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SãoPauloganhou900milcãese
350milgatosemapenasseisanos

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

População de animais cresceu, respectivamente, 60% e 152%; enquanto isso, número de habitantes subiu 3,5%

O B R A S N O A C A B A M E N T O

Perspectiva ilustrada do terraço
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TROCAAGORA TROQUE SEU IMÓVEL USADO 
POR UM FUTTURA NOVO.

MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO REGISTRADA SOB R.01 – MATRÍCULA Nº- 343.263 NO 11º- REGISTRO DE IMÓVEIS EM 20/10/06 – Z2. CRECI J-961 – SECOVI 1191. Todas 
as perspectivas e fotos possuem sugestão de decoração. Os acabamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo. Crédito sujeito a aprovação. *Regulamento, preços e condições
à disposição no plantão de vendas. **O prazo de entrega inicialmente contratado é 30 de novembro de 2009 com carência de 6 meses.

3888.3000
www.futturacondominioclub.com.br

114, 124 e 140 m2

4 dorms. ou 3 suítes

• TROQUE AS CHAVES
• USE SEU FGTS
• PARCELAS FIXAS
• SEM ENTRADA
• REGIÃO EM VALORIZAÇÃO
• 13 MIL M2 DE ESPORTE, CONVÍVIO E LAZER

• ENTREGA EM ABRIL/2010**

Não feche negócio 
antes de conferir*.

Financiamento: Incorporação:

www.stuhlberger.com.br

Planejamento e Vendas:

www.coelhodafonseca.com.br

Incorporação e Construção:

www.schahin.com.br

Realização:

www.tecnisa.com.br

AV. JOÃO PEIXOTO VIEGAS, 195
Altura do nº- 1.600 da Av. Interlagos 
Próximo à Av. Washington Luís

JARDIM MARAJOARA – ENTRE OS SHOPPINGS SP MARkET E INTERLAGOS

Piscina descoberta Playground

R$ 396 mil à vista*
referente ao apto. 21 – 124 m2 – Torre Oasis
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Felipe Oda
JORNAL DA TARDE

Pouco mais de 11 milhões de
pessoasvivememSãoPaulo,
mas a população que mais
cresce na cidade não é a hu-
mana. Enquanto o número
de homens, entre 2002 e
2008,cresceu3,5%,aquanti-
dade de cães aumentou 60%
eadegatos, 152,17%,deacor-
do comestudo daFaculdade
de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade
de São Paulo (USP). O últi-
mo censo animal, realizado
em2002peloCentrodeCon-
trole de Zoonoses (CCZ), in-
dicava 1,5 milhão de cães e
230 mil gatos supervisiona-
dos – com algum responsá-
vel – na capital. Em 2008, a
população canina alcançou
2,4milhõeseafelina,580mil.

Estima-se que para cada
4,5moradoresdacidadeexis-
ta um cão. O bairro do Gra-
jaú, extremo sul, é a região
commaior quantidade abso-
luta de cães: 135 mil. Apesar
disso, no Campo Belo, tam-
bém na zona sul, a razão en-
tremoradores e cachorros é
maior. Para cada 1,5 mora-
dor há umcão no bairro.

Bimbo, um cocker spa-
niel inglês de 4 anos, é um
deles. Mora e passeia todos
os dias pelas ruas da região.

“É aminha sombra,meune-
ném.OBimboéummembro
da família”, comentaaenge-
nheiraMoniseVillano,de30
anos. A região com menor
quantidade de cachorros
por habitante é o distrito de
José Bonifácio, na zona les-
te. Lá, para cada 13,6 pes-
soas há um cão.

Pensando emaumentar a
“família”, composta atual-
mente por Nikita, uma pit
bull de 8 anos, e duas pood-
les,Meg e Bambina, de 7 e 11
respectivamente,oempresá-
rio Danilo da Silva, de 22
anos, sonha em se mudar.
“Quero ir para um espaço
maior. Convenci minha mu-
lher. Não queremos ter fi-
lhos,maspretendemoscriar
mais cães.”

A médica veterinária e
mestranda Bianca Davico
Canatto, também coordena-
doradapesquisa,afirmaque
o crescimento da população
felina é ainda mais expressi-
vo. Em sete anos, o número
de gatos duplicou. O distrito
de Raposo Tavares, na zona
oeste, abrigaamaiorquanti-
dadedegatos:29mil.Estima-
se que para 19 homens na ci-
dadeexistaumfelino.NoBu-
tantã, há um gato para cada
2,3 moradores. A proporção
émaiornoTatuapé:56,4pes-
soas por bichano. ●

†Mais informações na
página C8
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Campo Belo é o
distrito que tem
mais cachorros
por gente em SP
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