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QUEM LEMBRA?

Oito mulheres inspiradoras e suas
contribuições para um mundo melhor.
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GÊNIO

Ludwig van Beethoven, 250, vai ocupar a Sala São Paulo (foto)

SAÚDE FEMININA
IMÓVEIS
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Para afastar doenças, é preciso tomar conta do corpo

Por que o Tatuapé é um bom lugar para viver em São Paulo?
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Infraestrutura completa
para ponto de
ar-condicionado na sala.
Pronto para uso, basta
instalar o aparelho.

Nossas lajes e contrapisos estão
dentro das novas normas de
desempenho acústico, diminuindo
ruídos e perturbações provocados,
por exemplo, por salto alto.

Tomada com
entrada USB
na sala.

Misturador de água
quente nas torneiras
do banheiro e da
cozinha.

Banheiro da suíte
entregue com cerâmica
na área do box.

UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA
MORAR, ALUGAR E INVESTIR

5.84

As portas de entrada dos apartamentos,
das suítes e dos banheiros serão na cor
branca e de primeira linha.

JANTAR

O banheiro terá dois ralos: um ralo linear
dentro da área do box e outro invisível
fora da área do box.

1.23

BANHO SUÍTE

2.18

2.48

As bancadas da cozinha e Varanda
Gourmet serão entregues em granito
com acabamento polido.

Ótimo espaço para armários
na suíte.

As tomadas da cozinha, área de serviço e
banheiros serão de 20 ampéres, ideal para
eletrodomésticos como cooktop, máquina de
lava e seca e secador de cabelos.

SUÍTE

O gerador manterá em funcionamento em caso
de falta de energia, um ponto de luz na sala, um
ponto na cozinha e a tomada da geladeira.

Ponto de gás na cozinha.

1.55

VARANDA
GOURMET

Duas tomadas com entrada
USB na suíte.
2.67

ÁREA DE
SERVIÇO

Cozinha com janela para favorecer
iluminação direta e ventilação natural.

3.39

2.74

1.84

Área reservada para
condensadora de
ar-condicionado.

4.44

1.38

Apartamento com área social que
integra sala, Varanda Gourmet e
cozinha. A planta é show!

Apartamentos com janelas Full Light Window,
uma inovação da PATRIANI. As janelas das
suítes e dos banheiros são maiores que o
tamanho padrão de mercado e garantem mais
iluminação e ventilação natural.

1.03

TERRAÇO
TÉCNICO

Área de serviço separada da
cozinha e com ventilação natural.

CONHEÇA ALGUNS DIFERENCIAIS QUE FAZEM DO PLATINA PATRIANI UM PRÉDIO SEM IGUAL

Infraestrutura completa para
ponto de ar-condicionado na
suíte. Pronto para uso, basta
instalar o aparelho.

2.59

2.66

Apartamento entregue com
infraestrutura para coifa sobre o fogão
nos apartamentos de 1 e 2 dormitórios.

No PLATINA, em vez de blocos
de concreto, são colocados
blocos de cerâmica nas alvenarias
externas e internas que oferecem
melhor conforto técnico.

ESTAR

COZINHA

Varanda Gourmet com churrasqueira
a carvão completa, entregue com
grelha em aço inox, espetos,
ventoinha e iluminação.
Guarda-corpos das varandas em
vidro e já estruturados para
A varanda com
fechamentoarticulado retrátil. Vidros
churrasqueira terá ralo
são mais modernos do que gradis.
linear para facilitar a
integração com a sala.
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RUA PLATINA

Piso e teto da Varanda Gourmet
já entregues nivelados com a sala.

Varanda Gourmet com
churrasqueira a carvão completa,
entregue com grelha em aço inox,
espetos, ventoinha e iluminação,
nos apartamentos de 1 e 2
dormitórios.

RUA CORONEL JOAQUIM ANTONIO DIAS

Misturador de água
quente nas torneiras do
banheiro e da cozinha.

O banheiro terá dois ralos:
um ralo linear dentro da área
do box e outro invisível fora
da área do box.

Banheiro da suíte
entregue com cerâmica
na área do box.

Misturador de água
quente nas torneiras do
banheiro e da cozinha.
Duas tomadas com entrada USB
na suíte e uma tomada no
quarto.

Piso da Varanda já entregue
nivelado com a sala.

Nossas lajes e contrapisos estão dentro das novas
normas de desempenho acústico, diminuindo ruídos e
perturbações provocados, por exemplo, por salto alto.

Infraestrutura completa
para ponto de ar-condicionado
na sala. Pronto para uso, basta
instalar o aparelho.

Tomada com
entrada USB
na sala.

Guarda-corpos das varandas
em vidro e já estruturados para
fechamento articulado retrátil.
Vidros são mais modernos do
que gradis.

As portas de entrada dos apartamentos,
das suítes e dos banheiros serão na cor
branca e de primeira linha.

As tomadas da cozinha, área de serviço e
banheiros serão de 20 ampéres, ideal para
eletrodomésticos como cooktop, máquina
de lava e seca e secador de cabelos.

BANHO

JANTAR

BANHO
SUÍTE

As bancadas da cozinha e Varanda
Gourmet serão entregues em granito com
acabamento polido.
ESTAR

O gerador manterá em funcionamento em
caso de falta de energia, um ponto de luz na
sala, um ponto na cozinha e a tomada da
geladeira.

SUÍTE

QUARTO

Infraestrutura completa para ponto
de ar-condicionado na suíte. Pronto
para uso, basta instalar o aparelho.

VARANDA
GOURMET

Apartamento entregue com
infraestrutura para coifa sobre o fogão
nos apartamentos de 1 e 2 dormitórios.

COZINHA

Ponto de gás na cozinha.
Cozinha com janela para favorecer
iluminação direta e ventilação natural.

Planta ilustrativa. Material preliminar sujeito a
alteração. Os móveis, objetos e revestimentos de
piso são sugestões decorativas e não fazem parte do
memorial descritivo. Medidas internas de face a face
das paredes sujeitas a variações em decorrência da
execução e dos acabamentos a serem utilizados.

A varanda com
churrasqueira terá
ralo linear para
facilitar a
integração com a
sala.

Área reservada para
condensadora de
ar-condicionado.

ÁREA DE
SERVIÇO

Área de serviço separada da
cozinha e com ventilação natural.

Varanda Gourmet com
Piso e teto da Varanda Gourmet já
churrasqueira a carvão
entregues nivelados com a sala.
completa, entregue com grelha
em aço inox,espetos,ventoinha
e iluminação.
Possibilidade da remoção da

Guarda-corpos das varandas em vidro
e já estruturados para fechamento
articulado retrátil. Vidros são mais
modernos do que gradis.

testeira que separa a sala de
estar e a Varanda Gourmet, para
ﬁcar mais bonito em caso
de fechamento da varanda.
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RUA CORONEL JOAQUIM ANTONIO DIAS

RUA PLATINA

Apartamentos com janelas Full Light Window,
uma inovação da PATRIANI. As janelas das
suítes e dos banheiros são maiores que o
tamanho padrão de mercado e garantem mais
iluminação e ventilação natural.

TERRAÇO
TÉCNICO

Item exclusivo PATRIANI:
Possibilidade da remoção da
testeira, que separa a sala de
estar e a Varanda Gourmet, para
ﬁcar mais bonito em caso de
fechamento da varanda.
Apartamentos com janelas Full
Light Window, uma inovação da
PATRIANI. As janelas das suítes e
dos banheiros são maiores que o
tamanho padrão de mercado e
garantem mais iluminação e
ventilação natural.

Infraestrutura completa para
pontos de ar-condicionado na
sala e nas suítes. Pronto para uso,
basta instalar o aparelho.
Tomadas com entrada USB nas
suítes e sala.
A área da piscina terá
espreguiçadeiras, ducha
e solarium.
Fitness completo: esteiras,
bicicletas ergométricas, torre de
halteres, estação de musculação,
banco para musculação e barra de
alongamento. Os equipamentos
são de uso contínuo, próprios
para condomínios.
Churrasqueira externa com forno
elétrico para pizza, geladeira,
chopeira e bancada em granito.
Salão de festas com Espaço
Gourmet e decoração soﬁsticada.
Tomamos cuidado para que
todos os móveis sejam duráveis.
Área de serviço separada da
cozinha e com iluminação natural.

Elevadores ultramodernos com
tecnologia regenerativa: geram
até 65% da energia que
consomem. Condomínio mais
barato é preocupação constante.
Paisagismo elaborado para
promover conforto e valorizar a
estética do prédio, sem aumentar
o valor do condomínio.
Todas as áreas comuns serão
entregues equipadas e decoradas
com materiais de primeira linha.
A PATRIANI é reconhecida pela
ótima qualidade do acabamento.
As áreas comuns do PLATINA
ﬁcarão muito bonitas.
Edifício entregue com gerador a
gás já instalado, e caso falte
energia, possui capacidade para
toda área social, sistema de
segurança, elevadores, ponto de
luz na sala, um ponto na cozinha e
tomada da geladeira.
Captação de água da chuva para
limpeza das áreas comuns.
Wi-Fi nas áreas comuns do
prédio.

A PATRIANI tem enorme
preocupação com o conforto e
bem-estar dos moradores dos
seus prédios. Nossas lajes e
contrapisos estão dentro das
novas normas de desempenho
acústico, diminuindo ruídos e
perturbações provocados, por
exemplo, por salto alto.
Sistema construtivo com pilar e
vigas, que permite personalizar
seu apartamento removendo
paredes internas. A PATRIANI
NÃO utiliza paredes de drywall.
A caixilharia é da Linha SUPREMA
nos apartamentos e Linha GOLD
nas áreas comuns. Como nossa
caixilharia é de alto padrão, as
portas não precisam da barra
central. Sem a barra ﬁcam mais
bonitas.
O PLATINA foi concebido com
uma única entrada da rua para
pedestres e uma única entrada
para carros. Dessa maneira,
aumenta a segurança e diminui o
valor de condomínio.
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O Dia Internacional da Mulher
(também) reforça a importância de
tomar conta do corpo e levar uma
vida saudável

| São Paulo, sexta-feira 6 de março de 2020

SAÚDE
VENCER O CÂNCER

Prevenção e diagnóstico

PIXABAY

Intestino e útero estão
entre os tumores
mais incidentes nas
brasileiras. Para dar
certo, tratamento briga
com o relógio

O Instituto Nacional de Câncer
(Inca) divulgou estatísticas atualizadas para o Brasil. Serão 625
milnovosregistrosdecâncerpor
ano de 2020 a 2022. Só entre as
mulheres, devem ser conﬁrmados 297.980 casos a cada 12 meses.Osmaisincidentes–tirando
o de pele não melanoma – são
os de mama (29,7%), colorretal
(intestino e reto, 9,2%), colo do
útero (7,4%), pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%).

SAÚDE EM DIA

Os exames mais importantes
para diagnóstico precoce
• Papanicolau a partir do
início da vida sexual ou dos 25
anos. Fazer anualmente. Depois de três resultados negativos os intervalos podem ser
maiores (a critério médico).

Mudanças de hábito
e acompanhamento
médico fazem diferença”
Fernando Maluf, oncologista

“Na oncologia, o protagonismo na saúde está ligado à prevençãoeaodiagnósticoprecoce
decâncer”,aﬁrmaooncologista
Fernando Maluf, fundador do
Instituto Vencer o Câncer. Nesse
sentido, mudanças de hábito e
uma rotina de exames e acompanhamento médico podem
fazer a diferença. A obesidade,
por exemplo, figura entre os
principaisfatoresderiscoparao
desenvolvimentodepelomenos
11 dos 19 tipos mais frequentes
decâncernapopulaçãobrasileira.“Aadoçãodeumestilodevida
mais saudável, como uma dieta
mais rica em vegetais, a prática
regulardeatividadesfísicas,não
fumar e não consumir bebidas
alcoólicas, pode auxiliar na redução de casos de mais de dez
tipos da doença”, diz Maluf.

• Exame ginecológico geral.

Alerta no ‘mês
da mulher’
ApropósitodoDiaInternacional
da Mulher, 8 de março, é reforçada a campanha constante de
conscientização para o autocuidado, sobretudo na prevenção
de dois tipos de câncer bastante
incidentes entre as brasileiras:
o colorretal e o de colo de útero.
Os tumores de intestino e reto
vitimaram 9.660 mulheres em
2017 em todo o país e a doença
está muito ligada ao estilo de
vida e aos hábitos alimentares.
Já o câncer de colo de útero
é a primeira causa de morte de

mulheres por câncer na região
Norte e a segunda no Nordeste.
“Este é um problema bastante
grave de saúde pública e possui
muita relação com a falta de recursos”, explica Fernando Maluf. As questões que envolvem o
câncerdecolodeúterovãodesde
os baixos índices de vacinação
contra o HPV, principal causa
da doença, até a necessidade de
alertar para a realização de exames ginecológicos preventivos,
como o Papanicolau, que podem detectar o tumor no início,
quandoébemmaioroíndicede
curabilidade. Uma das grandes
diﬁculdades para o tratamento
éodiagnósticoemestágiosmais
avançados.

DESAFIO
O Brasil deve registrar
16.590 casos de câncer de
colo de útero 2020. A vacina
contra a principal causa da
doença – o HPV – é oferecida
gratuitamente, desde 2014,
no Programa Nacional de
Imunizações do Ministério
da Saúde. Ainda assim, a
meta de vacinar meninas de
9 a 14 anos e meninos de 11
a 14 anos está longe de ser
alcançada – especialmente
no que se refere à segunda
dose, essencial para garantir
a eﬁcácia do procedimento.
As informações são do Inca.

• Mamograﬁa a partir dos 40
ou 50 anos (a depender de
histórico, fatores de risco e
critérios médicos).
• Vacina contra HPV para
meninas e meninos – o ideal
é tomar antes de ter contato
com o vírus.
• Colonoscopia a partir dos
50 anos para prevenção do
câncer de intestino.
• Avaliação dermatológica
para avaliar nevos (pintas e
manchas), especialmente
pessoas com pele mais clara.
• Avaliação cardiológica.

$
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Um dos pontos fortes do bairro são os parques e espaços públicos, como o Ceret (Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador)

GUIA DE BAIRROS

O que fazer
no Tatuapé

O Tatuapé é uma espécie de capital da zona leste paulistana. O
bairro combina conveniência, infraestrutura e serviço a um jeitão de cidade do interior. É predominantemente residencial e
a expectativa de vida dos moradores gira em torno dos 80 anos.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que
compara renda, longevidade e educação, é considerado muito
alto (0,938). Não por acaso, trata-se de uma das melhores
regiões para morar, atualmente, na cidade de São Paulo.
CULTURA E PASSEIOS

• Biblioteca Hans Christian Andersen (Av. Celso Garcia, 4142): existe
desde 1952. É especializada em
contos de fada.
• Biblioteca Pública Cassiano
Ricardo (Av. Celso Garcia, 4200):
tem acervo impresso e sonoro de-

dicado principalmente à música.
Desde 1952.
• Casa do Sítio Tatuapé (R. Guajibú, 49): contrução do século XVII,
característica do período bandeirista. Funciona hoje como museu e
centro cultural.
• Ceret: o arborizado Centro Es-

portivo, Recreativo e Educativo
do Trabalhador (R. Canuto Abreu,
s/n) tem 286 mil metros quadrados
para esporte e lazer.
• Parque Piqueri (R. Tuiuti, 515): a
estrutura para práticas esportivas
inclui campos de futebol. Outras
atrações são o espaço para leitura,
as trilhas e o lago.
• Parque São Jorge: a sede do
Sport Club Corinthians Paulista
abriga um clube esportivo com
mais de 50 mil associados – além
de um memorial do Timão.
• Praça Sílvio Romero: passeio
público inaugurado na década de
1950. As árvores sombreiam jogos
de dominó, damas e baralho que
reúnem velhos amigos.
• Acadêmicos do Tatuapé (R. Melo
Peixoto, 1513): escola de samba
vencedora do carnaval de 2017 e
ponto de referência de cultura e
lazer no bairro durante os ensaios
para os desﬁles.

COMES & BEBES

• Pães, bolos e doces: em funcionamento desde 1913, a centenária

|
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FÁBIO ARANTES/SECOM

Cerca de 100 mil pessoas vivem hoje no Tatuapé, que combina conveniência e serviço com ares de cidade do interior.
O preço do metro quadrado para compra é R$ 7.000; para
calcular o aluguel, considere R$ 26 por metro quadrado

Padaria Lisboa (Praça Sílvio Romero, 112) é testemunha histórica
do bairro. Um dos carros-chefes
da casa é a empadinha. Mais de
500 unidades são vendidas por
dia, bem quentinhas, com recheio
úmido e cremoso: uma mistura de

HISTÓRIA
A história do "caminho do
tatu" (signiﬁcado do nome,
em tupi) começa entre 1550
e 1560. Enquanto os jesuítas
habitavam apenas o centro,
Brás Cubas, fundador de
Santos, subiu a serra e encontrou o ribeirão Tatuapé
e ali se instalou. Nos anos
seguintes, houve investimento até em plantação de
uva e produção de vinhos.
As vilas operárias surgiriam
no início do século XX, com
a industrialização. Naquele
tempo, as olarias do bairro
transportavam sua produção pelo rio Tietê.

palmito, molho de tomate, ervilha
e azeitona. Há ainda uma ﬁlial da
Di Cunto, no número 87 da Padre
Estevão Pernet, além de várias
padarias tradicionais e lojinhas de
bolos caseiros.
• Bares: para petiscar na companhia de uma cerveja gelada, o
bolinho de berinjela do Bar do Berinjela (Praça Vinte de Janeiro, 67)
é recheado de linguiça refogada
e parmesão em cubos. Ao estilo
irlandês, o pub St. John's (R. Itapura, 1308) tem cervejas especiais.
O Jordão (R. Apucarana, 1452)
serve chope com "três dedos de
espuma".
• Restaurantes: o Coco Bambu
(R. Azevedo Soares, 2150) segue
o padrão de fartas e cremosas refeições à base de camarão. No tradicional Bacalhoeiro (R. Azevedo
Soares, 1580), as especialidades
são portuguesas. Bom para ir com
crianças. Se o apetite é por carnes,
Bracia Parrilla (R. Azevedo Soares,
1008) e Família Yannelli Parrilla (R.
Itapura, 1535) preparam cortes argentinos. Faz um tremendo sucesso o italianinho La Pergoletta (R.
Itapura, 1478), com massas macias
à la carte e para viagem.

MOBILIDADE

• Estações de metrô: Tatuapé e
Carrão (linha 3 vermelha).
• O bairro é atendido por duas
linhas de trem da CPTM: coral e
saﬁra, na Estação Tatuapé.
• O Terminal Tatuapé tem diversas
linhas de ônibus.

COMPRAS

• O Shopping Anália Franco (Av.
Regente Feĳó, 1739) ﬁca em uma
parte nobre do bairro. Tem 400
lojas, várias salas de cinema e muitos restaurantes.
• Colados ao metrô e conectados
por uma passarela, os shoppings
Metrô Tatuapé (R. Doutor Melo
Freire) e Metrô Boulevard Tatuapé
(R. Gonçalves Crespo com
R. Tuiuti) formam um complexo
que ultrapassa 500 lojas.
• O comércio de rua resiste na Rua
Tuiuti, que tem movimentação
intensa de pedestres atrás de lojas
populares e chiques, bares e restaurantes.
• A Tuiuti tem outlets nos números
2636 e 2484.
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8 DE MARCO
MARÇO
ELAS FAZEM HISTÓRIA
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As mulheres não precisam ser
defendidas e reverenciadas; só precisam
ser tratadas como seres humanos iguais
(Chimamanda Ngozi Adichie, escritora)

| São Paulo, sexta-feira 6 de março de 2020

Atitude e
resultado

NÃO ME VENHA
COM FLORES
Celebrado neste domingo, 8, o Dia
Internacional da Mulher foi estabelecido pela ONU na década de 1970. Sua
origem está relacionada a décadas de
luta das mulheres por direitos e melhores
condições de trabalho e de vida. Ou seja:
nada a ver com ﬂor, bombom e elogio
cheio de lugar-comum; tudo a ver
com uma sociedade mais justa
e menos desigual.

São Paulo, sexta-feira 6 de março de 2020
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SEJAMOS TODOS FEMINISTAS
Perguntas e respostas sobre o feminismo (e por que ele é importante para a sociedade)
O QUE É FEMINISMO?
É teoria e prática na luta pela igualdade política, social e econômica para as mulheres. O
conceito está na origem de muitas conquistas,
como o direito ao voto.
FEMINISMO É O CONTRÁRIO
DE MACHISMO?
Não. A diferença é a seguinte: o machismo
não reconhece e não respeita os direitos das
mulheres. O machismo é um comportamento
opressor que atribui superioridade aos homens. Ofeminismonãodefendeasuperioridadefeminina,esimaigualdadeeocombate

ainjustiças–elereconheceaimportânciados
direitosparahomenseparamulheres.
POR QUE A CAUSA FEMINISTA
É IMPORTANTE?
• Porque ainda tem gente que acha que feminismo é coisa de mulher infeliz que não consegue marido;
• porque combater injustiças é positivo e
legítimo;
• porque batalhar por direitos iguais para mulheres e homens ajuda a melhorar a vida, as
relações e o futuro;
• porque a desigualdade de gênero existe e

causa prejuízos sociais, para a relação entre as
pessoas e perdas econômicas;
• porque a violência contra a mulher é um problema de todos. E mata;
• porque é preciso criar meninos e meninas para que não achem a desigualdade natural.
EXISTE UM JEITO CERTO
DE SER FEMINISTA?
Ser feminista é lutar pela liberdade de todas
as mulheres, combater e violência de gênero
e as injustiças, saber ouvir, saber reconhecer
privilégios e não desmerecer a luta de outras
mulheres por ser diferente da sua.

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, destacamos
oito ﬁguras femininas e suas lutas e contribuições para um mundo melhor

Vocêpodemefuzilarcompalavras
Emeretalharcomseuolhar
Podemematarcomseuódio
Aindaassim,comopó,voumelevantar
Trecho do poema ‘Ainda Assim
Me Levanto’, de Maya Angelou
(trad. Francesca Angiolillo)
ADA LOVELACE, matemática
A inglesa Ada Augusta Byron King (18151852) é considerada a primeira programadora do mundo. Ela criou algoritmos para a
máquina analítica de Babbage, considerada
um precursor dos computadores. Por ser
ﬁlha do poeta Lord Byron, sua mãe queria
que ﬁcasse longe da poesia e estudasse
matemática, na tentativa de livrá-la da excentricidade do pai. Mas Ada gostava das
duas áreas e, em uma carta, perguntou à
sua mãe se podia ao menos seguir a “ciência
poética”. FOTO: ALFRED EDWARD CHALON

CORA CORALINA,
poeta e confeiteira
Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas
(1889-1985), a Cora Coralina, começou a
escrever antes dos 15 anos, mas não tinha o
apoio da família nem mesmo para estudar.
Casou-se, criou quatro ﬁlhos, enviuvou e,
ainda que nunca tenha deixado de escrever,
só publicaria o primeiro livro em 1965. Entre
versos e bolos quentinhos que vendia na
porta de casa para o sustento, converteu-se
em uma das escritoras mais importantes e
amadas do Brasil.
FOTO: MUSEU CASA DE CORA CORALINA

GLORIA STEINEM, jornalista e
ativista de direitos da mulher
Quando a norte-americana Gloria Steinem
(1934) aderiu à luta pelos direitos humanos
e a causa feminista, a expressão violência
doméstica ainda não existia. Ela viveu
muitas coisas em tantos anos de ativismo
e costuma dizer que “uma mulher sem um
homem é como um peixe sem bicicleta”.
Fez grandes reportagens, testemunhou
discursos históricos e ouviu comentários
machistas. Sua luta desde sempre é para
que homens e mulheres tenham direitos
iguais – e para que elas não sejam abusadas,
não ganhem menos e possam decidir sobre
seus corpos e suas vidas.
FOTO: KEVIN SCANLON/THE NEW YORK TIMES

HEDY LAMARR,
inventora e atriz
Nascida em Viena, ela fez engenharia, mas
teve de abandonar por causa do primeiro
marido, um fabricante de armas. Conseguiu
escapar desse homem e dos nazistas e
foi para Paris, Londres e Hollywood, onde
ﬁnalmente virou estrela de cinema. Além de
atuar, a austríaca Hedy Lamarr (1914-2000)
usou a mente privilegiada para criar uma
técnica de encriptação precursora do Wi-Fi
e do Bluetooth, um sistema melhorado de
semáforos e um refresco em pastilha.
FOTO: REPRODUÇÃO

MARIA MONTESSORI,
médica e educadora
Maria Montessori (1870-1952) acreditava
que o potencial de aprender reside dentro
de cada aluno e, assim, levou a infância
para um lugar ativo em diferentes áreas do
conhecimento. Entre as contribuições da
educadora italiana destacam-se métodos
pedagógicos, móveis e ambientes combinados para estimular autoconﬁança, autonomia e liberdade desde muito cedo. Até hoje,
ela inspira um jeito de ensinar que respeita
a voz e o tempo de cada um – e que ajuda
meninas e meninos a descobrir o mundo
com independência. FOTO: WIKIPEDIA

MARTA, atleta
Consagrada no futebol feminino e seis
vezes escolhida como melhor jogadora do
mundo, Marta Vieira da Silva (1986) nasceu
em Dois Riachos, no interior de Alagoas.
Ela é ﬁlha de um cabeleireiro, que deixou a
família quando a menina tinha um ano, e de
uma zeladora da prefeitura. José, o irmão
dez anos mais velho, ensinou Marta a matar
rolinha para comer quando a fome apertasse. Para ajudar a família, ela vendia geladinho e fazia carreto na feira. Mas o que mais
gostava era cabular aula para jogar futebol
e andar a cavalo. FOTO: AGÊNCIA BRASIL

MAYA ANGELOU, escritora e ativista
“O que eu realmente quero ser é uma representante da minha raça, a humana”, dizia a
escritora Maya Angelou (1928-2014). Grande
nome da cultura afro-americana e uma das
principais intelectuais dos Estados Unidos,
ela lutou pelos direitos civis e pela igualdade depois de superar um trauma na infância. Além de escritora (o começo da vida,
até os 17 anos, está no livro ‘Eu Sei por que o
Pássaro Canta na Gaiola’), ela foi bailarina,
atriz e a primeira diretora de cinema negra
em Hollywood. FOTO: NPR/REPRODUÇÃO

MARIE CURIE, cientista
Foi a primeira mulher a receber um Nobel.
Filha de professores, Marie Sklodowska-Curie (1867-1934) viveu na Polônia até decidir tentar a vida em Paris, onde entrou na
Sorbonne para estudar física, química e matemática. Seus trabalhos sobre a radioatividade ampliaram os conhecimentos da física
nuclear e ela identiﬁcou dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio, abrindo as
portas para uma nova era da medicina com
grandes avanços no combate ao câncer. Em
1903, recebeu o Nobel de Física ao lado do
marido Pierre Curie e Henri Becquerel. Oito
anos depois, conquistou sozinha o Nobel de
Química. FOTO: REPRODUÇÃO
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O livro que inspirou o ﬁlme ‘Jojo Rabbit’ está nas livrarias. Narrado
pelo menino que concorda com os nazistas até descobrir uma
jovem judia escondida em sua casa, ‘O Céu que nos Oprime’
(Bertrand), de Christine Leunens, é mais dramático do que satírico

AUTOBIOGRAFIA
DE WOODY ALLEN

A CASA DE
GARCÍA MÁRQUEZ

BAIXAS DO
CORONAVÍRUS

Um livro de memórias de
Woody Allen, sobre o qual se
espalharam boatos por anos
e chegou a ser considerado
impublicável na era do #MeToo, virá a público no mês
que vem. A Grand Central
Publishing anunciou nesta
semana que ‘Apropos of Nothing’ (a propósito de nada,
em tradução livre) será publicado em 7 de abril. “É um relato completo de sua vida, tanto
a pessoal quanto a proﬁssional, e fala de seu trabalho em
cinema, teatro, televisão, clubes de humor e publicações”, diz a editora. “Allen também escreve
sobre seus relacionamentos com a família, os amigos e os amores
de sua vida.” (AP)

Na Cidade do México, a casa
onde o colombiano Gabriel
García Márquez (1927-2014)
escreveu sua obra-prima
‘Cem Anos de Solidão’ (na
foto, a capa de uma das
edições brasileiras) vai virar um espaço literário de
incentivo à criação e ao debate. O anúncio foi feito às
vésperas do aniversário do
escritor – ele nasceu no dia 6
de março. O autor viveu no
imóvel alugado entre 1965
e 1967. São 260 metros quadrados, três quartos e dois
banheiros que estão com as características de quando a família do
escritor esteve ali. A Casa-Estúdio Gabriel García Márquez ainda
não tem data de inauguração. (Maria Fernanda Rodrigues)

A crise provocada pela gripe Covid-19, do novo coronavírus, mudou a dinâmica
da saúde, da economia
e da movimentação das
pessoas em todo o mundo.
No mercado literário não
é diferente. Por causa da
doença, a Feira do Livro de
Londres, programada para
os dias 10, 11 e 12 de março,
foi cancelada. O Salão do
Livro de Paris também não
vai ocorrer, bem como a
Feira do Livro de Leipzig, na
Alemanha. A Feira do Livro
Infantil de Bolonha, que seria realizada em março, foi
adiada para maio.

P RÊ

soniamesquitasp@gmail.com
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VENDO MINHA PARTE

De 1/4 de uma Sociedade de uma
chácara situada às margens da represa
Ibiúna e 1/4 de uma casa com terreno
10x30 que fica na Rua Francisco
Angelo, Vila Jardini, Sorocaba. A
chácara está situada Estrada Carolina
Paes Grangeiro, Piratuba, Piedade- SP.
A casa de Sorocaba tem três quartos
sendo uma suíte e possui uma enorme
garagem. Ambos os imóveis têm os
registros atualizados em cartório e não
há dívidas nos dois imóveis.
Valor das duas partes:
R$1.200.000.
Aceito contra proposta.

Elvira Guerra
(11) 96381-9651
emguerra@uol.com.br

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 500 m² de área
privativa, 12º andar, excelentes
vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial
Leilão - 13/03/20 às 9h
(presencial/online) – sucata de ferro, aço,
cobre, gerador, transformadores.
Lotes contendo óleo mineral isolante,
cadastro até 10/03 conf. Item 4.7 edital.
Comissão do leiloeiro 5% informações:
www.lancecertoleiloes.com.br
81 3048-0450 leiloeiro oficial
Luciano Rodrigues – JUCEPE 315/98.

Próximo São José dos Campos/ Litoral.
Estoque R$ 200mil, luva R$25mil.
Aluguel R$3mil.
Aceito carro parte pgto.

Tratar (12)99783-0753
joao@depositojambeiro.com.br

Anuncie seu produto ou serviço em nossa próxima edição.
LIGUE:

3855 2001
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Classificados
IMÓVEIS
SÃO PAULO

Vendem-se
CASAS

Vendem-se
APARTAMENTOS

ZONA SUL
FLAT

ITAIM BIBI

R$439.000 Urgente. Vendo. Flat
Hoteleiro. ☎(11)95927-3045

1 DORMITÓRIO

PÇA DA ÁRVORE

Mini cobertura 50m², R:Joaquim de
Almeida,17 ap.113., 1dt, sl, coz.
amer.1vg. Excelente! Facilito.Propr
☎3078-3055/João 97339-3536

ZONA OESTE
2 DORMITÓRIOS
JD PAULISTA

80m², 2 dorms(1ste), 2 wc, 2 vgs,
lazer compl. Dir.Prop. 3035-5801

CENTRO
1 DORMITÓRIO
SÉ

R$135.000 Kit grande, px.metrô.
(11)97710-2336/3341-7994

Para anunciar ligue:

3855 2001

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

ZONA SUL
GUARAPIRANGA

Cond. Parque do Castelo, 774m²ác,
1.264m²á.terreno. C/ Proprietário

☎(11)3812-0002
Vendem-se
COMERCIAIS

ZONA SUL
IPIRANGA

BROOKLIN

Vendo terreno 1.400m² Rua: Prof
Henrique Neves Lefevre 610
13)99113-7266/13)3284-0805

GRANJA VIANA
E RAPOSO
TAVARES
TERRENOS
GJA. VIANA - CENTRO

COMERCIAIS

AV PAULISTA

BERRINI

LANDMARK.Sala Coml. Av. Nações
Unidas nº12.399, 3 vagas, 2 banhs., 5 máq. de ar condic., piso
elevado, vão livre, 107,290m², vista
espetacular. Tratar c/ propr.
☎(11)3171-2277/ 98033-4088

Vendem-se

CHÁCARAS
E SÍTIOS

CAMPINAS

MAIRINQUE - SP

CASAS

Acqua Show Chalés de 1. 2. 3 e 4
dormitórios - Lazer completo
aquático. ☎ (11)94954-7665/
☎(11)98542-5083

GJÁ ACAPULCO

Sobrado 560m² ÁC, 6 suítes, com
mobilia, piscina, sauna, churr., 1.
050m² terr, 4 vagas gar., Avaliada
em R$ 3.500.000 Vendo por R$
2.800.000 Tratar Dr. Osvaldo (11)
98555-6610 lanze@uol.com.br

RIVIERA

PIAUÍ

1.300ha, plana c/ cerrado, doc.
100% inclusive c/ GEO. ($600,00
por hectare) ☎(19)99755-8004

RIO GRANDE DA SERRA

Bairro Campo Grande, área com
157.300m² Vendo, Av. Antonio Arten, (à 1200m.da IBM); Valor R$60
o m². Propr. 11)3297-1226 h.c.
Marcelo/ (11)99475-6968 Cezar

TRÊS LAGOAS - MS

Vende-se Chácara, com 7,6 Ha de
mata atlântica dos quais 25 mil
mts sem árvores, c/4 construções
prontas para moradia e 2 construções iniciadas - estábulo, curral. Terra ótima p/ plantio, ou outras atividades lucrativas, há 10
min. do Centro da cidade; frente ao
pesqueiro Laguna e Parque Linear.
Local: Estrada da Maratona 378,
Cep 09450-000 Informs. ☎(11)
3129-3756/(11)97188-5305

TIETÊ - SP

Rod. Mal Rondon, 36.000m², plano, lazer. Linda!(19)99881-0088

Alugam-se

Laje corporativa, 500m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de ocasião! Dir prop (11)3241-3855 h c

48400m² p/invest., área indl, c/
escr., 100m F.Dias. Bairro Portão,
escritura.$45m² (11)999852611

R$3.090.000 Área 4515m²,Estrada Zurique, Chácara do Refúgio. Próx.colégios, supermercados,
shopping e Rodoanel. Só whatsapp (11)99917-6269 Ana Lucia

Vendem-se e
alugam-se

ZONA SUL

TERRENOS
ATIBAIA - SP

ZONA SUL

Vila Das Mercês 250 metros quadrados de área construída. Local
altamente privilegiado. Locado
Parcialmente para atividades de
saúde. Com grande potencial de
crescimento do negócio. Também
pode ser desocupado. Aceito imóvel de menor valor no negócio.Tratar direto com proprietário.
☎(11)99469-8799

COMERCIAIS

LITORAL

TERRENOS

Casa,terreno 1100mts,pé na areia
Permuta/Parcela(13)981193520

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

GUARULHOS CUMBICA

Prédio industrial, frente Via Dutra,
4Km Aeroporto, ZUP-1, Área indl.
1300m², área escritórios 500m²,
estacionamentos externos 700m².
Venda/locação.(11)99620-2912

TERRENOS
GUARULHOS

Próx.Dutra. 100 mil/m²,60mil/m²,
46mil/m², 29mil/m², 23 mil/m²,
12 mil/m² ☎(11)99182-5181

Vendem-se
CASAS /
APARTAMENTOS
PARATY - CABORÊ

R$980.000 Excelente imóvel,
240m²ác, 600m2 terreno, escriturado, casa frente + casa fundos
(loft), saleta sobre laguinho,ofurô,
terraço coberto, imóvel resid. e/ou
coml. ☎(24)99829-2707 Sidnei

Para anunciar ligue:

3855 2001

NEGÓCIOS E
SERVIÇOS

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

CONSÓRCIO IMÓV. CONTEMP

Vendo Área com 168.261m², urbana. Próxima ao Shopp. Três Lagoas. Tratar ☎(48)99123-2025

Crédito de R$ 416mil p/comprar,
construir, quitar, ou refinanciar.
R$54mil+ parc. (11)93470-0856

PROPRIEDADES
RURAIS
TERRAS E
FAZENDAS
CAFELÂNDIA - SP

25alqs, arrendado usina Creci
165939. ☎(14)99650-0910

ONIX LTZ

R$33.000 13/14 Compl, Branco.
My Link. ☎(11) 97985-6245

GLA 250 SPORT

16/16 branca,10mkm. ú.d. Oportunid.Part. (11)99647-9672 Hélio

O clube que paga a sua assinatura oferece

DESCONTOS EXCLUSIVOS
DE ATÉ 70% EM:

Cinemas, parques, farmácias, restaurantes,
lojas, bem-estar, cursos e muito mais!

Vantagens para
você presentear
e viver as melhores
experiências

Tudo isso em mais de 200 parceiros.
Ainda não faz parte do Clube+Estadão?
Acesse: assine.estadao.com.br/clubemais1 ou ligue
0800 770 2166 e faça sua assinatura*
*Válido somente para assinatura digital completa ou impresso
(ﬁns de semana e todos os dias). Imagens meramente ilustrativas.

ARTES
E ANTIGUIDADES
ANTIGUIDADES COMPRO E AVALIO

Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

COMUNICADOS
COMUNICADO

A empresa HERO AVIAMENTOS
LTDA - CNPJ 51.175.958/000154 com sede a R Julio Conceição,
336 CEP 01126-000 Bom Retiro
São Paulo-SP, solicita o comparecimento do funcionário Otavio Izidoro de Oliveira, CTPS 013760
serie 0380 para prestar esclarecimentos sobre a sua ausência que
ocorre desde 28/01/2020. Seu
não comparecimento caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT

COMUNICADO

A empresa HIDROSINTESE FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 14.662.251/
0001-46, dá conhecimento que
solicitou à Confederação Nacional
da Indústria-CNI pesquisa em âmbito nacional para renovação de
Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo do sistema industrial: CTRSU – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS E DO SERVIÇO DE SAÚDE POR CONVERSÃO TÉRMICA
COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, cujo NCM é 8417.80.90.

Lindo/ LUCRATIVO/Honesto.Local.
na quadra + charmosa do Bairro!
Aluguel só R$1.900,00 custo fixo
muito baixo! Em frente ESCOLA!
Pç.$220mil. Ac.carro 964476902

CAFETERIA BOM RETIRO

Oportunidade! Loja de Bolos e
Chocolate, com 15 anos de mercado, próximo ao metrô. Exc. para
bar/ lanchonete, 120m². R$80mil
☎(11)99567-8683

ESTACIONAMENTOS

Hospital Lucro liq 8.000 4 anos
Moema Lucro liq 34.000 4 anos
Moema Lucro liq 19.800 5 anos
(11) 94858-2881 Temos outros!

MOTEL / HOTEL

Int.e Capital. Só fundo ou c/propr.
11)99239-6354/15)3282-1902

OFICINA MECÂNICA

Passa-se o ponto. Atende grandes
frotas,fatur.médio 45k/mês. Jd
Aeroporto ☎ (11)94215-4453

OPORTUNIDADE
VENDE-SE CHÁCARA

Em Rio Grande da Serra-SP com
7,6Ha de mata atlântica dos quais
25mil mts sem árvores, 4 construções prontas p/ moradia, e 2
construções iniciadas - estábulo,
curral. Terra ótima para plantio, ou
outras atividades lucrativas, há 10
min. do Centro da cidade; frente ao
pesqueiro Laguna e Parque Linear.
Local: Estrada da Maratona 378
Cep 09450-000. Informs ☎(11)
3129-3756/ (11)97188-5305

MÁQUINAS
E MOTORES
TADANO TL 251 VENDO

CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS

106alqs, arrendada eucalipto. 6Km
Rod. Mal Rondon. Creci 165939.
☎(14)99650.0910

CAFELÂNDIA - SP

CAFÉ MOÓCA
LUCRO $12MIL

ESTRUTURA
METÁLICA

R$14.000,00 6 x 36 = 216m²
Sem telhas, sem montagem.
☎(19)99801-7389

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

BLINDADORA
VENDE-SE

Cap. até 30tons, 1.980. Excelente
estado. ☎(19)99771-6772

RELAX /
ACOMPANHANTES
BRUNA 55A - MASSAGEM

Srs.B.Vista TX 150 F:95477.2089

LETICIA (11) 98398-0695
Discreta/sensual. 43 anos

Blindagem automotiva, fábrica
completa, cap. 40 veículos mês.
(11)99952-3557 brasilcamargo@
soldierblindados.com.br

GERENTE DE
BOMBONI. MOEMA CONDOMÍNIO
LUCRO LÍQ. $13MIL Administradora no Morumbi con-

Fácil tocar! Só comprar/revender
doces, salgadinhos e chocolates.
Nada assado! 30% clientes são:
Veganos ou zero lactose/glúten.
Pço.$225mil. Oport. 964476902

trata c/experiência. Requisitos;
Habilidade c/comunicação, tecnologia, cordialidade e que goste
de pessoas. CV: luana.carvalho@
manageradm.com.br

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.
LIGUE:

3855 2001
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SEXTOU!

Destaques de Divirta-se, Viagem e Paladar, para você
ler (e se inspirar) em menos de dois minutinhos

LUDWIG VAN BEETHOVEN NA SALA SÃO PAULO
A imponente Sala São Paulo, na antiga Estação Júlio Prestes, é a casa
da Orquestra Sinfônica do Estado
(Osesp). Neste ano, nas celebrações dos 250 anos do compositor
alemão, quem for ao local poderá
fazer uma imersão na obra de
Ludwig van Beethoven – a Osesp
fará um dos mais completos ciclos
de interpretação de suas obras já
apresentados no Brasil. A temporada começou na última quinta (5),
com a Missa Solemnis, sob condução do novo regente titular, o suíço
Thierry Fischer.
Entre os destaques das próximas
semanas, o pianista inglês Paul
Lewis interpreta o Concerto nº 5
para Piano, popularmente conhecido como Imperador (12, 13 e 14 de
março), e também as sonatas de
número 13 e 14 de Beethoven (19, 20
e 21 de março).
As sessões da Osesp costumam
ocorrer às quintas e sextas (20h30)
e aos sábados (16h30). Ingressos
entre R$ 50 a R$ 190 (osesp.art.br).
Importante: não precisa ser especialista para apreciar música
clássica. Antes de cada concerto, o
projeto Falando de Música explica
a obra que será executada no dia.
(Danilo Casaletti e Júlia Corrêa)

CINEMA

• 1917
• Adoráveis
Mulheres

Cinco ﬁlmes

• Bacurau
• Jojo Rabbit
• Parasita

JOSEPH MÄHLER (1815)

Orquestra Sinfônica do Estado celebra o compositor alemão

Aniversariante do ano, Beethoven reinventou a noção
de música e revelou novas possibilidades para o piano, o
violino e o violoncelo. Visite bit.ly/beethoven-no-estadao e
teste seus conhecimentos sobre o compositor

NO SOFÁ
Coisas estranhas
Já viu? A Netﬂix divulgou um vídeo na última terça, 3, em que mostra o
elenco da série ‘Stranger Things’ preparando-se para ler o roteiro da quarta
temporada, que ainda não tem data de estreia oﬁcial. Quase todos os atores aparecem. A gravação foi feita com ﬁlmadoras antigas, para reforçar o
clima nostálgico, e, sim, David Harbour, o xerife Hopper, está no grupo. Em
2019, ‘Stranger Things’ foi a produção mais assistida da Netﬂix. Ela conta a
história de uma turma que, na década de 1980, enfrenta forças sobrenaturais após o desaparecimento de um dos garotos e a aparição de uma menina, a Eleven (Milly Bobby Brown). (João Pedro Malar)

NETFLIX

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

PALADAR
O mandiopan voltou
Crocante, aerado e viciante. Se você nunca ouviu falar
de mandiopan, provavelmente nasceu depois da década de 1980, quando ele sumiu das prateleiras. A boa
notícia é que o salgadinho frito à base de polvilho azedo e fubá voltou. A repórter Danielle Nagase conta que
ele é oferecido em bares como SubAstor (R. Delﬁna,
163); Ambar (R. Cunha Gago, 129), onde cai muito bem
com o chope da casa; e Mica (R. Guaicuí, 33). E já começam a surgir variações da receita clássica. Será que
na próxima esquina vão abrir uma ‘mandiopaneria’?

estadaoexpresso@estadao.com

VIAGEM
Hotéis extraordinários
Na Finlândia, dá para se hospedar em iglus de vidro para ver a aurora boreal; na
África do Sul, o viajante pode ﬁcar em uma casa na árvore no meio da selva; perto de Zanzibar, o quarto é submarino. “Tudo é possível, desde que você esteja
disposto a pagar o preço”, diz a reportagem de Shannon Sims para o ‘The New
York Times’. Mais em bit.ly/hotel-extra.
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