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Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51
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VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Cartório de Santana já funciona em 
novo endereço e com mais espaço
Uma mudança importante para 

a região. O Cartório de Santana - 8º 
Subdistrito de Registro, que duran-
te muito tempo funcionou na Rua 
Amaral Gama já está atendendo ao 
público em suas novas instalações 
na Rua Voluntários da Pátria, 2.182, 
dentro do Shopping Santana. Quem 
precisa de estacionamento, poderá 
acessar a entrada da Rua Duarte de 
Azevedo, 30.

As novas instalações, além do 
acesso mais fácil e próximo ao Metrô, 
oferecem maior espaço e comodida-
de. Ao todo, são 1300m² de área, di-
vidida em 3 andares para atender 
a todos os serviços, entre eles: ca-
samentos, certidões (nascimento, 
ca samento e óbito), procurações, 
autenticação de documentos, reco-
nhecimento de firmas (assinaturas) 
e apostilamento. Maiores informa-
ções: www.cartoriosantanasp.com.br
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O Cartório de Santana - 8º Subdistrito de Registro funciona 
agora na Rua Voluntários da Pátria, 2.182

População em situação de rua aumenta, 
tanto nas áreas centrais, quanto nos bairros

O aumento da população 
de rua na cidade de São Paulo 
é um fenômeno crescente, tan-
to nas regiões centrais, quanto 
nos bairros. De acordo com úl-
timo censo da Prefeitura de São 
Paulo (dados de 2015), foram re-
gistradas 15.905 pessoas em si-
tuações de rua na cidade. Esse 
levantamento foi realizado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE). Porém, esse 
número deve ter aumentado, 
alimentado por variações como: 
agravamento da crise econômi-
ca, desemprego e, em muitos ca-
sos, dependência química e gra-
ves transtornos mentais.

Um novo censo para atua-
lizar esses números está sen-
do realizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
desde outubro e deve ser divul-
gado em nove meses. Porém, no 
último mapa que apurou essas 
informações, Santana aparece 
entre os bairros com maior con-
centração de pessoas vivendo 

nas ruas, mais de 2 mil. Casa 
Verde também tem destaque 
nesse mapa, incluído ente os 

bairros que possuem entre 1001 
e 2000 pessoas em situação de 
rua. Os demais bairros da Zona 

Norte encontram-se entre os 
bairros com um número inferior 
a 500 moradores de rua.

Além do canteiro central da 
Avenida Cruzeiro do Sul, onde 
grandes grupos se concentram, 

há alguns pontos como a praça 
Vereador Antônio Sampaio, co-
nhecida como Praça do Skate, 
no Lauzane Paulista, onde a 
concentração de pessoas moran-
do nas ruas chama a atenção. 
Moradores do bairro relatam 
que é comum ver os profissio-
nais da prefeitura abordando 
essas pessoas, mas a concentra-
ção de pessoas na rua persiste.

Somente no distrito de San-
tana, a SMADS informou que no 
período de janeiro a outubro des-
te ano, foram realizadas 20.613 
abordagens com 19.344 encami-
nhamentos. Desses, 12.204 se-
guiram para algum serviço de 
acolhimento. A secretaria in-
formou ainda que promove dia-
riamente, através dos Serviços 
Especializados de Abordagem 
Social (SEAS), o trabalho de abor-
dagem, escuta e oferta dos servi-
ços da rede, porém os profissionais 
não podem aceitar a população de 
rua a aceitar o acolhimento. 

Leia mais na página 3
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Canteiro central da Avenida Cruzeiro do Sul é um dos pontos com maior 
concentração de pessoas em situação de rua na cidade

Número de pessoas vivendo nas ruas aumenta 
também em bairros

“Jovens perderam sensação de perigo 
contra o Sarampo”, avalia secretário

De acordo com o último bo-
letim epidemiológico sobre Sa-
rampo, a faixa etária foco da se-
gunda fase da campanha é a que 
mais acumula número de ca-
sos confirmados da doença. Nos 
últimos 90 dias de surto ativo, 
foram confirmados 1.729 ca-
sos em pessoas de 20 a 29 anos. 
O secretário de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, 
Wanderson de Oliveira, explica 

que um dos motivos é que es-
ses jovens não tomaram a vaci-
na em nenhuma fase da vida e, 
se tomaram, não voltaram para 
aplicar a 2ª dose, necessária 
para a proteção.

Além disso, Wanderson acre-
dita que existe uma perda da sen-
sação de perigo por parte dos jo-
vens de hoje em dia, pois a doen ça 
é vista como comum, e que não 

vai causar nenhum impacto gra-
ve para a saúde. Para atingir esse 
público, o Ministério da Saúde 
aposta em algumas estratégias. 
Uma delas é a realização da se-
gunda fase da campanha de vaci-
nação em locais de grande circu-
lação dessas pessoas. A ação será 
realizada em conjunto pelas três 
esferas do governo: federal, esta-
dual e municipal.
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Público de 20 a 29 anos 
é o mais difícil de ser alcançado

O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

ANTECIPE 
SEU ANÚNCIO
Em virtude da Black Friday, os 
anúncios para a edição do dia 

29/11 deverão ser antecipados 
para o dia 27/11 (quarta-feira). 

A distribuição será dia 28/11 
(quinta-feira). Todo material 

será recebido em nosso balcão 
de anúncios até às 17 horas.

Rua Alfredo Pujol, 207 - Santana 
Tel: 2977-6544 / 2950-7919

¤ Cemitério Municipal de Santana 
continua chamando os responsáveis 
por ossuários individuais  ...  Página 3

¤ Black Friday em 2019 deve 
movimentar 3,5 bi de reais no 

comércio eletrônico ...  Página 5

¤ Especialista recomenda  
7 hábitos diários para combater o 

estresse ...  Página 8

Leia nesta edição

*Procurações *Autenticação de Documentos *Reconhecimento de Firmas (assinaturas) *Apostilamento *Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito

www.cartoriodesantanasp.com.br

Cartório de Santana - 8º SUBDISTRITO DE REGISTRO
Em suas novas instalações com 1.300m2 em 
3 andares, para melhor atender a população. 
Horário: segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas 
e aos sábados das 9 às 12 horas. Rua Voluntários 
da Pátria, 2.182 (Santana Shopping) / 
Rua Duarte de Azevedo, 30 (Estacionamento) 


