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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Conheça a Nova Unidade Santana  
R. Voluntários da Pátria, 2.624

A São Judas está expandindo seus horizontes para levar ensino 
superior de excelência para cada vez mais pessoas.

A chegada da universidade ao bairro faz parte de um amplo 
projeto para transformar o Brasil, por meio da Educação.

Mas a transformação só é positiva quando é também consciente. 

Por entender o valor histórico do antigo Colégio Santana, a São 
Judas tem se comprometido com a preservação da estrutura 
arquitetônica deste patrimônio. Afinal, ambos, o colégio e a 
universidade, compartilham da mesma missão: a de educar.

usjt.br/santana | 11 2799 1677

Sonho da casa própria: como realizar em 2019?
Entre as prioridades dos 

bra sileiros, uma com certeza 
ainda se destaca: a realização do 
sonho da casa própria. Contudo, 
em muitos casos, a busca por 
esse objetivo se torna um pesa-
delo, levando a pessoa ao endivi-
damento. Por isso a necessidade 
de reforçar a importância de se 
planejar essa compra.

O mercado oferece, atual-
mente muitas opções para quem 
quer adquirir um imóvel ou um 
terreno para construir, contu-
do é importante entender se a 
conta se adequa a realidade fi-
nanceira da pessoa. Segundo o 
educador financeiro Reinaldo 
Domingos, para quem quer rea-
lizar esse sonho a melhor alter-
nativa é ter dinheiro para com-
prar o imóvel ou terreno à vista, 
pois não se paga juros.

“Infelizmente, pagar à vista 
não é a realidade para a maioria 
dos brasileiros; como segunda op-
ção, para quem não tem urgência 
em mudar e tem disponibilida-
de de uma verba de investimento 
mensal, recomendo planejamen-
to, que pode ser feito por meio de 
financiamento, ou mesmo com-
pra de um terreno para constru-
ção”, explica o educador financei-
ro Reinaldo Domingos.

Construir ou comprar 
pronta

Para Eufrásio Humberto 
Do mingues, fundador do Grupo 
Realibras/Conspar, o momento 
é ótimo para quem quer rea lizar 
o sonho da casa própria.  Ele 
conta que a compra de terrenos 
em loteamentos pode proporcio-
nar alguns benefícios, como o 
fato que pagar um custo inicial 
muito mais baixo e poder após 
adequar a construção a capaci-
dade de pagamento. Além disso, 
se pode construir com um proje-
to que supra a expectativa que 
elaborou.

Como financiar

Para quem quer realizar um 
financiamento, o educador fi-
nanceiro alerta que é funda-
mental ter em mente que se es-
tará contraindo uma dívida de 
valor, que deverá ser honrada 
mensalmente, e que existem os 
juros. Por isso, muito cuidado 

ao analisar os 
contratos. 

“Outro alerta 
que sempre faço 
é que um grande 
problema que im-
pede a realização 
do sonho de uma 
casa própria são as 
dívidas sem valor. 
Aquelas contraí-
das nas compras 
de produtos e ser-
viços que, muitas 
vezes, não agre-
gam valor. Estas 
acabam desequili-
brando o orçamen-
to financeiro men-
sal e, com isso, 
perde-se o foco no 
bem de valor, que 
é a casa”, detalha 
Domingos.

Independente dos cuidados 
a serem tomados e como se re-
alizará esse sonho, um ponto 
que todos concordam é que o 
momento é positivo para quem 

deseja realizar o sonho da casa 
própria. Com a ressalva que 
esse deve ser feito de forma es-
truturada, para não ocasionar 
dívidas que não se possa honrar 
e com isso a inadimplência.

Foto: Rawpixel on Unsplash

O sonho da casa própria

“Quatro a Zero” e “O Menino no Espelho” 
são os destaques do Sesc Santana

No dia 23 de fevereiro, sába-
do, às 19 horas, o Sesc Santana 
apresenta, em seu Deck de En-
trada, o show “Quatro a Zero”, 
espetáculo que integra o projeto 
“O Choro é Livre!” e que acon-
tece até o final do mês de feve-
reiro. O Quatro a Zero, que acu-
mula 16 anos de trajetória com 
4 discos lançados e apresenta-
ções em todo o país e também 
no exterior, se notabilizou por 
apresentar uma nova perspec-
tiva ao Choro, conciliando ousa-
dia na expansão das fronteiras 
deste gênero musical e conhe-
cimento profundo de suas par-
ticularidades. O repertório da 
apresentação traz clássicos do 
Choro ao lado de composições 
dos integrantes do grupo.

Entre os dias 22 de feverei-
ro e 30 de junho, o Sesc Santana 
irá sediar a exposição “Mulher, 
Terra: Corpo-Território” no 
muro da Rua Viri. A pintu-
ra no muro fica em exposição 
até junho, todos os dias, 24 ho-
ras. Em “Mulher, Terra: Corpo-
Território” as artistas abordam 
a ampla relação mulher-terra 
pela via histórica, do nascimen-
to da propriedade privada, em 
paralelo à criação dos diversos 
mecanismos de opressão da mu-
lher, a atual objetificação do cor-
po feminino, que o coloca como 
passível de posse e controle.

Sesc Santana apresenta 
“Festival de Futsal Feminino”, 
no sábado e domingo 23 a 24/2, 
das 10h30 às 18 horas o fes-
tival da modalidade que reú-
ne funcionários das empresas 
do Comércio de Bens, Serviços, 
Turismo e interessados em ge-
ral. Busca valorizar a prática do 
esporte e o associativismo como 
forma de lazer e promoção da 
saúde. As vagas são limitadas 
e as inscrições para o torneio 
devem ser realizadas median-
te contato através do e-mail:  
filipe@santana.sescsp.org.br. 

O evento é gratuito e não reco-
mendado para menores de 16 
anos.

No dia 23 de fevereiro, às 
14 horas, o Sesc Santana apre-
senta o filme “O Menino no 
Espelho”, a história de um me-
nino que vê seu reflexo no es-
pelho ganhar vida. Baseado no 
livro homônimo de Fernando 
Sabino. Indicado aos prêmios 
de Melhor Roteiro Adaptado 
e Melhor Filme Infantil no 
Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro. Com Mateus Solano, 
Regiane Alves, Gisele Fróes e 
Lino Facioli. Os ingressos es-
tão disponíveis nas bilheterias 
das unidades do Sesc no Estado 
de São Paulo, o evento é gratui-
to e livre.

No dia 26 de fevereiro, às 
20 horas, o Sesc Santana apre-
senta o filme “Minha Vida de 
Abobrinha”, um menino de 
nove anos apelidado de ‘abo-
brinha’ fica amigo de um poli-
cial após sua mãe desaparecer. 
Ao chegar ao orfanato, ele terá 
que lidar com a nova realidade 
e os novos amigos. Indicado ao 
Oscar de Melhor Animação. Os 
ingressos estão disponíveis nas 
bilheterias das unidades do Sesc 
no Estado de São Paulo, o even-
to é gratuito e não recomendado 
para menores de 10 anos.
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O show “Quatro a Zero”, espetáculo que integra o projeto “O Choro é 
Livre!” e que acontece até o final do mês de fevereiro

Foto: Divulgação

A história de um menino que vê seu reflexo no espelho ganhar vida

Zona Norte recebe Caminhada da 
Folia no sábado 23 de fevereiro

Neste sábado (23) de feve-
reiro, às 8 horas com inscrição 
e customização de camisetas - 
8h30 - Danças carnavalescas, 9 
horas - Largada do Bloco da Folia 
(com percussão, ritmo e dança). 
A alegria do Carnaval vai inva-
dir as ruas da Zona Norte de São 
Paulo durante a Caminhada da 
Folia, evento da Fundação Gol 
de Letra que acontece na região 
da Vila Albertina. Com o objeti-
vo de orientar e conscientizar os 
paulistanos sobre a importân-
cia da prática de atividades es-
portivas, a caminhada terá um 
percurso de 3,5 km, com largada 
na E.E. Dr. Sócrates Brasileiro 
(Rua An tônio Simplício, 170) e 
dispersão no Núcleo de Esporte 
e Desenvolvimento da Fundação 
Gol de Letra (Rua Estevão Cho-
pinski, s/nº). A iniciativa é gra-
tuita e aberta ao público e, para 
animar ainda mais os foliões, 
contará com customização de ca-
misetas, danças carnavalescas e 

percussão e atividades conduzi-
das por educandos do Programa 
de Jovens.

A Caminhada da Folia é um 
dos eventos promovidos pelo 

projeto Lazer na Vila, realizado 
pela Fundação Gol de Letra via 
Lei de Incentivo ao Esporte. A 
caminhada da Folia é um evento 
gratuito, aberto ao público.

Foto: Divulgação

Evento gratuito e aberto ao público abre alas para o Carnaval 2019 e 
incentiva a prática de esportes na Vila Albertina

Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa cita extinção do Conselho 

Gestor do Hospital do Mandaqui
A Comissão de Saúde da 

Assembleia Legislativa rece-
beu na última terça feira o Se-
cretário Estadual da Saúde, 
José Henrique Germann Ferrei-
ra, para apresentação dos resul-
tados do trabalho da pasta no 
último quadrimestre de 2018 e 
ouvir as demandas dos deputa-
dos presentes. 

Presidida pelo deputado Ed-
mir Chedid (DEM), a comis-
são abordou assuntos referen-
tes a unidades de saúde de todo o 
Estado. A extinção do Conselho 
Gestor do Hospital do Mandaqui, 
em dezembro do ano passado foi 
trazida à toma pelo deputado 
Carlos Neder (PT), que na reu-
nião anterior ouviu o diretor téc-
nico da unidade hospitalar, dr. 
Marcelo Barletta Soares Viterbo. 

Na ocasião, o deputado 
Neder esclareceu que diferente 
do que acontece com os hospitais 
municipais, os conselhos gesto-
res de unidades de saúde estadu-
ais não possuem uma legislação 
específica. Sob esse argumento, 
esse conselho gestor foi destitu-
ído pela diretoria do Hospital do 
Mandaqui em dezembro. Porém, 

o deputado argumentou que ou-
tros hospitais estaduais possuem 
seus Conselhos Gestores ativos, 
razão pela qual essa medida deve 
ser revista.

O Secretário Estadual da 
Saú de, José Henrique Ger-
mann Ferreira afirmou que 
o assunto será estudado, po-
rém não indicou no momento 

pociosionamento favorável ou 
não à restituição do Conselho 
Gestor do Hospital do Mandaqui. 
Porém, garantiu que irá compa-
recer à Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa mensal-
mente, abrindo a possibilida-
de para voltar a abordar direta-
mente esse e outras demandas 
trazidas pelos deputados.

Foto: AGZN

Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebe o Secretário 
Estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira

Rotary Club completa 114 anos neste sábado
O Rotary Club foi criado no 

dia 23 de fevereiro de 1905, pelo 
advogado Paul Harris, o Rotary 
Club de Chicago foi criado para 
que profissionais de diferentes 
setores pudessem interagir, for-
talecer seus vínculos de amiza-
de e ajudar diferentes comuni-
dades. O nome “Rotary” surgiu 
da prática inicial de fazer o rodí-
zio das reuniões entre os escri-
tórios de cada associado.

A organização, composta por 
1.200.000 associados, depois de 
apenas 16 anos da sua fundação, 
o Rotary já tinha clubes em seis 
continentes. Hoje, o Rotary está 
em vários países a fim de superar 
grandes desafios do mundo.

A entidade perseverou em 
épocas difíceis, como a Segunda 
Guerra Mundial, e os Rotary 
Clubs da Alemanha, Áustria, 
Itália, Espanha e Japão foram 
forçados a fechar. Apesar dos 
riscos, vários continuaram se 
encontrando informalmente e, 
após a guerra, juntaram-se para 
reconstruir seus clubes e países.

Com o trabalho humanitá-
rio, iniciaram a luta contra a 
Pólio em 1979, com um proje-
to para imunizar seis milhões 
de crianças nas Filipinas. Em 

1988, a doença assolava 125 na-
ções; hoje, apenas três países 
continuam endêmicos. Os rota-
rianos se dedicam a ajudar a hu-
manidade há 114 anos.

“Seja qual for o significa-
do do Rotary para nós, para o 
mundo ele será conhecido pelos 
resultados que alcançar.” Paul 
Harris, Fundador do Rotary.

Atualmente, o Rotary está 
presente em 217 países e re-
giões geográficas, atuando por 
meio de mais de 35 mil Rotary 
Clubs, que reúnem mais de 1,2 
milhão de voluntários. O Brasil 

conta com 2.398 Rotary Clubs 
e 53.869 rotarianos (estes da-
dos são de maio de 2018). A sede 
está em Evanston, no estado de 
Illinois, nos EUA.

Cada Rotary tem a sua reu-
nião semanal. Para saber mais 
acesse: https://my.rotary.org/pt

Rotary Club Cantareira - 
Rotary Club Jaçanã - Rotary 
Club Mandaqui - Rotary Club 
Noroeste/Freguesia do Ó - Ro-
tary Club Pirituba - Rotary 
Club Santana - Rotary Club 
Tremembé - Rotary Club Vila 
Guilherme.
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Paul Harris criou o Rotary Club Chicago


