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Transforme 
sua casa

Hospital 
desativado tem 
futuro incerto

Férias do cão, 
do gato e do 
passarinho

Cuidar das 
calçadas agora 
é obrigação da 
Prefeitura

Não tenha 
medo: pode 
passar a tesoura

  cidadeBELEZA   cidadeDECOR

  cidadeREGIÃO

  cidadePET

  cidadeACESSÍVEL

Um passeio pela 
Teodoro Sampaio, com 
certeza, vai inspirar 
você a descobrir o estilo 
- e o preço - perfeito. |p6

Invasão de imóvel 
desapropriado pelo 
governo do Estado de 
SP complica planos de 
novo equipamento de 
saúde. |p3

Vai viajar? Então 
saiba o que é melhor 
fazer com seu 
animal de estimação 
enquanto você 
estiver fora. |p7

A estação mais quente 
do ano está acabando, 
mas se você ainda 
quer ter a cara do 
verão invista nos 
curtinhos. |p10

Pinheiros, o bairro 
gourmet de Sampa

Desde o dia 1º de 
janeiro deste ano, 
a manutenção das 
calçadas passa a ser 
responsabilidade do  
poder público. |p14 

Pinheiros oferece o maior número de opções 
gastronômicas por metro quadrado da cidade de São Paulo

Paella tradicional do 
restaurante Don Curro |p8
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Siga o Jornal
A Cidade de S. Paulo 
nas redes sociais.

A Cidade de S Paulo

É do espanhol, radi-
cado na Colômbia, Jesús 
Martín-Barbero, um dos 
mais importantes e atu-
antes teóricos do fenô-
meno da Comunicação, a 
frase que melhor define 
o bairro em sua essên-
cia: “trata-se de uma ar-
quitetura para humanos, 
espaço que em vez de se-
parar e isolar, comunica 
e integra: a casa com a 
rua, a família com a vizi-
nhança, a cultura com a 
vida”.

Não é no país, no es-
tado ou na cidade que a 
vida cotidiana de cada 
um de nós se desenro-
la. Ela, na verdade, tem 
como palco principal o 
bairro, essa unidade só-
cio-geográfica tão perto 
de nós, mas muitas vezes 
desconhecida, esquecida 

e incompreendida em 
sua complexa rede urba-
na e, sobretudo, huma-
na.  

O segredo do sucesso 
de um jornal de bairro 
reside justamente na 
materialização da ar-
quitetura apresentada 
por Martín-Barbero, co-
municando e unindo co-
munidades locais numa 
sólida construção demo-
crática e plural.

Nas conversas com a  
aguerrida equipe do jor-
nal A Cidade de S.Paulo 
já se sente o pulsar desse 
grande paradigma da co-
municação comunitária, 
que colocado em prática 
contribuirá para ampliar 
e fortalecer as redes da 
democracia num bairro 
tão dinâmico e fascinan-
te como Pinheiros.

Pinheiros como palco do cotidianoEDITORIAL

Em uma época em que 
o virtual assume mais 
posição e relevância do 
que qualquer realidade 
palpável, uma pessoa 
sensata determinaria ser 
loucura lançar um jor-
nal impresso, de partida. 
Mas desafiar o pensa-
mento comum é o que 
move o homem desde os 
tempos mais remotos. 
Aliás, no contrassenso é 
que está a oportunidade.

Assim nasce o jornal 
A Cidade de S. Paulo, 
rompendo o obvio e 
desafiando sua iden-
tidade porque tem no 
DNA a missão de ser 
mais do que um meio 
de comunicação stricto 
sensu. Ele se propõe a 
ser coparticipe da vida 
de cada morador desta 
confusa e multifacetada 
São Paulo. E se desafia 
deste modo porque irá 
tratar de temas regio-
nalmente, abordando o 
dia a dia do cidadão que 
vive nos bairros, cui-
dando dos buracos das 
calçadas, do asfalto, da 
escola, da UBS, dos pres-
tadores de serviços em 
cada esquina de cada 
viela de cada distrito. 
Ali, exatamente ali onde 
a vida acontece. Onde 
a mãe leva os filhos à 
escola, onde se procura 
farmácia na madruga-
da, hospitais ou pronto 
atendimentos, onde se 
busca o restaurante do 
final de semana. Afinal, 
ali, exatamente ali onde 
se vive. 

Este primeiro A Cida-
de de S. Paulo está sendo 
lançado em Pinheiros. 
Mas muitas outras Cida-
des serão descobertas 
e amplificadas por esse 
novo modo de fazer 
jornal, por esse novo 
modelo de comunicação. 
Aqui, no impresso, ou 
nas redes sociais, vamos 
apresentar a cidade que 
a gente conhece, que a 
gente vive. A cidade do 
dia a dia. A Cidade de S. 
Paulo.

Expediente: Diretora de Redação: Claudia Carletto | Edição e textos: Lucia Fiora | Fotos: Daniela Cohen | Arte/Design/Diagramação: AlexFull | Impressão: Gráfica O Estado de S. Paulo | Tiragem: 
20.000 exemplares | Edição Ilustrativa | Diretor Comercial: Marcos Santos | www.acidadedesp.com.br | Redação: redacao@acidadedesp.com.br | Comercial: comercial@acidadedesp.com.br
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Diretora de Redação

Eduardo 
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Jornalista desde 1989, 
especializado na 
edição de jornais e 
revistas de bairro e de 
comunidades étnicas.
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Uma bandeira na 
área da saúde defendi-
da pela Associação dos 
Amigos de Alto de Pi-
nheiros (SAAP) – a im-
plantação de um hospi-
tal público estadual no 
prédio onde funcionou 
até 2012 o Hospital Pa-
namericano (rua Vitori-
no Carvalho) - enfrenta 
novos  problemas com a 
invasão do local por um 
grupo de sem-teto, que 
reivindica a construção 
de moradias populares. 
A  ocupação ilegal do 
prédio teve início em 
22 de agosto. Segundo a 
SAAP, de lá para cá a si-
tuação se agravou com a 
chegada de novas pesso-
as, incluindo crianças. 

O imóvel foi desapro-
priado em 2014 pelo go-
verno de São Paulo, que 
assumiu o compromis-
so da construção de um 
hospital público especia-
lizado em traumas, que 
segundo o secretário de 
Saúde Davi Uip “são uma 
das principais causas de 
mortalidade por fatores 
externos até os 29 anos 
de idade, além de serem 
responsáveis por muitos 
casos de incapacidades 
físicas”. 

A invasão do local é 
um obstáculo a mais na 
luta pelo novo hospital. 
A Secretaria da Saúde 
confirma que iniciou o 
processo licitatório para 
uma grande reforma do 

prédio no primeiro  se-
mestre de 2015. Porém, 
“o início dos trabalhos 
sofreu atraso por causa 
da ocupação”. 

Questionado sobre o 
assunto, o  governador 
Geraldo Alckmin disse 
que a  Secretaria da Saú-
de tem dado  andamen-
to ao  projeto de refor-
ma do prédio. “Estamos 
fazendo o projeto execu-
tivo para poder licitar a 
obra”, afirmou Alckmin.

Ao anunciar a desa-
propriação do imóvel no 
ano passado, o secretá-
rio Davi Uip estimava o 
aporte de R$ 50 milhões 
em obras e equipamen-
tos para o futuro hospi-
tal de traumas.

Hospital desativado tem futuro incerto

cidadeREGIÃO | 

Invasão de imóvel desapropriado pelo governo 
do Estado de São Paulo complica planos de novo 
equipamento de saúde.

Hospital Panamericano  Rua Vitorino de Carvalho, 78
Alto de Pinheiros São Paulo – SP  (11) 3024-2100
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O bairro já 
soma 9 casos 
confirmados 
da doença em 
janeiro.

O Alto de Pinheiros 
figura entre os bairros 
da capital paulista com 
grande incidência de ca-
sos de dengue, de acor-
do com levantamento 
da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS). Segun-
do os dados, referentes 
ao mês de janeiro deste 
ano, a região registrou 
21,2 casos da doença por 
mil habitantes e somou 
9 casos confirmados no 
período.

O levantamento faz 
um comparativo anual 
da evolução dos casos de 
dengue nos distritos pau-
listanos desde 2011. Na-
quele ano, o número de 
moradores afetados na 
região chegou a 10. Em 
2012 caiu para apenas 
dois e se manteve baixo 

no ano seguinte, quan-
do foram confirmados 
cinco casos de dengue 
no bairro. Como no res-
tante da cidade, o núme-
ro de moradores de Alto 
de Pinheiros infectados 
pela doença explodiu em 
2014 e no ano passado, 
quando foram registra-
dos, na região, 115 e 97 
casos confirmados de 

dengue, respectivamen-
te.

Já no distrito de Pi-
nheiros três casos foram 
confirmados em janeiro 
deste ano, totalizando 
4,6 casos por mil habi-
tantes. Em 2011, 12 casos 
foram confirmados no 
bairro, número que caiu 
para apenas um em 2012 
e 10 no ano seguinte. Em 

2014 e 2015, Pinheiros 
registrou um total de 100 
e 236 casos confirmados 
de dengue, respectiva-
mente.

Para febre chikun-
gunya, o município rece-
beu a notificação de 212 
casos, que estão sendo 
investigados para identi-
ficar a origem da doença, 
pois não há indícios de 

que os pacientes tenham 
contraído o vírus na ca-
pital. Apenas dois foram 
confirmados como casos 
autóctones, na região do 
Sacomã. 

Quanto à presença de 
zika vírus na cidade, fo-
ram notificados 47 casos 
da doença. Com relação 
à microcefalia relacio-
nada com o zika, foram 
identificados seis casos, 
sem que nenhum fosse 
confirmado como conta-
minação na cidade.

A colaboração da po-
pulação é muito impor-
tante para o combate ao 
mosquito, já que 85% dos 
focos estão dentro das 
casas. A Prefeitura pede 
que o cidadão avise a Se-
cretaria de Saúde sobre 
a suspeita de locais com 
foco do Aedes Aegypti.

| cidadeREGIÃO

Alto de Pinheiros tem grande incidência de dengue

O Colégio Palmares tornou-se uma 
tradição em Pinheiros e na capital, tendo 
se consagrado como uma instituição 
forte, afetiva, que ensina o aluno a viver 
feliz e em plenitude, desenvolvendo 
valores como ética e cidadania. 

O amplo currículo do Colégio garante o 
alicerce para qualquer curso universitário 
e já colocou mais de 2.500 alunos nas 
melhores faculdades, abrindo seus 
caminhos para as melhores carreiras.

NO PALMARES, O ALUNO APRENDE 
COM QUEM GOSTA DE ENSINAR.

Av. Pedroso de Morais, 1271
www.colegiopalmares.com.br(11) 3037-2555

Siga-nos nas redes sociais:

Serviço: Acompanhe as informações 
sobre casos relacionados à dengue, 
febre chikungunya e zika vírus no 
site da Secretaria Municipal da Saúde 

 www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/
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Recém aprovado na 
Câmara dos Vereadores e 
à espera da sanção do pre-
feito Fernando Haddad, o 
novo texto da Lei do Uso e 
Ocupação do Solo mexeu 
fundo na questão do ruí-
do nos bairros noturnos 
da cidade, como Pinhei-
ros e a Vila Madalena.

Entre os destaques, a 
emissão máxima de ruído 
permitida entre 22 e sete 
horas aumentou de 40 
para 50 decibéis. Com a 
ampliação, o nível tolera-
do sobe de baixo para mo-
derado.  Já a multa por ex-
cesso de ruído em imóveis 
comerciais, como bares e 
casas noturnas, caiu de R$ 
42,6 mil para R$ 8 mil.

A flexibilização previs-
ta na lei tem um propósi-
to: evitar a corrupção. Se-
gundo o vereador Paulo 
Frange, relator do projeto, 

a ideia é tornar a multa 
“pagável” e dar prazo ao 
infrator para que o esta-
belecimento faça as ade-
quações necessárias ao 
cumprimento das regras 
do “PSIU”. “A mudança 
quer fazer manter a lógi-
ca de prevenir para não 
punir. Do jeito que estava, 
dá margem à corrupção”, 
afirma ele. “Atualmente, 
um fiscal chega e multa 
imediatamente os estabe-
lecimentos enquadrados 
pelo PSIU. Agora, ele fará 
uma notificação e dará 
prazo de 60 dias para ade-
quação do imóvel. Numa 
nova fiscalização, levará 
a multa”, explica. Além 
disso, a Prefeitura pro-
mete implantar em breve 
a fiscalização eletrônica 
e apertará a fiscalização 
aos estabelecimentos em 
geral.

Indignados com o tex-
to aprovado da nova Lei 
de Zoneamento, os inte-
grantes do movimento 
SOSsego Vila Madalena 
afirmam que nenhuma 
das reivindicações entre-
gues pelo grupo para ga-
rantir a melhoria da qua-
lidade de vida no bairro 
foi levada em considera-
ção pela Câmara.

A esperança desses 
moradores é a aprovação 
do projeto de Lei 75/2013, 
de autoria dos vereado-
res Andrea Matarrazo e 
Aurelio Nomura, que está 
sendo encaminhado para 
votação e cria o Mapa do 
Ruído Urbano da Cidade 
de São Paulo.

O mapa fixará metas 
e prazos para a redu-
ção das fontes emisso-
ras acima dos limites 
estabelecidos em Lei. Os 
estabelecimentos que 
não cumprirem a meta 
poderão ter sua licença 
de funcionamento ou 
ambiental suspensas e 
deverão pagar multa. Os 
níveis de emissões de ru-
ído urbano serão mensu-
rados pelo Departamento 
de Controle da Qualidade 
Ambiental, em parceria 
com a Gerência de Vigi-
lância em Saúde Ambien-
tal da Coordenadoria em 
Vigilância em Saúde para 
delimitação e redução 
das emissões.

Multa menor 
para barulho

Solução é 
Mapa do Ruído

Lei de Zoneamento permite maior 
quantidade de ruído em bairros boêmios

Moradores apoiam projeto que fixa metas 
para redução de fontes de barulho.
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Para transformar sua casa

Sob medida para qualquer ambiente

| cidadeDECOR

Não importa o tama-
nho do seu orçamento 
nem se o seu estilo é mais 
moderno, minimalista ou 
romântico. Na hora de de-
corar ou redecorar a casa, 
percorrer a Rua Teodoro 
Sampaio, no coração de 
Pinheiros, é a solução para 
encontrar exatamente 
aquilo que você está pro-
curando.

No trecho entre a 
Rua Fradique Coutinho 
e a Avenida Henrique 
Schaumman há uma infi-
nidade de lojas com mó-
veis e objetos de decora-
ção que vão do clássico ao 
moderno - passando pelo 
pop e retrô - e cabem sob 
medida no seu bolso.

Além das lojas de rua, o 

Casa e Móvel Outlet reúne 
os principais nomes do de-
sign e decoração com pre-
ços bem mais em conta.

Aos domingos, quem 
quer aproveitar o passeio 
deve conferir a feira da 
Praça Benedito Calixto, 
bem pertinho da Teodoro 
Sampaio, onde é possível 
encontrar antiguidades e 
artigos para casa e outros 
acessórios.

Se você gosta de pegar 
a estrada e é louco por 
decoração e design, una 
o útil ao agradável e dê 
uma “escapada” até Ri-
beirão Preto. Lá, a partir 
de março, acontece a 17ª 
edição da Decora Líder, 
evento que já se tornou 
um dos mais significati-
vos da área no País or-
ganizado por uma única 
marca.

O mote dessa edição 
será apresentar dicas de 
design funcional e ino-
vador, em 13 ambientes 
criados por arquitetos re-
nomados. Ao todo, 15 pro-
fissionais assinam os pro-

jetos: Renata Pedreshi, 
Fabricio Frezza, Gabriel 
Figueiredo, Antônio Bet-
tarello, Fátima Branda-
ni, Adriana Dib Marçal, 
além de Fernanda Far-
nochi, Luciana Teixeira, 
Fabiano Correia, Fabiano 
Hayasaki, Roberta Alonso 
e Mariana Oliveira, Cristi-
ne Bovi, Daniela Cristofa-
ni e Luís Trentino.

O evento fica aberto 
para visitação até setem-
bro. Além de Ribeirão, a 
mostra passará por Vi-
tória, Salvador, Rio de 
Janeiro, Brasília, Divinó-
polis, Sete Lagoas e Cam-
pinas. Ao todo, serão 108 

profissionais que traba-
lharão na concepção de 
78 ambientes.

Presente na Rua Teo-
doro Sampaio e em mais 
19 pontos no Brasil, a Lí-
der Interiores tem como 
diferencial a criação e 
fabricação de móveis 
customizados. “Isso sig-
nifica que o cliente pode 
definir as medidas exatas 
do móvel que procura, 
além de escolher tecidos 
e acabamentos, tudo com 
o auxílio de profissionais 
capacitados”, explica Gui-
lherme Leite Ribeiro, um 
dos diretores de criação 
da Líder.

Quer renovar apenas um cantinho 
ou a casa toda? Um passeio pela 
Teodoro Sampaio, com certeza, vai 
inspirar você a descobrir o estilo - e o 
preço - perfeito.

Quer ficar por dentro das tendências de decoração e design? Em 
março acontece uma das maiores mostras monomarca do País, 
organizada pela Líder Interiores, que tem loja na Teodoro Sampaio.

 CASA E MÓVEL OUTLET Rua Teodoro Sampaio, 1400  3816-6666 |  ILUSTRE Rua Fradique Coutinho, 418  
3112.3602 / OUTLET ILUSTRE  Rua Teodoro Sampaio, 1548  3031-0916 |  SPAZIO ECO Rua Teodoro Sampaio, 1824 

 3032-5190 |  IDEA INTERIORES Loja 1 Rua Teodoro Sampaio, 1765  3083-6116  Loja 2 Rua Teodoro Sampaio, 
1678  3816-2431 Loja 3 Rua Teodoro Sampaio, 1520  3032-5602 |  GRAMADO SUL MÓVEIS Rua Teodoro Sampaio, 
167  3061-2675 |  SAFUAN - MÓVEIS E DESIGN Rua Teodoro Sampaio, 1649  3064-1209 |  BEITY DESIGN Loja1 
Teodoro Sampaio, 1751  3499-3000 Loja 2 Rua Teodoro Sampaio, 1565  3085-4141 |  THEODORO MÓVEIS Rua 
Teodoro Sampaio, 1749  3062-0927 |  CINTUBRO Rua Teodoro Sampaio, 1723  3064-0164

 DECORA LÍDER Av. Wladimir Meirelles Ferreira, 1.545 
– Jardim Botânico - Ribeirão Preto - De segunda a sexta, 
das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 15h.

 Líder Interiores - Pinheiros Rua Teodoro Sampaio, 1.465 
 (11) 3081-6381 - www.liderinteriores.com.br

Anote alguns endereços e divirta-se deixando sua casa com a sua cara:
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Férias
do cão,

cidadePET | 

Férias é sinônimo de 
tranquilidade. Se você 
tem um animal em casa, 
não deve deixar que isso 
estrague seu programa.

Uma das opções é le-
var o seu bichinho na ba-
gagem. Hoje em dia, isso 
não é mais problema: vá-
rios hotéis e resorts, em 
todo o Brasil e no exte-
rior, aceitam cachorros 
de pequeno porte e gatos. 
Normalmente, cobram 
uma taxa extra, mas ter 
a companhia do seu pet 
com certeza compensa o 
gasto a mais. Se a viagem 
é de avião, a maioria das 
companhias aéreas auto-
riza que cachorros ou ga-
tos de até quatro ou cin-
co quilos viajem dentro 
de “gaiolas” de tamanho 
padronizado, que são 
acomodadas embaixo do 
assento.

Outra situação é se 
você vai viajar de carro. 
Não há leis sobre equipa-
mentos de segurança no 
transporte de animais de 
estimação dentro do car-

ro. O Código de Trânsito 
Brasileiro proíbe apenas 
que o motorista carre-
gue o pet no colo (multa 
de R$ 85,13 e quatro pon-
tos na habilitação). Tam-
bém não é permitido 
transportar animais em 
caçambas de camione-
tes (multa de R$ 127,69 
e cinco pontos na car-
teira). Porém, a forma 
mais segura de levá-los 
é em cadeiras com cinto 
de segurança ou caixas 
de transporte específi-
cas para o porte de cada 
animal, que podem ser 
adquiridas em pet shops. 
Sem a proteção, o animal 
pode ser arremessado 
para fora do veículo em 
caso de acidente ou de 
uma freada brusca.

Mas se você prefere 
tirar férias do seu pet, 
sempre é possível dei-
xá-lo em um hotelzinho, 
lembrando que é bom 
reservar com antecedên-
cia e conhecer bem o lo-
cal em que vai deixar o 
bichinho.

Vai viajar? Então saiba o que é 
melhor fazer com seu animal 
de estimação enquanto você 
estiver fora.

Para que seu pet viaje tranquilo e seguro no carro 
e consiga apreciar a paisagem sem precisar ficar 
no colo, as cadeiras com cinto de segurança são a 
melhor opção.

A Petland é uma rede americana, presente 
em 11 países que acabou de chegar no brasil.

Rua dos pinheiros, 726 - Pinheiros, SP

(11) 3060-9235

Quem ama,
cuida.

Petland Pinheiros

do gato e do passarinho
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A qualquer hora do 
dia ou da noite, se ba-
teu aquela vontade de 
comer alguma coisa o 
lugar certo, em São Pau-
lo, para encontrar exata-
mente aquele prato que 
vai matar sua fome é, 
sem dúvida, o bairro de 
Pinheiros. Segundo um 
ranking que acaba de ser 
divulgado pela Cognatis, 
consultoria especializa-
da em geomarketing e 
inteligência de mercado, 

Pinheiros bate ícones da 
gastronomia paulistana, 
como os bairros de Cer-
queira César e Jardim 
Paulista, em número de 
restaurantes, bares e 
lanchonetes.

Dos 15 mil restauran-
tes existentes na cidade, 
339 estão em Pinheiros, 
270 em Cerqueira César 
e 178 no Jardim Paulis-
ta. Em relação aos bares, 
Pinheiros conta atual-
mente com 62 estabele-

cimentos, contra apenas 
21 em Cerqueira César. 
Nesse quesito, o Jardim 
Paulista nem aparece no 
ranking dos 20 bairros 
com maior número de 
opções para bebericar 
e petiscar em São Pau-
lo. Se a ideia é comer 
aquele XBurguer numa 
lanchonete, mais uma 
vez Pinheiros desponta 
no topo do levantamen-
to: o bairro oferece 510 
opções de lanchonetes, 

mais que o dobro das 229 
encontradas em Cerquei-
ra César  e quase três ve-
zes mais do que no Jar-
dim Paulista, que abriga 
189 estabelecimentos do 
tipo.

Para fazer a pesqui-
sa, a Cognatis utilizou o 
GeoPop, maior base de 
informações preparadas 
especialmente para apli-
cações de geomarketing 
do Brasil. “Pesquisamos 
as diferentes ofertas de 

instalações que existem 
desse setor, em números 
totais, ao longo de toda a 
capital paulista e Pinhei-
ros despontou na frente 
em todos os quesitos”, 
explica o sócio da consul-
toria, Reinaldo Gregori.

As ruas com maior 
número de opções gas-
tronômicas são a dos Pi-
nheiros e a Joaquim An-
tunes, além da Bianchi 
Bertoldi e da Vupabussu, 
na parte baixa do bairro.

Quando saíam de ma-
drugada para o trabalho, 
nos séculos 16 e 17, os 
camponeses da região de 
Valência, na Espanha, le-
vavam azeite, arroz, sal 
e uma panela redonda, 
ampla e rasa, com alças, 
a que davam o nome de 
“paella” – e não “paelle-
ra”, como dizem alguns 
atualmente. Ainda de 
manhã, capturavam um 
coelho ou pato selva-
gem, caracóis nativos e 
colhiam legumes da esta-
ção.

Ao meio-dia, reuniam-
-se em torno do fogo e ini-
ciavam o ritual do almo-
ço. Era um momento de 
sociabilidade e congratu-
lação. Na “paella”, utensí-
lio derivado de “patella”, 
a bandeja usada pelos 
romanos nos rituais de 
fecundação da terra, co-
locavam azeite, carnes, 
vagens, águas, favas, sal, 
caracóis, açafrão e arroz. 

Essa é a história oficial 
da “paella”, o prato de 
origem espanhola mais 
preparado no mundo. Ao 
migrar para ouras regi-
ões, a receita valenciana 
sofreu interessantes acul-
turações. Surgiram a “pa-
ella marinera”, feita com 
peixes e frutos do mar; a 
“mista”, à base de peixe, 
frutos do mar e carnes; 
a “negra”, com tinta de 
lula. Além disso, apare-
ceram “paellas” apenas 
com verdura, alcachofra, 
fígado ou morcela. Mas 
existe uma variante da 
“paella” com massa, a 
“fideuà”. O nome vem de 
“fideo”, que em espanhol 
significa aletria, macar-
rão. No poro de Gandia, 
em Valência, conta-se que 
a “fideuà” surgiu aciden-
talmente. Os pescadores 
usaram massa porque 
não tinha arroz para jun-
tar aos ingredientes.

A “paella” é sobretu-

do um prato festivo, que 
os espanhóis saboreiam 
em batizados, casamen-
tos, feriados religiosos 
e fins de semana. Como 
o churrasco brasileiro, 
sua preparação compete 
ao homem, geralmen-
te ao chefe da casa. É 
feita de preferência ao 
ar livre, em fogo a le-
nha, longe da cozinha. 
Com essa conotação 
machista, a “paella” se 
espalhou pela Espanha 
e chegou ao Brasil, no 
final do século 20. Hoje, 
muitos homens de São 
Paulo e Rio de Janeiro já 
trocam o churrasco pelo 
seu preparo.

No restaurante Don 
Curro é possível provar 
a especial “Paella Don 
Curro com Lagostas”, 
preparada com arroz e 
açafrão espanhol, ma-
riscos, camarões, lulas, 
frango, pimentões, ervi-
lhas e a lagosta.

O bairro gourmet de Sampa

Paella do Don Curro:
a tradicional espanhola

Pinheiros oferece o maior número de opções gastronômicas por metro quadrado da cidade.

Os pratos servidos pelo 
Don Curro mantém as 
características tradicionais da 
cozinha espanhola, trazidas 
pelos criadores do restaurante 
em 1958.

| cidadeGOURMET

Texto retirado do site: www.doncurro.com.br
O Don Curro agradece a J. A. Dias Lopes pela colaboração na elaboração deste texto.
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M E N U

 DON CURRO
Fundado por Francisco Rios Dominguez, 
o Don Curro, e sua esposa Carmen, neta 
de uma das cozinheiras do Palácio Real de 
Granada, esse restaurante típico espanhol 
é famoso por oferecer o requinte da 
cozinha tradicional daquele país, focada 
nos frutos do mar. O destaque é, sem 
dúvida, a paella, que serve várias pessoas.

 R$ 99 a R$ 176
 R. Alves Guimarães, 230
 5035-5600

 VINHERIA PERCUSSI
As receitas do norte da Itália recebem 
toques contemporâneos. Prove brasato ao 
molho de vinho tinto, acompanhado de 
ravióli de mandioquinha (R$ 66,30)

 R$ 50 a R$ 115
 Rua Cônego Eugênio Leite, 523
 3088-4920

 HAMBURGUINHO 
Com apenas um balcão, os sanduíches são 
preparados à vista do cliente Prove cheese-
salada (R$ 22,95)

 R$ 12,95 a R$ 37,95*
 Rua dos Pinheiros, 1.072
 3815 6838

 LE JAZZ BRASSERIE 
A casa, embalada por jazz, fez fama com 
receitas clássicas francesas. Prove pato com 
purê de batatas, espinafre e pera (R$ 50,50)

 R$ 29 a R$ 61
 Rua dos Pinheiros, 254
 2359-8141

 GOSHALA 
Restaurante natural, apresenta receitas pouco 
óbvias, com ingredientes indianos, criadas 
pela chef vegetariana Andréa Finocchiaro. 
Prove moqueca de caju, pupunha e castanha-
de-caju com arroz negro (R$ 39)

 R$ 29,60 a R$ 31,70
 Rua dos Pinheiros, 267
 3063-0367

 FORQUILHA
Tem como principal atração um 
amplo forno a lenha de onde saem as 
especialidades italianas do cardápio.Tem 
uma enomatic, com oferta de seis vinhos 
em taça. Prove lasanha, que é servida num 
carrinho (R$ 45)

 R$ 45 a R$ 69 
 Rua Vupabussu, 347
 2371-7981

 FOLHA DE UVA
O chef Samir inaugurou o restaurante 
em 1989, com cardápio baseado nas 
receitas de seu avô, cumprindo de 
forma rigorosa o melhor da culinária 
libanesa. Entre os pratos mais 
solicitados estão o Charuto de Folha de 
Uva, o exclusivo Bacalhau Mourisco, o 
premiado Fatti de Cordeiro e também 
a Mussaka, passando pelas pastas, 
grelhados e doces. 

 De R$ 23,60 a R$ 79,50 
 Rua Joaquim Antunes, 234
 3062 2564

 MANÍ
Helena Rizzo e Daniel Redondo criam 
receitas requintadas com ingredientes 
brasileiros, com arte nas paredes.

 Acima de R$220,00
 Rua Joaquim Antunes, 210
 3085-4148

 BRADO
Trabalha um modelo de cozinha 
consciente, que foca no controle 
de procedência, valorizando os 
ingredientes, respeitando a sazonalidade 
e a origem dos alimentos. Variada, 
combina raízes espanholas com outras 
influências e técnicas acumuladas nas 
mais diferentes experiências de carreira 
do chef Pedro Vita, sumarizadas em 
um cardápio enxuto e autoral, porém 
eclético.

 De R$ 28 a R$ 58
 Rua Joaquim Antunes, 381
 3061-9293

 TASCA DO ZÉ E DA MARIA
A tradicional cozinha portuguesa é a 
grande atração na pequena e charmosa 
tasca, que fica em uma aconchegante 
casa em Pinheiros. Da cozinha saem 
delícias preparadas com um capricho 
que somente anos de experiência podem 
garantir. Administrado por Zé Maria 
Pereira e pelo chef Ernestino Gomes. 
Destaque para o bacalhau e frutos 
do mar e as clássicas sobremesas da 
terrinha.

 De R$ 68 a R$ 143
 Rua dos Pinheiros, 434
 3062-5722

 CANTINA GIGLIO
A Cantina estabeleceu-se no bairro de 
Pinheiros em 95 e trouxe na bagagem 
a experiência da culinária italiana. 
Os pratos artesanais são generosos – 
onde se ouve ao pedir: “meia porção 
para duas pessoas”. Elaborados com 
ingredientes selecionados, as massas e 
molhos são de produção própria e de 
origem italiana. 

 Até R$90,00
 Rua dos Pinheiros, 355
 3064-6823 / 3081-8419

 NELLO’S
Conduzido desde 74 pela família dos 
italianos Nello e Rina de’Rossi, o local 
virou ponto de encontro de intelectuais 
e artistas e eleita ponto turístico 
referencial em São Paulo. A casa é 
pitoresca e exibe relíquias intrigantes 
da fase neorrealista do cinema italiano e 
lembranças das produções de Nello, ator, 
diretor e produtor de cinema e criador 
do bordão “Bonita camisa, Fernandinho”, 
que fez história na publicidade da 
televisão brasileira.

 A partir de R$50,00
 Rua Antônio Bicudo, 97 
 3082-4365

Prá matar a fome 
e muito mais
Confira alguns bares, lanchonetes e 
restaurantes onde se come bem pela região.

cidadeGOURMET | 
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Calor, sol, praia, pisci-
na.... Tudo isso pede um 
cabelo prático e um vi-
sual mais leve. Por isso, 
se você está enjoada de 
encarar o espelho e se de-
parar, todo santo dia, com 
aquele cabelão, jogue fora 
os elásticos e “piranhas”, 
crie coragem e (sem roer 
as unhas!) decrete ao seu 
cabeleireiro que você 
quer cortar curto. Ou, vá 
lá, pelo menos médio.

Com certeza, mesmo 
que você demore um pou-
co a se acostumar com o 
novo visual, estará mais 
do que na moda. “A ten-
dência para o verão são 
os curtos e médios, com 
franjas irregulares cain-
do na testa, o que dá ao 
visual um toque jovial e 
romântico”, afirmam tops 
hairstylists como Eron 
Araújo e Rodrigo Ferreira. 
Segundo eles, no verão, os 
cabelos curtinhos são ge-
ralmente a opção prefe-
rida de muitas mulheres, 
já que eles deixam a nuca 
e o rosto mais livres e, as-
sim, você acaba sentindo 
menos calor.

Mais uma vez, as va-
riações dos cortes bob, 
hits desde 2013, continu-
am com força total. Esses 
cortes pedem compri-
mento na altura do quei-
xo. Com base geométrica 
e pontas desfiadas, a tex-
tura do bob hair requer 
ondas despretensiosas ou 
cachos soltos. “O impor-
tante é que o corte tenha 
movimento”, explicam os 
cabeleireiros. Bastante 
democrático, o corte bob , 
funciona em todos os tipos 
de cabelo: lisos, crespos, 
ondulados. Para manter 
o visual descontraído, ar-
remate com spray de sal e 
pó para conferir volume, 
movimento e textura do 
tipo “acordei assim”.

Para ocasiões especiais 
ou para quem prefere um 
cabelo um pouco mais 
elaborado, com ondas 
acentuadas, investir num 

babyliss é sempre uma 
boa opção. O segredo é 
usá-lo sem fechar a pinça 
do aparelho e não colocar 
as pontas do cabelo den-
tro dele, ensinam os espe-
cialistas.

O corte new pixie, um 
“joãozinho” com franjas 
irregulares, em camadas 
e que caem sobre a testa, 
é uma opção para as mais 
radicais - ou corajosas. Ca-
belos lisos levam vanta-
gem nesse corte, que deve 
ser  arrematado com po-
mada ou cera para fazer 
o acabamento da franja, 
ponto alto da proposta.

Mas para quem ain-
da não se convenceu a 
passar a  tesoura e quer 
continuar insistindo nos 
longos, a tendência é de 
cortes na linha dos seios, 
com fios mais alongados e 
sem camadas marcadas. 
Para completar o visual 
do longo desfiado, você 
pode adote a franja na 
altura do queixo e textu-
ra levemente ondulada. 
Lembre-se de que os ca-
belos mais longos neces-
sitam de hidratação mais 
constante e, embora com-
binem com todos os tipos 
de cabelo e formatos de 
rosto, devem ser evitados 
por mulheres mais baixi-
nhas, pois “achatam a si-
lhueta”.

Em relação à tonalida-
de das madeixas, deixe 
os tons frios no inverno. 
O dourado, sem dúvida, 
é a cor do verão. Quem 
já tem a cor naturalmen-
te clara pode apenas fa-
zer mechas, assim como 
a Gisele Bündchen. Já 
quem tem o cabelo natu-
ralmente mais escuro e 
deseja chegar a um tom 
mais claro pode aplicar 
uma coloração, um ou 
dois tons mais claros que 
o cabelo natural, e então 
fazer as mechas, que po-
dem mesclar dois tons de 
dourado - um claro e um 
médio, o famoso bronde 
hair.

Não tenha medo: 
pode passar a 
tesoura

A estação mais quente do 
ano está acabando, mas 
se você ainda quer ter a 
cara do verão invista nos 
curtinhos.

| cidadeBELEZA

Dourados e 
luminosos 
combinam 
com verão.

 AMELIA E KIOKO CABELEIREIRAS
 Av. Pedroso de Morais, 369 - Pinheiros  (11) 3816-7028

 ANTONIO CARLOS CABELEIREIRO
 Rua Mourato Coelho, 1230 - Vila Madalena  (11) 3814-0090

 CARLOS BEAUTY
 Rua Arthur de Azevedo, 1597 - Pinheiros  (11) 3064-8821

 DESIGN CABELEIREIROS SOUZA
 Av. Pedroso de Morais, 341 - Pinheiros  (11) 3815-9634

Cabeleireiros em Pinheiros



A Cidade de S Paulo 11segunda-feira, 14 de março de 2016  Pinheiros 

Experiências ecléticas
Três locais 
que são a 
mais pura 
diversão em 
Pinheiros.

Dicas de programas 
culturais para fazer 
sozinho, com a família 
ou amigos não faltam 
em Pinheiros. Nesta 
edição, selecionamos 
alguns dos pontos mais 
descolados do bairro 
onde é possível assistir 
boas peças de teatro, 
apresentações musicais 
e levar a criançada 
para uma sessão de 
“contação de histórias”. 
Com um detalhe: muitas 
dessas atividades são 
gratuitas ou custam 
bem baratinho. Ficou 
interessado, então não 
deixe de aproveitar!

cidadeCULTURAL | 

ARTES E CURSOS

Língua japonesa - Curso básico e 
Intermediário

Curso de pintura - 28 técnicas de pinturas: 
Artes Plásticas, Aerógrafo, Pintura 
Japonesa, Sumi-ê, Shodô, Arte 
Contemporânea, Desenho Comercial

Rua Mourato Coelho, 520 - Pinheiros
São Paulo - SP CEP: 05417-001
Tel. (11) 97127-7769 (11) 99257-8518

ARMAZÉM CULTURAL 
Localizado próximo à estação Faria Lima 
do Metrô, o Armazém Cultural é um 
espaço onde acontecem diversos projetos 
artísticos. Com uma ampla programação, 
oferece espetáculos, shows, oficinas, 
exposições e eventos tanto de artistas 
independentes quanto de nomes já 
consagrados.  O ambiente do Armazém, 
com uma pegada intimista, se transforma 
a cada produção, para levar ao público 
uma experiência única. 

 Rua dos Cariris, 48  2729-5137
 armazemculturalsp.com.br

SESC PINHEIROS
Em um espaço arquitetônico moderno 
e arrojado, assinado pelo arquiteto 
Miguel Juliano, convivem um grande 
teatro, salas de expressão corporal 
e ginástica, ginásio poliesportivo 
e piscina. A programação cultural 
do Sesc Pinheiros inclui atividades 
infantis, como apresentações de teatro 
de marionetes e contação de história, 
apresentações musicais e de peças 
teatrais e exposições. 

 Rua Paes Leme, 195  3095-9400
 escsp.org.br 

PRAÇA VICTOR CIVITA 
Além da área verde, tem um palco e 
arquibancada para quase 300 pessoas. 
Lá, além de passear e andar de bicicleta, 
é possível curtir espetáculos teatrais ao 
ar livre, exposições e outros eventos. A 
Praça é gerida pela AAPVC – Associação 
Amigos da Praça Victor Civita, cujo 
modelo de gestão prevê o envolvimento 
de empresas, instituições públicas, ONGs 
e da comunidade para a manutenção e 
realização das atividades previstas. 

 Rua Sumidouro, 580
 pracavictorcivita.org.br
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

TAC
ALISAMENTO
SUJOOADN

SOISBNS
CO

LARIATE
OMAIORAL
FIOPPH

QUARTEIRÃO
SASRAT

S
ACOLEATEU

ORRETST
APELANTE

MARATREAL
L

MVIVICA
ADELGAÇAR

Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

Indicação
numérica
de livros
(sigla)

"O (?) fa-
lando do
mal lava-
do" (dito)

Tânia
Alves,
atriz e

cantora
Ornato
como a
gargan-

tilha

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Forma 
aproxi-

mada do
Atlântico

Conversar
com Deus

Disfunção
(?), im-
potência

masculina

(?) zero:
ponto de
partida
(fig.)

Picolé em
saquinho
plástico
(pop.)

O mundo
oposto ao

onírico

Morei 
(em de-

terminado
lugar)

(?) entre
nós: em
segredo

Dormir (inf.)

Órgão municipal, autônomo e
permanente, de garantia dos
direitos da criança e do ado-

lescente

Serviço
de cabe-
leireiros

Momento de transi-
ção do 

dia para 
a noite

Sem (?):
"wireless"
(Inform.)

Área urba-
na retan-
gular con-
tornada
por ruas

Aquele que 
recorre (jur.)

(?) Gêmea, suces-
so de Fábio Jr.

Tornar
mais fino

Jean-Paul
(?), líder
jacobino
na Re-
volução

Francesa

Desejo de
vingança
Sem sen-
so ético

Ácido
genético
Crime

ambiental

Barco
de luxo

Amarelo e 
roxo (Bot.)

Superior
(fig.)
Cami-
nhava

Primeira letra da
tabela periódica

Rato, em inglês

Senhora
(abrev.)
Ímpio;
herege

Scott
Turow,
escritor 
Possuir

Doce à
base de
creme e
biscoito

Objeto de 
fabricação
de olarias
Apenas

3/rat. 4/amós — isbn. 5/marat. 7/maioral. 8/apelante. 9/adelgaçar. 10/lusco-fusco.

|horóscopo

| DIVERcidade

Áries - 21/03 a 19/04
Marte – regente de seu signo – 
ingressa em Sagitário, o que fa-
vorece um envolvimento maior 
com sua fé, independente de ter 
religião. Período propício a via-

gens ou mesmo planos para alguma. Conatos a 
distância também serão mais frequentes. Mo-
mento propício ao aperfeiçoamento dos conhe-
cimentos profissionais e para dedicar empenho 
a novos estudos. Nos assuntos afetivos, perce-
berá que é possível conciliar sua liberdade com 
responsabilidades junto a quem se relaciona, 
sem que isso atrapalhe sua autonomia.

Touro - 20/04 a 20/05
Este é um período em que a 
expressão dos sentimentos será 
mais frequente, principalmen-
te nas relações de maior vín-
culo afetivo. Atente-se apenas 

com exageros ou analises minuciosas sobre 
defeitos das pessoas. Relevar algumas situa-
ções ajudará a não se desgastar demais com 
certas cismas. Questões que envolvam grupos 
e amizades serão retomadas. Assuntos profis-
sionais terão chances para um novo momento 
e esclarecimentos de pendências. Evite postu-
ras radicais na vida afetiva ou com posturas de 
quem paquera.

Gêmeos - 21/05 a 21/06
Marte ingressa em Sagitário, 
seu signo oposto, influência 
importante para decisões es-
peciais em seus relacionamen-
tos. O momento indicado ao 

esclarecimento de assuntos, ponderações de 
diferenças e para se certificar de situações 
que evitem equívocos por falsas impressões. 
Tendências a uma nova etapa em temas profis-
sionais, bem como mudanças em responsabili-
dades que possua. A conjunção de seu regente 
Mercúrio com Netuno intensifica propensões 
para mais envolvimento emocional com ques-
tões de quem tem vínculo afetivo.

Câncer - 22/06 a 22/07
Esta é uma semana propícia a 
mais cuidados com o corpo e a 
saúde. Procure não sobrecarre-
gar seu ritmo mais do que deve 
com assuntos sem importância. 

Temas que envolvam crenças, espiritualidade 
e terapias servirão para recompor energias, 
se pratica alguma dessas atividades. Boas ten-
dências à tomada de decisões que esclareçam 
velhas pendências no trabalho. Na vida afeti-
va, seja prestativo e menos exigente com temas 
que envolvam seu par. Priorize simplicidades 
se estiver em paquera.

Leão - 23/07 a 22/08
Período importante para re-
pensar planos materiais e dar 
foco ao que é mais essencial 
em assuntos que envolvam as 
finanças. Evite caprichos com 

o que não for necessário. Alguns imprevis-
tos e contratempos com despesas estão mais 
propensos a marcar a semana. Momentos as-
sociados a festas, diversões e lazer serão mais 
frequentes. Ações criativas costumam marcar 
os leoninos, o que deverá acontecer com mais 
intensidade em seus projetos e em temas pro-
fissionais. Cuide para não exagerar com dra-
mas ou exigências na vida amorosa, bem como 
junto aos familiares.

Virgem - 23/08 a 22/09
Neste início de semana Júpiter 
em seu signo faz oposição ao 
Sol, influência que desperta-
rá a consideração por novos 
aprendizados e ideias criativas 

aos seus projetos. O momento é de tolerância 
com diferenças de opiniões e atenção para não 
reagir de forma exagerada diante de assuntos, 
bem como pensamentos que outras pessoas 
cultivam. Semana especial a novas direções ou 
mudanças na forma de tratar parcerias profis-
sionais. Na vida amorosa, um novo momento 
de decisões importantes a dois e para repensar 
posturas com quem se relaciona.

Libra - 23/09 a 22/10
Mudanças no ritmo do seu dia 
a dia serão mais frequentes ao 
longo da semana. Atividades 
culturais, estudos e temas que 
despertem seu intelecto marca-

rão este período. Uma atenção extra ao corpo e 
a saúde será essencial. Questões que envolvam 
papéis, informações, e-mails, burocracias e es-
critos serão mais propensas a serem tratadas 
na área profissional. Priorize os assuntos mais 
essenciais. Na vida afetiva, algumas simplici-
dades serão trunfo para bons momentos a dois 
e se estiver em paquera.

Escorpião - 23/10 a 21/11
Atitudes importantes voltadas 
a assuntos materiais e finan-
ceiros tomarão seu empenho. 
Cuide para não ser envolvido(a) 
pelo consumismo e priorize o 

que for mais essencial. Uma reflexão sobre va-
lores e prioridades profissionais fará repensar 
decisões e planos na área. Um bom momento 
às divulgações ou tudo que envolva criativi-
dade e marketing associado ao seu trabalho. 
A exposição de sentimentos será maior do que 
de costume em suas relações. Atente-se com a 
forma intensa de se expressar junto a familia-
res e na vida amorosa.

Sagitário - 22/11 a 21/12
Marte ingressa em seu signo e 
Júpiter – que rege Sagitário - faz 
oposição ao Sol, influência para 
não estagnar nos assuntos que 
tem conhecimento e aperfeiço-

á-los. Terá maior disposição para decisões em 
seus projetos. Propensões para mais ansieda-
de, por isso evite resolver questões de forma 
individualista, especialmente aqueles que en-
volvam outras pessoas. Nos relacionamentos, 
atente-se para não ser radical ou exigente, 
principalmente com quem tem mais vínculo 
afetivo.

Capricórnio - 22/12 a 19/01
A semana é especial para re-
compor energias e variar um 
pouco mais o seu ritmo, evitan-
do stress e desgastes. Dedique 
tempo as suas crenças, a temas 

espirituais, terapia, atividade física e tudo que 
possa revigora-lo(a). Evite mais esforços do 
que deve por outras pessoas. Momento bem 
propício a estudos e a aperfeiçoar conheci-
mentos. Trocar informações será essencial no 
trabalho. Conversas e demonstrações afetuo-
sas serão essenciais na vida amorosa para que 
a pessoa amada não tenha que decifrar o que 
te agrada.

Aquário - 20/01 a 18/02
Um empenho a causas espe-
ciais e interesses que envolvam 
grupos marcará este momento. 
Semana positiva para retomar 
vínculo com amigos especiais, 

tanto nas situações sociais como diante de in-
teresses em conjunto. Tendências a novas des-
pesas, dedicação a investimentos, bem como 
novas prioridades que envolvam seu dinheiro. 
Em relacionamentos, tendências a confidên-
cias e a tratar planos com seu par. Seja cuida-
doso(a) para não ser radical com diferenças de 
valores e manias.

Peixes - 19/02 a 20/03
A semana marca um eclipse 
solar em seu signo na terça-
-feira dia 8, além de Mercú-
rio e Netuno formarem con-
junção em seu signo, o que 

desperta sua comunicação e intensifica a 
vontade de expor o que pensa. Seja aten-
to(a) com a forma de expressar opiniões e 
com o jeito como trata alguns temas diante 
de quem convive. Momento especial para 
estudos, novas atividades culturais e reto-
mar conversas sobre temas profissionais. 
Na vida amorosa será importante colocar 
algumas conversas com mais clareza. Uma 
boa oportunidade para superar receios em 
tratar certos assuntos.

Fonte: www.estrelaguia.com.br/horoscopo
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Um dos graves proble-
mas enfrentados pelos 
paulistanos diariamente 
é ter que transitar por cal-
çadas esburacadas ou re-
pletas de desníveis. Essa 
incômoda realidade, por 
força de uma nova legis-
lação, está com os dias 
contados. Desde o dia 1º 
de janeiro deste ano, com 
a entrada em vigor da 
Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), a responsabilidade 
de adequação e manu-
tenção das calçadas pas-
sa a ser responsabilidade 
do  poder público e não 
mais do proprietário do 
imóvel.  “As prefeituras 
deverão liderar o proces-
so de melhoria no passeio 
público sob risco de in-
correr em improbidade 
administrativa, caso não 
o faça. Isso vale para todo 
o Brasil, explica a deputa-
da federal Mara Gabrilli 
(PSDB), que foi relatora 

do texto da nova lei na Câ-
mara dos Deputados. 

Mara lembra que no 
exterior o Poder Público 
é o responsável pelo pas-
seio público. “Aqui não 
era assim. Há décadas a 
legislação brasileira de 
calçadas não funciona. 
Incumbir o munícipe de 
reformar o passeio é so-
mar ao contribuinte mais 
uma conta que é dever 
do Estado. Com a LBI em 
uso e o apoio dos Tribu-
nais de Contas de todo o 
País vamos, finalmente, 
inverter papéis que há 
tempos o Estado subme-
te ao cidadão brasileiro: 
agora quem fará calçadas 
é o gestor. E ele será res-
ponsabilizado  caso não o 
faça. Uma mudança gran-
diosa em nossa legislação, 
que vai mudar a forma de 
todas as pessoas e as cida-
des interagirem”, afirma 
a deputada. 

Cuidar das calçadas 
agora é obrigação 
da prefeitura

Serviço: Sancionada em julho do ano passado a Lei 13.146 
passou a ser conhecida como  Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência. Confira o texto completo da 
LBI no endereço www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm 

| cidadeACESSÍVEL
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Uma das maiores do-
res de cabeça de quem 
tem que arcar com as fa-
mosas "contas de início 
de ano", o IPTU sofreu 
reajuste de 9,5% este 
ano, abaixo da inflação 
acumulada pelo IPCA em 
2015, que foi de 10,72%.

Se mesmo assim você 
se assustou com o valor 
cobrado, vale verificar 
minuciosamente o bole-
to. Tenha em vista que 
o valor do IPTU é esti-
pulado de acordo com 
o valor venal do imóvel, 
avaliado pela Prefeitu-
ra. Nas grandes cidades, 
esse montante é obtido 
a partir de levantamen-
tos que dão origem à 
planta genérica de va-
lores, onde se leva em 
conta o valor do terre-
no e, se for o caso, o das 
benfeitorias. 

O lançamento deve 
estar o mais próximo 
possível da realidade. 
Mas se o contribuinte 
considerar o valor exa-
gerado, pode questionar 
na administração muni-
cipal. Se quiser ir além 
e impugnar o valor, o 
artigo 148 do Código Tri-
butário Nacional prevê 
a abertura de um pro-
cesso judicial. Todavia, a 
eventual discussão não 
suspende o pagamento, 
a menos que o contri-
buinte deposite o valor 
questionado.

Vale lembrar que a 
atualização do valor ve-
nal dos imóveis de um 
ano para outro pode ul-
trapassar a correção mo-
netária, desde que haja 
lei autorizando. 

Se o seu problema é 
pagar em dia as presta-

ções, saiba que no paga-
mento de parcela com 
atraso incide multa de 
0,33% ao dia até o limi-
te de 20%. A partir do 
mês seguinte ao do ven-
cimento, serão cobrados 
ainda juros de mora de 
1% ao mês e atualização 
monetária. Após o venci-
mento, o pagamento po-
derá ser realizado pela 
internet, nos caixas de 
autoatendimento e nas 
agências da rede ban-
cária autorizada, sendo 
que o sistema calculará 
os valores dos acrésci-
mos legais, bastando ter 
em mãos o número do 
cadastro do imóvel.

cidadeLEGAL| 

O IPTU 2016 tem aumento 
médio menor do que a 
inflação, mas não deixe 
de conferir se o valor 
cobrado está correto

Pegue a 
calculadora

Mais informações:
www.prefeitura.sp.gov.br
Subprefeitura Pinheiros: 
Av. das Nações Unidas, 7.123
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Tenho que admitir mi-
nha preguiça quase pa-
ralisante quando penso 
em sair de casa e me dis-
trair.  A mera visão das 
roupas a serem escolhi-
das no armário dá arre-
pios e a falta de vontade 
de passar um batom, na 
maioria das vezes, fala 
mais alto. Conclusão: o 
passeio fica para depois 
e a TV continua sendo a 
amiga inseparável.

Mas numa tarde de 
temperatura amena, o 
conforto de casa me pa-
receu sufocante demais. 
A cidade, finalmente, me 
chamou, como aquele 
convite para uma festa 
impossível de recusar. 
Então saí em busca de 
desvendar nem que fos-
se só um pedacinho des-
sa tresloucada - e sempre 
aterrorizante para mim 
- metrópole que é São 
Paulo. Um pedacinho 
que fosse fora da zona 
de conforto do quadrilá-
tero da Vila Leopoldina, 
onde moro. E já que terei 
como novo desafio pro-

fissional desbravar as 
várias facetas do bairro 
de Pinheiros - que graças 
a Deus fica bem perto da 
Leopoldina - decidi que 
a minha incursão seria 
por lá mesmo.

Confesso que, apesar 
de há anos viver perto 
de Pinheiros, conheço 
muito pouco da região. 
Uma ou outra loja da Te-
odoro Sampaio e olhe lá. 
Por incrível que pareça, 
nunca havia percorrido 
os corredores da FNAC, 
na Pedroso de Morais. 
Ainda não tinha visita-
do o Instituto Tomie Oh-
take, quase em frente. 
Nem descido as escadas 
rolantes da estação de 
metrô na Rua dos Pi-
nheiros.

Não havia reparado 
na diversidade arquite-
tônica, que mistura mo-
dernos edifícios envidra-
çados e antigos sobrados 
e pequenos prédios de 
dois andares sem eleva-
dor.

Que não tinha varado 
a noite tomando cerve-

ja em um dos milhares 
de barzinhos da região, 
nem tampouco pesqui-
sado o preço de um mó-
vel nas pequenas lojas 
e nas grandes boutiques 
de decoração e design da 
Teodoro Sampaio.

Nesse meu giro, con-
cluí que Pinheiros traduz 
São Paulo como nenhum 
outro bairro que conhe-
ço é capaz. É o retrato 
fiel dessa cidade que en-
canta pelos contrapon-
tos. Pela abundância de 
estilos. Pela infinidade 
de escolhas seja lá para o 
que for que você estiver 
procurando....

E assim, passeando 
por suas ruas, desnu-
dando sua gente - que, 
aliás, vem dos quatro 
cantos da cidade e de 
outras cidades também 
- senti, de repente, uma 
imensa felicidade ao me 
dar conta de que, a par-
tir de agora, a vida me 
dá por missão tentar tra-
duzir o cotidiano desse 
lugar único para quem 
vive lá.

A Cinesala, uma mar-
ca que nasceu com o 
objetivo de desenvolver 
cinemas especiais, deixa 
sua marca bem no co-
ração de Pinheiros. Ali, 
na Fradique Coutinho, o 
grupo oferece uma sala 
de cinema com cadeiras 
amplas em uma área ar-
rojada. Um projeto ino-
vador em São Paulo.

O grupo da Cinesa-
la,  que tem como sócios 
Adhemar Oliveira, Pau-
lo Velasco, Raí e Rodri-
go Makray, acredita na 
força do cinema para 
preservar, recuperar e 
valorizar espaços e pro-
porcionar encontros de 
pessoas e ideias. A sala 
de cinema que ocupa 
o 361 da rua Fradique 

Coutinho (inaugurada 
em 1962 com o nome de 
Cine Fiammetta e ficou 
com este nome por mais 
de 30 anos) procura a es-
cala humana e o cuidado 
artesanal para receber 
as pessoas e promover o 
encontro e interação de-
las em torno de cinema e 
cultura.

Esta primeira unidade 
é fruto da reforma de um 
tradicional cinema de 
rua no bairro de Pinhei-
ros, com direção criativa 
de Paulo Velasco e Rodri-
go Makray e projeto de 
Marcel Steiner. Foi elei-
to o cinema com melhor 
bomboniere em 2016 
pela Folha de São Paulo 
e a sala mais confortável 
em 2015.

O despertar da preguiça

| DIVERcidade

|cinema|crônica [ LÚCIA FIORA ]

Como no sofá 
de casa

CINESALA - R. Fradique Coutinho, 361 | 5 minutos a pé do metrô 
Estação Fradique Coutinho (linha amarela) | www.cinesala.com.br

SEGUNDA-FEIRA
POLTRONA – R$ 20/10 | SOFÁ INDIVIDUAL – R$ 32/16 | SOFÁ DUPLO – R$ 62/31
TERÇA E QUARTA-FEIRA
POLTRONA – R$ 24/12 | SOFÁ INDIVIDUAL – R$ 34/17 | SOFÁ DUPLO – R$ 66/33
QUINTA-FEIRA A DOMINGO / FERIADOS
POLTRONA – R$ 30/15 | SOFÁ INDIVIDUAL – R$ 36/18 | SOFÁ DUPLO – R$ 72/36



17A Cidade de S Paulo segunda-feira, 14 de março de 2016  Pinheiros 

classificados
imóveis

PERDIZES                           
3 DORMS. 1 STE
ARMS. EMB.. SL.,
SAC., BANH., LAV.

F. 3496-4033
  

V. LEOPOLDINA
4 DORMS. 1 STE

ARMS. EMBUTIDO
1 CLOSET, SALA, 

SAC.F. 3496-4033
  

POMPÉIA
3 DORMS. 1 STE

ARMS. EMBUTIDO
SL.,  SAC, BANH. 

LAV. F. 3815-2233

V. MADALENA
1 DORMITÓRIO 
1 SUITE, 1 SALA

1 SACADA
F. 3496-4033 

 
POMPÉIA

2 DORMS. 2 SUITES
SALA, SACADA

COZ., LAV.,  2 VAGAS. 
F. 3496-4033 

PINHEIROS 
3 DORMS., 1 SUI-
TE., ARMS. EMB., 

2 SLS, LAV., SAC., 1 
GAR. F. 3496-4033  

PINHEIROS 
2 DORMS. C/ ARMS.,  

SALA, SAC., BANH.
COZ. C/ ARMS. GAR. 

F. 3815-2233

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

1 DOR., C/ ARMS.,
 SALA, SAC., BANH.

F. 3496-4033 
 

PERDIZES
2 DORMS., ARMS.
SL., 2 BANHS. COZ. 
C/ ARMS. E GAB.

F. 3496-4033
 

V. LEOPOLDINA
3 DORMS. ARMS., 
1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/ ARMS., 

GAB. F. 3496-4033
  

PERDIZES
3 DORMS. C/  

ARMS. EMB., 1 SL., 
2 BANHS. COZ., C/ 

GAB. E LAV.
F. 3496-4033

  
PINHEIROS

1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/GABINETE

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

LAPA
SALA, SAC.,1BANH., 
COZ. C/ ARMS.LAV.,

1 GARAGEM
F. 3496-4033 

 
LAPA

2 DORMS., STE. 1 
SL.SAC., BANH., 

LAV.,COZ. C/ARMS. 
2 GAR.F. 3496-4033

  
LAPA

2 DORMS., 1 SUITE,
1 SALA, 1 SAC., 

1BANH., COZ. LAV., 
1 GAR.F. 3496-4033

  
LAPA

2 DORMS., 1 SUITE,
1 SL., 1 SAC., 

1BANH., COZ. LAV., 
1 GAR.F. 3496-4033  

LAPA
2 DORMS., 1 STE., 
SL., 1 SAC., BANH., 
COZ., LAVANDERIA, 
1 GAR. F. 3496-4033  

PERDIZES
2 DORMS., C/ ARMS.,1 

SL, 2 BANHS., COZ. 
WC.,  LAV., GAR.
F. 3496-4033

  
POMPÉIA

1 DORMS. SALA, 
SAC., 1 BANH., COZ

LAVANDERIA, 1 
GAR. F. 3496-4033

  
A. DE PINHEIROS
3 DORMS., 1 STE
C/ ARMS. EMB., 1 
SL.,  BANH., COZ. C/ 
ARMS. F. 3815-2233

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

ARMS. EMB., SALA, 
SAC., 1 BANH., COZ., 
ARMS.F. 3496-4033 

 
A. DE PINHEIROS

3 DORMS., 1 SUITE
C/ ARMS. EMB., 

SALA, BANH., COZ. 
C/ ARMS. F. 3496-4033 

 
PERDIZES

3 DORMS., C/  
ARMS.EMB., 1 SL., 

2 BANHS.COZ. C/ GAB. 
E LAV. F. 3496-4033 

 
PINHEIROS

1 SALA, 1 BANH., 
COZINHA 

C/GABINETE
LAVANDERIA
F. 3496-4033 

 
CITY PINHEIROS
1 DORM., PROX.
SHOP. VL. LOBOS
DORM., WC., 1 

VAGA F. 3496-4033  

PINHEIROS
2 DORMS. ARMS.  
 EMB., SL, LAVABO 

COZ., C/ ARMS., 
LAV. F. 3496-4033

  
PINHEIROS 

2 DORMS. C/ ARMS.,  
SALA,  SAC., BANH. 

COZ. C/ ARMS. GAR.
F. 3496-4033 

 
V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

1 DOR., C/ ARMS.,
 SALA, SAC., BANH.

F. 3496-4033  

PERDIZES
2 DORMS., ARMS.
SL., 2 BANHS. COZ. 
C/ ARMS. E GAB.

F. 3496-4033 
 

V. LEOPOLDINA
3 DORMS. ARMS., 
1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/ ARMS., 

GAB. F. 3496-4033
  

PERDIZES
3 DORMS. C/  

ARMS. EMB., 1 SL., 
2 BANHS. COZ., C/ GAB. 

E LAV. F. 3496-4033 
 

PINHEIROS
1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/GABINETE

LAVANDERIA
F. 3496-4033 

 
PERDIZES 

2 DORM., 1 SALA, 
1 BANH.  COZ. LAV.

DORM., WC.,  1 
VAGA F. 3496-4033  

SUMARÉ
 2 DORM., 1 SALA, 
BANH.  COZ. LAV., 

DORM., WC., 1 
VAGA F. 3496-4033  

SUMARÉ 98M2 
2 DORM., 1 SALA, 
BANH.  COZ. LAV. 
DORM., WC., 1 

VAGA F. 3815-2233

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

PERDIZES
2 DORM., 1 STE., 1 

SL., 1 DOR. C/ ARM. 
EMB. COZ. C/ 

GAB. LAV. 
F. 3496-4033

  
PERDIZES 

2 DORMS., + ARMS. 
 SL., SAC. BANH., LAV. 

COZ.  C/ ARMS., 2 
GAR. F. 3496-4033  

VL. MADALENA
1 DOR., C/ ARMS.,
EMB., SALA, SAC.,

1 BANH., COZ., 
ARMS. F. 3496-4033 

 
A. DE PINHEIROS
3 DORMS., 1 STE
C/ ARMS. EMB., 1 

SL., BANH., COZ. C/ 
ARMS. F. 3496-4033  

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

ARMS. EMB., SALA, 
SAC., 1 BANH., COZ., 
ARMS. F. 3496-4033 

 
A. DE PINHEIROS

3 DORMS., 1 SUITE
C/ ARMS. EMB., 

SALA, BANH., COZ. C/ 
ARMS. F. 3815-2233

PERDIZES
3 DORMS., C/  

ARMS. EMB., 1 SL., 
2 BANHS. COZ. C/ GAB. 

E LAV. F. 3496-4033  

PINHEIROS
1 SALA, 1 BANH., 
COZINHA C/GAB 

LAVANDERIA
F. 3496-4033 

 
CITY PINHEIROS
1 DORM., PROX.
SHOP. VL. LOBOS
DORM., WC., 1 

VAGA F. 3815-2233

PINHEIROS
2 DORM.,  C/ ARMS., 
1 SALA, 2 BANH. LAV. 
COZ. C/ ARM. GAB. 

F. 3815-2233

PINHEIROS
2 DORMS. C/ 

ARMS. 1 SALA, 1 
BANH.1 COZ. C/ 

GAB. F. 3496-4033
  

POMPÉIA
DORM. + 1 C/ 

ARMS., 1 SALA, 1 
BANH. COZ. C/ GAB., 
1 GAR F. 3496-4033 

 
PINHEIROS

1 DORM. + 1 C/ ARMS.  
1 SALA, 1 BANHEIRO  
COZ. C/ GAB., GAR. 

F. 3496-4033
  

PINHEIROS
1 DORM. + 1 C/ 
ARMS. 1 SALA, 1 
BANH.  COZ. C/ 
GAB., 1 VAGA
F. 3496-4033 

 
PINHEIROS

1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/GABINETE

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

PERDIZES 
1 DORM., 1 SALA, 
1 BANH. COZ. C/ 

ARM.,  E GAB., LAV., 1 
VAGA  F. 3496-4033

  
PERDIZES 

2 DORM., 1 SALA, 
1 BANH.  COZ. LAV.

DORM., WC.,  1 
VAGA F. 3496-4033 

 
SUMARÉ

 2 DORM., 1 SALA, 
BANH.  COZ. LAV., 

DORM., WC., 1 
VAGA F. 3496-4033

  
SUMARÉ 98M2 

2 DORM., 1 SALA, 
BANH.  COZ. LAV. 
DORM., WC., 1 

VAGA F. 3496-4033
  

APARTAMENTOS
ALUGAM-SE

PERDIZES
2 DORM., 1 STE., 1 

SL., 1 DOR. C/ ARM. 
EMB. COZ. C/ GAB. 
LAV. F. 3496-4033

  
PERDIZES 

2 DORMS., + ARMS. 
 SL., SAC. BANH., 

LAV. COZ. C/ ARMS., 
2 GAR. F. 3815-2233

PINHEIROS
1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/GABINETE

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

1 DOR., C/ ARMS.,
 SALA, SAC., BANH.

F. 3815-2233

PERDIZES 
1 DORM., 1 SALA, 

BANH. COZ. C/ 
ARM., E GAB., LAV., 1 
VAGA F. 3496-4033 

 
V. MADALENA
1 DORMITÓRIO 
1 SUITE, 1 SALA

1 SACADA
F. 3496-4033

  
POMPÉIA

2 DORMS. 2 SUITES
SALA, SACADA
COZ., LAV., 2 

VAGAS.
F. 3496-4033  

LAPA
1 SALA, SAC., 

1BANH., COZ. C/ 
ARMS. LAV.,

1 GAR.F. 3815-2233

PINHEIROS
1 DORM., + 1 C/ 

ARMS. 1 SALA, 1 
BANH., 1 COZ; 
F. 3496-4033  

PINHEIROS
2 DORM.,  C/ 

ARMS., 1 SALA, 2 
BANH. LAV. COZ. C/ ARM. 

GAB. F. 3496-4033  

PINHEIROS
2 DORMS. C/ 

ARMS. 1 SALA, 1 
BANHEIRO 1 COZ. C/ 
GAB. F. 3496-4033

  
PINHEIROS

1 DORM. + 1 C/ 
ARMS., 1 SALA, 1 

BANH.  COZ. C/ GAB., 
1 GAR F. 3496-4033

  
PINHEIROS

1 DORM. + 1 C/ 
ARMS., 1 SALA, 1 

BANH,  COZ. C/ GAB., 
GAR. F. 3496-4033 

 
PINHEIROS

1 DORM. + 1 C/ 
ARMS., 1 SALA, 1 

BANH; COZ.  
F. 3496-4033

  
PINHEIROS

1 SALA, 1 BANH., 
COZ. C/GABINETE

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

CITY PINHEIROS
1 DORM., PROX.
SHOP. VL. LOBOS
DORM., WC., 1 

VAGA F. 3815-2233

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

ARMS. EMB., SALA, 
SAC., 1 BANH., COZ., 
ARMS. F. 3496-4033  

PINHEIROS
1 DORM., + 1 C/ 
ARMS.1 SALA, 1 

BANH.1 COZINHA
F. 3496-4033  

LAPA
2 DORMS., 1 STE., 
SL., 1 SAC., BANH., 
COZ.,  LAV, 1 GAR.

F. 3496-4033  

PERDIZES
2 DORMS., C/ 
ARMS., 1 SL, 2 
BANHS., COZ. 

WC.,  LAV., GAR.
F. 3496-4033

  
SUMARÉ

2 DORMS. ARMS.  
 EMB., SL, LAVABO 

COZ., C/ ARMS., 
LAV. F. 3496-4033  

PERDIZES                           
3 DORMS. 1 STE
ARMS. EMB.. SL.,
SAC., BANH., LAV.

F. 3496-4033 
 

TERRENOS
GRANJA
VIANA

TERRENOS
VENDO EM COND.

FECHADO, 2.300m2
COND. COLONIAL

F. 2505-9593

PQ. SILV. PEREIRA
GRANJA VIANA
BOM GOSTO, 

5.000m2 COND. 
F. 4617-8699

COMERCIAL
GALPÃO NOVO

LOCAÇÃO 300m2
C/ EST. 

99980-2001

CHACARAS 
E

SITIOS

ITÚ
SEDE MODERNA
560M - PISCINA

CHURR., SL., E CAMPO
F. 11-99939-3496

ITAPETINUNGA
SITIO 25 ALQS.
PROX. ASFALTO

20 KM DA CIDADE
F. 11-99751-8588

ATIBAIA - SP
PROX. CENTRO
ALTO PADRÃO

9.000m2 C/ LAZER
F. 11-94798-8887

PIRACICABA
R$ 240.000 CASA

ALTO DO TAQUARAL
NOVA, 2 DORMS.
F. 19-3042-2198

CAMPINAS
ALUGO ESQUINA

1.160m2 - 17 VAGAS
PROX. SHOPPING
F. 19-3254-6777

VALINHOS
TERRENO C/ 

5.500m2
R$ 1.500.000

SHOPPING VILAGE
F. 11-3672-4988  

JUQUITIBA
2 DORMS. ARMS.  
 EMB., SL, LAVABO 

COZ., C/ ARMS., 
LAV. F. 3496-4033  

JUQUITIBA - SP
R$ 370.000 - SITIO

13 ALQ. 69 KM 
DE SP. R.CERCADO
F. 11-95030-1823

CAST. BRANCO
R$ 390.000 - COND.
CASA AVARANDADA

CHURR. SL. DE JO-
GOSF. 11-99939-3496

LITORAL
APARTAMENTOS

VENDEM-SE
 

BARRA DO UNA
FLATS C/ MARINA E

ANCORADOURO
PARTICULARES
F. 3740-7800

BERTIÓGA
FTE. P/ MAR

PAG. FACIL. 48 X
DIRETO C/ CONSTR.

F. 11-96906-9055

ENSEADA
EXCEL. COBERTURA
4 DORMS., PISCINA
CHURRASQUEIRA

F. 3496-4033  

GJÁ ASTURIAS
FTE. MAR 3 DORMS.

DEP. EMPR. GAR.
R$ 460.000 FACIL.
F. 13-7821-4587 

GJA. ENSEADA
IMPECÁVEL COBER.

DUPLEX, 3 STES.
VISTA P/ MAR

F. 11-99481-0015

CASA ILHA
PORCHAT, VENDO

PANORAMICA, REF.
FACILITO

F. 11-98800-5771

JUQUEHY
CASA EM COND.
50 m DA PRAIA

280m2 AREA UTIL
F. 13-99651-5307

 
GJA. PENINSULA
COND. FECHADO

600m2 A.U., 5 STS.
VISTA P/ MAR

F. 13-7821-4587

GJA. ACAPULCO
CASA MOBILIADA
4 STES, 1 DORM. 

OPS. 4 VAGAS, 
PISCINA 

F. 11-99949-9282
 

RIVIERA
COND. FECHADO

124m2, DECORADA
RESERVA DA MATA

F. 11-2346-3880

COMPRAR - VENDER OU ALUGAR, O MELHOR CLASSIFICADO DE IMÓVEIS DA ZONA OESTE
PARA ANUNCIAR LIGUE: 98114-9290 | 3496-4033 - comercial@cidadedes.paulo.com.br

CLASSIFICADOS CIDADE IMÓVEIS

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

COMPRAR - VENDER OU ALUGAR, O MELHOR CLASSIFICADO DE IMÓVEIS DA ZONA OESTE
PARA ANUNCIAR LIGUE: 98114-9290 | 3496-4033 - comercial@acidadedesp.com.br

CLASSIFICADOS CIDADE IMÓVEIS

PARA ANUNCIAR LIGUE: 98114-9290 | 3496-4033 - comercial@acidadedesp.com.br
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classificados autos

AUTOMOVEIS

CAPITIVA SPORT
R$ 49.900 - 10/11

PRETO, 2.4 AT
AC. TROCA, FINANC.

F. 5525-9100

CELTA LT
R$ 24.800 - 14/14

4 PORTAS, 3.500 KM
DIREÇÃO/TRAVA
F. 99978-9873

CRUZE SPORT
R$ 55.900 12/12 LTZ

PRETO, ACEITO TROCA
FINANCIO

F. 5525-9100

  
S 10 ADVANTAGE

08/08 CD, SEMI NOVA
PARTICULAR

VENDE/TROCA
F. 2959-0344

SPIN LT
R$ 45.900 - 13/14

PRATA AT 1.8
AC. TROCA , FINANC.

F. 5525-9100 

 
ETIOS HB XLX

R$ 37.500 - 14/15
PRATA EXC 1.5

AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

  
HILUX SRV 3.0

15/15 - 9.000 KM
ÚNICO DONO
IMPECÁVEL

F.99652-3805 

 
AIRCROSS

R$ 34.900 - 11/11
PRATA EXC 1.6

AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

  
AZERA 12/13

PART. PRETO, COMPL.
31.200KM, UM. DONO

R$ 90.000,00
F. 2712-5380  

FREEMONT
11/12 28.000KM

ÚNICA DONA
PRETA COMPLETA

F. 99658-3087

SIENA FIRE
R$ 10.500 - 06/06

FLEX
ACEITO TROCA
F. 94709-6092 

FOCUS
R$ 72.900 - 14/15

TITANIUM 2.0
BRANCA, AC. TROCA

F. 5525-9100 

 
SANTA FÉ

R$ 67.000 - 11/12
2.4 AUT. 19 MKM
0K, ÚNICO DONO
F. 94729-0183

  
CHEROKEE

R$ 105.000 - 11/11
3.6 - 4X4 BLINDADA

95.000 M/KM
F. 99556-7859 

PICANTO
10/10 ATOMÁTICO

SEMI-NOVO
REVISÃO OK 
F. 2959-0344  

HILUX SW4 SRV
R$ 120.000 - 11/11

3.0 4X4 16V
T. DIESEL - 100/MKM

F. 99956-7859 

 
JETTA 2.0

R$ 56.900 - 12/13
AUTOM. 4 PORTAS

PRATA , COURO
F. 4765-6613  

LANCER
R$ 47.900 - 12/12

PRATA 2.0 AC. TROCA
FINANCIO

F. 5525-9100  

JAGUAR 
S-TYPE V6 3.0
01/01 PRATA

P/ VENDER HOJE
F. 2977-2093  

DUSTER 2.0
R$ 46.900 - 12/13

PRATA AT
AC. TROCA - FINANC.

F.5525-9100

JETA 2.0 TSI
R$ 73.900 - HIGHLINE
12/13 - AUT. 4 POR.
PRETO, AR, COURO

F. 4765-6613

TIGUAN 2.0 TFSI
R$ 116.900 - 13/14
4WD AUTOMÁTICA
BRANCO/COURO

F. 4765-6613

ECOSPORT
R$ 59.000 FREESTYLE

14/15 2.0 16V AUT.
PRETO, AR, COURO

F. 4765-6613

JEEP - CHEROKEE
R$ 105.000 - 11/11
3.6 - 4X4 BLINDADA

95.000 KM
F. 99556-7859

COROLA GLI
R$ 45.000 - 10/11
AUT. CINZA, COURO

ÚNICO DONO
 F. 99461-4937

VOYAGE I
R$ 36.900 - 10/11

MOTION 1.6 - PRETO
SENS. ESTAC.
F. 4765-6613

VOLVO V40 2.OT
R$ 89.900 - 14/14

DYNAMIC AUT. 4 POR.
PRETO, PIL. AUT.

F. 4765-6613

F250 XL
R$ 57.000 - 05/06

T. DIESEL, 6 CC,
VERMELHA, AR COND.

F. 94523-6709

KIA - SORENTO EX
3.5 - 12/12 GASOLINA

PRETO 4X4
IMPECÁVEL

F. 7808-2249

COROLA GLI
R$ 11.900 - 98/98
MECÂNICO - PRATA

OTIMO ESTADO
F. 99978-4119

NEW FIESTA
R$ 49.900 - 13/14
1.6 TITANEO, AUT.
BRANCO, COURO

F. 4765-6613

SPORTAGE EX
R$ 96.900 - 14/15
4X2 2.0 16V AUT.

PRETO, BCO. COURO
F. 4765-6613

HILUX SW4 SRV
R$ 120.000 - 11/11
3.0 4X4 16V T. DISEL

100.000 KM
F. 99556-7859

CIVIC LXL
R$ 45.000 - 11/11
FLEX, MAN. CINZA
COMPLETO, U. D.
F. 97500-4005

MERCEDES C180
R$ 69.000 - 11/12
PRETA, U. DONO

ESTADO OK
F. 4837-5790

A1 1.4 TFSI
R$ 66.900 - 12/13
SPORTBACK ATTR

AUT. BRANCO
F. 4765-6613

A4 2.0 AVANT
R$ 99.900 - 11/12
TSFI AUTOMÁTICO

BLINDADO - BRANCO
F. 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$ 154.900 - 15/16
AMB., AUT. PRETO

COMP. BORDO
F. 4765-6613

BMW - 535I
R$ 129.900 - 10/11

3.0 24V AUTOMÁTICA
PRETO - BCO COURO

F. 4765-6613

S10 COLINA 2.8
10/11 - 4X4 DISEL

R$ 34.900
IMPECAVEL

F. 7809-1050

SILVERADO 
97/98 GASOLINA

VINHO COMPLETO
R$ 20.000,00
F. 94426-1238

NEW CIVIC LXL
R$ 54.900 - 12/13
1.8 AUTOMÁTICO
BRANCO - COURO

F. 4765-6613

A3 1.8
R$ 103.900 - 15/15
TSFI - AUTOMÁTICO
BRANCO - COURO

F. 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$ 139.900 - 12/13

AMB. AUT. 4 P.
PRETO - COURO

F. 4765-6613

TT ROADSTER
R$ 159.00 - 13/13
TSFI AUOMÁTICO
2 PORTAS - AZUL

F. 4765-6613

DS4 CITROEN
R$ 63.900 - 13/14

1.6 - 16V THP - AUT.
CINZA - BCO. COURO

F. 4765-6613

UNO MILLE
ECONOMY
R$ 14.000
IMPECAVEL

F. 4775-2815

UNO MILLE SX
R$ 7.500 - 97/97
2 PORTAS - REF.

VERMELLO
F. 7808-2249

AZERA
R$ 99.900 - 14/15
3.0 V6 AUT. PRETO

BCO COURO, PIL. AUT.
F. 4765-6613

COROLA GLI
R$ 45.000 - 10/11

CINZA, AUTOMÁTICO
ÚNICA DONA

F.99461-4937

BLINDADOS

CAMARO 12/12
PRATA, SS, 62, V8

14/MKM R$ 170.000
F. 4878-8917

HILUX SRV 05/06
PRETA 3.0 4X4 DIESEL

TURBINADA E 
AUTOMÁTICA.

F. 14-32033199

COROLLA XEI
15/16, PRETO, OK
OPORTUNIDADE

IMPERDÍVEL
F. 99579-3240

HILUX SW4
07/07 AUTOMATICA

PRETA, FILÉ
 VENDER HOJE
F.2977-2093

INFINITI 13/14
MODELO NOVO

OK, BRANCO 
PEROLADO

F. 4765-6613

JETTA 13/13
PRETO COMPLETO

PEQUENAS
 AVARIAS

F. 2925-0218

CAMINHÕES

AXOR 2533
06/06

EQUIPAMENTO
ROLLON ROLLOF
F.14-99652-4984

FOR CARGO 815
R$ 70.000 - 11/12
 R$ 10.000 DÉBITO
34/MKM ORIGINAL

F. 94426-1238

Aqui você fala.

Escolas 
de inglês 
prometem 
fluência.

A Park
cumpre.

PARA ANUNCIAR LIGUE: 98114-9290 | 3496-4033 - comercial@acidadedesp.com.br
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classificados
negócios & oportunidades

ADVOGADO

TRABALHISTA
CIVIL, EMPRESARIAL

E TRABALHISTA 
DR. PAULO ALMEIDA

OAB: 143.678
F.: 5524-1895

AULAS
E CURSOS

AULAS GRÁTIS
FORMAS DE 

CILICONE
ARTESANATOS

FIBRA DE VIDRO
F.: 2713-6868

BELEZA &
ESTÉTICA

PODOLOGIA
BUTSHER

TRATAMENTO E
CONFORTO PARA

OS PÉS.
CALO, CALOSIDADE
UNHA ENCRAVADA

F.: 5524-8945

COMUNICADOS

COMUNICADO
ADELINO FERREIRA
GOMES, NASCIDO

17-01-58, COMUNICA
EXTRAVIO DO RG
CONFORME B.O
15843445215.

COMUNICADO
CEMITÉRIO DE 

CAMPO GRANDE
NESSE SUBDISTRITO
CHAMA O RESP. PELO
JAZIGO DA Q. 27 R. 6
PARA REGULARIZAR

A EXUMAÇÃO E 
 TRANSFERENCIA
DOS FALECIDOS.

DETETIVES

1 A.A. DETETIVES
CASOS CONJUGAIS

EMPRESARIAIS
AT. GLS, SIGILO TOTAL
FOTOS E FILMAGENS

F.: (69)9213-6767

DETETIVE LUIZ
CONJUGAL, EMPRES.,
OUTROS. EXPERIENCIA

COMPROVADA
ATENDIMENTO 24 HS.

(11) 2947-2892

DEDETIZAÇÃO

DEDETIZADORA
DOM-GOM TEC

CUPINS, BARATAS 
E OUTROS INSETOS

F.: 5679-5884

EVENTOS &
FESTAS

SALÃO FESTAS
CASAMENTOS, 

ANIVERSSARIOS
REUNIÕES

ATÉ 150 PESSOAS
F.: 2659-5194

FÁCIL FESTAS
LOCAÇÕES

MESAS, CADEIRAS
CAPAS, TOALHAS,

TALHERES, TENDAS
F.: 5677-2868

LEILÕES

LEILÃO
360ª E 361ª HASTAS

PRESENCIAL - ONLINE
DIA 23|FEV.2016

 A PARTIR DA 10H
(11) 5041-5278

LEILÕES
FAZENDA 5.677 Ha 
CONFRONT. RIO|MT

SUGESTÃO DE LANCE
R$ 23.846.340,00
FAZENDA 82 ALQ.
CONFRONTO RIO

IGUATEMI|MS
INICIAL

R$ 1.956.729,00

FAZENDA 6.209 Há
CONFRONTO IGRAPÉ

FEIJÓ/AC
PROPOSTA MINIMA
R$ 1.341.144,00

leiloesjudiciais.com.br

ESOTERISMO

BUZIOS - CARTAS
CAMDOBLÉ, TRAGO
SEU AMOR DE VOLTA

POR MAIS DIFICIL
QUE SEJA. 

F.: 3737-8556

CONTABILIDADE

ORGANIZAÇÃO
CONTABILIDADE

ASSESSORIA FISCAL 
E TRABALHISTA

ABERTURA E
ENCERRAMENTO

F.: 3798-1990

CONSERTOS
& REFORMAS

ENCANADOR
ELETRECISTAS
VIDRACEIRO

PINTOR
TUDO PARA DEIXAR

SUA CASA NOVA
F.: 5623-1118

`
REFORME SEU LAR

ATLANTIS
PINTOR

ELETRECISTA
GESSEIRO, MANTAS

PEDREIRO
AZULEGISTA
TELHADISTA

F.: 9828-7188

SAÚDE

ESPAÇO ZEN
PILATES E

MASOTERAPIA
LIGUE E AGENDE

SEU HORÁRIO
F.: 96844-7576

ÓTICAS

A. J. BASTOS
TODA LINHA 

DE ÓCULOS SOLARES
COM 30% DESCONTO

F.: 5631-2302

INFORMÁTICA

APAREÇA NA NET
CRIAÇÃO DE SITES

LOJA VIRTUAL
HOSPEDAGEM
PUBLICIDADE
F.: 3061-0900

PLANET 
INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE
MICRO, NOTEBOOK

IMPRESSORAS, 
GAMES, REDES
F.: 94176-8943

SAPATARIA

SAPATARIA 
ARTUR AZEVEDO
SOLAS, SALTOS,

COSTURAS EM GERAL
30 ANOS DE TRADIÇAO

F.: 3060-2629

CONSERTOS DE
CALÇADOS JOSÉ

SOLA INTEIRA,
MEIA SOLA, SALTO.

CONSERTOS DE:
MALAS, BOLSAS, ETC.

F.: 99103-5892

BOX

CRIART ESQUADRIAS
BOX EM VIDROS

FECHAMENTO DE
AREA. TUDO EM 3 X

F.:5614-0101

PORTÕES

INSTAL FORT 
PORTÕES 

AUTOMATICOS
PORTÕES, CERCAS,

ALARMES, DVR
FECHADURA, CFTV

F.:3462-7326

RG AUTOMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE

PORTÕES, TROCA DE
CABO DE AÇO

CERCA ELÉTRICA
F.: 5565-0905

SERRALHERIA

SERRALHERIA
ARTÍSTICA DIRCE
PORTÕES, GRADES,
VITRAUX, ESCADA,
PORTAS DE AÇO,

INSTALAÇÃO
F.: 5612-2167

QUALI AUTOMAÇÃO
PORTÕES  AUTOMATICOS

INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO
F.: 5631-5852

LAVANDERIA

Dª. TEREZA
LAVAMOS, TERNOS,
PALETÓS, CAMISAS,

COBERTORES, CALÇAS
ENDREDON E TODO

TIPO DE ROUPA, 
NACIONAL E 
IMPORTADA

F.: 3067-0000

SOFT CLEAN
LAVANDERIA
RETIRAMOS E 
ENTREGAMOS

ACEITAMOS CARTÕES
F.: 5635-1538

MARCENARIA

RODRIGUES 
ARMÁRIOS

COZINHAS, GABINETES
SALAS, QUARTOS.

ENTREGO EM
10 DIAS ÚTEIS
F.: 5631-4282

MUDANÇAS

DESMONTAMOS E
EMBALAMOS

GUARDA MÓVEIS
CARRETOS E 

DOAÇÕES
F.: 3627-8973

J.B.L.K. MUDANÇAS
LOCAIS E

INTERESTADUAIS
SERVIÇOS DE
EMBALAGENS

 DESMONTAGENS E
MONTAGENS
F.: 5565-4793

REDES DE 
PROTEÇÃO

SACADAS E JANELAS
ÁREA DE SERVIÇO

GARANTIA DE
SEGURANÇA TOTAL

F.: 5854-0424

ASSISTENCIA
TÉCNICA

INTERSERVICE
MAQUINA DE LAVAR

GELADEIRA
MICROONDAS
LAVA-LOUÇAS

FOGÕES
F.: 5631-2026

SABARA
SERVICE

ASSISTECIA TÉCNICA
BRASTEMP, CONSUL,

CONTINENTAL,
ELETRO LUX,

SANSUNG, BOSCH.
F.: 5548-0832

CORTINAS

D’LARTUTTI
DECORAÇÕES

CORTINAS 
FORRAÇÕES

PAPEL DE PAREDE
CARPETES
PERSIANAS

PISOS:
PAVIFLEX

DECORFLEX
F.: 5611-2049

TAPEÇARIA

SANTO
ALBERTO

REFORMA DE 
MÓVEIS

EM GERAL
CORTINAS, TAPEÇARIA

LAVAGEM DE
BANCO DE CARRO

F.: 5632-1943

IMPERMEA-
BILIZAÇÃO

SOFÁ SUJO
LAVAMOS E

IMPERMEABILIZAMOS
VAL- LIMP

F.: 5678-4320 

LAVANDERIA 
SANTANA

LAVAMOS: SOFAS,
CADEIRAS, BANCOS
TAPETES, CORTINAS

HIGENIAÇÃO DE
VEÍCULOS

F.: 5016-1955

PSICOLOGIA

PSICOTERAPIA
DRª. NINA NORIE
ADULTOS, FAMILIA
ADOLESCENTES,

INFANTIL.
CRP 06-13687
F.: 5573-9390

PSICOLOGIA
CLÍNICA

TODAS AS IDADES
CASAIS E FAMILIA
KATIA REGINA DE 
ANDRADE SOUZA
CRP.: 06-94842
F.: 99319-5199

VERA PELIZZARI
PSICOLOGA

ATENDO TODOS 
OS CONVENIOS

COM REEMBOLSO.
CRO.: 06-120070
F.: 99988-9952

PSICÓLOGA 
CLÍNICA E 

PSICOTERAPEUTICA
ATENDIMENTO A

CRIANÇAS:
PSICODIAGNÓSTICO

E LUDOTERAPIA
ATENDIMENTO 

ADULTOS, FAMILIA
LAURA VIEIRA DE 

PAIVA CONDE
CRP 06-107955

PSICANALISTA (USP)
F.: 9.8386-3209

ODONTOLOGIA

DRª ELIZABETH
MARTORELLI
CRO - 60.334

CLINICA GERAL
ORTONDOTIA
ENDODONTIA

(CANAL)
IMPLANTES

F.: 5631-5295

REABILITAÇÃO 
BUCAL

DR. EDUARDO POLI
DE ANDRADE
CIRURGIÃO
DENTISTA

CRO - 48.694
CLINICO GERAL

ESPECIALISTA EM
IMPLANTOLOGIA
F.: 5524-7390

CLÍNICA
ODONTOLOGICA

COELHO
AGENDE SUA 
CONSULTA
TODAS AS 

ESPECIALIDADES
F.: 5632-1222

VETERINÁRIO

CLÍNICA 
VETERINÁRIA
E PET SHOP
CONSULTAS
CIRURGIAS

MEDICAMENTOS
BANHO/TOSA

TAXI DOG
ACESSÓRIOS

RAÇÕES
F.: 5614-3001

Tais
Estética e
Depilação

(11) 95798-1496

Atende-se em domicílio

PARA ANUNCIAR LIGUE: 98114-9290 | 3496-4033 - comercial@acidadedesp.com.br



A Cidade de S Paulo20 segunda-feira, 14 de março de 2016   Pinheiros 

domingo
sem pijama

cervejarianacional.com.br • 11 3034-4318 
Av. Pedroso de Morais, 604 • Pinheiros • São Paulo

CERVEJARIA NACIONAL.
AGORA ABERTA AOS DOMINGOS.

• Horário de Funcionamento: 13h00 - 21h00
• Almoço: 13h00 - 17h00
• Jogo de futebol: 16h00


