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QUEM LEMBRA?

Mandiopan
é nostalgia

na forma
de petisco

PÁG. 8

IMÓVEIS Por que o Tatuapé é um bom lugar para viver em São Paulo? PÁG. 3

GÊNIO Ludwig van Beethoven, 250, vai ocupar a Sala São Paulo (foto) PÁG. 8

Imagina

Oito mulheres inspiradoras e suas
contribuições para um mundo melhor.
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SAÚDE FEMININA Para afastar doenças, é preciso tomar conta do corpo PÁG. 2
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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.

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

BANHO
SUÍTE

BANHO

SUÍTE

JANTAR

QUARTO

VARANDA
GOURMET

TERRAÇO
TÉCNICO

COZINHA

ESTAR

ÁREA DE
SERVIÇO

Duas tomadas com entrada USB
na suíte e uma tomada no

quarto.

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

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.

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

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.

Área de serviço separada da
cozinha e com ventilação natural.

Cozinha com janela para favorecer
iluminação direta e ventilação natural.

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 garantemmais
iluminação e ventilação natural.

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

Área reservada para
condensadora de
ar-condicionado.

A varanda com
churrasqueira terá

ralo linear para
facilitar a

integração com a
sala.

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

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

Tomada com
entrada USB
na sala.

Varanda Gourmet com
churrasqueira a carvão
completa, entregue com grelha
em aço inox,espetos,ventoinha
e iluminação.

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

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

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.

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

Ponto de gás na cozinha.
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JANTAR

ESTAR

SUÍTE

COZINHA

BANHO SUÍTE

ÁREA DE
SERVIÇO

VARANDA
GOURMET

TERRAÇO
TÉCNICO

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

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

Varanda Gourmet com churrasqueira
a carvão completa, entregue com
grelha em aço inox, espetos,
ventoinha e iluminação.

Área reservada para
condensadora de
ar-condicionado.

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 garantemmais
iluminação e ventilação natural.

Duas tomadas com entrada
USB na suíte.

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

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

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

Ótimo espaço para armários
na suíte.

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

Banheiro da suíte
entregue com cerâmica
na área do box.

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

As portas de entrada dos apartamentos,
das suítes e dos banheiros serão na cor

branca e de primeira linha.

As bancadas da cozinha e Varanda
Gourmet serão entregues em granito

com acabamento polido.

O geradormanterá em funcionamento em caso
de falta de energia, um ponto de luz na sala, um

ponto na cozinha e a tomada da geladeira.

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

Área de serviço separada da
cozinha e com ventilação natural.

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

Ponto de gás na cozinha.

Cozinha com janela para favorecer
iluminação direta e ventilação natural.

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

Tomada com
entrada USB
na sala.

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.
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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.

UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA
MORAR, ALUGAR E INVESTIR

Apartamentocomáreasocialque
integrasala,VarandaGourmete
cozinha.Aplantaéshow!

VarandaGourmetcom
churrasqueiraacarvãocompleta,
entreguecomgrelhaemaço inox,
espetos,ventoinhae iluminação,
nosapartamentosde1e2
dormitórios.

PisodaVaranda jáentregue
niveladocomasala.

Guarda-corposdasvarandas
emvidroe jáestruturadospara
fechamentoarticulado retrátil.
Vidrossãomaismodernosdo
quegradis.

ItemexclusivoPATRIANI:
Possibilidadeda remoçãoda
testeira, queseparaasalade
estareaVarandaGourmet,para
ficarmaisbonitoemcasode
fechamentodavaranda.

ApartamentoscomjanelasFull
LightWindow, uma inovaçãoda
PATRIANI.As janelasdassuítese
dosbanheirossãomaioresqueo
tamanhopadrãodemercadoe
garantemmais iluminaçãoe
ventilaçãonatural.

Infraestruturacompletapara
pontosdear-condicionadona
salaenassuítes.Prontoparauso,
basta instalaroaparelho.

TomadascomentradaUSBnas
suítesesala.

A área da piscina terá
espreguiçadeiras, ducha
e solarium.

Fitnesscompleto:esteiras,
bicicletasergométricas, torrede
halteres,estaçãodemusculação,
bancoparamusculaçãoebarrade
alongamento.Osequipamentos
sãodeusocontínuo,próprios
paracondomínios.

Churrasqueiraexternacomforno
elétricoparapizza,geladeira,
chopeiraebancadaemgranito.

Salãode festascomEspaço
Gourmetedecoraçãosofisticada.
Tomamoscuidadoparaque
todososmóveissejamduráveis.

Áreadeserviçoseparadada
cozinhaecom iluminaçãonatural.

Elevadoresultramodernoscom
tecnologia regenerativa:geram
até65%daenergiaque
consomem.Condomíniomais
baratoépreocupaçãoconstante.

Paisagismoelaboradopara
promoverconfortoevalorizar a
estéticadoprédio, semaumentar
ovalordocondomínio.

Todasasáreascomunsserão
entreguesequipadasedecoradas
commateriaisdeprimeira linha.
APATRIANIé reconhecidapela
ótimaqualidadedoacabamento.
AsáreascomunsdoPLATINA
ficarãomuitobonitas.

Edifícioentreguecomgeradora
gás já instalado,ecaso falte
energia,possui capacidadepara
todaáreasocial, sistemade
segurança, elevadores,pontode
luznasala,umpontonacozinhae
tomadadageladeira.

Captaçãodeáguadachuvapara
limpezadasáreascomuns.

Wi-Finasáreascomunsdo
prédio.

APATRIANI temenorme
preocupaçãocomoconfortoe
bem-estardosmoradoresdos
seusprédios.Nossas lajese
contrapisosestãodentrodas
novasnormasdedesempenho
acústico,diminuindoruídose
perturbaçõesprovocados,por
exemplo,porsaltoalto.

Sistemaconstrutivocompilare
vigas,quepermitepersonalizar
seuapartamento removendo
paredes internas.APATRIANI
NÃOutilizaparedesdedrywall.

AcaixilhariaédaLinhaSUPREMA
nosapartamentoseLinhaGOLD
nasáreascomuns.Comonossa
caixilhariaédealtopadrão, as
portasnãoprecisamdabarra
central. Semabarraficammais
bonitas.

OPLATINAfoi concebidocom
umaúnicaentradada ruapara
pedestreseumaúnicaentrada
paracarros.Dessamaneira,
aumentaasegurançaediminuio
valordecondomínio.

CONHEÇA ALGUNS DIFERENCIAIS QUE FAZEMDO PLATINA PATRIANI UM PRÉDIO SEM IGUAL
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SAÚDE
ODiaInternacionaldaMulher
(também) reforçaa importânciade
tomarcontadocorpoe levaruma
vidasaudável

VENCEROCÂNCER

Prevençãoediagnóstico
Intestino eútero estão
entre os tumores
mais incidentesnas
brasileiras. Para dar
certo, tratamentobriga
como relógio

O Instituto Nacional de Câncer
(Inca) divulgou estatísticas atu-
alizadasparaoBrasil. Serão625
milnovosregistrosdecâncerpor
ano de 2020 a 2022. Só entre as
mulheres, devem ser confirma-
dos 297.980 casos a cada 12 me-
ses.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 ti-
reoide (5,4%).

“Na oncologia, o protagonis-
mo na saúde está ligado à pre-
vençãoeaodiagnósticoprecoce
decâncer”,afirmaooncologista
Fernando Maluf, fundador do
InstitutoVenceroCâncer.Nesse
sentido, mudanças de hábito e
uma rotina de exames e acom-
panhamento médico podem
fazer a diferença. A obesidade,
por exemplo, figura entre os
principaisfatoresderiscoparao
desenvolvimentodepelomenos
11 dos 19 tipos mais frequentes
decâncernapopulaçãobrasilei-
ra.“Aadoçãodeumestilodevida
mais saudável, como uma dieta
mais rica em vegetais, a prática
regulardeatividadesfísicas,não
fumar e não consumir bebidas
alcoólicas, pode auxiliar na re-
dução de casos de mais de dez
tiposdadoença”,dizMaluf.

ApropósitodoDiaInternacional
da Mulher, 8 de março, é refor-
çada a campanha constante de
conscientização para o autocui-
dado, 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
vidaeaoshábitosalimentares.

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 re-
cursos”, explica Fernando Ma-
luf. 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 exa-
mes ginecológicos preventivos,
como o Papanicolau, que po-
demdetectarotumornoinício,
quandoébemmaioroíndicede
curabilidade. Uma das grandes
dificuldades para o tratamento
éodiagnósticoemestágiosmais
avançados.

DESAFIO
OBrasil deve registrar
16.590casosdecâncerde
colodeútero2020.Avacina
contraaprincipal causada
doença–oHPV–éoferecida
gratuitamente, desde2014,
noProgramaNacionalde
ImunizaçõesdoMinistério
daSaúde.Aindaassim,a
metadevacinarmeninasde
9a14anosemeninosde11
a 14anosestá longedeser
alcançada–especialmente
noquese refereàsegunda
dose, essencial paragarantir
aeficáciadoprocedimento.
As informaçõessãodo Inca.

PIXABAY

Alertano ‘mês
damulher’

SAÚDEEMDIA
Osexamesmais importantes
paradiagnósticoprecoce

•Papanicolauapartirdo
iníciodavidasexualoudos25
anos.Fazeranualmente.De-
poisdetrêsresultadosnega-
tivososintervalospodemser
maiores(acritériomédico).

•Exameginecológicogeral.

•Mamografiaapartirdos40
ou50anos(adependerde
histórico, fatoresderiscoe
critériosmédicos).

•VacinacontraHPVpara
meninasemeninos–o ideal
étomarantesdetercontato
comovírus.

•Colonoscopiaapartirdos
50anosparaprevençãodo
câncerde intestino.

•Avaliaçãodermatológica
paraavaliarnevos (pintase
manchas),especialmente
pessoascompelemaisclara.

•Avaliaçãocardiológica.

Mudanças de hábito
e acompanhamento
médico fazemdiferença”
FernandoMaluf, oncologista



O Tatuapé é uma espécie de capital da zona leste paulistana. O
bairro combina conveniência, infraestrutura e serviço a um jei-
tão 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.

IMÓVEIS
Cercade100milpessoasvivemhojenoTatuapé,quecom-
binaconveniênciaeserviçocomaresdecidadedo interior.
OpreçodometroquadradoparacompraéR$7.000;para
calcularoaluguel, considereR$26pormetroquadrado

GUIADEBAIRROS

Oque fazer
noTatuapé

portivo,RecreativoeEducativo
doTrabalhador (R.CanutoAbreu,
s/n) tem286milmetrosquadrados
paraesportee lazer.
•ParquePiqueri (R.Tuiuti, 515):a
estruturaparapráticasesportivas
inclui camposde futebol.Outras
atraçõessãooespaçopara leitura,
as trilhaseo lago.
•ParqueSãoJorge:asededo
SportClubCorinthiansPaulista
abrigaumclubeesportivocom
maisde50mil associados–além
deummemorial doTimão.
•PraçaSílvioRomero:passeio
público inauguradonadécadade
1950.Asárvores sombreiam jogos
dedominó, damasebaralhoque
reúnemvelhosamigos.
•AcadêmicosdoTatuapé(R.Melo
Peixoto, 1513):escoladesamba
vencedoradocarnaval de2017e
pontode referênciadeculturae
lazer nobairroduranteosensaios
paraosdesfiles.

COMES&BEBES
•Pães,bolosedoces:emfuncio-
namentodesde 1913, a centenária

PadariaLisboa (PraçaSílvioRo-
mero, 112)é testemunhahistórica
dobairro.Umdoscarros-chefes
dacasaéaempadinha.Maisde
500unidades sãovendidaspor
dia, bemquentinhas, comrecheio
úmidoecremoso: umamisturade

CULTURAEPASSEIOS
•BibliotecaHansChristianAnder-
sen(Av.CelsoGarcia,4142):existe
desde 1952. Éespecializadaem
contosde fada.
•BibliotecaPúblicaCassiano
Ricardo(Av.CelsoGarcia,4200):
temacervo impressoesonorode-

dicadoprincipalmenteàmúsica.
Desde 1952.
•CasadoSítioTatuapé(R.Guaji-
bú,49):contruçãodoséculoXVII,
característicadoperíodobandei-
rista. Funcionahojecomomuseue
centrocultural.
•Ceret:oarborizadoCentroEs-

palmito,molhode tomate, ervilha
eazeitona.Háaindaumafilialda
DiCunto, nonúmero87daPadre
EstevãoPernet, alémdevárias
padarias tradicionais e lojinhasde
boloscaseiros.
•Bares:parapetiscarnacom-
panhiadeumacervejagelada, o
bolinhodeberinjeladoBardoBe-
rinjela (PraçaVintedeJaneiro,67)
é recheadode linguiça refogada
eparmesãoemcubos.Aoestilo
irlandês, opubSt.John's (R. Itapu-
ra, 1308) temcervejasespeciais.
OJordão(R.Apucarana, 1452)
servechopecom"trêsdedosde
espuma".
•Restaurantes:oCocoBambu
(R.AzevedoSoares,2150) segue
opadrãode fartasecremosas re-
feiçõesàbasedecamarão.No tra-
dicionalBacalhoeiro (R.Azevedo
Soares, 1580), as especialidades
sãoportuguesas. Bompara ir com
crianças. Seoapetite épor carnes,
BraciaParrilla (R.AzevedoSoares,
1008)eFamíliaYannelliParrilla (R.
Itapura, 1535)preparamcortesar-
gentinos. Fazumtremendosuces-
soo italianinhoLaPergoletta(R.
Itapura, 1478), commassasmacias
à la carteepara viagem.

MOBILIDADE
•Estaçõesdemetrô:Tatuapée
Carrão (linha3vermelha).
•Obairroéatendidoporduas
linhasdetremdaCPTM:coral e
safira, naEstaçãoTatuapé.
•OTerminalTatuapé temdiversas
linhasdeônibus.

COMPRAS
•OShoppingAnáliaFranco(Av.
RegenteFeĳó, 1739)ficaemuma
partenobredobairro. Tem400
lojas, várias salasdecinemaemui-
tos restaurantes.
•Coladosaometrôeconectados
porumapassarela, os shoppings
MetrôTatuapé(R.DoutorMelo
Freire)eMetrôBoulevardTatuapé
(R.GonçalvesCrespocom
R.Tuiuti) formamumcomplexo
queultrapassa500 lojas.
•Ocomérciode rua resistenaRua
Tuiuti, que temmovimentação
intensadepedestresatrásde lojas
popularesechiques, barese res-
taurantes.
•ATuiuti temoutletsnosnúmeros
2636e2484.
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Umdospontos fortesdobairro são os parques e espaços públicos, comooCeret (CentroEsportivo, Recreativo eEducativodoTrabalhador)

SãoPaulo,sexta-feira6demarçode2020 | 3$

HISTÓRIA
Ahistóriado "caminhodo
tatu" (significadodonome,
emtupi) começaentre 1550
e1560.Enquantoos jesuítas
habitavamapenasocentro,
BrásCubas, fundadorde
Santos, subiuaserraeen-
controuo ribeirãoTatuapé
eali se instalou.Nosanos
seguintes, houve investi-
mentoatéemplantaçãode
uvaeproduçãodevinhos.
Asvilasoperárias surgiriam
no iníciodoséculoXX,com
a industrialização.Naquele
tempo,asolariasdobairro
transportavamsuaprodu-
çãopelo rioTietê.
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MARIAMONTESSORI,
médica e educadora
MariaMontessori (1870-1952) acreditava
queopotencial de aprender residedentro
decadaalunoe, assim, levoua infância
paraum lugar ativo emdiferentes áreas do
conhecimento. Entre as contribuições da
educadora italianadestacam-semétodos
pedagógicos,móveis e ambientes combina-
dospara estimular autoconfiança, autono-
mia e liberdadedesdemuito cedo. Atéhoje,
ela inspira um jeito deensinar que respeita
a voz eo tempodecadaum–equeajuda
meninas emeninos adescobrir omundo
com independência. FOTO:WIKIPEDIA

MARTA,atleta
Consagradano futebol feminino e seis
vezes escolhida comomelhor jogadorado
mundo,MartaVieira daSilva (1986) nasceu
emDoisRiachos, no interior deAlagoas.
Ela é filhadeumcabeleireiro, quedeixoua
família quandoamenina tinhaumano, e de
umazeladora daprefeitura. José, o irmão
dez anosmais velho, ensinouMarta amatar
rolinhapara comer quandoa fomeapertas-
se. Para ajudar a família, ela vendia geladi-
nhoe fazia carretona feira.Masoquemais
gostava era cabular aula para jogar futebol
e andar a cavalo. FOTO:AGÊNCIABRASIL

OQUEÉFEMINISMO?
Éteoriaepráticanalutapela igualdadepolí-
tica,socialeeconômicaparaasmulheres.O
conceitoestánaorigemdemuitasconquistas,
comoodireitoaovoto.

FEMINISMOÉOCONTRÁRIO
DEMACHISMO?
Não.Adiferençaéaseguinte:omachismo
nãoreconheceenãorespeitaosdireitosdas
mulheres.Omachismoéumcomportamento
opressorqueatribuisuperioridadeaosho-
mens.Ofeminismonãodefendeasuperiori-
dadefeminina,esimaigualdadeeocombate

ainjustiças–elereconheceaimportânciados
direitosparahomenseparamulheres.

PORQUEACAUSAFEMINISTA
ÉIMPORTANTE?
•Porqueaindatemgentequeachaquefemi-
nismoécoisademulher infelizquenãoconse-
guemarido;
•porquecombater injustiçasépositivoe
legítimo;
•porquebatalharpordireitos iguaisparamu-
lheresehomensajudaamelhoraravida,as
relaçõeseofuturo;
•porqueadesigualdadedegêneroexistee

causaprejuízossociais,paraarelaçãoentreas
pessoaseperdaseconômicas;
•porqueaviolênciacontraamulheréumpro-
blemadetodos.Emata;
•porqueéprecisocriarmeninosemeninaspa-
raquenãoachemadesigualdadenatural.

EXISTEUMJEITOCERTO
DESERFEMINISTA?
Serfeministaélutarpela liberdadedetodas
asmulheres,combatereviolênciadegênero
easinjustiças,saberouvir,saberreconhecer
privilégiosenãodesmerecera lutadeoutras
mulheresporserdiferentedasua.

MAYAANGELOU,escritora e ativista
“Oqueeu realmentequero ser é uma repre-
sentante daminha raça, a humana”, dizia a
escritoraMayaAngelou (1928-2014). Grande
nomedacultura afro-americanaeumadas
principais intelectuais dosEstadosUnidos,
ela lutoupelos direitos civis e pela igualda-
dedepois de superar um traumana infân-
cia. Alémdeescritora (o começoda vida,
até os 17 anos, está no livro ‘EuSei por queo
PássaroCantanaGaiola’), ela foi bailarina,
atriz e aprimeira diretora decinemanegra
emHollywood. FOTO:NPR/REPRODUÇÃO

MARIECURIE,cientista
Foi a primeiramulher a receber umNobel.
Filha deprofessores,Marie Sklodowska-
-Curie (1867-1934) viveunaPolônia até de-
cidir tentar a vida emParis, ondeentrouna
Sorbonnepara estudar física, química ema-
temática. Seus trabalhos sobre a radioativi-
dadeampliaramosconhecimentosdafísica
nuclear e ela identificoudois novos elemen-
tos químicos, o rádio eopolônio, abrindoas
portas paraumanovaera damedicina com
grandes avançosnocombate aocâncer. Em
1903, recebeuoNobel de Física ao ladodo
maridoPierreCurie eHenri Becquerel. Oito
anosdepois, conquistou sozinhaoNobel de
Química. FOTO:REPRODUÇÃO

SEJAMOSTODOSFEMINISTAS
Perguntas e respostas sobre o feminismo (e por que ele é importante para a sociedade)

Vocêpodemefuzilarcompalavras
Emeretalharcomseuolhar
Podemematarcomseuódio

Aindaassim,comopó,voumelevantar
Trechodopoema‘AindaAssim
MeLevanto’,deMayaAngelou
(trad.FrancescaAngiolillo)

88DEMARÇO 88DEMARCO
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ELASFAZEMHISTÓRIA

Às vésperas doDiaInternacionaldaMulher, destacamos
oito figuras femininas e suas lutas e contribuiçõesparaummundomelhor

Atitude e
resultado

ADALOVELACE,matemática
A inglesaAdaAugustaByronKing (1815-
1852) é consideradaaprimeira programa-
dora domundo. Ela criou algoritmospara a
máquina analítica deBabbage, considerada
umprecursor dos computadores. Por ser
filhadopoeta LordByron, suamãequeria
queficasse longedapoesia e estudasse
matemática, na tentativa de livrá-la da ex-
centricidadedopai.MasAdagostavadas
duas áreas e, emumacarta, perguntouà
suamãesepodia aomenos seguir a “ciência
poética”. FOTO:ALFREDEDWARDCHALON

CORACORALINA,
poeta e confeiteira
AnnaLins dosGuimarãesPeixotoBretas
(1889-1985), aCoraCoralina, começoua
escrever antes dos 15 anos,masnão tinhao
apoio da família nemmesmopara estudar.
Casou-se, criouquatro filhos, enviuvoue,
aindaquenunca tenhadeixadodeescrever,
só publicaria oprimeiro livro em1965. Entre
versos ebolos quentinhosque vendia na
porta de casapara o sustento, converteu-se
emumadas escritorasmais importantes e
amadasdoBrasil.
FOTO:MUSEUCASADECORACORALINA

GLORIASTEINEM, jornalista e
ativista de direitos damulher
Quandoanorte-americanaGloria Steinem
(1934) aderiu à luta pelos direitos humanos
eacausa feminista, a expressão violência
doméstica aindanãoexistia. Ela viveu
muitas coisas em tantos anosdeativismo
ecostumadizer que “umamulher semum
homemécomoumpeixe sembicicleta”.
Fez grandes reportagens, testemunhou
discursoshistóricos eouviu comentários
machistas. Sua luta desde sempre épara
quehomensemulheres tenhamdireitos
iguais – eparaqueelas não sejamabusadas,
nãoganhemmenosepossamdecidir sobre
seus corpos e suas vidas.
FOTO: KEVIN SCANLON/THENEW YORK TIMES

HEDYLAMARR,
inventora e atriz
Nascida emViena, ela fez engenharia,mas
tevedeabandonar por causadoprimeiro
marido, um fabricante dearmas. Conseguiu
escapar dessehomemedosnazistas e
foi paraParis, Londres eHollywood, onde
finalmente virouestrela de cinema.Alémde
atuar, a austríacaHedy Lamarr (1914-2000)
usouamenteprivilegiadapara criar uma
técnica deencriptaçãoprecursora doWi-Fi
e doBluetooth, umsistemamelhoradode
semáforos eum refrescoempastilha.
FOTO: REPRODUÇÃO

8Asmulheresnão precisam ser
defendidas e reverenciadas; só precisam
ser tratadas como seres humanos iguais
(Chimamanda Ngozi Adichie, escritora)

resultado

ser tratadas como seres humanos iguais 
(Chimamanda Ngozi Adichie, escritora)

NÃOMEVENHA
COMFLORES

Celebradoneste domingo, 8, oDia
Internacional daMulher foi estabele-
cidopelaONUnadécadade 1970. Sua
origemestá relacionadaadécadasde

luta dasmulheres por direitos emelhores
condiçõesde trabalhoede vida.Ou seja:
nadaa ver comflor, bombomeelogio
cheio de lugar-comum; tudoa ver
comumasociedademais justa

emenosdesigual.



Olivroqueinspirouofilme ‘JojoRabbit’ estánas livrarias.Narrado
pelomeninoqueconcordacomosnazistasatédescobriruma
jovemjudiaescondidaemsuacasa, ‘OCéuquenosOprime’
(Bertrand), deChristineLeunens,émaisdramáticodoquesatírico
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CULTURA
LETRAS |NOTASLITERÁRIAS

BAIXASDO
CORONAVÍRUS

A crise provocada pela gri-
pe Covid-19, do novo coro-
navírus, 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 se-
ria realizada em março, foi
adiada para maio.

ACASADE
GARCÍAMÁRQUEZ

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 vi-
rar um espaço literário de
incentivo à criação e ao de-
bate. 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 qua-
drados, 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)

AUTOBIOGRAFIA
DEWOODYALLEN

Um livro de memórias de
Woody Allen, sobre o qual se
espalharam boatos por anos
e chegou a ser considerado
impublicável na era do #Me-
Too, virá a público no mês
que vem. A Grand Central
Publishing anunciou nesta
semana que ‘Apropos of No-
thing’ (a propósito de nada,
em tradução livre) será publi-
cado em 7 de abril. “É um rela-
to completo de sua vida, tanto
a pessoal quanto a profissio-
nal, e fala de seu trabalho em
cinema, teatro, televisão, clu-
bes 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)

!

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

AU LIDQ AP DO ET BOI RAM SÊ IR LP

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com

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

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

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.

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

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br
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SÃO PAULO
IMÓVEIS

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

Vendem-se

CASAS

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

☎(11)3812-0002

Vendem-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
IPIRANGA
Vila Das Mercês 250 metros qua-
drados de área construída. Local
altamente privilegiado. Locado
Parcialmente para atividades de
saúde. Com grande potencial de
crescimento do negócio. Também
pode ser desocupado. Aceito imó-
vel de menor valor no negócio.Tra-
tar di reto com propr ietár io.
☎(11)99469-8799

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Laje corporativa, 500m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de oca-
sião! Dir prop (11)3241-3855 h c

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

TERRENOS

ZONA SUL
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
R$3.090.000 Área 4515m²,Es-
trada Zurique, Chácara do Refú-
gio. Próx.colégios, supermercados,
shopping e Rodoanel. Só what-
sapp (11)99917-6269 Ana Lucia

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

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

LITORAL

Vendem-se

CASAS

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

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

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

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

TERRENOS

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

CAMPINAS

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

TRÊS LAGOAS - MS

Vendo Área com 168.261m², ur-
bana. Próxima ao Shopp. Três La-
goas. Tratar ☎(48)99123-2025

PROPRIEDADES
RURAIS

TERRAS E
FAZENDAS

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

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

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

CHÁCARAS
E SÍTIOS

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

RIO GRANDE DA SERRA
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 cons-
truções iniciadas - estábulo, cur-
ral. Terra ótima p/ plantio, ou ou-
tras 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, pla-
no, lazer. Linda!(19)99881-0088

NEGÓCIOS E
SERVIÇOS

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

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

GLA 250 SPORT
16/16 branca,10mkm. ú.d. Opor-
tunid.Part. (11)99647-9672 Hélio

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 51.175.958/0001-
54 com sede a R Julio Conceição,
336 CEP 01126-000 Bom Retiro
São Paulo-SP, solicita o compare-
cimento do funcionário Otavio Izi-
doro de Oliveira, CTPS 013760
serie 0380 para prestar esclareci-
mentos sobre a sua ausência que
ocorre desde 28/01/2020. Seu
não comparecimento caracteriza-
rá abandono de emprego, confor-
me artigo 482, alínea “i” da CLT

COMUNICADO
A empresa HIDROSINTESE FÁBRI-
CA DE EQUIPAMENTOS AMBIEN-
TAIS LTDA, CNPJ 14.662.251/
0001-46, dá conhecimento que
solicitou à Confederação Nacional
da Indústria-CNI pesquisa em âm-
bito nacional para renovação de
Atestado de Produtor e Fornece-
dor Exclusivo do sistema industri-
al: CTRSU – CENTRAL DE TRATA-
MENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS E DO SERVIÇO DE SA-
ÚDE POR CONVERSÃO TÉRMICA
COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELE-
TRICA, cujo NCM é 8417.80.90.

CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS

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

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

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

BOMBONI. MOEMA
LUCRO LÍQ. $13MIL
Fácil tocar! Só comprar/revender
doces, salgadinhos e chocolates.
Nada assado! 30% clientes são:
Veganos ou zero lactose/glúten.
Pço.$225mil. Oport. 964476902

CAFÉ MOÓCA
LUCRO $12MIL
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 mer-
cado, 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 constru-
ções 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

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

GERENTE DE
CONDOMÍNIO
Administradora no Morumbi con-
trata c/experiência. Requisitos;
Habilidade c/comunicação, tec-
nologia, cordialidade e que goste
de pessoas. CV: luana.carvalho@
manageradm.com.br

Classificados

Vantagens para
você presentear
e viver as melhores
experiências

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!

Tudo isso emmais 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.

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar ligue:
Para anunciar ligue:
3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.
LIGUE:
3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br
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LUDWIGVANBEETHOVENNASALASÃOPAULO
Orquestra Sinfônica do Estado celebra o compositor alemão

A imponenteSala SãoPaulo, na an-
tiga Estação Júlio Prestes, é a casa
daOrquestra Sinfônica doEstado
(Osesp). Neste ano, nas celebra-
çõesdos 250anosdocompositor
alemão, quem for ao local poderá
fazer uma imersãonaobrade
LudwigvanBeethoven – aOsesp
fará umdosmais completos ciclos
de interpretaçãode suasobras já
apresentadosnoBrasil. A tempo-
rada começounaúltimaquinta (5),
comaMissaSolemnis, sob condu-
çãodonovo regente titular, o suíço
Thierry Fischer.

Entre osdestaquesdaspróximas
semanas, o pianista inglêsPaul
Lewis interpreta oConcertonº 5
paraPiano, popularmente conhe-
cido como Imperador (12, 13 e 14 de
março), e tambémas sonatas de
número 13 e 14 deBeethoven (19, 20
e 21 demarço).

As sessõesdaOsespcostumam
ocorrer às quintas e sextas (20h30)
e aos sábados (16h30). Ingressos
entreR$ 50aR$ 190 (osesp.art.br).
Importante: nãoprecisa ser es-
pecialista para apreciarmúsica
clássica. Antes de cadaconcerto, o
projeto FalandodeMúsica explica
aobra que será executadanodia.
(DaniloCasaletti e JúliaCorrêa)

Já viu?ANetflix divulgouumvídeonaúltima terça, 3, emquemostra o
elencoda série ‘Stranger Things’ preparando-separa ler o roteiro daquarta
temporada, queaindanão temdatadeestreia oficial. Quase todosos ato-
res aparecem.Agravação foi feita comfilmadoras antigas, para reforçar o
climanostálgico, e, sim,DavidHarbour, o xerifeHopper, está nogrupo. Em
2019, ‘Stranger Things’ foi a produçãomais assistida daNetflix. Ela conta a
história deuma turmaque, nadécadade 1980, enfrenta forças sobrenatu-
rais apósodesaparecimentodeumdosgarotos e a apariçãodeumameni-
na, a Eleven (Milly BobbyBrown). (JoãoPedroMalar)

Crocante, aeradoe viciante. Se vocênuncaouviu falar
demandiopan, provavelmentenasceudepois dadé-
cadade 1980, quandoele sumiudasprateleiras. Aboa
notícia é queo salgadinho frito àbasedepolvilho aze-
doe fubá voltou. A repórterDanielleNagase conta que
ele éoferecidoembares comoSubAstor (R.Delfina,
163); Ambar (R. CunhaGago, 129), ondecaimuito bem
comochopedacasa; eMica (R.Guaicuí, 33). E já co-
meçamasurgir variaçõesda receita clássica. Será que
napróximaesquina vãoabrir uma ‘mandiopaneria’?
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DestaquesdeDivirta-se,Viagem ePaladar,paravocê
ler (ese inspirar)emmenosdedoisminutinhos

CINEMA
Cinco filmes

NOSOFÁ
Coisas estranhas

PALADAR
Omandiopan voltou

NETFLIX

DANIELTEIXEIRA/ESTADÃO

JO
SE

PH
M
ÄH

LE
R
( 18

15
)

VIAGEM
Hotéis extraordinários

NaFinlândia,dáparasehospedaremiglusdevidroparaveraauroraboreal;na
ÁfricadoSul,oviajantepodeficaremumacasanaárvorenomeiodaselva;per-
todeZanzibar,oquartoésubmarino. “Tudoépossível,desdequevocêesteja
dispostoapagaropreço”,dizareportagemdeShannonSimsparao ‘TheNew
YorkTimes’.Maisembit.ly/hotel-extra.

•1917
•Adoráveis
Mulheres

•Bacurau
•JojoRabbit
•Parasita
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