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DI A.

Com cheirinho
de comida nova

cidadeLEGAL

Um pepino
para o próximo
Prefeito

A equipe do Cidade de S.Paulo visitou o mercadão de Pinheiros para provar as
novidades e as velhas delícias do mais tradicional centro culinário da região.

De acordo com
movimentos de
moradores do bairro,
o novo zoneamento,
aprovado em março,
terá que ser revisto
pois aumentará o caos
na cidade. |p14

cidadeREGIÃO

Celular sempre
carregado

Um pequeno retrato do novo
mercado de Pinheiros |p8

Estação Pinheiros da
CPTM é a primeira a
oferecer ponto com
tomadas para
carregar celulares.
|p3
Daniela Coen / A Cidade de S. Paulo

cidadePET

Cães
terapeutas
Sabe aqueles
medos, encucações
e desejos que você
não ousa nem
contar para o seu
psicólogo? Pois é,
fica bem mais fácil de
tratar com eles. |p7

cidadeBELEZA

Quentinho,
confortável e
com muita cor
As coleções outono/
inverno já estão nas
vitrines das lojas,
exibindo muito tricô,
bordados, estampas
étnicas e franjas. Não
fique de fora! |p10

cidadeDECOR
A rua que quebra
seu galho
Sabe aquela maçaneta
da porta que
emperrou? O puxador
antigo do armário da
cozinha que enferrujou
ou a dobradiça que
amoleceu? Na Rua Paes
Leme, em Pinheiros,
esses problemas têm
solução.|p6

2 | cidadeOPINIÃO
EDITORIAL
Claudia Carletto
Diretora de Redação

Um grande desafio. Este
jornal que hoje começa a circular semanalmente em São
Paulo se tornou um grande
desafio para nós, essas parcas
pessoas que se debruçaram
em um projeto de informação e cidadania. Primeiro,
pela desconfiança geral de se
investir em uma publicação
impressa, essa que nos acorda
de manhã com notícias, que
ainda suja as mãos no café,
que depois de alguns dias serve para embrulhar um vidro
que nos é caro. Mas antes de
se tornar mais um pedaço de
papel, é esse material com
tintas impressas que trás o dia
a dia da cidade que moramos.
Um pedaço de cidadania que
pode se juntar ao seu domingo.
E nós, do A Cidade de S.
Paulo Pinheiros, nos dispomos a respirar esse dia a dia.
Aguçamos nosso olfato para
descobrir nesse bairro, cheio
de transformações, o que
cheira a coisa nova ou móvel
antigo, como os que somente
encontramos na Cardeal Arcoverde. Ou ainda, as especiarias misturadas com o melhor
do gourmet de São Paulo que
pudemos achar no Mercadão
de Pinheiros. Tem cidade
moda, beleza, decoração. Tem
muita cidade na nossa Cidade.
O segundo desafio foi não
atarantar nosso leitor com
mais notícia nacional, dessas
que nos corroem as entranhas, seja pelo ardor de um
pouco de justiça que ainda esperamos do nosso Brasil, seja
porque queremos um País
decente e de futuro para os
nossos filhos. Somos brasileiros e assistimos boquiabertos
à palhoça nacional. Mas aqui,
nas páginas que seguem, o
que o nosso leitor pinheirense
vai encontrar é a cidade que
ele vive diariamente. O que
importa quando abrimos a
porta de casa, atravessamos
a calçada ou avançamos com
nosso carro pelas ruas ou
pelos ônibus circulares ou
ainda dentro do nosso recente
metrô.
De desafios para certezas,
aqui estamos. A direção do
A Cidade de S. Paulo deseja a
você uma boa leitura, repleta
de coisa boa, nova, vizinha.
Esperamos que nos receba de
braços abertos, como a boa e
velha e nova forma de se ler
um jornal impresso. Nossa
casa está aberta para vocês,
leitores. Esperamos o convite
para o café da manhã, na sua
casa. Com a certeza de muita
notícia.
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A Cidade de S Paulo Pinheiros

Informação
e cidadania
Não me canso de dizer
que sou um exemplo prático de que sozinho não
chegamos a lugar algum.
Aos 26 anos, sofri um acidente de carro, quebrei o
pescoço e fui obrigada a
reaprender a viver. Sem
movimentos do pescoço
para baixo, nossos referenciais e olhar para o
mundo ganham outro
contorno. Pedir ajuda e
retribuir passaram a ser
para mim verbos em um
tempo só.
Foi com esse discernimento de troca, de compartilhar o que vi e vivi,
que entrei para a política. E não saberia fazê-lo
de outro jeito. Para mim
não há políticas públicas
sem a participação das
pessoas. A própria Lei
Brasileira da Inclusão,
projeto que relatei na Câmara dos Deputados, em
vigor desde janeiro deste
ano, é um exemplo mui-

to claro disso. A redação
do projeto, que pela primeira vez foi traduzida
na íntegra em Libras, foi
submetida a uma consulta pública durante seis
meses no portal e-democracia e recebeu cerca de
mil contribuições de toda
a sociedade civil. Vozes e
sinais de todo o Brasil, de
pessoas com e sem deficiência. Um processo democrático que muito me
orgulha e que agora pode
ser compartilhado aqui.
Aliás, o veículo que
você tem em mãos, o Jornal A Cidade de S. Paulo,
representa
exatamente esse sentimento que
pauta o nosso trabalho:
o empoderamento da população para as grandes
transformações da sociedade. Afinal, tudo parte
de um nicho, de um grupo, de uma região que
busca melhorias. Tudo
nasce de uma informa-

“Juntos só
temos a
ganhar.”
Mara Gabrilli

Deputada Federal PSDB/SP

ção que se expande e torna-se um instrumento de
mobilização. De mudanças.
A região de Pinheiros
é um recorte muito bem
definido de São Paulo.
Rica em diversidade, beleza, avanços, mas também em problemas. As
calçadas do bairro, por
exemplo, são um grande
desafio desde a minha
gestão como vereadora
de São Paulo. Neste sentido, ter um veículo que
pauta essas questões,
mas que também instiga a pensar em outras,

é um grande presente à
população. É também um
grande aliado para nosso
trabalho.
A informação é uma
ferramenta de expressão
de cidadania. Uma população bem informada
está muito mais preparada para cobrar seus
representantes na política e exigir o que deve
ser feito. Espero que você
faça do Jornal A Cidade
de S. Paulo mais uma ferramenta na garantia de
seus direitos.
Juntos só temos a ganhar. Acredite.

| cidadeLEITOR
Nosso primeiro cidade leitor
reporta o lançamento do
jornal A Cidade de S. Paulo,
na Cervejaria Nacional, no
mês passado. Dia de alegria
e compartilhamento, em
que estivemos com amigos
e com um pedaço da cidade
que acreditamos. Essa cidade
é feita com você. Participe.
Mande suas sugestões, ideias,
reclamações para o mail
redacao@acidadedesp.com.
br. E compartilhe conosco nas
redes sociais, seja no facebook.
com/acidadedesp; instagram.
com/acidadedesp e no twitter.
com/acidadedesp. E visite
nosso site www.acidadedesp.
com.br. Esperamos por você.

Daniela Coen / A Cidade de S. Paulo
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A praça é nossa!
Um oásis verde na Vila Madalena, a Praça Rafael
Sapienza foi recuperada, recentemente, graças a
ações dos moradores, empresas e do poder público;
agora os usuários cobram manutenção da Prefeitura.
Pelo privilégio de viver ao lado de uma área
verde onde é possível
ver pica-paus e árvores
hoje raras, como o Pau-Brasil, os moradores
da Praça Rafael Sapienza, na Vila Madalena, se
desdobram para preservar o local.
Recentemente,
as
crianças se reuniram
para pintar os bancos da
praça e um mutirão foi
realizado para escrever
e espalhar placas educativas - do tipo “Jogue o
Lixo no Lixo” - por toda
a área. Como a praça
mantém várias espécies
de árvores, os alunos e

professores do Colégio
Oswald de Andrade também prepararam placas
identificando as espécies. “Temos um carinho
muito especial pela praça e queremos mantê-la
bem conservada, pois
ela é muito usada por
todos”, diz a moradora
e conselheira participativa, Beatriz Torres. “As
crianças frequentam o
parque, os adultos correm e fazem ginástica, é
o nosso local de lazer e
diversão”.
Para conseguir montar o playground, os moradores aproveitaram
que uma escola infantil

próxima ia se desfazer
de uma série de brinquedos seminovos e os
compraram por um preço bem em conta. No
ano passado, o vereador
Ari Friedenbach (PROS)
destinou R$ 25 mil para
melhorias na praça.
Com essa quantia, foram
comprados aparelhos de
ginástica para o uso de
pessoas idosas.
“Precisamos, agora,
que a Prefeitura faça
sua parte, mantendo a
conservação da praça”,
pede a moradora. Beatriz explica que foi solicitada à subprefeitura
de Pinheiros a reposi-

DIVULGAÇÃO
Grupo de idosos usa os equipamentos da praça, que foram comprados pelos moradores do lugar.

ção de dois aparelhos
de ginástica que estão
quebrados. “A resposta que tivemos é que o
pedido precisa entrar
em uma licitação maior
para compra e manutenção desse tipo de aparelho para vários locais
dentro da área da sub
e, por isso, o processo é
moroso”, explica ela. “A
prefeitura tem ajudado.
Fez, por exemplo, a poda
de árvores no parquinho
de areia e refez parte

do calçamento, que, na
nossa opinião, nem era
necessário pois as calçadas estavam boas. Mas
é preciso a manutenção
constante, pois as pessoas tendem a conservar
aquilo que está bonito e
a não colaborar quando
o lugar está mal conservado”.
Serviço: Praça Rafael Sapienza
Localização: Atrás do Fórum de
Pinheiros, entre as ruas Iperó e
Costa Lobo.
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Celular sempre carregado!
Estação Pinheiros da
CPTM é a primeira a
oferecer ponto com
tomadas para carregar
celulares.
A bateria do celular
está acabando? Se você
estiver na Estação Pinheiros da CPTM, seus
problemas acabaram....
As cerca de 200 mil
pessoas que circulam,
diariamente, pela estação, que faz parte da
Linha 9-Esmeralda da
Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos e
integra a Linha 4-Amarela do Metrô, podem, a
partir de agora, contar
com uma bancada para
carregar seus telefones

celulares.
É o primeiro ponto
do tipo implantado pela
companhia, que conta
com um balcão comprido e seis tomadas instaladas. O usuário pode,
além de carregar o celular, parar um minutinho para descansar da
correria do dia a dia e
recarregar também as
energias. Afinal, não é
apenas o celular que
precisa de uma carga, a
gente também precisa
de uma pausinha.
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Siga o Jornal
A Cidade de S. Paulo
nas redes sociais.

desp
de

Em 2014, a CPTM instalou
dois pontos de apoio, numa
iniciativa piloto: um na
estação Tatuapé e outro em
Corinthians-Itaquera, cada
um com duas tomadas para
os usuários plugarem seus
celulares.
Av. das Nações Unidas, 5701 - Pinheiros
0800 55 0121
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Comerciantes, que tal
pagar menos IPTU?

“

A
sociedade
precisa de
propostas
justas...

”

Em palestra na Distrital Pinheiros da Associação Comercial de
São Paulo, o advogado Alexandre Tirelli levou aos empresários
da região uma proposta para reverter o aumento do imposto
que incide sobre os imóveis comerciais.
Dono de uma loja de
tapetes que funciona em
um ponto comercial de
243 metros quadrados na
Rua Fradique Coutinho,
o empresário Celso Maximiano emprega atualmente 12 funcionários.
“Pago um IPTU altíssimo
pois a loja é grande e, especialmente em época de
crise, como agora, fica
muito pesado arcar com
o imposto todo mês”, diz
ele.
Como empreendedor,
Maximiano poderia se
beneficiar muito com a
proposta que o advogado
Alexandre Tirelli, presidente do Sindicato dos
Corretores de Imóveis
do Estado de São Paulo - SCIESP quer levar ao
poder público municipal
com a ajuda de comerciantes e prestadores de
serviço. Tirelli está mobilizando
empresários
em toda a cidade, com o
apoio de entidades como

OAB e Associação Comercial, para formalizar um
manifesto popular pedindo a inclusão na proposta
orçamentária do município para 2017 uma redução no valor do IPTU
para imóveis comerciais
que cumpram função
social. “Dependendo da
metragem do imóvel e do
número de funcionários,
o estabelecimento teria
entre 5% e 40% de redução no imposto”, explica
o advogado.
O argumento que Tirelli expôs em recente
palestra na Distrital Pinheiros da Associação
Comercial para justificar
a proposta é simples: “o
empreendedor cumpre
uma inegável e importantíssima função social,
gerando emprego e renda e sendo responsável
pela manutenção de diversas famílias. É justo,
portanto, que ele tenha
um desconto no impos-

to”. O valor do desconto a
que cada empresário teria direito seria baseado
na RAIS - a Relação Anual
de Informações Sociais,
relatório de informações
socioeconômicas solicitado anualmente pelo
Ministério do Trabalho e
Emprego às pessoas jurídicas.
“A sociedade precisa
de propostas justas e, por
isso, nós estamos apoiando a proposta”, justifica
Amir Massis, 2º vice-superintendente da Distrital Pinheiros da Associação Comercial.
A idéia está sendo
apresentada aos empresários de toda a cidade,
que poderão dar sugestões e tirar dúvidas. Em
um segundo momento,
Alexandre Tirelli começará a recolher assinaturas para o manifesto.
Mais informações:
presidencia@sciesp.org.br

Audiência
Pública discute
Plano Regional
de Pinheiros
Debate sobre a destinação de áreas
públicas da região acontecem nesta
segunda, 9/5, na sede da Subprefeitura.
Os moradores da região poderão debater,
nesta segunda-feira, dia
9, as propostas do poder
público para compor o
Plano Regional de Pinheiros. Esse plano é um
instrumento de planejamento e gestão da política urbana, que têm como
objetivo detalhar as diretrizes do Plano Diretor Estratégico da cidade
no âmbito territorial da
subprefeitura.
Organizados em cada
região da cidade por
intermédio das subs e
com a participação da
população, os planos de
bairro podem indicar,
por exemplo, áreas com
maior demanda por equipamentos sociais, propor
melhores conexões entre as áreas da cidade, os
equipamentos públicos e
as ciclovias, além de sugerir intervenções nos
espaços públicos, articulando-os aos equipamentos existentes e às ações
públicas previstas no território.
A proposta que será
levada a debate pela
subprefeitura leva em
conta cinco tópicos relativos especificamente
aos bairros de Pinheiros,
Vila Madalena e Alto de
Pinheiros.
O primeiro diz respeito
à questão da mobilidade
urbana e acessibilidade.
Nesse quesito, a ideia é
criar um plano de gestão
de circulação que ajude
a adequar o trânsito de
ônibus de média capacidade em vias que suportem a demanda, priorize
o pedestre e o transporte
coletivo e não motorizado na rede viária e geren-

cie de forma integrada as
vias públicas e calçadas.
Para diminuir os impactos da vida noturna
e do grande número de
eventos na Vila Madalena, o Plano Regional
sugere, entre outras, a
criação de planos de ação
específicos para varrição
e coleta de lixo e para a
manutenção e ordenação
das áreas públicas utilizadas por eventos, além
de ações para acomodar
melhor a população flutuante (como instalação
de banheiros públicos) e
melhoria das habitações
utilizadas pela população de baixa renda e da
circulação pela malha
viária. A minuta do plano também sugere que a
população do bairro seja
consultada em relação
aos impactos sobre a região causados por novos
projetos e eventos.
Já na região das ruas
Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde são previstas ações para melhoria da circulação de
veículos e do acesso dos
pedestres ao transporte
público, criação de espaços públicos livres, como
parques e áreas verdes,
além da utilização do
Largo da Batata como
agente potencializador e
transformador de seu entorno.
O Plano Regional também levanta a questão da
drenagem nas áreas de
alto declive, como a Avenida Heitor Penteado, e
de nascentes de córregos,
e da melhoria da acessibilidade e mobilidade de
pedestres e veículos não
motorizados à Cidade
Universitária.

Audiência Pública: 9/5/16 às 19h | Local: Auditório da Subprefeitura de
Pinheiros | Av das Nações Unidas, 7123 - Saiba mais sobre o Plano Regional
– Pinheiros no site: www.prefeitura.sp.gov.br
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A rua que quebra seu galho
Sabe aquela maçaneta da porta que
emperrou? O puxador antigo do
armário da cozinha que enferrujou
ou a dobradiça que amoleceu? Na
Rua Paes Leme, em Pinheiros, esses
problemas têm solução.
Das inúmeras ruas
de comércio especializado que existem em São
Paulo, a Paes Leme é
aquela que, com certeza,
vai ajudar a manter sua
casa funcionando “nos
trinques”. E por que?
Simples: é que lá estão
concentradas as mais
completas lojas de ferragens e madeiras da cidade.
Mesmo que seja uma
rua de trânsito pesado
e difícil de estacionar o
carro, vale a pena dar
uma andada por lá quando você precisar, por

Anote alguns
endereços
de lojas de
ferragens:
Inovar Metais
R. Pais Leme, 180
(11) 4327-9500

exemplo, trocar um puxador do seu armário da
cozinha. A variedade é
tanta que é bem capaz de
você encontrar um igualzinho ao que quebrou
para substituir. Assim,
não vai precisar trocar
todos os outros. Resultado: economia na certa!
Seu móvel do banheiro está entulhado demais e periga desmontar
de tanto peso? Na Paes
Leme você encontra pés
de metal na medida certa
para calçar o armário e
mantê-lo lotado e em pé.
Outro pepino a menos...

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.

Push Metais
R. Pais Leme, 340
(11) 3031-3354
Arq Shop
R. Pais Leme, 346
(11) 3067-1319
Kaza Metais
Comércio de Artefatos
R. Pais Leme, 303
(11) 3816-3662
T-Icorat Comércio
de Metais e Ferragens
R. Pais Leme, 70
(11) 3032-5870

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

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.

(11) 3037-2555

Siga-nos nas redes sociais:

Av. Pedroso de Morais, 1271
www.colegiopalmares.com.br

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Cães terapeutas
Sabe aqueles medos, encucações e desejos que você não ousa nem contar para o
seu psicólogo? Pois é, fica bem mais fácil de tratar com eles.

Que o cachorro entende o homem como
ninguém, não há dúvida. Mas nossos melhores
amigos podem fazer bem
mais do que isso: eles podem nos ajudar nos processos de aprendizagem,
no desenvolvimento social e ainda contribuir
para o aumento da nossa
autoestima, melhoria da
saúde e bem-estar. Isso,
é claro, se forem devidamente adestrados e treinados para se tornarem
cães terapeutas. Depois
do “curso”, ficam aptos
a auxiliar - muitas vezes
tendo até o papel prin-

cipal - seus donos psicólogos, psicopedagogos e
fisioterapeutas nos tratamentos de pacientes de
todas as idades.
A terapia e educação
assistidas por cães já é
utilizada e tem eficácia
comprovada nos Estados Unidos. No Brasil é
algo bem recente. A Humanimais,
localizada
em Pinheiros, é uma das
poucas clínicas que atuam nesse nicho por aqui.
“Em uma criança com
problemas de aprendizagem, introduzimos, por
exemplo, jogos e atividades de leitura junto com

o cão”, explica uma das
fundadoras, a psicóloga
Lilian Bertolo. “O paciente lê a história não para
mim, mas para o cachorro. Embora eu esteja perto e conduza a sessão, a
interação com o animal
é forte e, dessa forma, o
paciente se descontrai
e o tratamento flui melhor”.
O mesmo princípio ou seja, a interação entre
cachorro e homem - é
usado para tratamentos
dos mais diversos tipos
de medo, depressão e até
de recuperação pós-trauma físico, na qual a fi-

Quem ama,

cuida.

sioterapia indicada para
o paciente é feita com o
auxílio do cão. “Os estudos comprovam que o
contato com os cães libera B-endorfina e outras
substâncias que produzem efeitos tranquilizadores e relaxantes, além
de estimular habilidades
sociais”, diz Lilian. “As
atividades com cachorros tendem a ser mais
prazerosas e, como os
animais não têm a capacidade de julgar, os participantes se sentem mais
livres para errar”, observa a psicóloga.
Fora do ambiente de

um consultório, os cães
também são usados para
atividades de integração
dentro das empresas.
“Quando
aparecemos
com um cachorro em
um local de trabalho, a
hierarquia cai por terra:
o chefe senta no chão ao
lado do profissional da
limpeza e todo mundo
brinca junto”, conta Lilian Bertolo.

Humanimais
humanimais.com.br
R. Arthur de Azevedo,
1.108 - sobreloja
(11) 99999-8489

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

8 | cidadeGOURMET

DOMINGO, 8 DE MAIO DE 2016

Com
A
cheirinho
de comida
nova
A equipe do Cidade de
S.Paulo visitou o mercadão
de Pinheiros para provar as
novidades e as velhas delícias
do mais tradicional centro
culinário da região.

mistura
de
cheiros de fruta,
pescado,
carne e ervas
ainda predomina. Mas,
agora, eles se mesclam a
aromas mais sofisticados
como de café gourmet,
sanduíches elaborados
com ingredientes finos
e bolinhos que de tão fofos derretem na boca. É
o mercadão de Pinheiros
em versão século XXI.
O velho mercado municipal - que começou na
região como feira informal em 1910 e ganhou
o prédio atual em 1971
- passou por uma grande reforma recentemente: a prefeitura investiu
mais de R$ 1,5 milhão
para trocar as redes elétrica e hidráulica, pintar
a área por dentro e por
fora e remodelar um deque que hoje convida as
pessoas a sentarem para
comer, beber e bater um
bom papo.
O investimento se
justifica. Afinal, algum
tempo antes da reforma,
o espaço, então deterio-

A Cidade de S Paulo Pinheiros

rado, chamou a atenção de chefs renomados
que, apesar do estado de
abandono do local, resolveram investir aproveitando os boxes disponíveis para criar lá filiais
dos seus negócios de
sucesso. Foi o incentivo
que o mercadão precisava para se reinventar.
“Percebi que o mercado poderia atender o
grande número de pessoas que passa e trabalha na região do Largo
da Batata e da nova Faria
Lima depois de passar
um tempo organizando
uma feira gastronômica
itinerante com food trucks e barracas, aos domingos, na área externa
do entreposto”, conta o
boliviano Checho Gonzales, dono da Comedoria Gonzales. “Decidi,
então, alugar um box
para servir comida de
imigrante”. Checho usa
os ingredientes - brasileiros - que compra nas
bancas dos colegas do
mercado para dar um toque culinário de suas ra-

ízes bolivianas a pratos
como sanduíches de carne de porco e ceviches,
carros-chefes do restaurante. “É uma forma de
retroalmimentar as vendas do próprio mercado:
comprando aqui mesmo
os insumos das minhas
iguarias”, complementa.
O box do Mocotó Café
é outro novato no entreposto. Criado por Rodrigo Oliveira, dono do
famoso Esquina Mocotó, serve, além de cafés
especiais, sanduíches e
doces. E até mesmo o renomado chef Alex Atala
rendeu-se aos encantos
do velho mercadão de
Pinheiros. No início do
ano, Atala inaugurou
por aqui uma loja dedicada a produtos amazônicos e da Mata Atlântica, que vende delícias
como uma conserva de
cambuci e mel orgânico
do Xingu.
Alguns dos permissionários mais antigos do
mercado aproveitaram
a chegada dos novatos
para explorar outras for-
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ROTEIRO
GASTRONÔMICO
Sua mãe merece o melhor de Pinheiros.
Confira aqui nossa sugestão.

Sabor bem brasileiro
Carnes, peixes e frutos do mar acompanhados daqueles
ingredientes bem conhecidos por nós, brasileiros, como
o cará e a cenoura. Essa é a proposta do restaurante
Karú, recém-inaugurado em Pinheiros. O nome, com
"sotaque" indígena, remete ao Tupi-Guarani: karú, em
tupi, quer dizer "comer".
O Karú nasce do encontro do jovem restaurateur francês radicado no Brasil Charles-Henri Duboc com o chef
André Ahn, que veio de Santos (SP) especialmente para
o projeto. Por isso as receitas do chef mesclam pratos
reconfortantes, combinações inusitadas e produtos
garimpados a dedo do litoral. Vieiras de Ubatuba são defumadas na casa e marinadas em caipirinha e beterraba
antes de compor uma entrada que leva também purê de
cará. Já as Ostras de Florianópolis chegam à mesa sobre
um tutano de boi, com maçã verde e molho de agrião. E
os fãs de carne não podem deixar de conferir o Cupim
ao molho de cerveja preta com purê de alho poró e mix
de cogumelos.
Restaurante Karú
Rua Joaquim Antunes, 48
(11) 2507-5932 / 3061-1125
Daniela Coen / A Cidade de S. Paulo

mas de alavancar seus
negócios. Foi o caso da
Julia Hortifrutas, que
atua há 15 anos no espaço. “Com o movimento
do pessoal que vem almoçar aqui, passamos a
vender salada de frutas,
sucos naturais e água
de coco”, conta o gerente Sócrates Domingos.
“Deu muito certo: as pessoas vêm tomar um suco
e acabam levando as frutas e legumes para casa”,
explica.
O atual presidente da
ACOMERP - Associação
dos Comerciantes do
Mercado de Pinheiros
- Alexandre dos Santos
também comemora a
transformação do entreposto. Dono da Peixaria
Nossa Senhora de Fátima - negócio que começou em 1963 com o avô
português - Santos é o
principal fornecedor de
pescados da Comedoria de Checho Gonzalez.
“Acho muito saudável
essa parceria que começou a acontecer entre os
comerciantes com a che-

gada dos novos restaurantes”, diz. Impulsionado pelos novos ares, ele
arriscou também a vender pratos prontos. “Às
sextas e sábados servimos ostras frescas, o que
tem servido para impulsionar o movimento da
peixaria”.
Mas há quem reclame
da nova cara do mercado. É o caso de José Raimundo, proprietário de
dois boxes de carne. “O
movimento no mercado
aumentou, mas eu achei
ruim porque o pessoal
vem para almoçar e não
para comprar. E quem
vem comprar reclama
que o estacionamento
está lotado”, afirma.

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
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
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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Quentinho,
confortável e
com muita cor
Com um prédio imenso e super bem cuidado, o local oferece
atividades variadas para públicos de todas as idades.

A Cidade de S Paulo Pinheiros

As coleções outono/
inverno já estão nas
vitrines das lojas,
exibindo muito tricô,
bordados, estampas
étnicas e franjas. Não
fique de fora!
Moda em Pinheiros

Keen
R. Teodoro
Sampaio, 2 443
(11) 3813-3543
Hering
R. Teodoro
Sampaio, 2041
(11) 3034-5243
Karen Stein
Schiffer
Av. Rebouças, 3970
(11) 3032-2922
Lojas Marisa
R. Teodoro
Sampaio, 2382
(11) 3035-5334
Lojas Renner
Shopping Eldorado
Av. Rebouças, 3970
(11) 2162-3700
Gregory Off Price
R. Henrique
Schaumann, 518
(11) 3081-7490

A estação mudou? Então está na hora de atualizar o guarda-roupa. E
o frio pede aquele toque
mais chique, mais elegante, não é mesmo? Mas, é
claro, sem abrir mão do
conforto e do aconchego. Em época de crise,
com a grana curta, se não
dá para investir em um
guarda-roupa
todinho
novo vale, pelo menos,
ficar de olho nas tendências e apostar na compra
de uma peça ou outra.
Com um pouco de criatividade, dá para criar
looks incríveis combinando peças antigas com dois
ou três hits da estação.
Esse outono/inverno
promete ser a estação

do tricô. As peças que a
vovó fazia à mão chegam
em versões de cores fortes, pontos mais largos e
imponentes. Modernas
e ousadas, vão compor
maxi coletes e capas. Dá
para usar o vestido, por
exemplo, com um meião.
E já fica quentinha no inverno.
Para a produtora de
moda Madeleine Müller,
os maxi coletes são ideais
para quem quer alongar
a silhueta. “Veste muito
bem e ajuda a disfarçar
algumas coisas que a mulher às vezes não gosta”,
explica.
Depois de passar algumas estações no fundo do
armário, o veludo tam-

bém vem com tudo nesta estação. O must será a
versão “molhado”. Para
atualizar o tecido, as marcas apostaram em modelagens mais justinhas e
cores inusitadas, como o
verde, mostarda e vinho.
As tendências dos anos
70 e 80 continuam. Itens
como calças boca de sino,
vestidos florais, gola rulê,
ombros marcados e couro, assim como estamparias com estilo tribal, étnico e boho peruano e a
cartela de cores intensa,
como o laranja, amarelo,
lamê e vinil, vão embalar
os dias frios.
Mas a cor curinga e
neutra do outono/inverno
2016 será o bege, que virá

mais amarelado e menos
rosado do que o nude que
reinou por muito tempo.
Mas cuidado, a cor é difícil de usar já que deixa o
rosto um pouco apagado.
No Brasil, o branco
ainda não é reconhecido como uma cor para o
inverno, mas o off-white
pode ser um ótimo substituto e promete cair no
gosto das brasileiras.
Além desses, o clássico
preto e branco é sempre bem-vindo, principalmente em peças com
recortes mais ousados
e estampas geométricas
(Sabe a estampa de bolinhas? Está valendo!). E
se você é fã dos animal
prints, fique tranquila:

eles continuam em alta
neste outono/inverno. Só
que em versões renovadas, com variações de cor
e de recursos gráficos.
Oncinhas, zebras e girafas aparecem com tudo
durante os dias frios.
Nos acessórios, principalmente, o dourado cede
a vez ao prata, que ilumina os looks sóbrios com
uma pegada futurista.
Aposte em cintos, botas e
bijous prateados. E para
combinar, nada de maxi
bolsas não. Esse friozinho, se vier mesmo, consagra a volta das antigas
pochetes, que obviamente estão disponíveis nas
lojas em versões repaginadas.
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Perca-se no SESC Pinheiros
São exatos 35.259 m²
de pura diversão e entretenimento. A Unidade
Pinheiros do SESC, uma
das maiores e mais completas entre as 32 mantidas pela instituição, foi
inaugurada em setembro de 2004. Assinado
pelo arquiteto Miguel
Juliano, o espaço, moderno e arrojado, abriga
um teatro com mais de
1.000 lugares, um auditório para 100 pessoas,
três salas multiuso, além

de áreas para exposição
e convivência e para
leitura. Fora isso, oferece um parque aquático
mais do que completo
- com piscina recreativa, de hidroginástica e
semiolímpica, cobertas
e aquecidas, deck e solário, dois ginásios poliesportivos cobertos e salas
de expressão corporal e
ginástica.
Quem gosta de usufruir do lugar conta com
lanchonete e vários sub-

solos com vagas de estacionamento. Ou seja,
além de diversão e lazer,
há também muito conforto.
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. E o melhor:
quase tudo de graça ou
muito baratinho!

Confira o que a unidade oferece esta semana:
Exposição

Teatro

Recital

Desenhos de Cena #1

“Garrincha”, de Robert Wilson

Marguerite, Mon Amour

Com curadoria da artista, cenógrafa, figurinista e professora Aby Cohen, a mostra propõe a ruptura de fronteiras entre
as artes cênicas e as visuais, a partir das
obras de artistas dos seis continentes que
exploram as possibilidades do desenho
de cena por meio de elementos cênicos,
visuais e sonoros. A mostra reúne intervenções, debates e ações educativas que
convidam o público a interagir na descoberta do repertório desses artistas e no
contato com instalações que evoluirão
para a performance ao longo de todo o
período expositivo.

Criado e produzido no Brasil, com elenco
nacional, o projeto Garrincha resulta de
mais de dois anos de pesquisas empreendidas pelo diretor e sua equipe internacional, num processo que envolveu
trabalho de campo nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, além de laboratórios realizados em Watermill, centro de
criação mantido por Wilson no estado de
Nova York. Interpretado por um elenco
de 16 atores e um sexteto musical, com
dramaturgia pautada pela música executada ao vivo, Garrincha revisita a densa
e dramática trajetória do atleta.

Em meio às memórias da jovem eternizada em seus 15 anos e meio, fragmentos
de histórias se misturam entre ficção e
realidade. Seus fantasmas são evocados
para o acerto de contas – a impossível
história de amor com o Amante Chinês,
o abismo da relação com a Mãe e o exílio dos míticos personagens Anne-Marie
Stretter e o Vice-Cônsul em Lahore.

GRÁTIS | Piso térreo e Espaço Expositivo
(2º andar) | Visitação - até 10/7; terça a
sexta, 10h30 às 21h30; sábados, 10h30 às
21h; domingos e feriados, 10h30 às 18h30.

Quando - até 29 de maio - De quintas a
sábados, 21h; aos domingos e feriados,
18h. | Quanto - R$ 18 (Credencial Plena);
R$ 30 (Meia); R$ 60 (Inteira).

SESC Pinheiros |

Rua Paes Leme, 195 - Pinheiros - São Paulo - SP |

3095-9400 |

Com o Centro de Pesquisa Teatral (CPT).
Direção: Emerson Danesi.
Local - Auditório (3º andar) | Temporada - até 28/5, às quintas, sextas e sábados, às 20h30 | Quanto - Ingressos de R$
7,50 a R$ 25,00 - Venda limitada a quatro
ingressos por pessoa - Não é permitida a
entrada após o início do espetáculo.

www.sescsp.org.br/

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
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|horóscopo

de Omar Cardoso

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Objeto de
fabricação
de olarias
Apenas

Momento de transição do
Serviço
de cabe- dia para
a noite
leireiros

Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

Órgão municipal, autônomo e
permanente, de garantia dos
direitos da criança e do adolescente
Dormir (inf.)

"O (?) falando do
mal lavado" (dito)
Ornato
como a
gargantilha
Sem (?):
"wireless"
(Inform.)
Área urbana retangular contornada
por ruas

Forma
aproximada do
Atlântico

Desejo de
vingança
Sem senso ético

Tânia
Alves,
atriz e
cantora

Gêmeos - 21/05 a 21/06
O clima de sensualidade deve continuar em alta para você
neste período. Momentos incríveis de sensualidade prometem marcar esta fase. Aguarde também a possibilidade de
um passeio ou um dia romântico.

Barco
de luxo
Amarelo e
roxo (Bot.)

Câncer - 22/06 a 22/07
Momento negativo, principalmente com a pessoa amada e
os assuntos domésticos. Procure compreender as pessoas de
mente elevada e se aprimore. Período dos mais difíceis, que
acabará superando se confiar nas suas possibilidades.

Superior
(fig.)
Caminhava
Primeira letra da
tabela periódica

Phillippe
Pinel,
psiquiatra
francês

Rato, em inglês

Disfunção
(?), impotência
masculina

Conversar
com Deus

Leão - 23/07 a 22/08
Nesta semana, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e
teimosas procurando soluções precipitadas para qualquer
assunto. Não se deixe influenciar. Previna-se contra riscos
de perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa. Ótimo
para consultas.

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

Virgem - 23/08 a 22/09
Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe
proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais
tomando suas próprias iniciativas. O ritmo que você estará
empregando na sua vida deverá contribuir para a sua ascensão social.

Senhora
(abrev.)
Ímpio;
herege
Scott
Turow,
escritor
Possuir

Doce à
base de
creme e
biscoito

Picolé em
saquinho
plástico
(pop.)
Aquele que
recorre (jur.)
(?) Gêmea, sucesso de Fábio Jr.

Libra - 23/09 a 22/10
Você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão. Fluxos positivos. Bom
para casamento.

O mundo
oposto ao
onírico
Jean-Paul
(?), líder
jacobino
na Revolução
Francesa
Tornar
mais fino

Escorpião - 23/10 a 21/11
Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, testes, empregos,
aumento de vencimento e rendimento. O contato com conhecidos será oportuno para receber apoio.

(?) entre
nós: em
segredo

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

Morei
(em determinado
lugar)

Áries - 21/03 a 19/04
Nesta semana, você pode esperar uma expansão em seus
horizontes de conhecimentos e relações. Não dê importância
aos obstáculos que surgem no período da manhã. Visitas e
agradáveis notícias. Mais disposição para enfrentar os problemas financeiros.
Touro - 20/04 a 20/05
Evite o pessimismo e seja mais confiante e empreendedor,
hábil e ambicioso, que terá muito sucesso em tudo que fizer.
Aumento de vitalidade, da influência pessoal e das chances
no amor.

Ácido
genético
Crime
ambiental

Indicação
numérica
de livros
(sigla)
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Sagitário - 22/11 a 21/12
Aguarde uma surpresa neste período. Tudo indica que você
se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado
da pessoa amada um merecido descanso. Procure ser menos
altivo e saiba reconhecer o valor e o sucesso das pessoas que
estão ao seu redor.
Capricórnio - 22/12 a 19/01
Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém para
solucionar problemas pendentes. Conte consigo e seja mais
otimista e perseverante, que tudo sairá a contento. Cuide da
saúde e da reputação.
Aquário - 20/01 a 18/02
Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de programar uma linha de ações e de interesses
mútuos, mesmo que a antiga simpatia não esteja plenamente
restabelecida. Novas ideias e estudos elevados irá entusiasmar você.
Peixes - 19/02 a 20/03
Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de
agir tenderá a trazer maior harmonia, se bem que uma
maneira diferente daquela imaginada por você.

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Direção inclusiva:
surdos no volante!
Matéria em parceria com a AME-SP | www.ame-sp.org.br

Surdos devem contar com intérprete de
Libras para aprender a dirigir carros ou
motos, de acordo com resolução do Contran.
Dirigir um carro ou
uma moto sem escutar
não é problema. Afinal,
as pessoas surdas desenvolvem outras habilidades - como a maior concentração visual - que
normalmente suprem a
falta da audição. E isso
é suficiente para evitar
que elas se envolvam em
acidentes. A observação
é da especialista em treinamento de condutores
com deficiência, Vanessa Petrilo. “A dificuldade
maior das pessoas surdas é com o exame teórico”, afirma ela. “Isso porque, na língua de sinais,
um símbolo pode significar várias coisas e por
isso fica difícil explicar
para um surdo termos
específicos, como o que é
um condutor”.
Desde outubro, no entanto, essa comunicação
começou a ficar mais
fácil, já que uma resolução do Contran passou a
exigir que autoescolas e
órgãos de trânsito disponibilizem intérprete de
Libras nas diversas fases
do processo de habilitação de condutores surdos. Teoricamente, com
a medida, os surdos poderão contar com intérpretes melhor treinados
e capacitados a passar os
conceitos específicos so-

bre direção e legislação
de trânsito. Antes da exigência, normalmente os
surdos levavam pessoas
conhecidas como intérpretes.
De acordo com a resolução do Contran, a
garantia da presença de
um intérprete deverá
ser exigida pelos órgãos
executivos de trânsito no
momento do credenciamento e autorização de
funcionamento dos centros de formação de condutores e outras entidades que atuam na área.
A resolução admite que
profissionais dos próprios estabelecimentos
sejam capacitados para
cumprir a função.
Dentro do processo
de habilitação, as fases
que devem contar com
o atendimento especializado para pessoas com
deficiência auditiva são:
avaliação
psicológica;
exame de aptidão física
e mental; curso teórico
técnico; curso de simulação de prática de direção veicular; exame
teórico técnico; curso
de prática de direção
veicular; exame de direção veicular; curso de
atualização; curso de reciclagem de condutores
infratores; cursos de especialização.

Serviço: Mais informações sobre resoluções do Contran podem
ser obtidas no site: www.denatran.gov.br/resolucoes.htm
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Um pepino para
o próximo Prefeito

Avenida Rebouças (Alexandre Giesbrecht)

De acordo com movimentos de moradores do bairro, o novo zoneamento,
aprovado em março, terá que ser revisto pois aumentará o caos na cidade.

Uma
verticalização
ainda mais desenfreada, que contribuirá
para aumentar o caos
no trânsito e potencializar problemas como falta de energia e água em
bairros já densamente
povoados e com grande
número de escritórios,
como é o caso de Pinheiros. Esse será o futuro da
região com a aprovação
da nova Lei de Zoneamento, sancionada em
março pelo prefeito Fernando Haddad, segundo
a diretora-executiva do
Movimento Defenda São
Paulo, a urbanista Lucila
Lacreta.
Moradora do Jardim
das Bandeiras, bairro
vizinho à Vila Madalena, Lucila explica que,
em Pinheiros, os limites
de verticalização foram
afrouxados com o au-

mento de oito para 16
andares no gabarito das
edificações localizadas
nas Zonas de Centralidade (ZC), que incluem
as avenidas Rebouças,
Eusébio Matoso e Brigadeiro Faria Lima, além
das ruas Teodoro Sampaio, Cardeal Arcoverde
e outras localizadas próximo às estações de metrô. “Tudo isso vai fazer
com que esse bairro, já
bastante saturado, fique
pior, pois não haverá
obrigatoriedade de estudos de impacto”, afirma.
Ela alerta que a região não tem infraestrutura, de rede de esgoto
por exemplo, para suportar o aumento e que
a população poderá ser
prejudicada com o caos
ainda maior no trânsito.
Lucila também critica a
mudança nos limites de

vagas nas garagens dos
empreendimentos. Pela
nova lei, os apartamentos localizados ao lado
dos eixos de transporte – linhas de metrô ou
trem e corredores de ônibus – poderão ter uma
vaga na garagem a cada
60 m2. Assim, no caso
de uma unidade de 180
m2, por exemplo, serão
permitidas até três áreas
para estacionamento. “A
teoria do Plano Diretor,
que previa apartamentos
menores e sem garagem
nos eixos, caiu por terra.
Isso tudo pelo pragmatismo do empresariado que
quer construir nas áreas
mais valorizadas da cidade”.
Segundo Lucila Lacreta, caberá ao próximo prefeito, a partir de
2017, reestruturar a lei.
“A cidade está diante de

um problemão e a permissividade do novo zoneamento só não tem um
impacto maior agora por
causa da crise, que barra
o crescimento econômico”, afirma.
Enquanto isso, várias
entidades se mobilizam
para ingressar na Justiça
com uma ação civil pública contra a nova lei,
alegando que vários pontos do novo zoneamento
foram alterados sem a
devida consulta à população. Para o jurista Adilson Dallari, há jurisprudência favorável a esse
tipo de ação no Tribunal
de Justiça de São Paulo,
já que a Constituição,
nesses casos, exige a ampla participação popular.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando
de Mello Franco, apesar

de a lei não agradar a
100% das pessoas que
participaram do processo, ela foi construída
com grande participação
popular. “Há de se esperar que tenha gente insatisfeita, mas esse foi um
trabalho de pactuação e
mediação de conflitos”,
afirma. Franco também
refuta a tese de que o zoneamento altera o Plano
Diretor. Segundo ele, a
liberação de uma garagem extra nos eixos de
transporte, por exemplo,
é necessária pela situação econômica do País.
“Essa é uma regra transitória, que valerá por três
anos improrrogáveis e só
impactará em 2% do território de eixo”.
Serviço:
Site da Prefeitura de SP
www.prefeitura.sp.gov.br

16 | DIVERcidade

DOMINGO, 8 DE MAIO DE 2016

|crônica [ LÉO COUTINHO ]

A Cidade de S Paulo Pinheiros

|cinema

Leo Coutinho,
escritor e jornalista,
nasceu em São Paulo
em 17 de junho de
1978. É membro do
Conselho Participativo
Municipal na
subprefeitura de
Pinheiros.

Não falta quem ainda
separe o mundo em virtual
e real. Isto é, há quem acredite que o que acontece via
internet, notadamente nas
mídias sociais, está num
plano diferente da vida que
acontece nas ruas, nas praças, velórios e botequins.
Obrigado, Nelson.
Isso não é novo. A carta já foi considerada mais
verdadeira do que o telefonema. E o próprio telefonema, não faz tempo, era mais
solene do que um e-mail.
Mais recentemente, apesar de seguir via internet,
o e-mail já alcançou status
de “vida real”, deixando o
“plano virtual” para as redes sociais.
Eu não consigo separar
as coisas. Para mim a vida
é uma só. Acredito em amores platônicos, tenho amigos que não conheço, me
lembro de histórias que não
presenciei. Sei exatamente como foi o dia em que
meu pai conheceu o pai da
minha mãe, num café em
Copacabana – que já não
existia quando eu nasci.
Então por que eu haveria
de diminuir o momento em
que ouço um samba postado por um contato do Facebook, curtido e comentado
por tantos amigos? Tempo,
espaço? Não acredito.
Ando pelas ruas e vejo
gente adotando praças,
canteiros e escadarias da

cidade. Depois reconheço
na internet as meninas responsáveis pelas hortas comunitárias que brotam em
barris. Colho um galho de
alecrim e envio uma mensagem inbox para regar.
Sigo o cara que plantou árvores no Largo da Batata.
Posto uma foto do banco
com encosto que encontrei
pelo caminho. Tudo compartilhado.
Mas quem, quando,
onde começa tudo isso?
Por exemplo, foi por tanto
reclamar nas redes que as
pessoas foram às ruas protestar ou, antes, elas foram
protestar e depois levaram
suas impressões para as
redes? Digo os motivos da
insatisfação: são reais ou
virtuais?
Meu palpite é que existe a tal voz rouca das ruas
e ela não tem e nunca teve
preconceito de meio. Nem
de fim. Corre, com mais
ou menos força, dependendo da energia coletiva.
Do anjo Gabriel, passando
Martinho Lutero, lembrando o Tiradentes, chamando
Graham Bell e chegando ao
Zuckerberg, nós somos a
voz rouca das ruas. Somos
mensagem e meio.
Nota: Vida longa ao jornal A Cidade de São Paulo,
jornal de bairro e para o
bairro. Se os bairros são as
pessoas, a voz do bairro é o
“Cidadão”.

O mais cult dos cults
O conjunto de salas
de cinema Caixa Belas
Artes não fica bem em
Pinheiros. Mas é muito
perto daqui e, sem dúvida, vale ser frequentado
pelos amantes do cinema alternativo. Um dos
espaços culturais mais
antigos de São Paulo,
começou a exibir filmes
desde 1956 e em 1967 foi
inaugurado como Cine
Belas Artes.
Em 1980 ganhou a divisão de seis salas, existente até hoje, batizadas
cada uma com o nome
de um artista brasileiro: Villa-Lobos, Candido
Portinari, Oscar Niemeyer, Aleijadinho, Mario de Andrade e Carmen
Miranda. Devido a sua
programação alternativa, mesclando filmes de
nacionalidades diversas
e mantendo alguns filmes por longo período
em cartaz, o antigo Cine
Belas Artes tornou-se

um dos mais importantes pontos de encontro
intelectual e artístico da
cidade.
A fama adquirida entre a intelectualidade
paulistana não impediu
que o complexo fosse
fechado em 2011 devido
à perda de patrocínio.
Houve, então, um grande manifesto pelo não fechamento do local, com
um abaixo-assinado que
reuniu mais de 90 mil
assinaturas. Foi a maior
mobilização já ocorrida
no Brasil em defesa de
um patrimônio cultural.
Mesmo assim não foi
possível adiar o fechamento.
Em 2013 o cinema
teve sua fachada tombada pelo patrimônio
histórico estadual, e em
2014, três anos após o
fechamento, a Prefeitura de São Paulo e a Caixa
Econômica Federal viabilizaram a reabertura

do clássico cinema.
Ainda em 2014, o cinema ganha como sócia
a ASAS.BR.COM, um colaborativo internacional
de inteligência criativa
fundado pela cineasta
Paula Trabulsi.
Serviço:
R. da Consolação, 2423 Consolação, São Paulo - SP,
01301-100 | 2894-5781
Ingressos para a
programação normal:
SEGUNDA
(exceto feriados)
Inteira – R$ 18,00
Meia – R$9,00
TERÇA E QUARTA
(exceto feriados)
Inteira - R$20,00
Meia - R$10,00
QUINTA A DOMINGO
Inteira – R$26,00
Meia – R$13,00
SESSÃO EXTRA - SÁBADOS
Inteira - R$20,00
Meia - R$10,00
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VL. MADALENA
1 DOR., C/ ARMS.,
EMB., SALA, SAC.,
1 BANH., COZ.,
ARMS. F. 3496-4033

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

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

PERDIZES
3 DORMS. 1 STE
ARMS. EMB.. SL.,
SAC., BANH., LAV.
F. 3496-4033

JUQUITIBA - SP
R$ 370.000 - SITIO
13 ALQ. 69 KM
DE SP. R.CERCADO
F. 11-95030-1823

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

LAPA
SALA, SAC.,1BANH.,
COZ. C/ ARMS.LAV.,
1 GARAGEM
F. 3496-4033

PERDIZES
3 DORMS. 1 STE
ARMS. EMB.. SL.,
SAC., BANH., LAV.
F. 3496-4033

LAPA
PINHEIROS
2 DORMS., STE. 1 2 DORMS. C/ ARMS.,
SL.SAC., BANH.,
SALA, SAC., BANH.
LAV.,COZ. C/ARMS. COZ. C/ ARMS. GAR.
2 GAR.F. 3496-4033
F. 3496-4033

A. DE PINHEIROS
3 DORMS., 1 STE
C/ ARMS. EMB., 1
SL., BANH., COZ. C/
ARMS. F. 3496-4033

PERDIZES
2 DORM., 1 SALA,
1 BANH. COZ. LAV.
DORM., WC., 1
VAGA F. 3496-4033

PINHEIROS
2 DORM., C/
ARMS., 1 SALA, 2
BANH.LAV.COZ.C/ARM.
GAB.F.3496-4033

TERRENOS
GRANJA
VIANA

CAST. BRANCO
R$ 390.000 - COND.
CASA AVARANDADA
CHURR. SL. DE JOGOSF. 11-99939-3496

V. LEOPOLDINA
4 DORMS. 1 STE
ARMS. EMBUTIDO
1 CLOSET, SALA,
SAC.F. 3496-4033

LAPA
2 DORMS., 1 SUITE,
1 SALA, 1 SAC.,
1BANH., COZ. LAV.,
1 GAR.F. 3496-4033

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE
1 DOR., C/ ARMS.,
SALA, SAC., BANH.
F. 3496-4033

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE.,
ARMS. EMB., SALA,
SAC., 1 BANH., COZ.,
ARMS. F. 3496-4033

SUMARÉ
2 DORM., 1 SALA,
BANH. COZ. LAV.,
DORM., WC., 1
VAGA F. 3496-4033

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

TERRENOS
VENDO EM COND.
FECHADO, 2.300m2
COND. COLONIAL
F. 2505-9593

LITORAL
APARTAMENTOS
VENDEM-SE

POMPÉIA
3 DORMS. 1 STE
ARMS. EMBUTIDO
SL., SAC, BANH.
LAV. F. 3815-2233

LAPA
2 DORMS., 1 SUITE,
1 SL., 1 SAC.,
1BANH., COZ. LAV.,
1 GAR.F. 3496-4033

PERDIZES
2 DORMS., ARMS.
SL., 2 BANHS. COZ.
C/ ARMS. E GAB.
F. 3496-4033

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

SUMARÉ 98M2
2 DORM., 1 SALA,
BANH. COZ. LAV.
DORM., WC., 1
VAGA F. 3496-4033

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

PQ. SILV. PEREIRA
GRANJA VIANA
BOM GOSTO,
5.000m2 COND.
F. 4617-8699

BARRA DO UNA
FLATS C/ MARINA E
ANCORADOURO
PARTICULARES
F. 3740-7800

V. MADALENA
1 DORMITÓRIO
1 SUITE, 1 SALA
1 SACADA
F. 3496-4033

LAPA
2 DORMS., 1 STE.,
SL., 1 SAC., BANH.,
COZ., LAVANDERIA,
1 GAR. 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 DORM. + 1 C/
ARMS., 1 SALA, 1
BANH, COZ. C/ GAB.,
GAR. F. 3496-4033

COMERCIAL
GALPÃO NOVO
LOCAÇÃO 300m2
C/ EST.
99980-2001

BERTIÓGA
FTE. P/ MAR
PAG. FACIL. 48 X
DIRETO C/ CONSTR.
F. 11-96906-9055

PERDIZES
POMPÉIA
2 DORMS. 2 SUITES 2 DORMS., C/ ARMS.,1
SL, 2 BANHS., COZ.
SALA, SACADA
WC., LAV., GAR.
COZ., LAV., 2 VAGAS.
F. 3496-4033
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/GAB
LAVANDERIA
F. 3496-4033

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

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

CHACARAS
E
SITIOS

ENSEADA
EXCEL. COBERTURA
4 DORMS., PISCINA
CHURRASQUEIRA
F. 3496-4033

PINHEIROS
2 DORMS. ARMS.
EMB., SL, LAVABO
COZ., C/ ARMS.,
LAV. F. 3496-4033

APARTAMENTOS
ALUGAM-SE

PINHEIROS
3 DORMS., 1 SUITE., ARMS. EMB.,
2 SLS, LAV., SAC., 1
GAR. F. 3496-4033

POMPÉIA
1 DORMS. SALA,
SAC., 1 BANH., COZ
LAVANDERIA, 1
GAR. 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

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

ITÚ
SEDE MODERNA
560M - PISCINA
CHURR., SL., E CAMPO
F. 11-99939-3496

GJÁ ASTURIAS
FTE. MAR 3 DORMS.
DEP. EMPR. GAR.
R$ 460.000 FACIL.
F. 13-7821-4587

PINHEIROS
2 DORMS. C/ ARMS.,
SALA, SAC., BANH.
COZ. C/ ARMS. GAR.
F. 3815-2233

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

PERDIZES
2 DORM., 1 SALA,
1 BANH. COZ. LAV.
DORM., WC., 1
VAGA F. 3496-4033

PINHEIROS
2 DORM., C/ ARMS.,
1 SALA, 2 BANH. LAV.
COZ. C/ ARM. GAB.
F. 3815-2233

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

ITAPETINUNGA
SITIO 25 ALQS.
PROX. ASFALTO
20 KM DA CIDADE
F. 11-99751-8588

GJA. ENSEADA
IMPECÁVEL COBER.
DUPLEX, 3 STES.
VISTA P/ MAR
F. 11-99481-0015

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE
1 DOR., C/ ARMS.,
SALA, SAC., BANH.
F. 3496-4033

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE.,
ARMS. EMB., SALA,
SAC., 1 BANH., COZ.,
ARMS.F. 3496-4033

SUMARÉ
2 DORM., 1 SALA,
BANH. COZ. LAV.,
DORM., WC., 1
VAGA F. 3496-4033

PINHEIROS
2 DORMS. C/
ARMS. 1 SALA, 1
BANH.1 COZ. C/
GAB. F. 3496-4033

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE
1 DOR., C/ ARMS.,
SALA, SAC., BANH.
F. 3815-2233

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE.,
ARMS. EMB., SALA,
SAC., 1 BANH., COZ.,
ARMS. F. 3496-4033

ATIBAIA - SP
PROX. CENTRO
ALTO PADRÃO
9.000m2 C/ LAZER
F. 11-94798-8887

CASA ILHA
PORCHAT, VENDO
PANORAMICA, REF.
FACILITO
F. 11-98800-5771

PERDIZES
2 DORMS., ARMS.
SL., 2 BANHS. COZ.
C/ ARMS. E GAB.
F. 3496-4033

A. DE PINHEIROS
3 DORMS., 1 SUITE
C/ ARMS. EMB.,
SALA, BANH., COZ.
C/ ARMS. F. 3496-4033

SUMARÉ 98M2
2 DORM., 1 SALA,
BANH. COZ. LAV.
DORM., WC., 1
VAGA F. 3815-2233

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

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

PINHEIROS
1 DORM., + 1 C/
ARMS.1 SALA, 1
BANH.1 COZINHA
F. 3496-4033

PIRACICABA
R$ 240.000 CASA
ALTO DO TAQUARAL
NOVA, 2 DORMS.
F. 19-3042-2198

JUQUEHY
CASA EM COND.
50 m DA PRAIA
280m2 AREA UTIL
F. 13-99651-5307

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

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

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

V. MADALENA
1 DORMITÓRIO
1 SUITE, 1 SALA
1 SACADA
F. 3496-4033

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

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

GJA. PENINSULA
COND. FECHADO
600m2 A.U., 5 STS.
VISTA P/ MAR
F. 13-7821-4587

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

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

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

POMPÉIA
2 DORMS. 2 SUITES
SALA, SACADA
COZ., LAV., 2
VAGAS.
F. 3496-4033

PERDIZES
2 DORMS., C/
ARMS., 1 SL, 2
BANHS., COZ.
WC., LAV., GAR.
F. 3496-4033

VALINHOS
TERRENO C/
5.500m2
R$ 1.500.000
SHOPPING VILAGE
F. 11-3672-4988

GJA. ACAPULCO
CASA MOBILIADA
4 STES, 1 DORM.
OPS. 4 VAGAS,
PISCINA
F. 11-99949-9282

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. 3496-4033

PERDIZES
2 DORMS., + ARMS.
SL., SAC. BANH., LAV.
COZ. C/ ARMS., 2
GAR. F. 3496-4033

PINHEIROS
1 SALA, 1 BANH.,
COZ. C/GABINETE
LAVANDERIA
F. 3496-4033

LAPA
1 SALA, SAC.,
1BANH., COZ. C/
ARMS. LAV.,
1 GAR.F. 3815-2233

SUMARÉ
2 DORMS. ARMS.
EMB., SL, LAVABO
COZ., C/ ARMS.,
LAV. F. 3496-4033

JUQUITIBA
2 DORMS. ARMS.
EMB., SL, LAVABO
COZ., C/ ARMS.,
LAV. F. 3496-4033

RIVIERA
COND. FECHADO
124m2, DECORADA
RESERVA DA MATA
F. 11-2346-3880
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COROLLA XEI
15/16, PRETO, OK
OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL
F. 99579-3240

JETTA 13/13
PRETO COMPLETO
PEQUENAS
AVARIAS
F. 2925-0218

CAMARO 12/12
PRATA, SS, 62, V8
14/MKM R$ 170.000
F. 4878-8917

HILUX SW4
07/07 AUTOMATICA
PRETA, FILÉ
VENDER HOJE
F.2977-2093

CAMINHÕES

HILUX SRV 05/06
PRETA 3.0 4X4 DIESEL
TURBINADA E
AUTOMÁTICA.
F. 14-32033199

INFINITI 13/14
MODELO NOVO
OK, BRANCO
PEROLADO
F. 4765-6613

AXOR 2533
06/06
EQUIPAMENTO
ROLLON ROLLOF
F.14-99652-4984

FOCUS
R$ 72.900 - 14/15
TITANIUM 2.0
BRANCA, AC. TROCA
F. 5525-9100

JEEP - CHEROKEE
R$ 105.000 - 11/11
3.6 - 4X4 BLINDADA
95.000 KM
F. 99556-7859

A1 1.4 TFSI
R$ 66.900 - 12/13
SPORTBACK ATTR
AUT. BRANCO
F. 4765-6613

UNO MILLE SX
R$ 7.500 - 97/97
2 PORTAS - REF.
VERMELLO
F. 7808-2249

CAPITIVA SPORT
R$ 49.900 - 10/11
PRETO, 2.4 AT
AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

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

COROLA GLI
R$ 45.000 - 10/11
AUT. CINZA, COURO
ÚNICO DONO
F. 99461-4937

A4 2.0 AVANT
R$ 99.900 - 11/12
TSFI AUTOMÁTICO
BLINDADO - BRANCO
F. 4765-6613

AZERA
R$ 99.900 - 14/15
3.0 V6 AUT. PRETO
BCO COURO, PIL. AUT.
F. 4765-6613

CELTA LT
R$ 24.800 - 14/14
4 PORTAS, 3.500 KM
DIREÇÃO/TRAVA
F. 99978-9873

CHEROKEE
R$ 105.000 - 11/11
3.6 - 4X4 BLINDADA
95.000 M/KM
F. 99556-7859

VOYAGE I
R$ 36.900 - 10/11
MOTION 1.6 - PRETO
SENS. ESTAC.
F. 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$ 154.900 - 15/16
AMB., AUT. PRETO
COMP. BORDO
F. 4765-6613

COROLA GLI
R$ 45.000 - 10/11
CINZA, AUTOMÁTICO
ÚNICA DONA
F.99461-4937

CRUZE SPORT
R$ 55.900 12/12 LTZ
PRETO, ACEITO TROCA
FINANCIO
F. 5525-9100

PICANTO
10/10 ATOMÁTICO
SEMI-NOVO
REVISÃO OK
F. 2959-0344

VOLVO V40 2.OT
R$ 89.900 - 14/14
DYNAMIC AUT. 4 POR.
PRETO, PIL. AUT.
F. 4765-6613

BMW - 535I
R$ 129.900 - 10/11
3.0 24V AUTOMÁTICA
PRETO - BCO COURO
F. 4765-6613

S 10 ADVANTAGE
08/08 CD, SEMI NOVA
PARTICULAR
VENDE/TROCA
F. 2959-0344

HILUX SW4 SRV
R$ 120.000 - 11/11
3.0 4X4 16V
T. DIESEL - 100/MKM
F. 99956-7859

F250 XL
R$ 57.000 - 05/06
T. DIESEL, 6 CC,
VERMELHA, AR COND.
F. 94523-6709

S10 COLINA 2.8
10/11 - 4X4 DISEL
R$ 34.900
IMPECAVEL
F. 7809-1050

SPIN LT
R$ 45.900 - 13/14
PRATA AT 1.8
AC. TROCA , FINANC.
F. 5525-9100

JETTA 2.0
R$ 56.900 - 12/13
AUTOM. 4 PORTAS
PRATA , COURO
F. 4765-6613

KIA - SORENTO EX
3.5 - 12/12 GASOLINA
PRETO 4X4
IMPECÁVEL
F. 7808-2249

SILVERADO
97/98 GASOLINA
VINHO COMPLETO
R$ 20.000,00
F. 94426-1238

ETIOS HB XLX
R$ 37.500 - 14/15
PRATA EXC 1.5
AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

LANCER
R$ 47.900 - 12/12
PRATA 2.0 AC. TROCA
FINANCIO
F. 5525-9100

COROLA GLI
R$ 11.900 - 98/98
MECÂNICO - PRATA
OTIMO ESTADO
F. 99978-4119

NEW CIVIC LXL
R$ 54.900 - 12/13
1.8 AUTOMÁTICO
BRANCO - COURO
F. 4765-6613

HILUX SRV 3.0
15/15 - 9.000 KM
ÚNICO DONO
IMPECÁVEL
F.99652-3805

JAGUAR
S-TYPE V6 3.0
01/01 PRATA
P/ VENDER HOJE
F. 2977-2093

NEW FIESTA
R$ 49.900 - 13/14
1.6 TITANEO, AUT.
BRANCO, COURO
F. 4765-6613

A3 1.8
R$ 103.900 - 15/15
TSFI - AUTOMÁTICO
BRANCO - COURO
F. 4765-6613

AIRCROSS
R$ 34.900 - 11/11
PRATA EXC 1.6
AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

DUSTER 2.0
R$ 46.900 - 12/13
PRATA AT
AC. TROCA - FINANC.
F.5525-9100

SPORTAGE EX
R$ 96.900 - 14/15
4X2 2.0 16V AUT.
PRETO, BCO. COURO
F. 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$ 139.900 - 12/13
AMB. AUT. 4 P.
PRETO - COURO
F. 4765-6613

AZERA 12/13
PART. PRETO, COMPL.
31.200KM, UM. DONO
R$ 90.000,00
F. 2712-5380

JETA 2.0 TSI
R$ 73.900 - HIGHLINE
12/13 - AUT. 4 POR.
PRETO, AR, COURO
F. 4765-6613

HILUX SW4 SRV
R$ 120.000 - 11/11
3.0 4X4 16V T. DISEL
100.000 KM
F. 99556-7859

TT ROADSTER
R$ 159.00 - 13/13
TSFI AUOMÁTICO
2 PORTAS AZUL
F. 4765-6613

FREEMONT
11/12 28.000KM
ÚNICA DONA
PRETA COMPLETA
F. 99658-3087

TIGUAN 2.0 TFSI
R$ 116.900 - 13/14
4WD AUTOMÁTICA
BRANCO/COURO
F. 4765-6613

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

DS4 CITROEN
R$ 63.900 - 13/14
1.6 - 16V THP - AUT.
CINZA - BCO. COURO
F. 4765-6613

Para anunciar ligue:

SIENA FIRE
R$ 10.500 - 06/06
FLEX
ACEITO TROCA
F. 94709-6092

ECOSPORT
R$ 59.000 FREESTYLE
14/15 2.0 16V AUT.
PRETO, AR, COURO
F. 4765-6613

MERCEDES C180
R$ 69.000 - 11/12
PRETA, U. DONO
ESTADO OK
F. 4837-5790

UNO MILLE
ECONOMY
R$ 14.000
IMPECAVEL
F. 4775-2815

comercial@acidadesp.com.br

AUTOMOVEIS

BLINDADOS

99184-9290

A Cidade de S Paulo Pinheiros

classificados
ADVOGADOS

BOX

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

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

DRª. MARISA
PISCINNI
ADVOGADA
TRABALHISTA
OAB 131207/SPD
F.: 3666-5400
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
MAQ VICE
ASSISTENCIA TÉCNICA
ELETRODOMÉSTICO
R. SAPETUBA, 57
ABERTO ATÉ AS 17:30
F.: 3812-4000

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

CONSERTOS
E REFORMAS

EMPREGO
DOMÉSTICO

CELULARES
IPHONE, IPAD E
SMARTPHONES
A QUALQUER HORA,
EM QUALQUER LUGAR
F.: 3044-1629

META COLOCAÇÃO
AGÊNCIA JARDINS
BABA, MENSALISTAS
FOLGUISTAS/RN
DOMÉSTICAS
COZINHEIRAS
DIARISTAS
FAXINEIRAS
PASSADEIRAS
GOVERNANTAS
MOTORISTAS
F.: 5514-3500
3424-5050

CELEIRO TEC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CELULARES, TABLETS,
COMPUTADORES
F.: 3721-3735
CURSOS
PARK IDIOMAS
AGENDE UMA VISITA
DEMONSTRATIVA
R. VUPABUSSU, 91
PINHEIROS
F.: 2893-5554
98140-5644

CORTINAS
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

DEDETIZAÇÃO
D’LARTUTTI
DECORAÇÕES
CORTINAS/FORRAÇÕES
PAPEL DE PAREDE
CARPETES/PERSIANAS
PISOS: PAVIFLEX
DECORFLEX
F.: 5611-2049
MED
PERSIANAS
FABRICA DE
CORTINAS E
PERSIANAS, ROLO,
ROMANA, VERTICAIS
E HORIZONTAIS
F.:5521-5261
CONSERTOS
DE ROUPAS
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
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HIGITEC
DEDETIZADORA
24 HORAS
F.: 5090-7000
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
HIGITEC
24 HORAS
EM QUALQUER
LUGAR
F.: 5090-7000
DETETIVE
PARTICULAR
DETETIVES
CASOS CONJUGAIS
EMPRESARIAIS
AT. GLS, SIGILO TOTAL
FOTOS E FILMAGENS
F.: (69)9213-6767

DIARISTAS
FAXINEIRAS
PASSADEIRAS
GOVERNANTAS
MOTORISTAS
F.: 5514-3500
3424-5050
EMPREGO
DOMÉSTICO
URGENTE
CASEIRO/COPEIRA
DIARISTAS
MOTORISTAS
BABAS/COZINHEIRAS
F.: 5081-5901
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

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

MARCENARIA

MUDANÇAS

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

TUCURUVI
MUDANÇAS
O CAMINHO SEGURO
DA SUA MUDANÇA
LIGUE AGORA
F.: 2209-700

MUDANÇAS

LAVANDERIA

DESMONTAMOS E
EMBALAMOS
GUARDA MÓVEIS
CARRETOS E DOAÇÕES
F.: 3627-8973

LAVANDERIA
SANTANA
LAVAMOS: SOFAS,
CADEIRAS, BANCOS
TAPETES, CORTINAS
HIGENIAÇÃO DE
VEÍCULOS
F.: 5016-1955

J.B.L.K.
MUDANÇAS
LOCAIS E
INTERESTADUAIS
SERVIÇOS DE
EMBALAGENS
DESMONTAGENS E
MONTAGENS
F.: 5565-4793
REDES
DE
PROTEÇÃO

QUIK LAVANDERIA
R. MORATO COELHO,
270
F.: 3088-6087
DRYCLEAN USA
LAVANDERIA
R. ARTUR DE AZEVEDO,
553
F.: 3061-3820
ÓTICAS

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
REFORMAS
DE
MÓVEIS

EVENTOS

S.O.S
MOVEIS ANTIGOS
RESTAURAÇÃO
COMPRA E VENDA
F.: 3812-0169

FESTIVO
ESPAÇO
P/ EVENTOS
PINHEIROS
TUDO QUE VOCÊ
PRECISA EM UM
SÓ LUGAR
F.: 3813-2616

RESTAURAÇÃO
ART BRAZ
ESPECIALIZADO EM
MÓVEIS
ANTIGOS
RESTAURAÇÃO
COM QUALIDADE
F.: 3097-9734

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA DA SAVIMA – SOCIEDADE
AMIGOS DE VILA MADALENA. SAVIMA – SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MADALENA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 43.195.783/0001-19. Com sede
nesta cidade, na Rua Fradique Coutinho, 1.289, conjunto 04, Vila Madalena-SP, devidamente representada pelo Presidente, Sr. Cassio Calazans de Freitas,
CONVOCA através do presente edital, os fundadores e associados a comparecerem à Assembleia Extraordinária, a realizar-se no dia 31/05/2.016, em
primeira convocação às 19:30 horas, com quórum de 50% (por cento) mais um, e, em segunda convocação, às 20:30, com qualquer quórum, conforme
prevê o Estatuto, para deliberar o quanto segue: 1. Eleição da nova diretoria, dos conselheiros, tendo em vista a renúncia dos abaixo indicados; • Nena
Aguiar Santos, brasileira, divorciada, aposentada, com endereço na rua Fidalga, 627, apto. 802, Vila Madalena-SP, portadora da cédula de identidade Rg.
Nº 8.781.097 e inscrita no CPF/MF sob o nº 189.040.928-68 no cargo de Conselheira Fiscal. • Sueli Engler Raggio, brasileira, solteira, aposentada, com
endereço na rua Fidalga, 627, apto. 802, Vila Madalena-SP, portadora da cédula de identidade Rg. Nº 3.151.771 e inscrita no CPF/MF sob o nº 051.124.78853, no cargo de Conselheira Fiscal. 2. Substituição do 1º Secretário, cargo atualmente ocupado pela Sra. Ana Lucia Donnini, brasileira, divorciada, jornalista,
com endereço na rua General Eldes de Souza, 100, apto. 22 - São Paulo, portadora da cédula de identidade Rg. Nº 4.239.820 SSP/SP e inscrita no CPF/MF
sob o nº 685.305.448-20. 3. Atualização do endereço da sede da Associação, modificado em 1º de junho de 2015, para constar o atual, localizado na Rua
Fradique Coutinho, 1289, conjunto 04, Vila Madalena, CEP: 05416-011, São Paulo - SP. São Paulo, 1º de MAIO de 2.016. Cassio Calazans de Freitas, Presidente.
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