“Memorial da Inclusão: os ca-
minhos da pessoa com deficiên-
cia” e pode ser visitada de 3 de 
julho a 18 de agosto de 2019, de 
segunda a sexta das 12h30 às 
18 horas, entrada gratuita no 
Palácio da Justiça de São Paulo.

A Mostra, composta por 12 
(doze) painéis, é um recorte da 
primeira exposição de longa du-
ração pensada para itinerar em 
outros espaços, e retratar a his-
tória e a memória do movimento 
social da pessoa com deficiência.

A exposição estará aber-
ta para visitação de segunda a 
sexta-feira das 12h30 às 18 ho-
ras. A exposição permanente 
do Memorial da Inclusão está 

localizada na sede da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, na Avenida 
Auro Soares de Moura Andrade, 
564 - Portão 10 - Barra Funda, 
São Paulo.

O objetivo principal é gerar 
reflexão sobre a diversidade da 
condição humana, com foco no 
movimento social. Para que as 
pessoas com deficiência que não 
conhecem a história do movi-
mento se beneficiem desta pers-
pectiva e melhorem a compreen-
são do momento atual em direção 
ao futuro. Com as versões itine-
rantes e também com versão vir-
tual, a exposição visa incentivar 
discussões sobre o tema “pessoas 
com deficiência”, no que se refe-
re às questões socioculturais re-
lacionadas ao preconceito e o res-
peito à diversidade.

O Palácio da Justiça do 
Estado de São Paulo está localiza-
do na Praça da Sé, s/nº - Centro.

Foto: Divulgação

Exposição “Memorial da Inclusão: os caminhos da pessoa com 
deficiência”, estará disponível para visitação até o dia 18 de agosto

DIÁRIO DE TREMEMBÉ - O 
PRESÍDIO DOS FAMOSOS - 
HISTÓRIAS DE VIDA E DE 
MORTE QUE ABALARAM 
O PAÍS (Editora Nova Brasil 
Esperança Brasil Eireli), Con-
cebido dentro do presídio mais 
famoso do Brasil pelo repór-
ter, escritor e ex-prefeito Acir 
Filló, 46 anos, enquanto en-
contrava-se detido preventiva-
mente, Diário de Tremembé 
- O Presídio dos Famosos - His-
tórias de vida e de morte que 
abalaram o país (edição do au-
tor) é um livro jornalístico que 

traz à tona, inéditos relatos so-
bre os midiáticos crimes prota-
gonizados por Alexandre Nar-
doni, Lindemberg Alves, irmãos 
Cravinhos, Mizael Bispo, Gil 
Rugai, Guilherme Longo e ou-
tros não menos famosos, como 
Róger Abdelmassih. Em rela-

ção a este último caso, o au-
tor, numa investigação digna de 
Hollywood, descortina a frau-
de perpetrada pelo ex-médico 
geneticista dentro do presídio, 
que o levou à prisão domiciliar. 
Abdelmassih foi condenado a 
180 anos de prisão pelo estupro 
de 34 mulheres, suas pacientes. 
Ele só cumpriu 3 anos da pena. 
Outro personagem, o polêmi-
co Paulo Vieira de Souza, fez 
retumbantes revelações sobre 
as obras do Rodoanel, estádio 
do Corinthians, dirigentes do 
PSDB e empreiteiras. Os relatos 
de Paulo Preto são estarrecedo-
res. Além desses “ícones”, o au-
tor também entrevistou e con-
viveu com outros presos como 
Klinger de Oliveira (do caso 
Celso Daniel PT), Luiz Eduardo, 
irmão de José Dir ceu, secretário 
Laurence Ca sagrande, o ex-juiz 
federal Ro cha Mattos, Edinho 
(filho de Pelé), políticos e em-
presários. O livro também pode 
ser adquirido em www.diario 
detremembe.com.br

Presidente do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso
recebe homenagem de 
amigos da Zona Norte

Fotos: Divulgação

Em pé, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Carlos 
Alberto Alves da Rocha discursa em jantar promovido em sua homenagem

O presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, Dr. Carlos Alberto Al ves 
da Rocha, foi homenageado em 
jantar promovido por seus ami-
gos e familiares da Zona Norte, no 
último dia 28 de junho. O evento 
foi promovido na Churrascaria 
Nova Pampa na Avenida Morvan 
Dias de Figueiredo, 3.177 em Vila 
Guilherme.

Filho de Alberto Alves da 
Rocha e Therezinha Martins 
da Rocha, o homenageado nas-
ceu em 3/5 de 1955 no bair-
ro Tucuruvi, onde cresceu e fez 
muitos amigos, entre eles os co-
legas da EE. Prof. Eurico Figuei-
redo, onde estudou. Gra duado 
pelas Faculdades Faria Brito e 
pela Universidade de Guarulhos 
e Ciências Jurídicas e Sociais, 
foi aprovado em concurso para 
atuar como juiz substituto do 
Estado de Mato Grosso em 1985. 

Em sua trajetória, ocu-
pou o cargo de juiz auxiliar da 
Presidência do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso e Juiz 

auxiliar da Corregedoria-Geral 
da Justiça de Mato Grosso. Em 
fevereiro de 2008 foi promovido 
para o cargo de Desembargador 
do TJMT. Atuou ainda como Juiz 
Eleitoral; Juiz Coordenador do 
Juizado Volante Ambiental e Juiz 
Membro do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado. Em 19 de 
novembro de 2018, foi eleito por 
unanimidade como Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Mato Grosso.

Registro do momento de sua posse 
como Presidente do Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso

Custos condominiais registram 
ligeira alta de 0,68%

Conforme apurado pelo de-
partamento de Economia e 
Estatística do Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação), em maio, 
os custos condominiais regis-
traram um ligeiro aumento de 
0,68% na Região Metropolitana 
de São Paulo. A variação acumu-
lada em 12 meses (junho de 2018 
a maio de 2019) foi de 5,87%, per-
centual abaixo do IGP-M (Índice 
Geral de Preços - Mercado), da 
Fundação Getúlio Vargas, que 
apresentou variação de 7,64% no 
mesmo período.

Os itens Manutenção e Equi-
pamentos e Diversos subiram 
0,45% no mês e 7,66% no acu-
mulado de 12 meses. As despesas 
com Conservação e Limpeza ti-
veram variação mensal de 0,40% 
e de 7,37% no acumulado. O item 
Pessoal e Encargos permaneceu 
estável no mês e, no acumulado, 
subiu 4,33%. Já as Tarifas subi-
ram 3,41% no mês e 9,39% no 
acumulado de 12 meses.

O Icon (Índice de Custos 
Condominiais) serve como 

parâmetro das variações dos cus-
tos dos condomínios residen-
ciais. No entanto, não deve ser 
utilizado como um índice de rea-
juste da taxa condominial. A re-
comendação do vice presidente 
de Administração Imobiliária 
e Condomínios do Secovi-SP, 
Hubert Gebara, é que o síndi-
co consulte sua administradora, 
pois cada prédio tem caracterís-
ticas e estruturas próprias e cabe 
verificar qual foi o aumento real 
dos custos do condomínio, a fim 
de que, no futuro, não ocorra um 
desequilíbrio nas contas.

Portal telefônico 
de Prevenção ao 
uso de DROGAS: 
3512-1823 (ligação gratuita)

Biblioteca de São Paulo 
promove campeonato 

de videogame 
As férias de julho chega-

ram e a Biblioteca de São Paulo 
(BSP), é opção especial para 
quem está passando esse tem-
po na capital paulista. Na BSP, 
um dos destaques do mês é o 
Campeonato de Videogame - 
Futebol Digital 2019, que acon-
tece no dia 17, quarta-feira, das 
10 às 17 horas (as inscrições de-
vem ser feitas previamente, no 
balcão de atendimento, das 10 
às 18 horas, de terça a sexta-fei-
ra). Mas há muito mais...

Quem gosta de contação 
de histórias, por exemplo, tem 
apresentações na BSP: com o 
Grupo Êba no sábado, dia 13 
de julho; e domingo, 14 de ju-
lho, com Lilian Marchetti (que 
interpretará Rock para peque-
nos: um livro ilustrado para fu-
turos roqueiros, de Laura D. 
Macoriello, em referência ao 
Dia Mundial do Rock, celebrado 
em 13 de julho). 

Ainda na BSP, o Clube de 
Leitura se reúne no dia 18 de 
julho (quinta-feira), das 15 às 
17 horas, para debater a obra 
O palhaço e sua filha, de Halide 
Edip Adivar. Vale lembrar que 
a Yoga também tem seu lugar 
na  biblioteca. Na BSP, a práti-
ca é realizada nas manhãs de sá-
bado, das 10 às 11h30, coman-
da por Amanda Velloso. Para 
participar, não é necessário fa-
zer inscrição. As vagas, limita-
das, são preenchidas por ordem 
de chegada.

Confira a programação 
para os próximos dias 

no espaço:

Biblioteca de São Paulo

13 de julho (sábado)

10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Com equipe BSP. Vagas preen-
chidas por ordem de chegada.

11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Com a FOX (Formação 
e Orien tação de Xadrez). Vagas 
limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.

14 às 16h10 - Pontos MIS - Não 
é necessário fazer inscrição. 

16 às 17 horas - Hora do Conto 
- Maria vai com as outras, de 
Sylvia Orthof. Com interpre-
tação em Libras. Com o Grupo 
Êba. Não é necessário fazer 
inscrição.

14 de julho (domingo)

11h30 às 12h15 - Lê no Ninho 

- Com equipe BSP. Vagas preen-
chidas por ordem de chegada.

16 às 17 horas - Hora do Conto 
- Rock para pequenos. Com 
Lilian Marchetti. Não é neces-
sário fazer inscrição.

16 de julho (terça-feira)

15 às 16 horas - Jogos Sensoriais 
- A partir de 11 anos. Com equi-
pe BSP. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.

17 de julho (quarta-feira)

10 às 17 horas - Férias na BSP 
- Campeonato de Videogame - 
Para pessoas com até 17 anos. 
Com equipe BSP. Vagas limita-
das. Inscrições prévias no bal-
cão de atendimento (de ter-
ça a sexta-feira, das 10 às 18 
horas).

10h30 às 12h10 - Pontos MIS. 
Não é necessário fazer inscrição.

15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo - Com equipe BSP. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

18 de julho (quinta-feira)

12h30 às 13h30 - Luau - A 
partir de 13 anos. Com equi-
pe BSP. Não é necessário fazer 
inscrição.

15 às 16 horas - Pintando o 7 
- Quadros decorativos. Com 
equipe BSP. Vagas limitadas, 
preenchidas por ordem de 
chegada.

15 às 17 horas - Clube de Lei-
tura - O palhaço e sua filha, de 
Halide Edip Adivar. Com equi-
pe BSP. Não é necessário fazer 
inscrição.

19 de julho (sexta-feira)

15 às 15h30 - Hora do Conto - 
Pinóquio, versão de Mauricio de 
Sousa. Com equipe BSP. Não é 
necessário fazer inscrição.

15h30 às 16h40 - Pontos MIS - 
Não é necessário fazer inscrição.

16h30 às 17 horas - Leitura 
ao Pé do Ouvido - Escalpo, de 
Ronaldo Bressane. Com equi-
pe BSP. Não é necessário fazer 
inscrição.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns - Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630, Santana, São Paulo (SP) 
(ao lado da Estação Carandiru 
do Metrô). Para mais informa-
ções ligue: (11) 2089-0800 ou 
acesse: https://bsp.org.br/

Acesse: www.gazetazn.com.br

Moisés Novaes

    97740-2077
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