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Jabaquara têm novas 
estações de ginástica 
em diversas praças

Antiga Praça no Jabaquara 
deu lugar à terminal de ônibus 
com a chegada do metrô
Página 6

Cidade está preparada para os idosos?
Em dez anos, um em 

cada quatro habitantes 
da maior cidade do país 
terá acima de 60 anos. O 
envelhecimento da popu-
lação é uma característica 
da sociedade moderna 
em todo o planeta. As zo-
nas sul e sudeste de São 
Paulo concentram, já na 
atualidade, grande nú-
mero de idosos. Na Vila 
Mariana/Vila Clementino, 
um fórum foi criado não 
somente para divulgar 
ações voltadas a esse pú-
blico, mas para debater a 
adequação do bairro. Vale 
destacar que esses bairros 
estão entre os que mais 
têm moradores da ter-
ceira idade, mas também 
recebem muitos idosos 
por conta da rede de saú-
de ali existente. P����� 3

Pós Carnaval terá Bloco da Preta no Ibirapuera
e Desfi le das Campeãs no Sambódromo

Quem acha que a folia 
já acabou se engana. Em 
São Paulo, tem também 
pós Carnaval e vários blo-
cos vão se apresentar 
na Vila Mariana - seis no 
sábado, 29/02, e outros 
cinco no domingo, 1 de 
março. Destaque para os 
Blocos que estarão no 
Ibirapuera: Bell Marques 
(sábado, 13h), Bloco da 
Anitta (Domingo, 9h) e 
Bloco da Preta (domin-
go, 14h). Tem também 
Desfi le das Campeãs, no 
Sambódromo . P����� 4
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•EDUCAÇÃO

Zona Sul tem evento em março para quem 
planeja estudar e trabalhar na Irlanda
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FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Garanta ao seu filho o preparo para a vida!

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

FAÇA UMA VISITA 

Garanta ao seu filho o 

Inglês todos
os dias

Período
integral

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

O caminho entre descobrir
uma habilidade e se superar.

Acontece em março na zona 
sul da capital a quarta edição 
do único evento no Brasil vol-
tado exclusivamente a quem 
está planejando fazer inter-
câmbio na Irlanda e alavancar 
a carreira fora do Brasil: o “E-
Dublin XP”. Realizado anual-
mente desde 2017, o mega 
evento acontece em meio às 
comemorações do St. Patrick’s 
Day, o mais importante feriado 
irlandês – cuja celebração já vi-
rou tradição também entre os 
brasileiros.

O “E-Dublin XP” é realizado 
pelo E-Dublin.com.br, o princi-
pal portal sobre intercâmbio 
na Irlanda para brasileiros. 
Criado há mais de uma década, 
o E-Dublin venceu quatro ve-
zes o prêmio de melhor site de 
expatriados no mundo e traz 
informações, experiências e di-
cas a quem deseja morar, estu-
dar e trabalhar na Irlanda (tais 
como custos da viagem, como 
tirar o visto, onde morar, o que 
fazer em Dublin, como é mo-

rar em solo irlandês, como é o 
mercado de trabalho naquele 
país etc). O canal do E-Dublin 
no YouTube tem mais de 300 
mil seguidores.

Por que a Irlanda?
A Irlanda é cada vez mais um 

destino procurado por brasi-
leiros que buscam morar fora. 
Uma das grandes vantagens 
do país é a permissão para tra-
balhar durante o intercâmbio. 
Há, ainda, a possibilidade de 
conseguir um visto de traba-
lho. De acordo com dados do 
governo Irlandês, os brasileiros 
fecharam 2019 como a segunda 
nacionalidade que mais recebe 
vistos de trabalho na conheci-
da Ilha Esmeralda, perdendo 
apenas para os indianos. No 
ano passado, foram concedi-
dos 1.400 novos vistos a profi s-
sionais brasileiros, alta ante os 
1.290 de 2018 e 635 de 2017. 

De acordo com Edu Gian-
sante, CEO e criador do E-
Dublin, que mora e trabalha 
em Dublin há 12 anos, grande 

parte dos brasileiros que bus-
cam a Irlanda como destino 
desejam conseguir um empre-
go em grandes empresas. A 
ilha é atrativa pois concentra 
escritórios de gigantes como 
Google, Amazon, Accenture, 
Facebook, Microsoft, IBM, en-
tre tantas outras que, graças a 
incentivos do governo, monta-
ram escritórios principalmente 
em Dublin.

Sobre o evento O E-Dublin 
XP acontece em um dia inteiro 
recheado de atividades que, 
juntas, buscam passar o máxi-
mo de informação possível a 
quem planeja embarcar a uma 
aventura no exterior. Entre os 
destaques estão palestras com 
diversos especialistas sobre 
como estudar fora, o mercado 
de trabalho no exterior, plane-
jamento fi nanceiro e psicológi-
co para a viagem, entre outras.  

De olho nas oportunidades 
profi ssionais que têm aumen-
tado em diversos setores da 
economia irlandesa, o “E-Du-

blin XP” trará, ainda, palestras 
focadas em como construir 
uma carreira no exterior. O 
evento conta com apoio de 
nomes de peso no ramo de 
viagens, entre muitos outros 
parceiros especialistas na Irlan-
da e em diversos destinos de 
intercâmbio. Veja a programa-
ção completa e palestrantes 
em www.e-dublin.com.br/xp/.

Haverá também estandes 
e atividades interativas para o 
público se sentir como se já es-
tivessem na Irlanda. A edição 
deste ano conta com uma am-
bientação especial que insere 
os participantes em uma vila ir-
landesa, onde poderão assistir 
apresentações típicas irlande-
sas, experimentar um pouqui-
nho da culinária e saborear a 
bebida favorita dos irlandeses.

Lançamento de livro Inte-
ressados em conhecer ainda 
mais sobre como é a jornada 
de fazer intercâmbio na Ir-
landa, morar fora e construir 
uma carreira no exterior, Edu 

Giansante lançará durante o 
evento seu livro autobiográfi -
co Abrindo Portas (Vidaria Li-
vros, 2020).  Na obra, ele narra 
o que está por trás de sua ida 
à Irlanda, em 2008, passando 
pela criação do E-Dublin, pela 
conquista do visto de traba-
lho, por cargos de liderança e 
gerência em empresas globais, 
como Zynga e Dropbox, até os 

dias de hoje, quando dedica-
se ao empreendedorismo e à 
busca de uma vida com mais 
propósito.

SERVIÇO: E-Dublin XP Data: 
14 de março de 2020, das 9h as 
18h Local: Centro de Conven-
ções do SENAC Santo Amaro, 
na zona sul de São Paulo (Av. 
Engenheiro Eusébio Stevaux, 
823 - Santo Amaro São Paulo)

•URBANISMO

Praças do Jabaquara 
ganham novas 
estações de ginástica

Ocupar as ruas e aproveitar 
espaços e serviços públicos 
são atitudes que não só valori-
zam e aumentam o sentimento 
de pertencimento do cidadão, 
mas também ampliam a segu-
rança na cidade, já que são os 
lugares mais desertos os que 
atraem ações criminosas. 

E uma das maneiras de ocu-
par a cidade de forma saudável 
é curtindo suas praças. Agora, 
no Jabaquara, várias praças 
estão ganhando equipamen-
tos para a prática de exercício 
- ou seja, ainda há um caráter 
saudável extra de combate ao 
sedentarismo e estímulo à ati-
vidade física. 

As novas estações contam 
com aparelhos para diversos 
tipos de movimento. Quem 
não sabe como praticar pode 
seguir as instruções, dicas e su-
gestões de exercícios disponí-
veis em cartazes afi xados nas 
próprias estações de ginástica. 

As estações estão localiza-
das  nas seguintes áreas verdes 
de vários bairros do distrito: 
Praça 20 de Setembro; Praça 
Serafi na Giancoli Vicentini; Pra-
ça Professor Orlando Gomes; 
Praça Professor Dr. Vitorino 
Castelo Branco; e Praça Whita-
ker Penteado. 

Vá conhecer e aproveitar - o 
uso é livre e gratuito. 

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência
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Vila Mariana discute qualidade de vida do idoso
•URBANISMO

A Vila Mariana não é ape-
nas um dos cinco distritos 
com maior concentração de 
idosos na cidade (leia matéria 
abaixo). É também a região 
onde estão sediados diversos 
serviços voltados à população 
com mais de 60 anos, em es-
pecial serviços de Saúde por 
conta da existência da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
e todos os seus ambulatórios 
de atendimento universal - in-
cluindo o Hospital São Paulo.

Embora o bairro seja provi-
do de muitos serviços, infraes-
trutura e transporte público 
de qualidade - incluindo duas 
linhas de metrô - não dá para 
se dizer que esteja preparado 
para um futuro em que o nú-
mero de idosos vai superar o 
de jovens. 

Por isso, a Vila Clementino 
desde 2009 foi escolhida para 
o projeto piloto Bairro Amigo 
do Idoso, com a proposta de 
concentrar ações urbanísticas 
(comunicação visual, calçadas 

e outras obras de acessibi-
liidade), mas também ações 
de educação, lazer, esportes 
e atividades físicas, cultura e 
atendimento ou prevenção 
em saúde, moradia, qualidade 
de vida...

A proposta do Bairro Ami-
go do Idoso havia sido enga-
vetada em 2013 mas no ano 
passado, uma década depois 
de ter sido idealizada, voltou 
ao debate. 

E uma das formas de ga-
rantir que seja concretizado 
foi a criação de um Forum da 
da Pessoa Idosa de Vila Ma-
riana / Vila Clementino. 

As reuniões acontecerão 
mensalmente, sempre na 
primeira segunda-feira de 
cada mês, das 10h às 12h. O 
próximo encontro, portanto, 
será na segunda, 2 de março, 
na sede da Subprefeitura 
(auditório), à Rua José de 
Magalhães, 500 - perto da 
estação AACD Servidor.

Qualquer interessado 

pode participar e levar rei-
vindicações e ideias. Também 
participam do fórum repres-
netantes da Subprefeitura 
Vila Mariana e da Escola Pau-
lista de Medicina/Unifesp, 
as secretarias de Esporte, 
Direitos Humanos e Cidada-
nia, Saúde, Pessoa com Defi -
ciência e Educação. 

Nos encontros também 
serão debatidas as políti-
cas públicas voltadas para a 
terceira idade e os direitos 
fundamentais presentes no 
Estatuto do Idoso. São ainda 
divulgadas atividades para 
o envelhecimento saudável, 
como práticas de exercícios, 
alimentação balanceada e 
prevenção de acidentes.

“As pessoas estão viven-
do mais, a população está 
envelhecendo e precisamos 
incentivar o uso dos espa-
ços públicos também pelos 
idosos. Temos de pensar em 
políticas de acessibilidade e 
em atividades que estimulem 

Bairros estão preparados para envelhecimento?
Os idosos corresponderão 

a 30% da população do muni-
cípio de São Paulo em 2050, 
segundo a Fundação Seade. 
E os bairros do centro expan-
dido, de melhor infraestru-
tura e maior renda média da 
população, são aqueles que 
concentram maior popula-
ção idosa - Vila Mariana está 
entre os cinco distritos com 
maior número de idosos. 

Mas, a cidade está pre-

parada para esse futuro? 
Vale lembrar em em poucos 
anos o crescimento já deve 
se acentuar e que pessoas 
atualmente na faixa dos 40 
ou 50 anos devem encarar 
uma cidade em que haverá 
mais idosos do que jovens, 
com poucos empregos, ativi-
dades, estrutura, serviços de 
saúde e opções de cultura e 
lazer para a terceira idade.

Projeções demográfi cas da 
Fundação Seade para o Mu-
nicípio de São Paulo indicam 
que a quantidade de pessoas 
com mais de 60 anos deverá 
ultrapassar o número de jo-
vens com idade até 14 anos 
em 2030, com um contigente 
de 2,5 milhões de indivíduos.

Ou seja, em apenas 10 
anos, o percentual vai au-
mentar dos atuais 15% dos 
que vivem na maior metró-
pole do país, 1,7 milhões de 
pessoas, para 20% do total de 
habitantesde São Paulo.

São pessoas que atual-

mente estão na faixa do 50 
anos e, boa parcela delas, ain-
da economicamente ativas, 
com perfi l diferente das ge-
rações anteriores: mulheres 
que trabalham fora, adultos 
que têm formação superior, 
pessoas que não necessaria-
mente desejam parar de tra-
balhar mas que podem ser 
afastadas pelo mercado de 
trabalho, a depender do ce-
nário econômico.

Zona Sul
A Prefeitura vem mapean-

do o envelhecimento cres-
cente da população e indica 
que as pessoas com 60 anos 
ou mais estão concentradas 
nas porções sul e sudeste 
do Município, com destaque 
para Sapopemba, Grajaú e 
Capão Redondo – muito por 
causa alto número de habi-
tantes desses locais.

A análise mostra que o en-
velhecimento no Município 
está acima da média nacional 
e é composto, sobretudo, 

por mulheres. Em 2017, 60% 
dos idosos eram desse gêne-
ro. Se considerarmos apenas 
as pessoas com 85 anos ou 
mais, o índice chega a 70,2%. 
Sobre a cor de pele, a maioria 
é composta por brancos, tan-
to homens (69%), quanto mu-
lheres (71%), segundo Censo 
Demográfi co do IBGE de 2010.

As pessoas com 60 anos ou 
mais estão concentradas nas 
porções sul e sudeste do Mu-
nicípio, com destaque para 
Sapopemba, Grajaú e Capão 
Redondo – muito por causa 
alto número de habitantes 
desses locais. Entretanto, se 
avaliada a população relativa, 
destacam-se os locais de ele-
vado padrão de vida, como 
Jardim Paulista, Pinheiros e 
Vila Mariana. 

O estudo indica, portanto, 
que se vive mais em zonas 
dotadas de boa estrutura ur-
bana e melhor atendidas por 
serviços, principalmente saú-
de e educação.

a ocupação da cidade pelas 
pessoas mais velhas”, afi rma 
o subprefeito da Vila Maria-
na, Fabricio Cobra Arbex.

Segundo o professor Luiz 
Roberto Ramos, coordena-
dor do projeto Bairro Ami-
go do Idoso, a política das 
Cidades Amigas do Idoso 
foi divulgada pela OMS há 
pouco mais de 10 anos, sendo 
que mais de mil cidades ao 
redor do mundo já se cre-
denciaram. Dessa forma, as 

diretivas políticas daquelas 
sociedades seriam voltadas 
para um objetivo transdisci-
plinar de melhorar as condi-
ções de vida da população 
que envelhece.

“A proposta de envolver 
a EPM/Unifesp com o bairro 
onde está inserida, por meio 
da meta de fazê-lo amigo do 
idoso, poderá se tornar um 
grande programa de exten-
são com inúmeras possibili-
dades para a curricularização 

de atividades de extensão na 
universidade. A instituição 
mais uma vez demonstra 
sua vocação pioneira e ino-
vadora, abraçando um tema 
contemporâneo da maior im-
portância, numa perspectiva 
interdisciplinar e socialmente 
orientada, integrando os 
diferentes departamentos e 
disciplinas numa estratégia 
comum de promover saúde e 
bem-estar do começo ao fi m 
do ciclo vital”, ele destaca. 

Análises apontam que 
bairros como PInheiros, Ja-
risn e Vila Mariana têm em co-
mum o fato de concentrarem 
população de classe média e 
média alta, que compraram 
seus imóveis há muitos anos 
e se mantêm neles. Enquanto 
os mais jovens, em geral com 
renda menor, buscam bairros 
mais distantes e com custo 

menor de habitação (aluguel 
ou compra).

Além do projeto local - 
Bairro Amigo do Idoso, na 
Vila Clementino, o Plano de 
Metas da atual gestão prevê 
um  programa “São Paulo Ci-
dade Amiga do Idoso” , para 
garantir 15 mil vagas em ativi-
dades de convívio e participa-
ção da comunidade.

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469
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•CARNAVAL

Vila Mariana ainda terá blocos no Pós Carnaval
No maior Carnaval da his-

tória da cidade, a Vila Mariana 
certamente foi um dos bairros 
privilegiados para quem curte 
a festa - teve diversidade de 
ritmos, blocos dos mais dife-
rentes estilos e portes, festa 
pra todas as idades.

É bem verdade que nem 
todos curtem a folia, mas o 
bairro conta também com ou-
tros espaços culturais e agenda 
para quem prefere fugir do 
Carnaval. 

Vale ainda destacar que o 
Carnaval gera renda para a cida-
de, comerciantes, ambulantes 
e até cooperativa de catadores 

de recicláveis, além de evitar a 
fuga de paulistas que busca-
vam a folia em outras cidades 
e, pelo contrário, atrair turistas 
que vêm à capital e visitam 
hotéis, restaurantes, bares etc.

No total, em toda cidade, 
serão 678 desfi les aprovados 
e autorizados pela Prefeitura, 
38,5% a mais do que no ano pas-
sado, quando ocorreram 490 
desfi les. Eles estarão distribuí-
dos em 468 pontos da cidade 
e devem atrair 15 milhões de 
pessoas em 2020, de acordo 
com projeções dos blocos, su-
perando os 14 milhões do ano 
anterior. 

E nesse fi m de semana ain-
da tem mais: além do Desfile 
das Campeãs, no sambódromo 
(leia abaixo), vai ter mais blocos 
na Vila Mariana!

O pós Carnaval tem progra-
mação em diversos pontos da 
Vila Mariana dias 29 de feverei-
ro e 1 de março, sábado. 

Confi ra:
Sábado, 29/2/2020
- 10h às 15h - Bloco do Ogro. 

Concentração: Rua Álvaro Al-
vim, 1

- 11h às 16h - Bloco da Mam-
ma. Concentração: Avenida 
Helio Pellegrino, 220

- 13h às 18h30 - Bloco Bell 

Marques na Rua. Concentra-
ção: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 220

- 14h às 19h - RabuSuju. Con-
centração: Rua Napoleão de 
Barros

- 14h às 19h - BLOCO TOMO-
JUNTO. Concentração: Avenida 
engenheiro Luís Gomes Cardim 
Sardirardi

- 14h às 19h - Bloco Descubra
Concentração: Avenida Hé-

lio Pellegrino, 200
Domingo, 1/3/2020
- 09h às 14h - Bloco da Anit-

ta. Concentração: Avenida Pe-
dro Álvares Cabral, 220

- 11h às 16h - Bloco Bora 

Fim de semana tem Morumbeer FestivalComida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 2,00  (consulte área)

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor 
feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

•GASTRONOMIA

Para encerrar as celebra-
ções do mês de fevereiro, 
o Morumbi Town Shopping 
promove mais uma edição 
do Morumbeer Festival, um 
evento tradicional para os 
amantes de cerveja. De 28 
de fevereiro a 01 de março, a 
Varanda do empreendimento 
recebe os principais nomes 
do mercado cervejeiro que 
oferecem ao público uma pro-
gramação diferenciada, com 
muita música, gastronomia 
e claro, bebidas produzidas 
com alta qualidade. 

Com opções para todos 
os gostos, estarão presen-
tes no Festival nomes como 
Cervejaria 1025 Chopp Beer, 
Bamberg, Meisen Brewing 

Co, O Capitão, Queens, Vilas, 
Madalena entre outras que 
mantém em seu menu delicio-
sas cervejas artesanais com 
um rigoroso processo de pro-
dução, focado na qualidade e 
na fermentação natural. Além 
disso, o evento conta com 
música ao vivo para deixar o 
clima ainda mais divertido. CP 
Antaris Acústico, AppleHeads 
e apresentações de covers 
de grandes ícones da música 
nacional e internacional como 
Legião Urbana, Los Herma-
nos, Bon Jovi, Queen, Kiss 
Cover Brazil, fazem a festa ser 
ainda mais especial. 

O espaço reserva uma vis-
ta única e experiência incrível 
para aproveitar o descanso. 

A Varanda do Morumbi Town 
Shopping fi ca localizada no 2º 
Piso, ao lado do Cinesystem. 
Em destaque, o visual de um 
dos bairros mais importantes 
da cidade, o que torna o even-
to ainda mais especial para os 
clientes curtirem com toda a 
família, amigos e também os 
pets, pois assim como o sho-
pping, o espaço é preparado 
para receber os animais de 
estimação. 

O Morumbeer Festival 
acontece na sexta, das 18h às 
22h, sábado e domingo, das 
12h às 20h. A entrada é gra-
tuita. Todas as informações 
sobre o empreendimento 
podem ser encontradas no 
site http://www.morumbito-

wn.com.br. O Morumbi Town 
Shopping fica na Avenida 
Giovanni Gronchi, 5930, Vila 
Andrade, São Paulo/SP. 

SERVIÇO: 
“Morumbeer Festival” : 

Data: 28 e 29 de fevereiro e 
01 de março . Horário: sexta 
(28), das 18h às 22h, sábado 
(29) e domingo (01), das 12h 
às 20h. Local: Morumbi Town 
Shopping - Varanda / 2º Piso 
(Av. Giovanni Gronchi, 5930, 
V. Andrade) Entrada: Gratuita 

Apresentações Musicais  
- Sexta - 28/02 - CP Antaris 
Acústico ; Sábado - 29/02 -Ap-
pleHeads (Especial anos 90), 
David Bowie, Kiss Cover Brazil 
; Domingo - 01/03 - Los Herma-
nos, Bon Jovi, Queen .

Desfi le das Campeãs será sábado, 29, no sambódromo
Sábado é dia de Desfi le das 

Campeãs no Sambódromo 
do Anhembi, para quem qui-
ser conferir a performance da 
Águia de Ouro, que levou pra 
pist o enredo “O poder do sa-
ber – Se saber é poder… quem 
sabe faz a hora, não espera 
acontecer”.

Homenageando o educador 
Paulo Freire e ressaltando a 
importância do conhecimento, 
a escola conseguiu levar o título 
para a comunidade da Pompeia 
pela primeira vez.

Em segundo e terceiro lugar 
vieram Mancha Verde e Moci-
dade Alegre, respectivamente. 

Na noite das campeãs desfi lam 
também Acadêmicos do Tatu-
apé (4º lugar) e Unidos de Vila 
Maria (5º lugar).

No Grupo de Acesso I, Vai-
-Vai (1º lugar) e Acadêmicos do 
Tucuruvi (2º lugar) empataram 
com 270 pontos. A vencedora 
do Grupo de Acesso II, que 
também desfi lará no dia 29, foi 
a Morro da Casa Verde. Confi ra 
abaixo a ordem do Desfi le das 
Campeãs 2020:

Sábado (29 de fevereiro)
22h – Morro da Casa Verde
22h40 – Acadêmicos do Tu-

curuvi
23h30 – Vai-Vai
0h20 – Unidos de V.Maria
1h20 – Acadêmicos do Tatuapé

2h20 – Mocidade Alegre
3h20 – Mancha Verde
4h20 – Águia de Ouro

Os ingressos para o Desfi le 
das Campeãs pode ser adqui-
rido on-line através do site da 
Liga SP até as 23h59 do dia 26 
de fevereiro, ou presencialmen-
te na bilheteria do Anhembi 
– localizado na avenida Olavo 
Fontoura, 1209.

Barroca
Em 2019, a Barroca Zona 

Sul, escola que teve origem na 
Vila Mariana e hoje tem sede 
no Jabaquara, pode conferir a 
performance da agremiação 
também no Desfi le das Campe-
ãs, por conta do segundo lugar 
conquistado no Grupo de Aces-

so, que garantiu seu retorno à 
elite do samba paulistano.

Mas, em 2020, a escola não 
estará lá. Apesar de ter fi cado 
apenas 9 décimos de ponto 
atrás da campeã, a Barroca 
fi cou em décimo lugar. 

 Durante boa parte da apu-
ração das notas das escolas 
de samba do Grupo Especial, 
que aconteceu nessa terça de 
Carnaval, 25, a Barroca Zona 
Sul esteve na vice liderança, 
com apenas 0,1 ponto abaixo 
do máximo possível.

O resultado, entretanto, 
pode ser celebrado. Além de 
ser uma boa nota fi nal, vai ga-
rantir a permanência da Barroca 
no Grupo Especial em 2021. A 
Escola voltou a desfi lar na elite 
esse ano, depois de 15 anos en-
tre Grupo de Acesso e Grupo I 
das escolas paulistanas.

A Barroca quase perdeu 
pontos, em seu desfile que 
abriu o Carnaval no sambódro-
mo paulistan0, na sexta-feira à 
noite. Primeira a desfi lar, a agre-
miação trouxe 2400 compo-
nentes, cinco carros alegóricos 
e quase estourou seu tempo 
na pista, que é de 65 minutos. 

viver. Concentração: Avenida 
Helio Pellegrino, 200

- 13h às 18h - Bloco Eletro 
Afro Muriçoca Soul. Concentra-
ção: Rua Santa Cruz

- 14h às 19h - Bloco Confra-

ternidade. Concentração: Av. 
Aratãs com a Al. Anapurus

- 14h às 18h30 - Bloco da 
Preta (na foto acima) Concen-
tração: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 220

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais
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•SAÚDE

Vacinação contra gripe será antecipada
Por causa da confi rmação 

do primeiro caso de coronaví-
rus no país, o de um homem 
de São Paulo, o Ministério 
da Saúde decidiu antecipar a 
campanha de vacinação con-
tra a gripe. Segundo o minis-
tro Luiz Henrique Mandetta, 
a campanha prevista para 
abril terá início este ano no 
dia 23 de março. Para a cam-
panha, serão disponibilizadas 
75 milhões de doses.

“Antecipamos em 23 dias 
a data prevista original para 
essa campanha”, disse o mi-
nistro.

A campanha vai privile-
giar gestantes, puérperas, 
crianças de até seis anos 
de idade, idosos e, possi-
velmente, acrescentou o 
ministro, outros grupos de 
pessoas que trabalham na 
área de segurança e popu-
lação carcerária. “Este ano 
vamos fazer outros grupos 
que não os idosos. Devemos 
fazer [vacinação] nas forças 
de segurança, na população 
presidiária completa, nos 
agentes penitenciários. De-
vemos fazer a ampliação de 
segmentos para diminuir a 
circulação epidêmica”, falou 
o ministro.

Gripe x Coronavírus
A vacina contra a gripe 

não previne o coronavírus. 
Mas segundo o ministro, 
ela será importante para 
combater os demais vírus 
associados a outros tipos 
de gripes e diminuir a difi-
culdade dos profi ssionais de 
saúde na hora de identifi car 
corretamente o tipo de ví-
rus que está provocando 

os sintomas no paciente.
“A vacina [da gripe] dá 

cobertura e deixa o sistema 
imunológico 80% protegido 
contra essas cepas de In-
fl uenza e virais que estão cir-
culando e são mais comuns 
que o coronavírus”, disse o 
ministro. “Para um profi ssio-
nal de saúde, quando um in-
divíduo tem um quadro gripal 
e informa que já foi vacinado 
[contra gripe], isso auxilia 
muito o raciocínio do profi s-
sional para pensar na possibi-
lidade de outras viroses que 
não aquelas que são cobertas 
pela vacina. Ela [a vacina] é 
um instrumento importante 
porque diminui a espiral de 
epidemia desses outros vírus 
que podem eventualmente 
ocorrer e confundir a popu-
lação”, destacou o ministro.

Coronavírus em São Paulo
Segundo balanço divul-

gado hoje (27), há 85 casos 
suspeitos de coronavírus em 
todo o estado de São Paulo. 
Quase todos esses casos, 
destacou Helena Sato, direto-
ra do Centro de Vigilância Epi-
demiológica, são de pessoas 
que estiveram no exterior. 
Duas delas não estiveram no 
exterior, mas tiveram conta-
to com o homem de 61 anos, 
morador de São Paulo, que 
foi infectado com coronaví-
rus. Todas elas estão em seus 
domicílios e passam bem.

O infectologista David 
Uip, coordenador do Centro 
de Contingência do Covid-19 
em São Paulo, disse que as 
pessoas com suspeita de 
coronavírus só devem buscar 
um centro de atenção primá-

ria caso apresentem proble-
mas respiratórios, ou seja, 
difi culdade para respirar. Do 
contrário, caso os sintomas 
sejam apenas tosse e febre, 
o conselho é para que as pes-
soas permaneçam em casa, 
hidratando-se. “Paciente 
com tosse e febre, fi que em 
casa para ser hidratado, com 
repouso e boa alimentação. 
Devem procurar os serviços 
de saúde aqueles que apre-
sentarem algum desconforto 
respiratório”, falou ele.

O ministro reforçou que 
as pessoas com coronavírus 
no país só fi carão internadas 
no hospital caso estejam em 
situações graves ou com di-
fi culdades respiratórias. Nos 
demais casos, permanecerão 
em isolamento em casa. “O 
indivíduo vai para o hospital 
quando está doente e pre-
cisa de cuidado hospitalar. 
Não se interna indivíduo no 
hospital porque ele está com 
síndrome gripal conversan-
do, falando, se alimentando. 
A China iniciou dessa maneira 
[isolando pessoas dentro 
do hospital]. Teve que fa-
zer aquele hospital, e isso 
foi uma medida equivocada 
que levou a um colapso do 
sistema hospitalar porque 
não se coloca pessoas com 
síndromes respiratórias leves 
dentro de um hospital. Fico 
imaginando as outras pes-
soas, com outras doenças, 
e que necessitam de leito 
hospitalar”, criticou. “O isola-
mento domiciliar tem efi cácia 
tão alta quanto no hospital”, 
acrescentou o ministro.

Fonte: Agencia Brasil

GUIA DE PREVENÇÃO SOBRE O 
CORONAVÍRUS: SAIBA COMO SE PROTEGER

São Paulo criou o centro de contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO:

PROTEJA-SE:

SINTOMAS:

O novo Coronavírus é denominado oficialmente como CO-
VID-19, sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (do-
ença por coronavírus 2019, na tradução). É um vírus que cau-
sa doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos 
recentes registrados na China e em outros países. O Quadro 
pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe.

FEBRE TOSSE DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

ESPIRRO TOSSE CATARRO GOTÍCULAS
DE SALIVA

CONTATO FÍSICO CONTATO COM 
SUPERFÍCIES 

CONTAMINADAS

• Quem esteve em países com casos confirmados 
da doença e apresentar sintomas suspeitos deve 
evitar o contato com outras pessoas, procurar um 
serviço médico imediatamente e seguir os cuidados 
recomendados.

• Quem apresentar os sintomas deve procurar qual-
quer serviço de saúde. Para casos graves, a rede es-
tadual de saúde preparou hospitais de referência na 
capital, interior e litoral.

• A notificação deve ser feita  pelo serviço de saúde 
que atender o paciente em até 24 horas. A comuni-
cação é feita pelas prefeituras ao Centro de Informa-
ções Estratégicas  em Vigilância em Saúde:

POR TELEFONE: 0800 555 466
POR E-MAIL: notifica@saude.sp.gov.br

Mais informações em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use 
antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principal-
mente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas 
doentes, após ir ao banheiro e antes/depois de comer.

• Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Se usar um len-
ço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use, prefe-
rencialmente, lenços descartáveis.

• Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tos-
se. Procure um serviço médico se apresentar sintomas 
como febre, tosse e dificuldade de respirar.

• No momento, não há recomendação para uso de másca-
ras para a população no geral. Quem estiver saudável não 
precisa se preocupar com isso. Mas todos devem sempre 
fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 
gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. 
São cuidados simples, importantes e que devem ser fre-
quentes para prevenir doenças contagiosas.

A campanha prevista para abril terá início este ano no dia 23 de março
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•HISTÓRIIA

Casas de repouso

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

OdontologiaPsicologia

Para anunciar
no SP Zona Sul

Online e Impresso
F: 5072-2020
9 8216-2837APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Terapia Alternativa

Metrô mudou paisagem e atraiu novos 
moradores ao Jabaquara na década de 70

O SPZS  está comparando 
presente e passado, relembran-
do fatos, mostrando como o 
crescimento desordenado da 
cidade responde por proble-
mas da atualidade. Em nosso 
site, confira a comparação 
entre as imagens com efeito 
especial.  E mais novidades 
virão, aguardem!

Em 1968, foi criada a com-
panhia do Metropolitano, ainda 
como um órgão municipal. As 
obras para criar a primeira linha 
de trens subterrâneos na capi-
tal começou em seguida, mas 
só em setembro de 1964 seriam 
feitas as primeiras viagens, 
ainda em caráter experimental, 
entre as estações já prontas - 
do Jabaquara à Vila Mariana.

Inegavelmente, o metrô 
trouxe benefícios e conectou 
bairros mais longínquos à re-
gião central onde se concen-
travam os empregos, em uma 
São Paulo ainda habitada por 6 
milhões de pessoas - a metade 
da população atual. 

Os bairros ao longo da Li-
nha 1 - Azul, aos poucos seriam 
valorizados e cresceriam com 
atração de novos moradores.

Muita coisa mudou na pai-
sagem daquele tempo para os 
atuais, mas ao se observar a 
estação Jabaquara - que tam-
bém ganharia um Terminal 
Metropolitano de Ônibus na 
década de 1980, percebe-se 
algo curioso: o céu continua 
basicamente o mesmo, ou seja, 

poucos prédios foram construí-
dos no entorno da estação, no 
sentido bairro-centro.

Isso se explica pela história 
do vizinho bairro da Cidade Var-
gas, que se formou bem antes, 
na década de 1940. 

O terreno que deu origem 
ao bairro - parte de terrenos 
da família Cantarella que foram 
loteados por todo Jabaquara 
- havia sido adquirido pelos 
Sindicatos dos Conmerciários 
e dos Jornalistas. 

Essas duas associações fa-
cilitaram a compra dos imóveis 
entre seus sindicalizados e 
promoveu ali a construção de 
uma espécie de condomínio 
planejado horizontal - só não 
fechado. 

A construção do terminal de 
ônibus na década de 1980 trou-
xe outras desapropriações de 
muitos desses imóveis, mas a 
união entre moradores impediu 
a descaracterização completa. 

Atualmente, o bairro é con-
fi gurado como Z! em sua maior 
parte pela Lei de Zoneamento. 
E isso quer dizer que a constru-
ção de edifícios é proibida no 
bairro, bem como a implanta-
ção de novos estabelecimentos 
comerciais. 

Embora a limitação seja 
questionada por parte dos 
moradores, é ela que ainda 
garante a existência de poucos 
edifícios, com maior capacida-
de de insolação e ventilação 
nas ruas do bairro. 

Estética e Saúde
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 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 

APTO.
V. MORAES
R$ 250 MIL

Vago, excelente oferta, 
localizado na Rua Simão 
Lopes, c/ 3 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, cond. 
R$ 500,00 - REF.: 17.752

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 300 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Me-
trô Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 
dormitórios, living, sl. jantar, 

cozinha, lavanderia, local 
p/ 1 carro - REF.: 16.403

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 360 MIL

Excelente localização, a 400 
mts. do Metrô Alto do Ipiran-
ga, vago, c/ 2 dormitórios, 
living., cozinha, lavanderia, 

sem garagem, terreno 4,25 x 
9,88 mts., construção 74m² - 

REF.: 17..611

APTO.
V. BRASILINA
R$ 380 MIL

Ótimo local do bairro, c/ 
3 dormitórios, living p/ 

2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro, prédio de apenas 
10 anos c/ lazer completo - 

REF.: 17.636

SOBRADO COM. / RES.
RUA STA. CRUZ

R$ 650 MIL
Ótimo local da R. Sta. Cruz, 
próx. ao Hospital Sta. Cruz, 

terreno 4 x 29 mts. c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., coz., despensa, qto. e 

wc p/ empreg., gar. p/ 1 carro 
- REF.: 17.912

APTO.
SAÚDE

R$ 419 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

SOBRADO
V. MORAES
R$ 420 MIL

Refomada, impecável, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, lavabo, copa 
cozinha c/ AE, quintal c/ 

churrasqueira, garagem p/ 1 
carro - REF.: 17.180

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
eformada, vaga, boa localiza-
ção da R. Fonseca da Costa, 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, terreno 8 x 15 m, 

construção 70 m² - 
REF.: 17.663

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ garagem, 

ótima localização, bom tam-
bém p/ fins comerciais - 

REF.: 16.412

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dormi-

tórios, terraço, wc social, sala, 
sl. de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, qto. 

despejo, garagem p/ 
1 carro - REF.: 16.239

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 MIL
Vago, ótimo local da rua 

Jussara, c/ 2 dorms, wc social, 
living, cozinha c/ armários, la-
vanderia, depend. p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, terreno
4 x 21,50 mts.,  construção 

100 m² - REF.: 15.771

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 539 MIL
A 800 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, vago, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 2 

carros, terreno 5 x 25 mts., 
construção 110 m² - 

REF.: 17.653

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 560 MIL
3 dorm., 2 c/ armários embu-
tidos, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/ AE, lavand., wc p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, AU = 73m², 
cond. R$ 680,00, lazer com-

pleto - REF.: 17.664

APTO.
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
Ótima área útil de 75 m², 

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

social, cozinha c/ AE, wc p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 
a 15 min, a pé do Metrô Pça. 

Da Árvore - REF.: 17.766

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 595 MIL
Vago, ótimo local, c/ 3 dorm., 

wc social, amplo living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 
amplo garagem p/ 1 carro, 

terreno 4,10 x 23 mts., cons-
trução 136m² - REF.: 17.875

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Ótimo local da Rua D. Bernardo 

Nogueira, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha c/ AE, 
despensa, lavanderia, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 18.029

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 649 MIL
Ótima oferta, abaixo da avalia-
ção, c/ 3 dorm., suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavado, ampla 
coz. c/ AE, despensa, sub térreo 
c/ ampla coz. + wc + amplo 
salão, amplo quintal c/ pomar, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 18.106

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

142 m² - REF.: 16.409

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização do bairro, 

terreno 8 x 26 = 208m², 
construção de 152m², vago, c/ 
3 dorm., 2 wc social, lavabo, 
cozinha, lavanderia, fundos c/ 
amplo salão, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 17.209

APTO.
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. pla-
nej., dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, depósito individu-

al, lazer - REF.: 17.228

APTO.
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros, área útil de 
94m², ótimo acabnto., lazer 
completo - REF.: 17.869

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
A 850 mts, do Metrô A. do Ipi-
ranga, terreno plano c/ 7,50 x 28 
mts., constr. 128m², c/ 3 dorm., 
wc social, living, sl. de jantar, 
lav, copa, coz. c/ AE, despensa, 
depósito, dep. p/ empre., qtal, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 17.914

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 17.062

SOBRADO COND. FECHADO 
JD. DA SAÚDE

R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condo-
mínio fechado, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 

2 amb., lavabo, cozinha plane-
jada, wc p/ empreg., gar. p/ 2 

carros - REF.: 16.075

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do 

bairro, na Rua Diogo Freire, 
terreno plano medindo 10 x 
30 mts., totalizando 300m², 
ótimo para moradia, ou para 

fins comerciais, local funciona 
restaurante - REF: 17.763

(3) CASAS
SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local da Rua Gen. Chagas 
Santos, ótimo p/ moradia, renda ou 
fins comerciais, terreno 5 x 50 mts., 
sendo uma casa c/ 2 dorm., sala, 
coz., wc, lavand, gar. p/ 2 carros, e 
mais 2 casas c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc lavand. - REF.: 17.872

APTO.
BQ. DA SAÚDE

R$ 715 MIL
Ótima área útil de 117m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, 

lazer completo - 
REF.: 16.825

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 749 MIL
Terreno 8 x 30mts., constr. 

180m², c/ 2 dorm., wc social, 
living, sl. jantar, coz. c/ AE, 

edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal c/ churrasq., 
e mais um qto. c/ wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.578

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Reformado, ótimo acabto., ter-
reno 6 x 20 mts., construção 
135m², vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ emp., qto. p/ depósito c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.240

APTO.
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, wc p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros, área 
útil de 92 m², ótimo acabto., 

lazer completo - REF.: 17.913

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótima localização, c/ 3 dor-
mitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavand. c/ AE, wc p/ 
emrpeg., garagem p/ 2 carros, 
lazer compelto, cond. somente 

R$ 750,00 - REF.: 18.006

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Excelente rua residencial, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
sala, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

quintal c/ chuurasq., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.370

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Terreno 240 m², construção 

140 m², c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, amplo 

quintal, jardim, garagem p/ 4 
carros, ótimo local do bairro - 

REF.: 17.139

APTO.
CH. INGLESA
R$ 820 MIL

4 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., despensa, garagem livre 
p/ 2 carros, cond. R$ 717,00 
estuda permuta imovel menor 

valor - REF.: 17.536

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 850 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.: 17.126

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 900 mts. do Metrô A.do 
Ipiranga, terreno 7,50 x 30m, 
construção 257m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte liv p/ 2 amb., escri-
tório, lav, copa, coz. c/ AE, dep/ 
p/ emp., amplo salão p/ festa, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 17.849

TÉRREA NOVA
MIRANDÓPOLIS

R$ 880 MIL
Ótima local do bairro, excelen-
te acabto., terreno 7 x 24 mts, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha, la-

vanderia, garagem p/ 3 carros, 
estuda imóvel de menor valor 

- REF.: 17.624

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Vago, terreno 8,50 x 30 mts., 
constr.230 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, wc social, living, sala 
de TV, coz. c/ AE, dep. p/ em-
preg., amplo salão c/ wc, gar.p/ 
3 carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 17.693

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 998 MIL
Terreno 10 x 30m, constr. 220 

m², reformada, c/ 3 dorm., 
suíte, living p/ 2 amb., jd. 
Inverno, lavabo, coz. c/ AE, 
dep. p/ emrpeg., quintal c/ 
chuurasq., garagem p/ 3 
carros -  REF.: 17.981

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.050 MIL

Ótimo local da R. Ribeiro La-
cerda, ótimo p/ fins comerciais 
ou residenciais, terreno 10 x 23 
mts., constr.170 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, cozinha, 
dep. p/ empr., qtal c/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 17.605

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.160 MIL

Construção 400m², c/ 5 dorm. 
c/ AE, 3 suítes, 1 máster c/ 
closet e hidro, living c/ lareira, 
sl. TV, sl. jantar, escritório, copa, 
coz. c/ AE, dep. empreg., amplo 
quintal c/ área gourmet, jardim, 
gar. 4 carros - REF.: 17.960

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 234 
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 4º 
dorm.), lavabo, ampla coz. c/ AE, 
amplo quintal, jardim, gar. p/ 3 

carros - REF.: 16.381

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da Rua Diogo 
Freire, terreno 300m², cons-
trução 276m², c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, jd. inverno, copa, coz. 

c/ AE, dep. p/ empreg., quintal, 
gar p/ 4 carros - REF.: 17.135

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo localização da Rua Frei 
Rolim, terreno 210m², constru-
ção 160m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ hidro, living p/ 2 amb., 
sl. TV, lav, coz. c/ AE, despensa, 
dep. p/ emp., qtal c/ churr., gar. 
p/ 3 carros - REF.: 17.270

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 1.290 MIL
Terreno 10 x 22,50 mts., cons-
trução 250 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 17.928

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, c/ 3 dorm. c/ AE, 
ste c/ hidro, sl. Estar, sl. Jantar, 
sl. Visita, lavabo, coz. c/ AE, 
dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 2 
carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor 
valor na região - REF.: 17.357

APTO.
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Excelente AU = 302m², 
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE, 
3 suítes, 1 máster c/ closet, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, sl. 
jantar, sl. música, lavabo, copa, 
coz. planej., dep. p/ emp., gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.759

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

erreno 10 x 38 m, constr. 339 
m², c/ 4 suítes c/ AE, 1 máster 

c/ closet e hidro, living p/ 3 
amb., sl. jantar, coz. planej., 

amplo quintal c/ piscina e área 
gourmet, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 17.720

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.600 MIL

Impecável, const.320 m², c/ 4 
suítes c/ AE, sacadas, máster c/ 
closet e hidro, living / 3 amb. c/ 
lareira, sl. TV, lavabo, coz. planej, 
despensa, dep. empreg., amplo 
quintal c/ área gourmet, gar. p/ 

6 carros - REF.: 17.871

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.650 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 
gourmet, quintal gramado, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 15.555
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SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 450 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 mil

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 mil

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

lindo apto REFoRmado 
ao lado mEtRô

R$ 600 mil
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

apto JaBaQUaRa
R$ 400 mil

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

SoBRado 3 doRmS 
JaBaQUaRa  R$ 550 mil
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

Ótimo SoBRado
Vila GUaRani

R$ 530 mil - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

apto pRÓx. mEtRô 
JaBaQUaRa $ 370 mil

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

Ótimo SoBRado, a
5 min. a pÉ do mEtRô 

ConCEiÇÃo SÓ R$450 mil  
2 dorms c/ arms, sala p/ 2 

ambs, terraço, AS, garagem. 
Muito bem localizado, próximo 
a todo comércio local, agende 

uma visita!. REF.: 11-3728

SoBRado
mEtRô SÃo JUdaS

R$ 690 mil
Excelente imóvel à 10 minutos 

a pé do Metrô, em amplo 
terreno com 10 metros de 

fachada, 3 dormitórios, com 
armários, terraço, sala 2 

ambientes, cozinha, quintal, 
quiosque com churrasqueira, 
4 vagas de garagem, portão 

automático, ótima localização.  
Oportunidade! REF.: 11-3677 

BElÍSSimo SoBRado
mEtRô - JaBaQUaRa 

“R$ 800 mil”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

CaSa tÉRREa – Vila Sta 
CataRina R$ 460 mil
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

CASA TÉRREA
Jd. pRUdênCia

R$ 450 mil
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

apto ao lado aV. 
BQ. SaúdE R$ 350 mil 
Apartamento muito bem locali-
zado, 1 dormitório amplo, sala 
2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. Oti-
ma oportunidade. REF.:04-3628

SoBRado mEtRô  
JaBaQUaRa CidadE 
VaRGaS R$ 750 mil

Belissimo imóvel c/ 3 dorms, 1 
suíte, sala 2 ambs , lav, coz. c/ 
arms, despensa, dep. emp, gar. 
c/ 2 vagas cobertas c/ portão 

automático.  REF.:04-3759

apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo–R$ 480 mil

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

opoRtUnidadE CaSa 
tÉRREa mEtRô 

JaBaQUaRa R$ 650 mil
Ótima localização, c/ 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, AS, quintal, 
dependência de empregada 
e 2 vagas de garagem, p/ 
reforma. REF.: 04-3773

SoBRado  mEtRô 
JaBaQUaRa CidadE 

VaRGaS R$ 1.200 mil
3 dorms, ste, sala 2 ambs lav, 
coz c/ arms, estúdio musical c/ 

wc, saída para duas ruas,
3 vagas de gar. e portão 

automático. REF.: 11-3731
apto BoCa do mEtRô 
ConCEiÇÃo (BCo itaú)

SÓ  R$ 340 mil
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

pto paUliSta/ ExCEl. 
CaSa tÉRREa 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vagas 
de garagem. Aceita imóvel casa

ou apto. “URGENTE” Otima 
oportunidade. Ref  09- 2622

ExCElEntE SoBRado 
V.GUaRani R$ 350 mil
2 dorms, sala, cozinha, lavan-

deria, ótimo terraço. Ótimo 
imóvel muito bem localizado 
próximo do Metrô, bom para 
investimento. REF.: 08-3779

ExCElEntE  apto 
mEtRô JaBaQUaRa

R$ 300 mil Com 2 VaGaS
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço, 
2 vagas de garagem. Ótima 
oportunidade!  REF.:08-3774

CaSa tÉRREa pRox. 
mEtRô alto do 

ipiRanGa - R$ 800 mil
Funciona Pet Shop no local, 

ótimo para renda, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 

banheiros,vaga de  garagem. 
Ref 08-3794

apto mEtRô
SÓ  R$ 350 mil

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

SoBRado Vila GUaRani 
R$ 430 mil

Travessa da Av Leonardo da 
Vinci, 2 dormitórios, suíte, 
terraço, sala 2 ambientes,
lavabo, cozinha, área de 
serviço e garagem. Próx.
ao Metrô.   REF.: 05-3782

CaSa tÉRREa
V. GUaRani R$ 510 mil

PARA RENDA - Prox. Metrô 
Conceição e Jabaquara, 2 
dormitórios, sala, coz, dep. emp, 
quintal e 2 vagas de garagem. 
Muito bom para investimento, 
fácil locação. REF.: 09-3683

apaRtamEnto 3 doRm.
SÓ R$ 320 mil 

Vila Fachiuni, com 3 dormitó-
rios, revers., sala com sacada, 

cozinha, vaga de garagem, 
60 m2 úteis, muito bem 

localizado. REF.:09-3745 

apaRtamEnto
Vila GUaRani
SÓ R$ 299 mil 

Fácil acesso, a 800m do metrô 
Jabaquara com 2 dormitorios, 

sala, cozinha com arms, e  
garagem.  Ref.  09-3810

SoBRado dE Vila
R$ 420 mil- opoRtUnidadE
Próx. do Metrô , muito bonito, 2 
dormitórios, suíte com armários, 
terraço, sala 2 ambientes, cozi-
nha com armarios, quintal, area 
de serviço, garagem com portão 

automatico.  REF.: 04-3634

apto pRox. mEtRô 
JaBaQUaRa SÓ R$ 280 mil
2 dorms com ars, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, área 
de serviço, vaga de garagem, 
playground, salão de festas, 
portaria 24 horas, prox. comer-
cio e mercados.  REF.: 05-3512

apto ConCEiÇÃo 
“ BoCa do mEtRô” 

R$ 235 mil
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

otimo apto mEtRô 
ConCEiÇÃo R$ 920 mil 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, to-
dos com armários, sala ampla, 
cozinha com armários, área de 
serviço, 2 vagas de garagem. 
Area útil de 102m2. Bem locali-
zado, tudo perto! REF.: 09-3797

CaSa tÉRREa R$ 730 mil 
Vila GUaRani

Terreno (8x31), 3 dormitórios, 
sala ampla, lavabo, copa 
cozinha, quintal, entrada 
lateral e duas vagas de 

garagem. Òtimo para renda. 
REF.: 08-3798

apto– R$ 430 mil
ao lado do mEtRô

No Jabaquara com 2 dormi-
tórios, com armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armarios, área de serviço e 

garagem. Otimo para moradia 
ou renda.  Ref  05-3668

BEla CaSa tÉRREa
R$ 470 mil - mEtRô 

JaBaQUaRa
Bairro residencial, casa aconche-
gante,2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 05-3065

apto REFoRmado 
JaBaQUaRa  R$ 315 mil

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

apto 3 doRm.
mEtRô JaBaQUaRa

SÓ R$ 310 mil    
3 dorms com arms, sala para 2 
ambs, coz. com AE´s, vaga de 
gar, cond. baixo, Salão de festas, 
play g, portaria 24 horas, etc. 
Oportunidade. REF.: 11-3272

apto mEtRô 
JaBaQUaRa  R$ 685 mil
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

SoBRado a 7 min. mEtRô 
ConCEiÇÃo  R$ 440 mil 
EXCELENTE NEGÓCIO ! Próx. 
À Acad. Classe A com 2 ótimos 
dorms c/ arms, sala coz. ampla, 
2 banhs, quarto de empregada 
vagas de garagem cobertas, óti-
ma localização. REF.: 06-3493

opoRtUnidadE 
SoBRado REFoRmado 

Cid. VaRGaS R$ 750 mil 
3 DORMITÓRIOS, Ste, comp. 
com arms, SALA de estar, sala 
de jantar, coz. planej, lavand, 
sala de TV, qtal c/ churr, e 2 va-
gas de garagem. REF.: 09-3753

apto - na Vila GUaRani 
R$ 370 mil 

Ótima localização, 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, com 

armários e garagem. Próximo 
ao comércio local, excelente 

moradia. Ref.: 05-3783

CaSa tÉRREa pRÓx. 
mEtRo SÓ R$ 680 mil

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

tERREno dE 640 m2  
mEtRô JaBaQUaRa

R$ 1.180 mil
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

apto  CoBERtURa  
mEtRô  R$ 900 mil 

Metrô Conceição, ótimo apto, 
3 dormitórios, suíte, amplo 

living, cozinha com armários, 
churrasqueira e garagem. Pró-
ximo ao comércio, excelente 
localização!.  REF:12-3836

ExCElEntE SoBRado 
ComERCial pRox. 
mEtRô R$ 800 mil

Vila Guarani, para residência 
ou comercio, 3 dormitorios, 2 
salas, 2 banheiros, cozinha, 

garagem, quintal. Ótimo inves-
timento.  REF.: 12-3837

apto JaBaQUaRa R$ 375 mil
Cidade Vargas, 2 dormitórios 
com armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha com 

armários, lavanderia e vaga de 
garagem. Lazer completo, 60 
m2 úteis, pronto para mudar, 

VAGO. REF.: 12-3818

SoBRado
mEtRo JaBaQUaRa

R$ 415 mil
2 dormitórios, ótima sala, 

cozinha com armários,
quintal amplo, lavanderia e 

garagem. Ótima oportunidade 
REF.: 09-3811

SoBRado pRox. mEtRô 
R$ 400 mil 

Na Cidade Vargas com 3 dor-
ms, sala 2 ambientes, cozinha 
com forno a lenha, lavanderia 
e 4 vagas de garagem. Ótimo 

investimento para locação.  
REF.: 11-3732  

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

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela 
graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós 
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como verda-
deiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

ToQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

VENdE-sE EM 
boM EsTado

Fone: 9 8965-9356

-Cômoda branca, 4 gavetas + 
1 de chave c/ sapateira R$ 200,00.

-Geladeira Consul c/ freezer
espaçosa R$ 600,00.

-Fogão 4 bocas, semi novo
R$ 300,00.

Mesa de madeira boa + 4 cadeiras 
almofadadas R$ 150,00.

obrigado
A este jornal, anuncian-
tes e funcionários, que 
nos dão a oportunidade 

de manifestar a nossa fé.
Deus vos abençõe a 
todos e ilumine seus 

caminhos
Amém, J.V.S.

Passa-sE 
roUPas Para 

fora !

Tratar com Sueli
Fones : 11-5012-8149
Cel.: 11-96450-9510

Valor R$ 100,00
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Prefeito passará por tratamento de imunoterapia
• POLÍTICA

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, iniciou, nesta 
quarta-feira (26), um novo 
ciclo para o tratamento de 
um câncer diagnosticado na 
região do estômago em outu-
bro do ano passado. Covas vai 
realizar a imunoterapia, que 
consiste em infusões com me-
dicamentos para potencializar 
o sistema imunológico.

“Os medicamentos procu-
ram romper essa espécie de 
transe que o sistema imune se 
coloca de maneira que a imu-
nidade do paciente possa iden-
tificar e atacar as células tu-
morais”, explicou o diretor do 
Centro de Oncologia do Hos-
pital Sírio-Libanês, Artur Katz.

O tratamento continua 

sendo feito no Hospital Sírio
-Libanês, na capital paulista. A 
imunoterapia será realizada a 
cada três semanas, e cada in-
fusão dura aproximadamente 
30 minutos, sem a necessidade 
de internação hospitalar. A 
estimativa é que este ciclo se 
encerre em seis meses.

Quimioterapia
Em coletiva de imprensa 

nesta quinta-feira (27), a equi-
pe médica do hospital infor-
mou que as sessões de quimio-
terapia, realizadas desde no-
vembro do ano passado, foram 
efi cientes, mas insufi cientes.

“A quimioterapia foi extre-
mamente eficiente, mas não 
foi sufi ciente, por isso a equipe 
médica optou pela imunotera-

pia e o prefeito Bruno Covas 
aceitou bem a indicação”, 
disse o diretor do Centro de 
Infectologia do Hospital Sírio
-Libanês, David Uip.

“O tratamento planejado 
foi concluído e cumpriu o que 
deveria. Vimos nos exames de 
petscan, ressonância e endos-
copia uma resposta importan-
te, mas víamos consistência de 
anormalidades nas imagens na 
região dos linfonodos. Em fun-
ção dessa persistência e como 
já havia cumprido tudo o que 
se esperava da quimioterapia, 
a opção foi iniciar a imunotera-
pia”, completou Katz.

Segundo a equipe médica, 
o estado clínico de Covas é 
muito bom. “Ele está com 

o estado geral muito bom. 
Como a quimioterapia pode 
baixar a imunidade, recomen-
damos que ele evitasse even-
tos públicos, mas, agora, com 
a imunoterapia poderá voltar, 
paulatinamente, à vida públi-
ca”, explicou o oncologista 
Tulio Pfiffer. O médico ainda 
explicou que a imunoterapia 
tem muito menos efeitos ad-
versos. “É um tratamento mais 
tranquilo, com menos efeitos 
colaterais e vai permitir que 
aos poucos retorne às ativida-
des normais”.

Diagnóstico
Covas foi internado no dia 

23 de outubro no Hospital Sírio
-Libanês para tratamento de 
uma erisipela. Dois dias depois, 

os médicos diagnosticaram 
uma trombose venosa das 
veias fi bulares e exames sub-
sequentes apontaram trom-
boembolismo pulmonar e 
câncer. O prefeito foi diagnos-
ticado com adenocarcinoma, 
um tipo de câncer na região 
de transição do esôfago para 

o estômago, além de uma me-
tástase no fígado e uma lesão 
nos linfonodos.

O prefeito continuou no 
cargo durante o tratamento, 
despachando e fazendo reu-
niões de trabalho no próprio 
hospital, quando necessário.

Fonte: Agência Brasil


