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Estamos em férias. E ai? Doce
mania
cidadeGOURMET

Concentradas em
dois quadriláteros de
Pinheiros, algumas
das melhores docerias,
sorveterias e lojas de
guloseimas da cidade
deixam no ar um
cheirinho de quero
mais. Impossível
resistir.|p5

A grana tá curta, a criançada entediada e você de cabelo em pé?
cidadeACESSÍVEL
Respire fundo, pegue a agenda e faça uma programação sob medida Um espaço para
para o seu bolso - e para a diversão deles - sem sair do bairro.|p8
a arte multi
inclusiva.|p12

cidadePET

cidadeREGIÃO

O cão
“faz
tudo”

Ilha de
entulho

Conheça os cachorros
treinados para ajudar
seus donos com
qualquer outro tipo
de deficiência ou
transtorno nas tarefas
do dia a dia.|p6

Para atravessar a
rua, moradores são
obrigados a driblar
uma montanha de lixo
acumulado há tempos
em um pedaço da
calçada.|p4
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Pinheiros em 10 edições
Nosso jornal chega à décima semana de circulação e, para comemorar, apresentamos
uma retrospectiva do que foi possível apurar sobre a região nesses dois meses de
trabalho.

Pinheiros é 10!
10 é uma metáfora muito
usada no Brasil. O fulano
é 10. Pelé, camisa 10. Os
melhores carregam esse
primeiro decimal numérico.
Vai ver, seja exatamente
por esse motivo, de ser o
primeiro número que saia
da casa isolada e sozinha do
um. Podia ser 100. Podia ser
1.000! Mas quem carregaria
tantos zeros nas costas? É
muito zero, meu Deus.
Se pela facilidade, por
comodismo ou por ser o
desbravador das casas dos
números, o 10 virou uma
febre. No futebol, então.
Havia tempos em que se
brigava pela famosa canarinha desse algarismo. Nem
mencionei, mas o sistema
binário, aquele que está
por trás de tudo no mundo,
é composto de: 1 e 0. Sem
falar a quantidade de dedos
que os humanos carregam.
Mãos e pés. Ah, já sei. Será
pela pouca prática e pela
dificuldade de se armazenar mais contagens que não
caibam nos dedos da mão
que o 10 ficou famoso? Para
se pensar...
Mas o que realmente vale
em todo histórico desse numerozinho é a grandiosidade que ele representa aqui.
Hoje. Para este A Cidade de
S. Paulo. Foram 10 capas,
10 reuniões, 10 fechamentos, 10 discussões, dezenas
de centenas de conversas,
algumas entrevistas, várias
fotos, curtidas do facebook,
curtidas no instagram, posts
e comentários na internet.
Ufa! De 10 em 10, estamos
indo longe. O nosso Cidadão
chega na décima edição
comemorando mais do que
mais uma semana de vida.
Comemorando a história de
contar e fazer história.

O A Cidade de S. Paulo completa 10 edições e 57 dias
trabalhando, procurando e divulgando o melhor do
melhor bairro de São Paulo. O que acha?

acidadedesp

A nossa história. Parabéns!
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Pinheiros se mostra
para os paulistanos - e
para quem vem de outros
cantos da cidade, do País
ou do mundo - como o
bairro de São Paulo para
curtir a noite. A região
dos barzinhos que fazem
‘ferver’ a Vila Madalena,
o lugar para onde todo
mundo que está em Sampa vai pular o Carnaval,
assistir ao jogo de Copa
do Mundo.. agitar, enfim.
Parece que essa característica está no DNA de Pinheiros. Então, como não
poderia deixar de ser, foi
por aí que o Cidade de
S.Paulo - que se propõe
a ser um veículo de informação, prestação de
serviço e entretenimento
para quem mora e trabalha na região - começou
sua missão de explorar o
bairro.
Logo na primeira edição, descobrimos que
Pinheiros é bem mais do
que um bairro boêmio.
É o bairro gourmet de
São Paulo. Isso porque
a região oferece o maior
número de opções gastronômicas por metro
quadrado da cidade. Nes-

se quesito, bate outros
bairros com a mesma
vocação, como Cerqueira
César e Jardim Paulista.
Dos 15 mil restaurantes
existentes na cidade, 339
estão em Pinheiros, 270
em Cerqueira César e
178 no Jardim Paulista.
Em relação aos bares, Pinheiros conta atualmente com 62 estabelecimentos, contra apenas 21 em
Cerqueira César.
Toda essa fama que a
região adquiriu torna a
vida de quem vive e trabalha por aqui - e mais
especialmente na Vila
Madalena - um misto de
paraíso e inferno. Paraíso porque é possível
aproveitar todas as facilidades de morar em um
lugar com infraestrutura
mais do que completa.
Inferno porque, em muitas ocasiões, disputar o
bairro com milhares de
outras pessoas que invadem suas ruas em busca de diversão significa
não conseguir chegar
com o carro na porta de
casa, ficar sem dormir
por causa do barulho e
amanhecer com lixo no

portão. “Ao contrário do
que muita gente acredita, a Vila Madalena é um
bairro residencial, ocupado 70% por moradias,
e com uma população
de 58 mil pessoas, além
de 40 mil que trabalham
na região”, explica o presidente da Sociedade
Amigos de Vila Madalena - SAVIMA, Cássio Calazans. “Não somos contra
o agito do bairro. Isso faz
parte da Vila. Mas é preciso haver regras e fiscalização mais rígidas para
evitar tumultos como os
que aconteceram nos últimos carnavais”, afirma
ele.
No Alto de Pinheiros,
o clima é outro. O verde
das ruas e a proximidade do Parque Villa Lobos
dão a impressão de paz
e sossego. Mas o bairro
sofre com a falta de segurança. Recentemente,
militantes contrários ao
impeachment da presidente Dilma Rousseff
fizeram manifestações
nas ruas próximas à casa
do presidente interino
Michel Temer, que mora
por lá. Em pelo menos

duas ocasiões, ficou difícil para os moradores
entrar ou sair de suas
residências, muitas delas
pichadas pelos manifestantes. Para melhorar a
segurança, a SAAP - Associação dos Amigos de
Alto dos Pinheiros está
propondo a instalação
de câmaras de monitoramento pelo bairro. A
ideia é instalar 12 aparelhos em pontos estratégicos, capazes de ler
placas de carros e rostos
de pessoas. Pontos positivos e problemas à parte, a cada edição do jornal descobrimos novas
facetas das ruas de Pinheiros. Apuramos que
a Teodoro Sampaio, por
exemplo, não é apenas a
rua dos móveis e da decoração. É também a rua
da moda, concentrando
inúmeras butiques, e
dos aficionados por instrumentos musicais, que
frequentam os quarteirões iniciais da Teodoro
em busca da guitarra dos
seus sonhos. A Teodoro
Sampaio ainda esconde
parte da história da cidade. Pertinho da Praça Be-

nedito Calixto, fechada
por um pórtico onde se lê
a data de 1928, está a Vila
Cândida, um conjunto de
sobradinhos geminados,
pintados um de cada cor,
que testemunha o início
da industrialização da cidade. Já a Cardeal Arcoverde não é só a rua do
cemitério. É também o
local que concentra várias lojas de restauração
de móveis.
Reportamos,
ainda,
que Pinheiros passa por
importantes transformações por conta da Operação Urbana Faria Lima.
Quem conheceu o Largo da Batata anos atrás
e passa por lá agora, vê
a diferença. Diferença
que, depois de mais de
uma década, ainda precisa ser melhorada com
a conclusão das obras
de reconversão, prevista
para daqui a 24 meses.
Tempo demais, não
é? Mas nós, do Cidade,
esperamos
continuar
por aqui, para reportar
a cada um de vocês as
delícias, as mazelas e as
novas caras de cada pedacinho de Pinheiros.
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Ilha de entulho

Brigadeiro Doceria & Café
R. dos Pinheiros, 230 - Tel.: 3774-7612
R. Padre Carvalho, 91 - Tel.: 3813-6656
La Bombe
R. dos Pinheiros, 223 - Tel.: 2628-7667

Pelo cruzamento da Rua dos Pinheiros com a Avenida Faria Lima passam milhares de
pessoas por dia, que, para atravessar a rua, são obrigadas a driblar uma montanha de lixo
acumulado há tempos em um pedaço da calçada.
Na cidade de São Paulo existem hoje mais de 3
mil ‘pontos viciados’ de
entulho, locais onde já
se tornou comum o acúmulo sistemático de todo
tipo de objetos descartados irregularmente pela
população e não recolhidos pelas concessionárias contratadas pelo poder público para realizar
a coleta de lixo. Os dados
são da própria Prefeitura, que reconhece o problema mas, em muitos
casos, demora a dar uma
solução para ele.
Um desses ‘pontos viciados’ persiste bem no
coração de Pinheiros,
mais precisamente na esquina da Avenida Faria
Lima com a Rua dos Pinheiros. Em uma ilha no
cruzamento dessas duas
vias acumulam-se cadeiras, restos de tecidos,
sacos e uma montanha
de papelão. Todo esse
lixo atrapalha a passagem dos milhares de pedestres que passam por
ali todos os dias. “Esse
entulho todo foi se juntando aí aos poucos, até
virar essa montanha”,
diz o auxiliar de limpeza Aldair dos Santos, que
passa diariamente pelo
local. “O entulho só aumenta e a Prefeitura não
vem retirar”, reclama.
A pedido do jornal, a
Subprefeitura de Pinheiros deslocou uma equipe
até o cruzamento da Faria Lima com a Rua dos
Pinheiros para verificar
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Gelati Italia
R. dos Pinheiros, 275 - Tel.: 3064-1778
Le Chef Gatô
R. Joaquim Antunes, 424 - Tel.: 2924-9991
Papabubble
R. dos Pinheiros, 282 - Tel.: 2768-2282
Bolo à Toa
R. Padre Carvalho, 103 - Tel.: 2857-4857
Confeitaria Dama
R. Ferreira de Araújo, 376 - Tel.: 5182-5088

Doce mania
Concentradas em dois quadriláteros de Pinheiros,
algumas das melhores docerias, sorveterias e
lojas de guloseimas da cidade deixam no ar um
cheirinho de quero mais. Impossível resistir.

o problema. De acordo
com o órgão, “foi constatado que o local não
é um ponto viciado de
entulho, uma vez que o
lixo está próximo a um
morador de rua lá instalado”. A subprefeitura se
comprometeu a solicitar
orientação e apoio da Assistência Social a fim de
realizar um serviço mais
pontual na região, visando a remoção de grandes resíduos e a limpeza
mais eficiente da via.
Segundo a subprefeitura, a Inova, empresa

contratada para coletar
entulho na região, também já foi acionada para
fazer o serviço no local.
Antes da remoção a concessionária fará a análise do material, para verificar o tipo de entulho
despejado e, assim, definir para onde ele será
levado. Dependendo do
material, ele será destinado a um Ecoponto ou
aterro sanitário.
Para evitar que o lixo
se acumule e se espalhe,
vale frisar que em Pinheiros há dois Ecopon-

tos, que são unidades
para o descarte gratuito
diário de até um metro
cúbico, aproximadamente 18 sacos, de entulhos,
madeiras, podas de árvores e grandes objetos,
que podem ser levados
lá pela própria população. Eles estão localizados na Praça do Cancioneiro, nº 15 (Baixos da
Ponte Eng° Ary Torres)
e na Rua Girassol, nº 15,
esquina Rua Luís Murat,
na Vila Madalena. Todos
os Ecopontos funcionam
de segunda a sábado, das

Língua japonesa - Curso básico e
Intermediário
ARTES E CURSOS

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

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

6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às
18h. Mais informações
também podem ser obtidas pelo telefone 08007777 156.
De acordo com a
subprefeitura, a população deve denunciar
sempre os locais com
acúmulo de lixo ou entulho, para que a remoção
possa ser realizada.

Subprefeitura de Pinheiros
Av. Nações Unidas, 7.123
Tel.: 3095-9595

Como se não bastasse ser a
região dos barzinhos que
chamam os paulistanos a
curtir a noite, Pinheiros
também é o endereço dos
chocólatras e viciados em
todo tipo de gostosuras
cheias de açúcar. Não dá
para passar impune - ou
seja, sem cair na tentação
de sair do regime - pelo
quarteirão da Rua dos Pinheiros entre a Joaquim
Antunes e a Cônego Eugênio Leite ou pelas ruas
Ferreira de Araújo e Padre
Carvalho, já próximo à confluência com a Nova Faria
Lima. Lá se concentram
algumas das melhores docerias, brigaderias, sorveterias e lojas de guloseimas
de São Paulo, com vitrines
graciosas, ambientes aconchegantes e delícias que
mexem com o paladar de
qualquer um que passe por
ali. Resistir, não dá!
Uma das mais tradicionais
na área é a Brigadeiro Doceria & Café, que vende rabanadas, pavês, bolos por
peso e outras delícias, entre
elas, é óbvio, o brigadeiro.
A marca tem duas unidades na região - uma na Rua
dos Pinheiros e outra na Padre Carvalho.
Os éclairs - conhecidos por
nós como ‘bombas’ - dos
mais variados sabores
são a especialidade da La
Bombe, que também serve

bolos e cafezinhos. Quem
adora brigadeiro não deixa
de bater ponto na Le Chef
Gatô, que oferece uma infinidade de versões desse
que é o doce mais amado
pelos brasileiros. Quer um
bolo do tipo caseiro, prá
comer quentinho, saído do
forno? É só dar uma passadinha na Bolo à Toa, que
fica na Rua Padre Carvalho.
O cardápio da casa tem 15
sabores, como coco, maracujá, fubá com goiabada
e formigueiro. Todos com
aquele furo no meio, como
os que a nossa mãe ou avó
costumam fazer.
Mas, sem dúvida, a vitrine
mais atraente dos quarteirões doces é a da Papabubble, na Rua dos Pinheiros. A
franquia espanhola faz balas e pirulitos de mais de 30
sabores à vista dos clientes.
Já dá para sentir de longe
o cheirinho de açúcar no
ar. Pelo vidro que separa
a área de preparo do resto
da loja, os clientes observam, salivando, a mistura
de água, açúcar e glicose de
milho entrar em ebulição. E
depois a massa ganhar cor
em uma mesa refrigerada e
ser puxada e repuxada, até
se transformar em pirulitos e balas servidos ainda
quentes. Quem preferir,
pode escolher entre os pacotes prontos. Ninguém
merece tanta tentação...

Para antes da sobremesa:
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
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
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
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$50,00
Rua Antônio Bicudo, 97
3082-4365
CERVEJARIA NACIONAL | A Cervejaria Nacional, fábrica-bar localizada em Pinheiros, é
conhecida pelas cervejas artesanais produzidas no próprio local. Entre os “comes”, destaque
para o Risoto de Costelinha (R$ 35) e o Bife à Parmegiana (R$ 39).
De R$25,00 a R$87,00
Av. Pedroso de Morais, 604
3360-3122
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O cão “faz tudo”
Você, com certeza, já ouviu falar dos cães-guia, aqueles que acompanham pessoas cegas. Mas
além deles existem cachorros treinados para ajudar seus donos com qualquer outro tipo de
deficiência ou transtorno nas tarefas do dia a dia. São os cães de assistência. Fofos e prestativos.
Eles podem se tornar
verdadeiros executivos
ou donos de casa. Carregam sua mala, buscam
roupas e objetos, abrem
portas, acendem e apagam luzes. Os cães assistentes dão a maior força
para os seus donos, ajudando nas tarefas corriqueiras de quem tem
variados níveis de deficiência de mobilidade,
deficiência auditiva e até
mesmo transtornos psicológicos e epilepsia. São
bem mais que os ‘olhos’
do dono, como se costuma dizer sobre os já conhecidos cães-guias, que
acompanham
pessoas
com deficiência visual
ou cegas. Podem ser seus
‘braços’, ‘pernas’, ‘ouvidos’ e ‘enfermeiros’.
A formação do cão assistente se baseia em um
treinamento minucioso,
que foca não somente
no condicionamento do
comportamento do bichinho, mas também no
seu potencial de socialização com humanos e
outros animais e na relação com o próprio tutor, o qual ele auxiliará.
“Tudo deve ser feito de
forma gradativa e prazerosa para o cão”, frisa
Sergio Moro, psicólogo
canino e adestrador que
atua em São Paulo.
O especialista afirma

que não há uma raça específica indicada para se
tornar um cão de assistência – ou seja, qualquer
animal pode ser treinado com tal objetivo, desde que o treinamento se
inicie logo nos primeiros
meses de vida do cachorro. “A partir do trigésimo
dia de vida, você já pode
começar a trabalhar com
este treinamento. Por
exemplo, os cães de faro
já começam a ser preparados para o trabalho
antes mesmo de abrir os

olhos. Então, para todo
tipo de adestramento,
você aproveita o desenvolvimento dos sentidos
do cão”, explica. No entanto, raças como Labrador e Golden Retreiver
são as mais usadas para
esse tipo de trabalho.
O treinamento é longo
- pode durar dois anos e o tempo de serviço do
cão chega a sete anos.
O rapper Billy Saga,
que é cadeirante, pode
ser visto nas praças do
Alto de Pinheiros em

Quem ama,

cuida.

companhia de seu cão
de serviço, um Golden
Retreiver. Saga faz campanha para que esses
animais sejam aceitos
em locais públicos, como
hoje já acontece com os
cães-guia. Tetraplégica
há vários anos, a deputada federal Mara Gabrilli também pensa em
contar com os serviços
de um cão assistente. Ela
mora sozinha, dividindo
o tempo entre os apartamentos em Brasília e São
Paulo, e é assistida por
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OM, OM, OM...
Nem recitar o mantra dos mantras da yoga faz você relaxar? Então tire
um tempo do trabalho e elimine o stress em um day spa. Ah, e se quiser
aproveitar, muitos deles têm sessão de yoga também.

cuidadoras 24 horas por
dia. “Mas se em algum
momento uma delas passa mal, o cão assistente
poderia me ajudar, por
exemplo, apertando um
botão de emergência
para chamar socorro”,
explica ela.

Serviço:
Cão Inclusão - centro de
treinamento especializado
em cães de assistência
www.caoinclusao.com.br

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

Petland Pinheiros
Rua dos pinheiros, 726 - Pinheiros, SP

(11) 3060-9235

No meio do corre-corre da cidade, eles são
uma ilha de paz e tranquilidade. Um lugar que
deveria ser obrigatório
a todo ser mortal estressado frequentar quando
está a pique de um ataque de nervos. Ou seja,
naqueles dias em que
você acorda de mau humor, cria caso com seu
companheiro (a), fica
de cabelo em pé com a
birra dos filhos e, finalmente, quando chega
no escritório, o chefe te
chama e pede aquele relatório ‘prá ontem’.
Antes que você saia

totalmente de controle,
considere a ideia de fazer um tratamento relaxante em um day spa. Se
a grana permitir, invista
em um pacote mensal,
assim você se previne
de um colapso e garante
uma vida mais leve para
si próprio e para quem
convive com você.
Quem mora ou trabalha na região de Pinheiros tem inúmeras
opções desse tipo de clínica. Elas oferecem um
verdadeiro
tratamento de rei (ou rainha).
Massagens com pedras
quentes ou em macas

enfeitadas com pétalas de rosas, banhos de
ofurô, shiatsu, drenagem linfática, esfoliação,
spa dos pés e das mãos,
hidratação
corporal...
Fora isso, ainda incluem
tratamento estético e de
beleza completos, como
limpeza de pele e serviços de pedicure e manicure. Ou seja, é prá sair
linda (o) e relaxada (o).
Os pacotes variam,
mas a maioria dos spas
têm programação para
dia inteiro, com almoço incluso, e meio período. Os tratamentos
oferecidos também são

diversificados: tem spa
relaxamento,
desintoxicante, revitalizante. E
para quem é super ligado na rotina, alguns até
oferecem atendimento
em horários alternativos, como domingo ou
mais à noite. Para os
apaixonados, dá para
fazer as sessões de relaxamento a dois, no
maior clima romântico.
Os workaholics também
têm vez nos day spas.
Muitos deles oferecem
ambientes
específicos
para eventos corporativos, tudo em um ambiente relax, é claro.

Day Spas em Pinheiros
Olímpia Spa
Unidade Vila Madalena
R. dos Tamanás, 137
Tel.: 2122-4027
Buddha Spa
Al. Gabriel Monteiro Silva, 77
Tel.: 3062-7790
Espaço Girassol Spa & Yoga
R. Fradique Coutinho, 1190
Tel.: 2925-9000
Espaço Kurma
R. dos Macunis, 244
Tel.: 2528-9588
Aigai Spa
R. dos Macunis, 397
Tel.: 3034-3939
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FÉRIAS, E AÍ?
A grana tá curta, a criançada
entediada e você de cabelo
em pé? Respire fundo,
pegue a agenda e faça uma
programação sob medida para
o seu bolso - e para a diversão
deles - sem sair do bairro.

S

abe aquela conversa
clássica com sua vizinha no elevador? Ela
entra com um sorriso
- cansado - e comenta:
“Que bom, a criançada já tá de
férias, né.” E você dá a resposta
de sempre, com uma risadinha
boba: “Férias prá eles, prá mim
é mais trabalho...” E se despede, desanimada, rumo à porta
de casa, onde seus filhos, com
certeza, vão te cobrar: “Mãe,
quero fazer alguma coisa...”
Antes de dar uma desculpa
qualquer ou mandá-los jogar
vídeo game, encare o problema
‘de frente’, como dizem por aí.
Se sua família não tem planos
de viajar - o que está cada vez
mais difícil nessa época de crise - chame os pimpolhos e mostre a eles as várias opções para
se divertir por aqui mesmo,
sem sair do bairro. E gastando
bem pouquinho, o que é melhor! Vocês podem organizar
juntos uma agenda de atividades, que mesclam teatro, cinema, brincadeiras ao ar livre em
parques, trabalhos manuais...
Com tanta curtição, a família
nem vai sentir ‘o peso’ das férias. E todos vão se divertir de
montão.
Nos dias de sol, um piquenique no Parque Villa Lobos é o
programa ideal. Além do aluguel de bicicletas, da pista de
skate e do playground, o parque terá uma atividade especial
nestas férias: uma pista de patinação no gelo. É prá entrar direto no clima do inverno... Sem

gastar nada, pois o programa é
gratuito. A pista funcionará de
8 a 17 de julho, de segunda a
domingo, das 11 às 19 horas. As
crianças de 5 a 14 anos podem
patinar acompanhadas dos
pais. Para os pequenos haverá
um trenó que será empurrado
por monitores, circulando pela
pista. Pensa: não é melhor que
esquiar nos Alpes suíços? Pelo
menos aqui não faz tanto frio!
Para o mês de férias, o Sesc
Pinheiros também preparou
uma programação especial
voltada às crianças. Além da
exibição de filmes e das apresentações teatrais, musicais e
circenses, diversas oficinas e
vivências serão oferecidas ao
longo do mês de julho. Dentre
os destaques estão a minitemporada do Circo Zanni no Teatro Paulo Autran; a Mostra de
Repertório da Cia Imago, com
as apresentações de teatro de
bonecos Pedro e o Lobo, Carnaval dos Animais e Alice no País
das Maravilhas, que utilizam a
técnica do Teatro Negro (com
manipuladores invisíveis aos
olhos do espectador); a oficina
Cidadela de Blocos, em que os
participantes terão a oportunidade de construir, em conjunto, uma cidade feita de blocos
de Lego; além da já tradicional
Feira de Troca de Brinquedos,
em que os pequenos disponibilizam brinquedos em bom
estado que não mais lhes interessam, em troca de outros,
trazidos por outras crianças. A
programação pode ser confe-

Para se divertir e muito mais:
rida no site do Sesc Pinheiros
(www.sescsp.org.br/pinheiros)
Se os seus filhos já são grandinhos - têm mais de 12 anos
- entre com eles no universo
dos escape games. Nunca ouviu falar disso? Trata-se de espaços onde um grupo fica fechado, por uma hora, em uma
sala temática, e precisa descobrir como sair de lá. Os temas
são os mais variados: castelo
assombrado, mundo zumbi,
Hanibal, prisão de segurança
máxima, cadeira elétrica. Inaugurado em maio em Pinheiros,
o Escape Hotel promete ser

uma experiência inesquecível.
São três roteiros desenvolvidos em cinco salas - isso porque há a possibilidade de dois
grupos disputarem o mesmo
roteiro, cada um em uma sala
diferente. Um dos temas é “A
Loira do Banheiro”, aquela figura angelical, mas mortífera,
que aparece no espelho e quer
te pegar pelo pescoço. O outro
é “O Tempo”, onde o objetivo
é resgatar um amuleto entre
ossários, tumbas e outros perigos. Por fim, em “A Cena do
Crime”, os participantes precisam usar raciocínio lógico e po-

der de dedução dignos de um
detetive para desvendar um
assassinato. Em julho, além de
jogar, os grupos poderão participar de oficinas arrepiantes.
Nas Tardes de Mistério, haverá
um bate-papo sobre desvendar
crimes com o mestre Sherlock Holmes. Já as noites serão
de horror, com personagens
aparecendo para te assustar a
qualquer momento. Os jogos
custam entre R$ 69,00 e R$
79,00 por pessoa, dependendo
do horário, e as reservas podem ser feitas no site www.escapehotel.com.br.

Já para os pequenos que
adoram por a mão na massa,
vale investir em um pacote do
espaço StartArte, dedicado a
atividades manuais, em parceria com a empresa Minichefs. Lá o seu filho vai se transformar em cozinheiro e fazer
deliciosos popcakes (pequenos
bolos na ponta do palito) e
baguetes recheadas, costureiro e jardineiro. O programa é
dedicado a crianças acima de
quatro anos e vai de 4 a 23 de
julho. Os preços variam de R$
550,00 a R$ 900,00 de acordo
com o pacote contratado.

Sesc Pinheiros
R. Pais Leme, 195 - Pinheiros
Tel.: 3095-9400
Parque Villa Lobos
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Pinheiros
Tel.: 2683-6302
StartArte
R. dos Macunis, 180 - Alto de Pinheiros
Tel.: 7864-3189
Escape Hotel
Av. Pedroso de Morais, 832 - Pinheiros
Telefone 3637-0007
www.escapehotel.com.br
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Dito que revela grosseria
Método de acondicio- Marca da
namento de produtos vida do
alimentícios
milionário

© Revistas COQUETEL

Raça de cães de
Romance de Markus
caça de pelo curto
Zusak (Lit.)
Decímetro
Nome vulgar do
Parada
(símbolo) hidróxido de cálcio

Ronaldo
Fraga,
estilista
mineiro

Historiador
grego do
século IV
a.C.
Material
trabalhado pelo
eborário
Copia de
forma
fraudulenta
Armadilha

Gêmeos - 21/05 a 21/06
Enorme probabilidade de realizar suas mais antigas esperanças e desejos se apresentará hoje. Terá também, aumentos de
lucros e muito progresso profissional. Ótimo as novas amizades e ao amor. Invente qualquer motivo convincente para se
encontrar com aquela pessoa que é muito especial para você.

Mancada
(bras.)
Museu de
Niterói

Diz-se do
bife muito
passado
(pop.)

Cada peça
artística do
acervo de
um museu

Nocivo
Título nobiliárquico
inglês
Não funda
(bras.)
Lavrada
(a terra)

Unidade de
alocação
do espaço
em disco
(Inform.)

País cuja
capital é
Canberra
Esperto;
sagaz
Conversa
(pop.)
Exercer
as prerrogativas
de dono

O rei
traído por
Guinevere
(Lit.)
Subornar
(p. ext.)
Arco, em
francês

Cabo (?),
acessório
de câmera
digital

Caráter do
oxigênio,
para o ser
humano
Catinga
(bras.)

Libra - 23/09 a 22/10
Estímulo para mudanças na vida financeira. Alguns prejuízos poderão se alternar com novas formas de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias elevadas e filosóficas
que poderão levá-lo a fazer mudanças profundas na sua
maneira de ser.

Delcídio
do (?),
senador
brasileiro
Brado do
flamenco
Edição
(abrev.)

Topo (de
serra)
Erva do
tereré
Prazer do
intelectual

Escorpião - 23/10 a 21/11
Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos,
de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a
veterinária. Todavia, terá algumas dificuldades, mas, se agir
com otimismo e inteligência, tudo acaba dando certo.

54, em
romanos
Taxa de
juros
Pele endurecida
Disparo de
revólver

3/arc. 5/imota. 6/pícaro. 7/cluster — pointer. 11/éforo de cime — vale de aosta.
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Virgem - 23/08 a 22/09
Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, neste dia, para solucionar problemas pendentes. Conte consigo e
seja mais otimista e perseverante, que tudo sairá a contento.
Cuide da saúde e da reputação.

Estágio
da vida
do inseto
Resida

Região
italiana
nos Alpes

Local de
prática do
"rafting"
(pl.)

Leão - 23/07 a 22/08
Cuidado com a vida conjugal se for casado. Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para
lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Evite brigas com os inimigos.

A
L
I
C
I
A
R

(?)-fé: caracteriza o
sofisma
(Filos.)

Câncer - 22/06 a 22/07
Acautele-se um pouco diante das notícias que ouvir falsas
ou favoráveis. Momento excepcional para a vida amorosa
e conjugal. Fator de benefício real. Controle suas despesas
domésticas. Você está com uma tendência a se desligar completamente do mundo e esquecer-se dos seus compromissos.

E
M
O B
A
C L
A
G
E
M
V A
V
A
C
U
C O

Peça
circular do
chaveiro
Traje de
(?), informação de
convites

Áries - 21/03 a 19/04
Maior facilidade para eliminar certas situações que havia se
tornado inadequado, abrindo caminho para uma renovação
global na sua vida. Possibilidade de grandes desenvolvimentos na vida material.
Touro - 20/04 a 20/05
Cuidados para não magoar seus companheiros de trabalho,
criticando demasiadamente suas qualidades profissionais,
pois todas as pessoas possuem valor naquilo que fazem,
independente do reconhecimento dos outros.

Idi (?)
Dada, ditador ugandense
Antigo
Testamento (abrev.)

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Sagitário - 22/11 a 21/12
Neste dia, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e
teimosas procurando soluções precipitadas para um assunto
qualquer. Não se deixe influenciar. Previna-se contra riscos
de perder dinheiro.
Capricórnio - 22/12 a 19/01
Momento de alegria e de íntima realização no amor. Possibilidade de concretizar um relacionamento amoroso há muito
esperado. Mais coragem na maneira de ser com as pessoas.
Atritos no trabalho e com pessoas que se oporão frontalmente a você.
Aquário - 20/01 a 18/02
Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com
otimismo e decisão. Ouça e aprecie as sugestões que receber.
Lucrará muito com isto. Algumas contrariedades em seu lar
estarão previstas para o período da manhã.
Peixes - 19/02 a 20/03
Agir com prudência e decisão será norma principal e
válida para este dia. Quaisquer dificuldades que possam
surgir, serão facilmente contornadas. Conte com os familiares. Nesta noite, libere-se, fazendo apenas o que lhe
der vontade, mesmo que você não saia de casa.

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Matéria em parceria com a AME-SP (www.ame-sp.org.br)

Um espaço para a arte
multi inclusiva
A nova sede da OSCIP Mais Diferenças abriga o primeiro espaço de
arte inclusiva da cidade de São Paulo – o único com programação
em diversas linguagens 100% acessível a pessoas com deficiência.
Quer ver um filme,
uma mostra ou exposição totalmente adaptados e com recursos para
pessoas com qualquer
tipo de deficiência? Então o endereço certo é a
recém inaugurada casa
da OSCIP Mais Diferenças, na Rua Lisboa, em
Pinheiros. O novo espaço é, por enquanto, o
único na cidade de São
Paulo com programação
cultural que atende às
necessidades de cegos,
surdos e pessoas com
deficiência física e mental.
“Nossa intenção é que,
cada vez mais, possamos abrir a casa e promover ações públicas e
comuns, ou seja, que sejam de todos, com todos
e para todos”, destaca
Carla Mauch, coordenadora-geral da MD.
Um bom exemplo do
que a casa pode oferecer
aconteceu de 4 a 10 de
outubro. Durante quase
uma semana, o espaço
foi palco de uma programação inteiramente
dedicada à arte, com exposição multissensorial,

OSCIP Mais Diferenças: Rua Lisboa, 445 - Cerqueira César - São Paulo, SP - Tel: (11) 3881-4610
Fanpage Mais Diferenças: confira os eventos no Facebook - http://on.fb.me/1u2zcyM

show e cinema. No primeiro dia de programação, foi aberta a exposição “Múltiplo Comum”,
que reuniu obras de
arte visuais, táteis e sonoras – todas elas com
recursos de acessibilidade para pessoas com
deficiência.
Participaram da mostra os artistas Marcos Abranches,
Paulo Bordhin, Rogério
Ratão, Billy Saga, Cos-

tados e Tiago Marchesano. Já a apresentação
do rapper Billy Saga e
seus convidados contou
com equipamentos que
ampliam a vibração do
som,
transformando-a em sensações táteis;
tradução
simultânea
para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);
e audiodescrição para
smartphones e tablets
através do aplicativo

WhatsCine.
Ao longo dos próximos meses, a organização realizará novas
atividades culturais, de
modo a firmar o Espaço
no calendário paulistano das artes e sempre
numa perspectiva inclusiva – os recursos de
acessibilidade serão um
pré-requisito para todas
as atividades.
“A experimentação é

Clínica e atendimento 24h.
Av. Rebouças, 2907 - Pinheiros, São Paulo, SP
11 3073-0010 / 3062-8355
www.domoclinica.com.br

inerente à área de desenvolvimento de conteúdo
acessível. A programação nos proporcionará
novas
oportunidades
de aproximação com o
público com e sem deficiência, contribuindo
para a democratização
da cultura inclusiva”,
afirma Ana Rosa Bordin,
coordenadora da área
de conteúdo acessível
da MD.
A MD planeja também
ampliar o leque de atividades oferecidas. A
ideia é promover oficinas, exposições, cineclubes e outras atividades.
Diferentes artistas serão
convidados a colaborar.
“As
características
principais da iniciativa
são uma produção artística pensada em um
contexto inclusivo desde
sua criação; a participação de artistas com deficiência e a promoção
da experimentação e do
diálogo para construção
de conhecimentos coletivos”, explica Tiago
Marchesano, coordenador do Núcleo de Práticas Culturais Inclusivas.

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Só olhar para
os dois lados
não basta
Os problemas de sinalização nos
principais cruzamentos de Pinheiros
são tantos que nem adianta seguir o
conselho que nossas mães e avós nos
davam quando éramos crianças e
íamos atravessar a rua sozinhos.
Usar a faixa de segurança e esperar o farol verde de pedestre para atravessar no cruzamento
das avenidas Rebouças e
Faria Lima não significa
que você fará uma travessia segura. Nesta, que
é uma das esquinas mais
movimentadas de Pinheiros, na maioria das
vezes é preciso contar
com a sorte para não levar um susto com a moto
ou o ônibus que invadem
a faixa. Também é preciso andar apertando bem
o passo - ou melhor, correr mesmo - para não ficar no meio da rua quando o farol abrir, o que
acontece, digamos, em
um piscar de olhos... Se
para o pedestre comum
esse já é um momento
de tensão, para uma pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, para a mulherada
que não dispensa o salto
alto, e para mamães com
carrinhos de bebê esse
exercício diário transforma-se em uma aventura
perigosa.
O mesmo acontece no
Largo da Batata. Quem
passa por lá tem a facilidade de contar com
a estação do metrô Faria Lima na porta e não
precisa mais ‘driblar’
os bolsões de parada de
ônibus, que com as obras
de reconversão foram
transferidos de local. As
faixas de pedestres estão
bem pintadas, mas, como
a via ali é muito larga,
atravessar no tempo do
semáforo também é um
desafio. E se não bastasse tudo isso, São Pedro
- mesmo sem querer, é

claro - tem dado uma
ajudinha para complicar
o trânsito não só em Pinheiros como na cidade
inteira. Como todo mundo já percebeu, e não
para de reclamar disso,
com as chuvas abundantes dos últimos meses os
faróis teimam em ‘pifar’
cada vez mais e ficar no
amarelo piscante, atrapalhando a vida de pedestres e motoristas.
Responsável pela operação do trânsito na cidade - ou seja, pelas ações
coordenadas que propiciam a mobilidade de
pessoas e bens com segurança e fluidez - a Companhia de Engenharia
de Tráfego - CET explica
que os tempos nos cruzamentos com semáforos
(travessia de pedestres/
fluxo veicular) levam
em consideração aspectos como adensamento
de pedestres na região,
alta ou baixa densidade
de veículos circulantes
nas vias principais e adjacentes, presença de estabelecimentos (comércio/ensino/saúde), bem
como outros elementos
que geram impactos no
trânsito. A partir dos resultados auferidos em
monitoramentos, então,
define-se a programação dos equipamentos,
sempre, de acordo com
o órgão, valorizando a
segurança de todos os
agentes envolvidos na
malha viária.
“O problema é que esse
cálculo parece não levar em conta o tempo
suficiente para que uma
pessoa com dificuldade
de locomoção atraves-

se com tranquilidade”,
diz o jornalista Eduardo
Trombetti, que costuma
caminhar pela região.
“É comum ver vários
pedestres encurralados
no meio do cruzamento porque o farol abriu
antes dele conseguir
chegar ao outro lado da
rua”. Segundo a CET, os
tempos de verde e vermelho piscantes dos semáforos destinado à travessia de pedestres na
cidade estão sendo alterados de forma gradativa, dentro do Programa
de Proteção à Vida (PPV).
De acordo com o órgão,
os semáforos da região
de Pinheiros estão sendo
modernizados
através

do Programa de Revitalização Semafórica realizado pela Secretaria Municipal de Transportes
com apoio da Prefeitura.
Quem tem dificuldades
para cumprir a travessia
no tempo do semáforo
em um determinado cruzamento pode entrar em
contato com a CET pelo
telefone 1188 e pedir
uma análise no local. O
mesmo telefone pode ser
usado para passar informações sobre semáforos
apagados e outros problemas frequentes de
trânsito.
Em relação ao grande número de semáforos com
problemas na cidade, a
CET esclarece que desde

2013 está em operação a
Central de Manutenção
Semafórica de controle
dos dados. Ela possibilita que semáforos apagados, em amarelo intermitente ou estacionados
sejam detectados de forma automática, sem a
necessidade de aviso
pela população, agentes
de trânsito ou órgãos
de imprensa. Assim, de
acordo com o órgão, a
manutenção é agilizada,
podendo, inclusive, algumas falhas serem reparadas remotamente.

Mais informações podem ser
obtidas no site da CET
www.cetsp.com.br
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Prá ir com toda a turminha

|crônica [ LEO COUTINHO ]

Um prefeito para a Vila Madalena II
Para continuar a crônica do último domingo
sob um olhar mais prático, nada melhor do que
começar com um número
retumbante: segundo o SP
Convention & Visitors Bureau, só na cidade de São
Paulo o setor de bares e
restaurantes gera meio milhão de empregos diretos e
indiretos.
Melhor ainda, entre os
empregos indiretos muitos
são gerados em negócios
locais, vizinhos, provocando uma cadeia virtuosa de
desenvolvimento. A padaria, o açougue, o supermercado, a feira-livre, a
lavanderia, o ponto de taxi,
a floricultura e, mais recentemente, até a cervejaria do
bairro é prestigiada.
Entre os empregos diretos, o que mais se destaca é
o de garçom. E é desnecessário lembrar que eles são
amigos da freguesia, um,
dois, três ou mais em cada
esquina. Conhecem os hábitos, os gostos, as turmas,
as famílias dos frequentadores assíduos e funcionam como elos sociais na
comunidade.
A ideia original desta
crônica foi propor um “prefeito noturno” para essa
comunidade, um agente
público que, assim como
em outras cidades, tivesse a
atribuição de olhar atentamente para os problemas e
oportunidades do setor.
Alguém específico para
ouvir os ruídos, por exemplo. A aplicação da lei do
PSIU é um pesadelo para
todos. A fiscalização é falha
e muitas das vezes pune
severamente quem não
tem culpa e compromete a
continuidade de um estabelecimento. Outras vezes,
sabe-se lá por que, não escuta quem de fato comete
abusos e transtorna os vizinhos.
Em Barcelona, uma cidade boêmia, eles avançaram instituindo a medição
eletrônica. Por um aplicativo que mede decibéis, disponível em todos os smartfones, qualquer cidadão
pode aferir os ruídos de um
lugar e informar as autoridades.
Da Espanha direto para
a minha janela, a coleta

Leo Coutinho, escritor
e jornalista, nasceu
em São Paulo. É
membro do Conselho
Participativo Municipal
da Subprefeitura de
Pinheiros.

especial do lixo do restaurante em frente me tirava
da cama de madrugada por
conta de um caminhão com
motores velhos e desregulados. Telefonei à empresa
responsável e com diálogo
resolvemos a questão.
Outra inovação que a
tecnologia
proporcionou
à cidades vizinhas de São
Paulo é a chamada planta
on-line, usada pelo setor da
construção civil. A partir
dela o empreendedor sabe
tudo o que é possível fazer,
desburocratizando aprovações. É claro que podemos
adaptar para bares e restaurantes.
Parcerias coletivas com
a iniciativa privada também poderiam expandir e
melhorar promoções que
oferecem traslado para
clientes residentes na cidade ou hospedados em
hotéis. E um debate mais
amplo com as empresas
de valet seria produtivo
no sentido de organizar e
otimizar o serviço de manobristas em regiões com
grande concentração de
bares e restaurantes, como
Pinheiros.
Investir na formação de
mão-de-obra é fundamental. Quanto custa individualmente formar um profissional dentro da casa? Mais
eficiente seria diluir esse
custo expandindo os horizontes até uma escola de

bar e café municipal, onde
profissionais consagrados
ensinariam seu ofício em
aulas e palestras e as empresas fornecedoras colaborariam com insumos e
equipamentos, no mesmo
modelo que já acontece
para restaurante na Câmara dos Vereadores. Sendo
aberta ao público, além de
capital humano, formaríamos público.
Logo ali na esquina, no
Largo da Batata, a gente
toma o Metrô na estação
Faria Lima e em poucos minutos alcança a rua Sete de
Abril, onde fica a Biblioteca
Mario de Andrade, que tem
a estrutura perfeita para
abrigar a escola. Bastaria
a Prefeitura ser parceira.
Postei no meu perfil no Facebook um vídeo mostrando o lugar e a ideia e convido a todos para uma visita.
Ter bares e restaurantes perto de casa é um dos
privilégios da vida urbana.
Toda cidade deve festeja-los e, na medida do possível, colaborar para que se
desenvolvam. Vale lembrar
que, além de divertido, será
sempre mais barato comer
e beber fora. Duvida? Então procure manter em
casa um estoque variado de
comida e bebida, com garçom, cozinheiro e barman
para atende-lo. Viu? É o poder coletivo. É nosso. Então
vamos cuidar bem deles.

No mês de férias, o Parque da Mônica é
uma ótima opção para levar as Mônicas,
Cebolinhas, Magalis e Cascões que você
tem em casa para um dia inteiro de
diversão com os personagens do Maurício
de Sousa.
Os seus filhotes com
certeza puxaram ao papai e à mamãe e são
aficcionados pela Turma da Mônica. Então, o
que você está esperando? Una a sua vontade
à deles e organize um
passeio ao parque temático criado por Maurício
de Sousa no Shopping
SP Market. O espaço,
que fica na Zona Sul, é
o maior do gênero na
América Latina, com 12
mil m² e capacidade para
atender 3.000 pessoas simultaneamente.
O Parque da Mônica
foi pensado para estimular a interação entre
pais e filhos, pois os brinquedos garantem diversão para toda a família.
O local reúne atrações
para todas as idades, de
montanha russa a espaço para colorir, além de
encontros com os personagens da Turma e apresentações musicais.
Para começar, dê um
passeio na Roda Gigante. Do alto, dá para ter
uma ideia de tudo o que
tem no parque. Depois, é

hora de conhecer como
vivem os personagens
da Turma, visitando a
casa deles. Tem a casa da
Mônica, onde vocês vão
descobrir como a Dentuça cuida do seu coelho de
estimação, e o quarto do
Cebolinha. Lá a missão
é seguir as pistas escondidas pelo cômodo para
desvendar mais um plano infalível do menino
arteiro e do amigo Cascão para enganar a Mônica.
Além disso, dá para
aprender sobre os alimentos na cozinha da
Magali e pular na piscina do Cascão... sem se
molhar, é claro, pois ela
é de bolinhas! Já o Horácio e sua turma levam a
família para uma aventura a bordo de barquinhos que percorrem o
ambiente pré-histórico
com muita emoção. Ao
final do passeio, prepare-se para uma queda refrescante!
O Parque da Mônica
tem praça de alimentação e ambiente totalmente acessível.

Parque da Mônica - Shopping SP Market
Av. das Nações Unidas 22.540 – São Paulo – SP
Funcionamento: de acordo com o calendário disponível
em www.parquedamonica.com.br/calendario
Passaportes:
Individual meia-entrada: R$ 69,50 | inteira: R$139,00
Duas pessoas: R$ 182,00 | Três pessoas: R$ 270,00
Quatro pessoas: R$ 356,00 | Cinco pessoas: R$ 440,00
Gestantes: R$40,00 | Pessoas com deficiência: R$ 40,00
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classificados
ADVOGADOS

CONTABILIDADE

DEDETIZAÇÃO

DIVÓRCIO AMIGÁVEL
LITIGIOSO
GUARDA DE FILHOS
AQUALO&GONZAGA JR
OAB - 276.210/283.927
F.: 4111-8778

PREVISÃO
CONTABILIDADE
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
ABERTURA E
ENCERRAMENTO
DE EMPRESAS
IMPOSTO DE RENDA
CONTRATOS
LICENCIAMENTO
ALVARAS
F.: 5670-0771

HIGITEC
DEDETIZADORA
24 HORAS
F.: 5090-7000

DRª. MARISA
PISCINNI
ADVOGADA
TRABALHISTA
OAB 131207/SPD
F.: 3666-5400

CORTINAS
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
MAQ VICE
ASSISTENCIA TÉCNICA
ELETRODOMÉSTICO
R. SAPETUBA, 57
ABERTO ATÉ AS 17:30
F.: 3812-4000
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
BRASTEMP
PINHEIROS
F.: 0800-770-5292
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
ELETRODOMÉSTICOS
BRASTEMP
F.: 3409-3037
F.: 5612-2167
BUFFET
INFANTIL
SONHO A MAIS
REALIZAMOS TODOS
OS TIPOS DE FESTAS
INFANTIL, ESCOLAR,
TEEN, BALADA,
15 ANOS, ETC.
F.: 3663-1402
ESPAÇO
BOTIGABEIRA
GALERIA DE ARTE,
ESPAÇO BABY,
BAR DOS PAIS
PAREDES DE ESCADAS
CIRCUITO DE
ARVORISMO
BARQUINHO BATE-BATE
R. FRANCISCO LEITÃO,
383
F.: 3062-2874
CADEIRA
CATIVA VITALICIA
9213-6767 - CLARO
81042072 - TIM

BOX
FRAZOLIM
BOX VIDRO
ENVIDRAÇAMENTO
PORTAS
JANELAS
ESPELHOS
ESQUADRIAS
PORTÕES
ALUMINIO
F.: 4177-1884

D’LARTUTTI
DECORAÇÕES
CORTINAS/FORRAÇÕES
PAPEL DE PAREDE
CARPETES/PERSIANAS
PISOS: PAVIFLEX
DECORFLEX
F.: 5611-2049

EXCEL
DEDETIZADORA
24 HORAS
F.: 4933-2927
DEDETIZADORA
DOM-GOM TEC
CUPINS, BARATAS
E OUTROS INSETOS
24 HORAS
F.: 5679-5884
DESENTUPIDORA
DOM-GOM TEC
24 HORAS
SÃO PAULO/SP
F.: 5679-5884

MED
PERSIANAS
FABRICA DE
CORTINAS E
PERSIANAS, ROLO,
ROMANA, VERTICAIS
E HORIZONTAIS
F.:5521-5261

HIGITEC
24 HORAS
EM QUALQUER
LUGAR
F.: 5090-7000

CONSERTOS
DE ROUPAS

DETETIVES
CASOS CONJUGAIS
EMPRESARIAIS
AT. GLS, SIGILO TOTAL
FOTOS E FILMAGENS
F.: (69)9213-6767

DETETIVE
PARTICULAR

IMPERMEABILIZAÇÃO
SOFÁ LIMP
LAVAGEM:
CORTINAS/TAPETES
CARPETES/SOFAS
TAPEÇARIAS
F.: 3532-4005
SOFÁ SUJO
LAVAMOS E
IMPERMEABILIZAMOS
VAL- LIMP
F.: 5678-4320
ELITE
IMPERMEABLIZAÇÃO
ESTOFADOS
CORTINAS/PELUCIA
TAPETES/PERSIANAS
F.: 37221-3735
EVENTOS
FESTIVO
ESPAÇO
P/ EVENTOS
PINHEIROS
TUDO QUE VOCÊ
PRECISA EM UM
SÓ LUGAR
F.: 3813-2616
MARCENARIA

LIA COSTURAS E
BORDADOS
REFORMAS DE ROUPAS
BORDADOS/VESTIDOS
R. TEODORO
SAMPAIO,2.387
F.: 3422-2732
OFICINA
DE COSTURA
REFORMA TODO
TIPO DE ROUPA
MESA, BANHO
TROCA DE ZIPER
ELÁSTICO
BARRA, AJUSTE.
SHOPPING ELDORADO
1º. SUB-SOLO, LJ. 1029
F.: 3814-2112
CONSERTOS
E REFORMAS
CELULARES
IPHONE, IPAD E
SMARTPHONES
A QUALQUER HORA,
EM QUALQUER LUGAR
F.: 3044-1629
CELEIRO TEC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CELULARES, TABLETS,
COMPUTADORES
F.: 3721-3735
CURSOS
PARK IDIOMAS
AGENDE UMA VISITA
DEMONSTRATIVA
R. VUPABUSSU, 91
PINHEIROS
F.: 2893-5554
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EMPREGO
DOMÉSTICO

RODRIGUES
ARMÁRIOS
COZINHAS, GABINETES
SALAS, QUARTOS.
ENTREGO EM
10 DIAS ÚTEIS
F.: 5631-4282
MUDANÇAS

META
COLOCAÇÃO
AGÊNCIA
JARDINS
BABA,
MENSALISTAS
FOLGUISTAS/RN
DOMÉSTICAS
COZINHEIRAS
DIARISTAS
FAXINEIRAS
PASSADEIRAS
GOVERNANTAS
MOTORISTAS
F.: 5514-3500
3424-5050
DIARISTAS
FAXINEIRAS
PASSADEIRAS
GOVERNANTAS
MOTORISTAS
F.: 5514-3500
3424-5050
EMPREGO
DOMÉSTICO
URGENTE
CASEIRO
COPEIRA
DIARISTAS
MOTORISTAS
BABAS
COZINHEIRAS
F.: 5081-5901

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
AREA DE SERVIÇO
GARANTIA DE
SEGURANÇA TOTAL
F.: 5854-0424
REDE DE
APARTAMENTO
F.: 3949-7444
SHOPPING DAS
REDES
JANELA, SACADAS,
ESCADAS, QUADRAS,
PISCINA
F.: 2295-5554

PARA ANUNCIAR LIGUE:
3034-1209 - 3034-0802 - 3034-0827

REFORMAS
DE
MÓVEIS
S.O.S
MOVEIS ANTIGOS
RESTAURAÇÃO
COMPRA E VENDA
F.: 3812-0169
RESTAURAÇÃO
ART BRAZ
ESPECIALIZADO EM
MÓVEIS
ANTIGOS
RESTAURAÇÃO
COM QUALIDADE
F.: 3097-9734
MUDANÇAS
TUCURUVI
MUDANÇAS
O CAMINHO SEGURO
DA SUA MUDANÇA
LIGUE AGORA
F.: 2209-700
LAVANDERIA
LAVANDERIA
SANTANA
LAVAMOS: SOFAS,
CADEIRAS, BANCOS
TAPETES, CORTINAS
HIGENIAÇÃO DE
VEÍCULOS
F.: 5016-1955
QUIK LAVANDERIA
R. MORATO COELHO,
270
F.: 3088-6087
DRYCLEAN USA
LAVANDERIA
R. ARTUR DE AZEVEDO,
553
F.: 3061-3820
ÓTICAS
CLAIR ÓTICAS
AV. REBOUÇAS, 2.880
F.: 3813-0911
ÓTICA VITRINI
AV. FARIA LIMA, 1827
LOJA: 18
F.: 3815-5770
PRÓ ÓTICAS
R. DOS PINHEIROS,
1.318
F.: 3815-5482
UM OPTICAL
AV. PEDROSO DE
MORAES,
433 CONJ. 81
F.: 3862-5960
SAPATEIRO
SAPATARIA
FASCINANTE
R. FRADIQUE
COUTINHO, 612
F.: 3814-8236

SAPATARIA SÃO
PAULO
EXPRESS
RUA PAES LEME, 38
F.: 3032-088
TAPEÇARIA
DJ TAPEÇARIA
20 ANOS DE
TRADIÇÃO
REPAROS DE MOLAS,
ESTRUTURA E
ESPUMAS
F.: 3032-1822
CUNHA GAGO
TAPEÇARIA
CORTINAS, PERSIANAS,
ROLO, REFORMAS
EM GERAL.
F.: 3493-6339
PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA
DRª. NINA NORIE
ADULTOS, FAMILIA
ADOLESCENTES,
INFANTIL.
CRP 06-13687
F.: 5573-9390
PSICOLOGIA
CLINICA
TODAS AS IDADES
CASAIS E FAMILIA
KATIA REGINA DE
ANDRADE SOUZA
CRP.: 06-94842
F.: 99319-5199
VERA PELIZZARI
PSICÓLOGA
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
CLINICA
DOS ANJOS
VERENICE
FELICIANO
DE OLIVEIRA
PSICÓLOGA TERAPIA
DE CASAL CORPORAL
PSICOTERAPEUTA
CRP - 06-53378
F.: 5548-8484

CHAVEIRO

VETERINÁRIO

BRIGADEIRO
24 HORAS
ABERTURA DE PORTAS
RESIDÊNCIAIS
AUTOMÓVEIS
MÓVEIS
F.: 3051-5931
3885-9114

CLINICA
VETERINÁRIA
E PET SHOP
CONSULTAS
CIRURGIAS
MEDICAMENTOS
BANHO-TOSA
TAXI DOG
ACESSÓRIOS
RAÇÕES
F.: 5614-3001

ABERTURA AUTOS
FECHADURA
MULT-LOCK
BLINDADO
NAC/IMPORTADO
F.: 9999-7538

VETERINÁRIO
24 HORAS
SIMIONI
ATENDIMENTO A:
SILVESTRES
GRANDE PORTE
CONSULTAS
VACINAS
CIRURGIAS
EXAMES
CASTRAÇÃO
BANHO-TOSA
FONE.: 5612-5656

PET SHOP
COBASI
AS MELHORES
OFERTAS EM
PRODUTOS PET
PARCELAMOS EM 3 X
F.: 3681-6700
MERCEARIA
DO ANIMAL
R. DOS PINHEIROS, 439
F.: 3063-1245

REMOÇÃO
DE ANIMAL MORTO
CREMAÇÃO
SEPULTAMENTO
F.: 5611-5588

FRADIKÃO
R. FRADIQUE
COUTINHO, 718
F.: 3816-1597

ACUPUNTURA
VETERINÁRIA
ATENDIMENTO EM
DOMICILIO
ROGÉRIO SESTINI
MORENO
CRMV-SP 15747
F.: 99583-0531

EMPÓRIO
DO ANIMAL
RUA LISBOA, 914
F.: 3088-0149
AMIGOS
DO BAIRRO
PET SHOP
R. FERNÃO DIAS, 352
F.: 3031-5654

CLÍNICA
VETERINÁRIA
SR. GATO
EXCLUSIVA P/ GATOS
COMPORTAMENTO
CIRURGIA
ODONTOLOGIA
ACUPUNTURA
CAT SHOP
HOSPEDAGEM
ESTÉTICA FELINA
F.: 3086-0737

LE CHIEN
PET SHOP
CLINICA VETERINÁRIA
R. Dª. MARIA
CAROLINA, 659
F.: 3812-0414


Clínica e atendimento 24h.
Av. Rebouças, 2907
Pinheiros, São Paulo, SP
11 3073-0010 / 3062-8355
www.domoclinica.com.br

16

DOMINGO, 3 DE JULHO DE 2016

A Cidade de S Paulo Pinheiros

VENHA CONHECER O DECORADO!
Agência Pravda

APROVEITE O MELHOR
PREÇO DE PINHEIROS.

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da piscina

GUES

ÁREAS COMUNS ENTRE

&

EQUIPADAS
DECORADAS

CONFORME MEMORIAL

PREVISÃO PARA

MEDIÇÃO INDIVIDUAL
DE ÁGUA E GÁS

PREVISÃO DE

AQUECIMENTO

ARQUITETURA

SOLAR

2

ILUMINAÇÃO
INTELIGENTE

ÁREAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

E DECORADAS

ASFÁLTICA

EQUIPADAS

COM MANTA

SISTEMA

DE SEGURANÇA

COLETA

SELETIVA

PEITORIL DE PEDRA

TORNEIRAS

AS JANELAS

TEMPORIZADOR

EM TODAS

ALUMÍNIO COM

NAS ÁREAS COMUNS

ENROLAR

dorms. (suíte)
vagas

opção
sala ampliada

RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 292

3181-6081

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

PERSIANA DE

UTILIZAÇÃO

SOMENTE

DE 1ª LINHA

POR ANDAR

DE MATERIAIS

4 APTOS.

POÇO

ARTESIANO

TORRE
ÚNICA

2 VAGAS

PREVISÃO PARA

BANCADAS EM

CONDICIONADO NO

PRETO

INSTALAÇÃO DE AR
LIVING E NA SUÍTE

GRANITO

ÚNICO EM TODOS
OS SENTIDOS

| A 200 m. DA ESTAÇÃO PINHEIROS

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

INCORPORAÇÃO:

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO:

Creci: 22.061–J

INFORMAÇÕES:

CAIXILHOS DE

COM

DESCRITIVO

ESTE EMPREENDIMENTO SOMENTE SERÁ COMERCIALIZADO APÓS O REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS TERMOS DA LEI 4.591/64. FERNANDEZ MERA: FERNANDEZ MERA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 4910 – JARDIM PAULISTA – SÃO PAULO – SP – CEP: 01402-0002 – TEL: (11) 3066-1000 – WWW.FMERA.COM.BR - CRECI: 22.061–J. THINK CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. - RUA
ITAMARATI 67 - PACAEMBU - SÃO PAULO - SP - CEP: 01234-030 - TEL: (11) 3666-2858 - WWW.THINKCONSTRUTORA.COM.BR - CRECI: 021948-J. PERSPECTIVAS ARTÍSTICAS PRELIMINARES SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

