
O  S E U  J O R N A L  D O  D I A  A  D I A .

 Pinheiros  DOMINGO, 22 DE MAIO DE 2016 - ANO 1 - EDIÇÃO 4

Arte na praça

A “jovem 
senhora” 
da Vila

Roupinhas 
estilosas 
para o 
inverno

Tudo por 
um sorriso 
“tecla de 
piano”

  cidadeBELEZA   cidadeDECOR

  cidadeCULTURAL

  cidadePET

  cidadeGOURMET

Com lojas de 
decoração, artesanato 
e uma feira de 
antiguidades aos 
sábados, a Praça 
Benedito Calixto 
enche Pinheiros de 
cor e beleza.|p6

Há 31 anos reconhecida 
como polo cultural 
de Pinheiros e região, 
a primeira loja da 
Livraria da Vila, na 
Fradique Coutinho, 
reúne livros, eventos e 
muito mais.|p9

Nessa época do ano, 
nossos bichinhos de 
estimação podem 
ficar doentes com 
mais facilidade.  |p7

Especialistas 
recomendam 
cautela e afirmam 
que a saúde 
bucal deve vir em 
primeiro lugar.|p8

A cozinha árabe 
que conquistou 
os brasileiros tem 
inspiração sírio-
libanesa e prima pelos 
pratos artesanais de 
sabores exóticos.|p5 
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Mil e uma 
especiariasUm 

lugar 
ao sol

O passo a passo dentro 
da saúde pública para 
chegar ao atendimento 
do Hospital das Clínicas, o 
maior e mais reconhecido 
complexo hospitalar 
da América Latina, 
localizado em Pinheiros.
p10
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Quem costumava pas-
sar pelo Largo da Batata 
há alguns anos atrás per-
cebe a diferença. Com o 
projeto de reconversão, 
que faz parte da Opera-
ção Urbana Faria Lima, o 
local melhorou muito: os 
pontos finais das linhas de 
ônibus do largo e imedia-
ções foram transferidos 
dando lugar a uma gran-
de esplanada e a calça-
dões. O resultado foi o fim 
da degradação que por dé-
cadas tomou conta de um 
dos pontos referenciais de 
Pinheiros. Mas as melho-
rias foram aparecendo a 
conta-gotas e as obras já 
duram infindáveis nove 
anos. Hoje, apesar de re-
cuperado, o Largo da Ba-
tata ainda parece um local 
inóspito. Carece de paisa-
gismo e de outras melho-
rias que possam trans-
formá-lo, senão em um 
cartão postal, pelo menos 
em um local mais agradá-

vel, a altura dos modernos 
edifícios comerciais que 
apareceram na região por 
conta da operação urba-
na.

De acordo com a Pre-
feitura, as obras necessá-
rias para que a megain-
tervenção no largo seja 
finalmente concluída 
estão contempladas na 
Fase 3 do projeto de reur-
banização da Faria Lima e 
começam a ser entregues 
ainda no primeiro semes-
tre deste ano. O largo vai 
ganhar um novo mobi-
liário urbano e algumas 
ruas do entorno terão 
pavimento e calçadas re-
formadas, já com valas 
técnicas para o futuro en-
terramento de rede elétri-
ca, além de drenagem e 
paisagismo. O poder pú-
blico estima o término da 
Fase 3 da Operação Faria 
Lima em 24 meses. O va-
lor em caixa para os proje-
tos finais - disponibilizado 

via parceria com a inicia-
tiva privada, que investiu 
no projeto em troca dos 
benefícios advindos das 
melhorias - é da ordem de 
R$ 96 milhões.

A demora nas obras é 
motivo de reclamação de 
muitos moradores do en-
torno e há quem critique 
também seu resultado 
até agora. “Em termos de 

melhora dos espaços pú-
blicos, os resultados ob-
tidos estão muito aquém 
do esperado, pela quanti-
dade de recursos financei-
ros aplicados”, diz Mauro 
Calliari, que é membro do 
Conselho Participativo de 
Pinheiros e representa a 
sociedade civil no Conse-
lho de Política Urbana de 
São Paulo.

Histórico:

• Março de 1995 - Lei apro-
vada na gestão Paulo Maluf 
(PPB) cria a Operação Ur-
bana Faria Lima para inter-
venções no perímetro da 
av. Pedroso de Morais até 
a av. Eng. Luís Carlos Ber-
rini. No mesmo ano, come-
ça a ampliação da av. Faria 
Lima.
• 2001 - Projeto de reforma 
do Largo da Batata é idea-
lizado pelo arquiteto Tito 
Lívio Frascino.
• 2007 - Início das obras de 
Reconversão do Largo da 
Batata, na administração 
Gilberto Kassab. O serviço 
foi paralisado em 2009 para 
análises arqueológicas no 
solo da região. Depois dis-
so, diversos prazos foram 
estabelecidos pela Prefeitu-
ra de São Paulo para a con-
clusão das obras. 
• Início de 2015 - O prefeito 
Fernando Haddad entrega 
a segunda etapa da recon-
versão urbana do Largo da 
Batata.

A aceitação do proces-
so de impeachment pelo 
Senado, implicando no 
afastamento da Presiden-
te da República por até 
180 dias resultou na pos-
se, como interino, do vice 
Michel Temer, gerando 
expectativas positivas 
para os agentes econômi-
cos, embora não altere a 
magnitude e gravidade 
dos problemas que o país 
enfrenta. 

O cenário existente 
antes da mudança era o 
de total incerteza para 
a economia, mas sinali-
zava que, caso a Presi-
dente continuasse, a si-
tuação iria continuar se 
deteriorando, com todas 
as consequências para a 
economia, inclusive com 
o aumento dramático do 
desemprego. Considera-
va-se que a substituição 
de Dilma Roussef, pelo 
menos criaria a possibi-
lidade de se alterar a tra-
jetória negativa da eco-
nomia, embora isso não 
fosse uma certeza, dada 
a magnitude dos proble-
mas existentes, mas ali-
mentava-se a esperança 
de melhora.

Não se pode consi-
derar que o episódio do 
impeachment está en-
cerrado, pois ainda falta 
a etapa decisiva, que é 
aprovação final da per-
da de mandato da Presi-
dente, de forma que ain-
da persiste um grau de 
incerteza no horizonte. 
Para se poder analisar 
os possíveis desdobra-
mentos da gestão Michel 
Temer, no entanto, temos 

que considerar que ele 
governará até o final do 
atual período, o  que deve 
ser também o raciocínio 
dele e de sua equipe, pois, 
em caso contrário seria 
inviável adotar as medi-
das necessárias para es-
tancar a crise.

As primeiras medidas 
de Temer, redução do 
número de ministérios e 
nomeação de uma equi-
pe econômica bastante 
experiente e competente, 
representaram sinaliza-
ção positiva para os agen-
tes econômicos, embora 
a escolha de ministros de 
outras áreas tenha decep-
cionado, mesmo conside-
rando-se a necessidade 
de composição para as 
votações no Congresso.

Espera-se que o novo 
governo anuncie um con-
junto de medidas para 
equacionar o problema 

fiscal, embora, segura-
mente, não seja possível 
reduzir-se o déficit pú-
blico no curto, mas que 
aponte para o equilíbrio 
gradativo, junto com 
propostas que possam 
garantir o controle das 
despesas, de forma a que 

não cresçam acima do de-
sempenho da economia. 
Onde se oferecem as me-
lhores perspectivas para 
começar a destravar a 
economia é no tocante às 
obras de infraestrutura, 
estradas, portos, aeropor-
tos, através de Parceria 
Público Privadas, para o 
que é necessário mudar 
algumas exigências para 
atrair os investidores.

Uma das condições 
necessárias, embora não 
suficiente, para estancar 
a recessão e permitir a 
retomada do crescimen-
to, é a restauração da cre-

dibilidade, da confiança, 
para renovar a esperan-
ça. Com a confiança dos 
agentes econômicos, as 
decisões de investir e de 
consumir irão melhoran-
do gradativamente, o que 
poderá permitir que até o 
fim do ano a economia se 
estabilize, criando condi-
ções para uma retoma 
lenta do crescimento em 
2.017. Para o país poder 
voltar a crescer a taxas 
mais elevadas, será ne-
cessário que se realizem 
a reforma indispensável 
do sistema tributário e a 
flexibilização da legisla-
ção trabalhista, permitin-
do a terceirização e que o 
negociado prevaleça so-
bre o legislado. Também 
as regras eleitorais pre-
cisam ser mudadas para 
dar maior equilíbrio nas 
relações do executivo e 
do legislativo.

Devemos, como dizia 
Gramsci, ser “pessimis-
tas na análise, e otimistas 
nas ações. 

Vamos confiar, mas 
mantendo sempre a vi-
gilância e participando 
ativamente dos debates, 
não apenas como o Exe-
cutivo, como, sobretudo, 
com o Congresso, que é 
onde devem ser discuti-
das e votadas as medidas 
necessárias para a supe-
ração da crise. Muitas de-
las, podem ser impopula-
res no curto prazo, o que 
poderá exigir pressão das 
entidades no sentido da 
aprovação daquelas que 
se mostrarem essenciais 
para a correção dos ru-
mos da economia.

Operação Urbana Fase 3 - O finalEDITORIAL

Que nunca falte a esperança 
de dias melhores. A fé, segun-
do o dicionário, é o estado ou 
atitude de quem acredita em 
algo – nos move para além das 
montanhas, para além de nós 
mesmos. E não quero que o 
leitor erroneamente coloque 
um adjetivo nessa fé que falo. 
A esperança não tem religião, 
credo, cor, raça, estado físico. 
É simplesmente um embaraço 
na alma capaz de desembara-
çar a vida. Ou o inverso.

E é com essa esperança que 
estamos circulando pela tercei-
ra semana nas ruas pinheiren-
ses. Passando entre a Mourato 
Coelho e Fradique Coutinho, 
rua Lisboa, Benedito Calixto, 
João Moura e o grande senhor 
Deputado Lacerda Franco, o 
A Cidade de S. Paulo caminha 
devagarinho e vai se deixan-
do levar pelos olhos atentos 
de nossos leitores. Algumas 
missivas já chegaram via mail 
– de gente que gostou, que está 
sugerindo coisas novas, novas 
fronteiras, novas propostas. 
Reclamação também é coisa 
boa! Esperamos por elas igual-
mente ansiosos.

Com um olho no futuro e 
outro no presente, trazemos 
nessa edição um pouco de 
informação sobre a saúde no 
nosso bairro. Como enfren-
tar a saúde pública quando 
a nossa não vai lá assim tão 
bem. Entre as opções da 
cidade, é Pinheiros que abriga 
o maior complexo hospitalar, 
com tecnologia de ponta e 
profissionais super capaci-
tados. Infelizmente, nem tão 
acessível a todos os cidadãos, 
mas nesta edição pretendemos 
mostrar o caminho que se tem 
de cumprir quando o estado 
de saúde da população pede 
um pouco mais de atenção da 
Saúde do Estado.

Sem dúvida, é dentro 
dos hospitais que mais nos 
aproximamos dessa palavra 
chamada esperança. E o nosso 
Cidadão, tentando seguir esse 
sentido, desfila devarinho pe-
las ruas do bairro, perseguin-
do o dia a dia desse Pinheiros 
que também adoece. Mas é no 
estado de quem acredita em 
algo que mantemos os olhos 
abertos e os ouvidos atentos. 
Nossa fé caminha conosco. 
Assim como uma esperança 
inabalavel pelos dias que 
virão.

Expediente: Diretora de Redação: Claudia Carletto | Edição e textos: Lucia Fiora | Fotos: Daniela Cohen e Fernanda Belomo | Arte/Design/Diagramação: AlexFull | Tiragem: 20.000 
exemplares | A Cidade de S. Paulo - R. Claudio Soares, 72 - S. 518 - CNPJ: 24.722.179/0001-59 | Fone: 3034-1209 | Diretor Comercial: Marcos Santos | www.acidadedesp.com.br | Redação: 
redacao@acidadedesp.com.br | Comercial: comercial@acidadedesp.com.br | O jornal A Cidade de S. Paulo é impresso na Folha Gráfica

cidadePOLÍTICA | 

Com projeto criado em 2001 e obras iniciadas em 2007, a reconversão do Largo da Batata entra, finalmente, em fase de 
conclusão, mas a última etapa da Operação Urbana Faria Lima ainda deve demorar dois anos para ser terminada.

| cidadeOPINIÃO

Claudia Carletto
Diretora de Redação Desafios  e mudanças

| cidadeLEITOR

Recebemos um email muito simpático do nosso leitor 
Osmair Bernardino. Para ele, A Cidade de S.Paulo chega 
com importantes diferenciais: o conteúdo e o fato de ser 
distribuído porta-a-porta. Bernardino também sugere 
novas seções, que podem agregar conteúdo de qualidade 
ao nosso jornal. Obrigada, Osmair!
Mande você também seus comentários e sugestões para a 
nossa redação no email: redacao@acidadedesp.com.br

Sobre saúde e esperança

MARCEL DOMINGOS SOLIMEO
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Na semana passada, 
vários moradores das 
ruas Engº Mário Pampo-
net, Min. Américo Mar-
co Antônio e outras da 
Vila Beatriz, Vila Jataí e 
Vila Madalena ficaram 
sem luz das 17 horas da 
segunda-feira às cinco 
da manhã de terça. Tra-
ta-se de um problema 
crônico na região. E por 
acontecer em uma área 
residencial, com muitas 
casas, prédios de apar-
tamentos, escolas e pos-
tos de saúde, a interrup-
ção no fornecimento de 
energia elétrica deixa os 
moradores e frequenta-
dores inseguros. À noi-
te, sem visibilidade, os 
sistemas de segurança, 
telefonia e portões ele-
trônicos não funcionam, 
facilitando a ação dos 
assaltantes.

“Nós vivemos com 
medo de ser abordados 
por ladrões nessas oca-
siões, principalmente 
quando chego em casa 
com meu neto peque-
no”, relata Paulo Belli-
zia. Junto com o vizinho, 
Miklós Hromada, Belli-
zia costuma frequentar 
as reuniões do Conselho 
de Segurança - Conseg - 

do bairro, que normal-
mente contam com re-
presentantes da Guarda 
Civil, CET, Subprefeitura 
de Pinheiros, polícias 
Militar e Civil  e outros 
órgãos. “Mas a Eletro-

paulo não é participante 
por não ser órgão públi-
co”, lembra Hromada. 
Diante disso, os morado-
res resolveram organi-
zar um abaixo-assinado 
para relatar os proble-

mas à Ouvidoria da AES 
Eletropaulo. “Para cau-
sar maior impacto, em 
meados do ano passado 
decidimos, em reunião 
do Conseg, redigir um 
documento exigindo 

melhora na qualidade 
do serviço prestado. Ini-
ciamos a coleta de assi-
naturas no final do mês 
de outubro e consegui-
mos mais de 200 assina-
turas de moradores de 
15 ruas do Distrito de Pi-
nheiros”, relata ele.

Em março, a Ouvido-
ria da AES foi contatada 
e, segundo Miklós Hro-
mada, a empresa enviou 
uma resposta padrão, 
relatando as ocorrên-
cias atendidas apenas 
na residência dele, au-
tor do documento. “Eles 
simplesmente ignora-
ram os outros endere-
ços que constam dos 
abaixo-assinados, res-
pondendo apenas para 
uma instalação/relógio”, 
conta. “Na sequencia, o 
documento foi reenvia-
do pelos moradores e a 
resposta recebida foi no 
mesmo padrão, como se 
fossemos atendidos por 
um programa de com-
putador. Por fim, procu-
ramos a agência regula-
dora, ARSESP, que nos 
aconselhou a entrar com 
uma ação coletiva na 
justiça ou no Procon. O 
problema, que se acen-
tuou nos últimos três 
anos, continua”, afirma 
o morador.

De acordo com Paulo 
Bellizia e Miklós Hroma-
da, a demanda na região 
cresceu  nos últimos 
anos, devido ao aumen-
to no número de estabe-
lecimentos comerciais e 
edifícios e ao aumento 
do consumo residencial, 
com resultados positi-
vos na receita da AES 
Eletropaulo. Mesmo as-
sim, nenhuma moder-
nização foi feita na rede 
elétrica para comportar 
o aumento na demanda. 
“Moramos aqui há quase 
20 anos e a infraestrutu-
ra da rede nunca foi mo-
dernizada”, afirmam.

cidadeGOURMET | | cidadeREGIÃO

Na cultura árabe, a comi-
da representa uma impor-
tante base para a comu-
nicação e as refeições são 
o centro dos encontros 
familiares e círculos so-
ciais. Por isso, um almoço 
ou jantar típico sírio-liba-
nês não é composto pela 
tradicional trinca: primei-
ro e segundo pratos mais 
a sobremesa. A mesa é 
repleta com as mais va-
riadas opções de comida, 
com perfumes e sabores 
exóticos, que é degustada 
aos poucos, enquanto se 
conversa.
“Os pratos, à base de abo-
brinha, berinjela, trigo, 
grão de bico, carne de 
cordeiro e especiarias, 
são extremamente elabo-
rados”, explica o chef Sa-
mir Cauerk Moysés, dono 
do restaurante Folha de 
Uva. “A culinária libanesa 
é muito trabalhosa e deta-
lhada, pois os pratos mais 
tradicionais, como o cha-
rutinho, são feitos artesa-
nalmente”. 
Outra característica desse 
tipo de culinária é que os 

sabores são muito acentu-
ados, mas a comida não é 
tão picante, se comparada 
à asiática, por exemplo. 
“Nossa pimenta libanesa, 
na verdade, não é uma pi-
menta como a vermelha 
ou a dedo de moça, mas 
uma mistura de sete espe-
ciarias, que conferem sa-
bor mas não picancia aos 
alimentos”, ensina o chef.
No Folha de Uva, os pratos 
mais solicitados elabora-
dos por Samir são o Cha-
ruto de Folha de Uva, o 
exclusivo Bacalhau Mou-
risco, o premiado Fatti 
de Cordeiro e também a 
Mussaka, passando pelas 
pastas, grelhados e doces. 
Os doces, aliás, são um di-
ferencial da culinária ára-
be. À base de mel, massa 
folhada, nozes, amêndoas, 
frutas secas e especiarias, 
são muito elaborados e 
levam alto teor de açúcar. 
Mesmo assim, caíram no 
gosto do brasileiro, que 
adora os aromas de rosas 
e flor de laranjeira que 
deixam os doces ainda 
mais apetitosos. 

Mil e uma 
especiarias

Moradores de Pinheiros e 
Alto de Pinheiros sofrem com 
falta constante de energia

A cozinha árabe que conquistou 
os brasileiros tem inspiração sírio-
libanesa e prima pelos pratos 
artesanais de sabores exóticos.

Na Vila 
Beatriz, 
Vila Jataí e 
Pinheiros, 
é comum 
a queda de 
energia que 
pode durar 
até 12 horas, 
gerando 
outros 
problemas, 
como falta de 
segurança.  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 Car-
men, neta de uma das cozinheiras do Palácio Real de Granada, esse restaurante típico espa-
nhol 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

Roterio gastronômico

A Eletropaulo responde: A AES Eletropaulo informa que, de acordo com levantamento feito pela 
concessionária, foram registradas cerca de seis ocorrências na região, nos últimos cinco meses, 
causadas por queda de árvore ou galhos na rede. A distribuidora ressalta que faz acompanhamento 
frequente do circuito que atende a região para identificar ocorrências e monitorar equipamentos.
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Arte na praça
cidadePET | | cidadeDECOR

Não é porque eles são 
peludos que não sentem 
frio no inverno. Nessa 
época do ano, nossos 
bichinhos de estimação 
podem ficar doentes 
com mais facilidade. Por 
isso, é preciso atenção e 
alguns cuidados. 

De acordo com a ve-
terinária Karla Pedroso, 
os pets, assim como nós, 
também contraem doen-
ças respiratórias. “Em-
bora eles possam ficar 
gripados em qualquer 
época do ano, quando 
as temperaturas caem, 
a incidência aumenta”, 
diz ela. “A doença pode 
ser causada por vírus, 
bactérias e até fungos, 
que levam a crises de 
tosse semelhante a en-
gasgos. Outros sintomas 

comuns são espirros, se-
creção nasal ou ocular, 
febre, apatia e falta de 
apetite”, descreve a ve-
terinária.

Para evitar os resfria-
dos em cães e gatos, é 
importante aplicar anu-
almente a vacina contra 
gripe. Outro cuidado é 
evitar que eles fiquem 
expostos a baixas tem-
peraturas ou correntes 
de ar geladas. Deixar 
um cobertor quentinho 
à disposição é uma boa 
dica. Se o seu cachorro 
fica na parte externa da 
casa, é necessário provi-
denciar, além do cober-
tor, uma casinha para 
que ele possa se abrigar 
do frio. Já as roupinhas 
são um acessório a mais, 
que deixam nossos ami-

gos ainda mais fofos. 
Mas alguns cães ou ga-
tos não gostam de ficar 
vestidos. Além disso, 
os que têm muito pelo 
e pelos finos podem fi-
car cheios de nós se fi-
carem muito tempo de 
roupa. Os veterinários 
recomendam, portanto, 
prestar atenção ao teci-
do na hora de escolher o 
traje. Também recomen-
dam estimular o uso de 
roupinhas em filhotes 
ou animais idosos.

Além de oferecer pro-
teção, evite banhos fre-
quentes nesta época. E 
no caso de cães e gatos 
peludos, procure não to-
sar, pois o pelo ajuda o 
animal a se proteger do 
frio. E tente não passear 
nos horários mais frios 

e quando há garoa ou 
chuva. 

No inverno, os ani-
mais gastam mais calo-
rias para manter o corpo 
aquecido e por isso ne-
cessitam de um aporte 
maior na alimentação. 
Para a alegria dos co-
milões, os donos podem 
aumentar a quantidade 
de ração ou de alimento 
entre 10 e 20%, depen-
dendo do animal.

Quem tem pássaros 
pode ter que trocar a 
gaiola de lugar no perí-
odo de inverno. O abre e 
fecha de portas e janelas 
pode prejudicar a saúde 
deles. Sem esquecer que 
gaiolas também preci-
sam ser cobertas à noite, 
o que auxilia a manter o 
calor. Os peixes também 

sentem a mudança de 
temperatura na água do 
aquário. Por isso, é bom 
manter o controle com a 
ajuda de um termôme-
tro e de um termostato.

É difícil um turista que 
venha a São Paulo e deixe 
de fazer um passeio pela 
Praça Benedito Calixto. 
O local tem fama inter-
nacional, especialmente 
pela Feira da Praça, que 
acontece aos sábados 
desde 1987 e é um ponto 
de referência intelectual 
e cultural na cidade.

A Benedito é um da-
queles lugares mágicos, 
nos quais podemos pas-
sar horas nos maravi-
lhando com vitrines que 
oferecem objetos únicos. 
O charme do comércio 
local fica por conta da 
pequena galeria, que 
mistura design, susten-
tabilidade e artes em 
várias lojinhas. Essas lo-

jinhas, aliás, vendem de 
tudo: almofadas, abaju-
res, artesanato, imãs de 
geladeira, porta-chaves e 
outras coisas para perso-
nalizar sua casa.

Mas é aos sábados, 
com a “feirinha”, que o 
local ferve. Conhecida 
como uma das melhores 
feiras de antiguidades e 
artesanato do Brasil, ela 
reúne mais de 300 expo-
sitores. Das 9h às 19h o 
visitante pode comprar 
de tudo, de obras de arte 
a brinquedos antigos, 
roupas seminovas, discos 
de vinil, louças e móveis 
que datam do meio do sé-
culo XIX. Para quem pre-
fere algo ainda mais ex-
clusivo, a feirinha conta 

com estandes de lojas de 
decoração de alto nível. 

É tanta coisa que fica 
difícil não perder horas 
garimpando LPs, gravu-
ras antigas, revistas de 
época, gibis e peças co-
mumente encontradas 
em antiquários, como 
jogos de talheres de pra-
ta, objetos em porcelana, 
cristais e até móveis.

Bateu fome depois da 
andança? Na feira há 
uma praça de alimen-
tação com barracas que 
servem os mais variados 
tipos de comida. No en-
torno da praça também 
existem várias opções de 
restaurantes, centros cul-
turais e lojas de roupas 
descoladas.

Com lojas de decoração, artesanato e uma feira de 
antiguidades aos sábados, a Praça Benedito Calixto enche 
Pinheiros de cor e beleza.

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

Rua dos pinheiros, 726 - Pinheiros, SP

(11) 3060-9235

Quem ama,
cuida.

Petland Pinheiros

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

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

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

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

Siga-nos nas redes sociais:

Auuuuuu, tô 
quentinho!!!!
No frio, nossos pets precisam 
de cuidados especiais: 
vale uma caminha mais 
aconchegante, uma casinha 
e, claro, aquela roupinha 
estilosa. Sem esquecer das 
vacinas...

Feira da Praça Benedito Calixto - End.: Praça Benedito 
Calixto, s/nº - Pinheiros. - Horário de funcionamento: 
das 9h às 19h. - www.pracabeneditocalixto.com.br

Lojas de decoração e design na praça
 L'oeil - Loja de Decoração
Praça Benedito Calixto, 182
 Tel.: 3897-8787

 Artlet - Loja de Utilidades Domésticas
Praça Benedito Calixto, 100
 Tel.: 2371-3158

 Linha Levve - Loja de Decoração
Praça Benedito Calixto, 50
 Tel.: 3081-6000

Serviço:

 Petland Pinheiros
Rua dos Pinheiros, 726
 3060-9235

 Cobasi
Teodoro Sampaio, 1933
 2769-0750

 Meu Amigo Pet
Av. Rebouças, 3970
 3034-2342

 Pet Shop Cardeal
Cardeal Arcoverde, 1899
 3031-4169

 Mon Petit
Rua Girassol, 817
 3031-2500
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A preocupação do bra-
sileiro com a beleza hoje 
já extrapolou as clínicas 
de estética e chegou na 
cadeira do dentista.  A 
“neura” por ter um sorri-
so perfeito e dentes bran-
cos a qualquer custo é 
tão grande que vale tudo 
- até enfrentar o temido 
“motorzinho” se for pre-
ciso - para obter o efeito 
desejado.

Nas clínicas odontoló-

gicas, segundo a doutora 
Dora Maria Di, da Domo 
Odontologia,  a demanda 
por tratamentos estéticos 
já ultrapassa a de casos 
puramente clínicos. “As 
pessoas hoje vão ao den-
tista para ficar bonitas, 
não para cuidar dos den-
tes”, relata. A constatação 
preocupa os especialis-
tas. “A saúde bucal e do 
organismo como um todo 
é a base para se ter um 

sorriso bonito”, afirma 
Dora. “Não adianta gas-
tar fortunas com trata-
mentos estéticos se a pes-
soa não escova os dentes 
direito e tem problemas 
na gengiva”.

De acordo com a den-
tista, as técnicas e pro-
dutos cada vez mais so-
fisticados usados para 
branquear os dentes são 
muito eficientes, mas não 
surtem o efeito desejado 

se a boca não está saudá-
vel. Além disso, nem todo 
procedimento é indicado 
para todo mundo. “Hoje 
está na última moda a 
lente de contato para os 
dentes”, diz Dora. “Só que 
essa técnica, que consiste 
na aplicação de uma pe-
lícula de cerâmica, des-
gasta o esmalte, aumen-
tando a sensibilidade, e é 
uma opção apenas para 
quem possui manchas 

irreversíveis nos dentes, 
como as provocadas por 
tratamentos de canal”. 
Em uma boca com pou-
cas restaurações, sem 
perda óssea ou manchas, 
mas cujos dentes não são 
tão brancos, o mais indi-
cado é o clareamento a 
laser. “Apesar da quími-
ca, ele é menos invasivo e 
não provoca aumento da 
sensibilidade”, explica a 
especialista.

De um simples local 
de venda de livros, a Li-
vraria da Vila, que nas-
ceu na Madalena mas 
que hoje tem mais oito 
filiais espalhadas pelos 
estados de São Paulo e 
Paraná, tornou-se um 
ponto de encontro. Um 
lugar acolhedor para 
passar o tempo, ver gen-
te, tomar um café e... é 
claro, comprar livros.

A agenda cultural da 
livraria é extensa e ec-
lética. Em seu auditório 
são organizados pales-
tras, cursos, debates, po-

cket shows , contação de 
histórias e temporadas 
teatrais. Sem falar dos 
lançamentos de livros 
que acontecem diaria-
mente. Além de livros, 
a loja oferece inúmeras 
opções de CDs, DVDs e 
Blue Rays de música e 
filmes e as últimas novi-
dades em games.

Nesta semana, a pro-
gramação da loja da 
Fradique Coutinho in-
clui o curso História da 
Cidade de São Paulo: da 
vila murada ao caos da 
metrópole, dia 24/5, das 

14 às 17 horas. Serão 
abordadas as questões 
urbanas, econômicas 
e sociais que fizeram 
de São Paulo uma das 
maiores cidades do pla-
neta. Através de acer-
vos fotográficos, mapas, 
gravuras e relatos de 
viajantes o participante 
conhecerá a história da 
cidade e seu desenvolvi-
mento.

Para as crianças, há 
duas atividades agen-
dadas. A primeira, dia 
25/5, quarta-feira, das 
10 às 18 horas, é o curso 

EDUCACUCA, cujo obje-
tivo é promover o de-
senvolvimento, a apren-
dizagem e a socialização 
das crianças em seus 
primeiros anos de vida, 
além de instrumentali-
zar o adulto cuidador, 
orientando-o e enrique-
cendo seu repertório de 
brincadeiras. A outra é 
a atividade infantil com 
o livro A REVOLTA DOS 
GIZES DE CERA, dia 28/5, 
sábado, das 16 às 17 ho-
ras. Durante a oficina, 
um educador apresenta-
rá o livro às crianças e, 

na sequencia, cada uma 
receberá um livro de 
pano em branco e gizes 
coloridos para desenhar 
e escrever cartas para 
seu giz de cera predileto.

Já o destaque entre os 
lançamentos de livros 
será O CARANGUEJO DO 
SAARA, do jornalista Jú-
lio Cruz Neto. Trata-se 
de uma crônica com as 
memórias do autor, que 
cobriu por duas vezes o 
Rali Paris-Dakar. Na ter-
ça-feira, 24/5, das 18h30 
às 21h30, com bate-papo 
com o autor.

Tudo por um sorriso “tecla de piano” A “jovem senhora” da Vila
Os tratamentos estéticos dentários estão na moda e trazem bons resultados, mas os 
especialistas recomendam cautela e afirmam que a saúde bucal deve vir em primeiro lugar.

Há 31 anos reconhecida como polo cultural de Pinheiros e região, a primeira loja da 
Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, reúne livros, eventos e muito mais.

| cidadeBELEZA cidadeCULTURAL | 

Clínica e atendimento 24h.
Av. Rebouças, 2907 - Pinheiros, São Paulo, SP

11 3073-0010 / 3062-8355
www.domoclinica.com.br

Domo Odontologia  Av. Rebouças, 2.907  3062-8355 | Clínica Odontológica Dr. Albani  Mourato Coelho, 832  2843-5782 | Odontoclini  Cardeal 
Arcoverde, 3070  |  3032-3714 | Sorridents Teodoro Sampaio, 2068  3032-3140 | Kikuchi Odotonlogia  Rua Auriflama, 91  3064-6277

Livraria da Vila, loja Fradique Coutinho: 
Rua Fradique Coutinho, 915 
Tel.: 3814-5811
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Um 
lugar 
ao sol

O 
a t e n d i m e n t o 
no complexo 
do Hospital das 
Clínicas de São 

Paulo é o sonho de con-
sumo até de quem paga 
convênio médico. Afinal, 
ele é referência em saú-
de na América Latina, 
emprega alguns dos me-
lhores médicos do País e 
tem uma estrutura de dar 
inveja ao mais conceitu-
ado hospital de elite. Al-
guns dos aparelhos mais 
modernos do mundo es-
tão presentes nas salas 
de exames e cirurgias dos 
oito institutos que inte-
gram o complexo. Dentro 
do Instituto do Coração, 
por exemplo, os quartos 
que acomodam pacien-
tes internados possuem 
apenas dois leitos e têm 
banheiro. Realidade bem 
diferente da vista nos 
hospitais públicos de pe-
riferia.

Mas conseguir uma 
vaga dentro do HC não é 
tão simples. Isso porque 
ninguém chega a uma das 
recepções do complexo e 
agenda uma consulta mé-
dica ou um exame assim 
de bate pronto. O encami-
nhamento imediato só se 
dá no pronto socorro do 

HC. Ou seja: só é atendido 
diretamente o paciente 
que, por exemplo, sofre 
um acidente grave na rua 
e é levado para a emer-
gência. 

Para conseguir um tra-
tamento clínico no com-
plexo é preciso, antes, 
passar por uma AMA - 
Atendimento Médico Am-
bulatorial - ou UBS - Uni-
dade Básica de Saúde. Lá, 
o primeiro passo é tirar a 
carteira do SUS, que cre-
dencia o paciente na rede 
pública. Depois, mar-
car - e às vezes aguardar 
bastante - uma consulta 
com o médico de um des-
ses postos. São eles que 
analisam caso a caso os 
pacientes e, se acharem 
necessário, encaminham 
para atendimento nas Clí-
nicas.

De acordo com a asses-
soria de imprensa do HC, 
o complexo presta aten-
dimento terciário e qua-
ternário, ou seja, os casos 
de extrema gravidade ou 
que exigem cuidados es-
peciais que a rede públi-
ca de saúde não consegue 
atender. Um exemplo 
prático que o jornal A 
Cidade de S.Paulo teve a 
oportunidade de acompa-

nhar foi o de uma mulher 
grávida. Gertudes dos 
Santos, de 32 anos, tinha 
um problema crônico de 
pressão alta quando en-
gravidou do terceiro fi-
lho. Quando deu início ao 
pré-natal em uma AMA 
próxima ao seu local de 
trabalho, na Vila Leopol-
dina, o médico detectou 
o risco e encaminhou a 
paciente para o Depar-
tamento de Gravidez de 
Risco do HC. “Fiz todo o 
acompanhamento da gra-
videz lá, inclusive com 
exames frequentes, pois 
também tive diabetes ges-
tacional”, lembra ela. “Os 
exames eram marcados 
na hora e o resultado saía 
em pouco tempo”. No mo-
mento de dar à luz, Gertu-
des foi levada ao Hospital 
Interlagos, próximo de 
onde mora.

Mas ter uma “ficha” no 
HC não significa que você 
poderá ser sempre aten-
dida lá. De acordo com a 
assessoria de imprensa, o 
atendimento é válido só 
enquanto durar o trata-
mento. Caso precise usar 
a rede pública novamen-
te, a pessoa deve passar 
por todo procedimento 
outra vez.

O passo a passo dentro 
da saúde pública para 
chegar ao atendimento 
do Hospital das Clínicas, o 
maior e mais reconhecido 
complexo hospitalar 
da América Latina, 
localizado em Pinheiros.

| cidadeSAÚDE

O HC EM NÚMEROS:
• Mais de 21 mil funcionários
• 250 mil pacientes atendidos mensalmente
• 320 mil atendimentos de emergência/ano
• Mais de 80 mil internações/ano
• 40 mil cirurgias/ano
• 14,5 mil exames laboratoriais/ano
• Mais de 1 milhão de procedimentos 
diagnósticos por imagem/ano
• Mais de 900 transplantes/ano

O complexo do Hospital das Clínicas é formado 
pelos: Instituto Central (o mais antigo deles), 
Instituto do Coração, Instituto da Criança, 
Instituto da Medicina Física e de Reabilitação, 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia, 
Instituto de Psiquiatria, Instituto de Radiologia 
e o Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo. O Instituto do Câncer foi o último a ser 
inaugurado, em maio de 2008.

Rede SUS na região de Pinheiros:

AMA Vila Piauí
 Pça. Camilo Castelo Branco, 10
 3621-9840

AMA Vila Nova Jaguaré
 Rua Salatiel de Campos, 222
 3766-3160

UBS Ferreira De Araújo
 Rua Ferreira de Araújo, 724
 3813-7462 ou 3812-2268

UBS Dr. Manoel Joaquim Pera
 Rua Purpurina, 280
 3032-9891

UBS Ato de Pinheiros
 Av. Queiroz Filho, 313
 3022-7074
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

Indicação
numérica
de livros
(sigla)

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

Tânia
Alves,
atriz e

cantora
Ornato
como a
gargan-

tilha

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Forma 
aproxi-

mada do
Atlântico

Conversar
com Deus

Disfunção
(?), im-
potência

masculina

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

Picolé em
saquinho
plástico
(pop.)

O mundo
oposto ao

onírico

Morei 
(em de-

terminado
lugar)

(?) entre
nós: em
segredo

Dormir (inf.)

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

lescente

Serviço
de cabe-
leireiros

Momento de transi-
ção do 

dia para 
a noite

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

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

Aquele que 
recorre (jur.)

(?) Gêmea, suces-
so de Fábio Jr.

Tornar
mais fino

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

Francesa

Desejo de
vingança
Sem sen-
so ético

Ácido
genético
Crime

ambiental

Barco
de luxo

Amarelo e 
roxo (Bot.)

Superior
(fig.)
Cami-
nhava

Primeira letra da
tabela periódica

Rato, em inglês

Senhora
(abrev.)
Ímpio;
herege

Scott
Turow,
escritor 
Possuir

Doce à
base de
creme e
biscoito

Objeto de 
fabricação
de olarias
Apenas

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

|horóscopo

| DIVERcidade

Áries - 21/03 a 19/04
Momento que terá êxito em lugares de educação e ensino de 
jovens e crianças. Conseguirá, também, ótimos resultados em 
novos empreendimentos, terá felicidade matrimonial, familiar 
e amorosa. Mente férteis e ótimas ideias. 

Touro - 20/04 a 20/05
Momento com possibilidades só nos assuntos da profissão. 
Não será bem sucedido em outra empresa que já não tenha 
sido iniciada. No campo conjugal e, mesmo sentimental, 
procure ser cauteloso. Evite discussões e preocupações 
desnecessárias. 

Gêmeos - 21/05 a 21/06
Procure começar o dia com deliberação e propósito de conse-
guir tudo àquilo que deseja no plano amoroso e profissional. 
Se o sucesso não for completo terá um período de possibili-
dades para levar a bom termo seus objetivos. 

Câncer - 22/06 a 22/07
Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, 
se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por 
outro lado, o fluxo será dos melhores para negócios relacio-
nados com metais e materiais para construção. 

Leão - 23/07 a 22/08
Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira 
benéfica, pessoas importantes para você, principalmente se 
estas forem pessoas da família. O trabalho, as empresas e o 
amor estão em bom aspecto. 

Virgem - 23/08 a 22/09
Evite qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso. 
Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chan-
ces de sucesso geral também, pela ciência e educação, serão 
evidentes. 

Libra - 23/09 a 22/10
Excelente para tratar com agricultores, agropecuários, fei-
rantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e 
muito poderá progredir profissionalmente. 

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, você pode se sair bem. 

Sagitário - 22/11 a 21/12
Una-se aqueles que poderão tornar este período alegre e 
feliz. Seja prudente com assuntos de dinheiro, principalmen-
te antes do meio dia. A influência astral, para aventuras e 
especulações deve ser razoável. Amor e paixão, favoráveis. 

Capricórnio - 22/12 a 19/01
Muita habilidade literária, mente clara e penetrante e muita 
tendência aos assuntos elevados, estão previstos para você, 
devido à benéfica influência de Júpiter. Sucesso profissional 
e financeiro. 

Aquário - 20/01 a 18/02
Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas ativi-
dades rotineiras e muitos benefícios receberá em breve. Seu 
planeta regente, em mau aspecto, deixa você com certo grau 
de nervosismo em suas atitudes. 

Peixes - 19/02 a 20/03
Faça novas amizades principalmente do sexo oposto. Evi-
te exagerar nas palavras. Dê mais atenção à sua família. 
Discipline mais sua mente, e não se envolva em negócios 
que julgue suspeito. 

de Omar Cardoso 
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Conseguir a poda ou 
remoção de uma árvore, 
na cidade de São Paulo, 
não é algo fácil. No notici-
ário, é comum ouvirmos 
casos de munícipes que 
esperam há mais de ano 
que a prefeitura venha 
fazer o serviço. E ai deles 
se resolverem contratar 
uma empresa particular 
para dar conta do reca-
do. A multa, nesses ca-
sos, chega a R$ 10 mil. O 
cálculo da infração varia 
de acordo com o tipo de 
árvore podada ou corta-
da, raridade da espécie, 
porte da planta e lesões 
geradas à árvore.

A realização de poda 
em logradouros públicos 
é expressamente proibi-
da ao munícipe, sendo 
permitida apenas a fun-

cionários da prefeitura e 
a empresas concessioná-
rias de serviços. A auto-
rização é concedida pelas 
subprefeituras, sempre 
mediante parecer de um 
engenheiro agrônomo 
ou biólogo. Em caráter 
emergencial, quando há 
risco para a população ou 
para o patrimônio públi-
co ou privado, é permiti-
do aos soldados do Corpo 
de Bombeiros e Defesa Ci-
vil executarem o serviço, 
sem a prévia autorização. 
Isso porque ações lesivas 
contra a vegetação são 
consideradas crimes am-
bientais, de acordo com 
lei federal.

Por incrível que pare-
ça, a remoção ou poda só 
pode ser realizada após 
publicação da autoriza-

ção do serviço no Diá-
rio Oficial do Município. 
Essa autorização é dada, 
normalmente, nos se-
guintes casos: quando a 
árvore estiver em terre-
no a ser edificado, sendo 
indispensável a poda ou 
retirada para a realiza-
ção da obra; se o estado 
fitossanitário da árvore 
a justificar; quando a ár-
vore ou parte desta apre-
sentar risco iminente de 
queda; nos casos em que 
a árvore esteja causan-
do comprováveis danos 
permanentes ao patrimô-
nio público ou privado; 
quando a árvore consti-
tua obstáculo fisicamente 
incontornável ao acesso 
de veículos; ou quando 
o plantio irregular ou a 
propagação espontânea 

de espécimes arbóreos 
impossibilitar o desen-
volvimento adequado de 
árvores vizinhas. 

Como as reclamações 
referentes à lentidão na 
execução desse serviço 
se acumulavam na ci-
dade, no ano passado o 
prefeito Fernando Had-
dad regulamentou a lei 
16.137/2015, que agiliza 
a poda de árvores na ci-
dade de São Paulo. O de-
creto 56.306 determina 
que o subprefeito poderá 
delegar ao engenheiro 
agrônomo a competên-
cia para autorização de 
serviços de poda de ár-
vores situadas em logra-
douros públicos. Não é 
mais necessário o aval 
do subprefeito para o 
laudo.

A cidade cheira a coi-
sa nova com arquitetu-
ra antiga. Nos prédios, 
imensos por sinal, in-
termediados por gran-
des espaços verdes ou 
pelas águas (falam que 
Estocolmo é a Veneza do 
Norte), palavras escri-
tas em sueco chamam a 
atenção pela singulari-
dade. Entre klädaffär e 
McDonalds – sim, a glo-
balização está em toda a 
parte – podemos obser-
var uma cidade plana 
onde se anda de bicicle-
ta, tem não muitos car-
ros, porém muito trân-
sito devido à estrutura 
estreita das ruas, e o de-
sejo de se acessibilizar a 
infraestrutura urbana. 

O país é signatário 
da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas 
com Deficiência da ONU 
desde 2009 e conta com 
uma Agência para Parti-
cipação que monitora e 
fiscaliza todas as ações 
que prevêm acessibili-
dade na Suécia. O país 
tem 343 municípios, per-
to de 2 milhões de habi-
tantes, e nas cidades há 
uma fiscalização minu-
ciosa quanto à aplicação 
das regras de inclusão. 
Para tanto, a agência 
conta com 22 unidades 
abaixo dela para cuidar 
– cada uma – especifi-
camente sobre um item 
dessa agenda: mercado 
de trabalho, educação, 
assistência social, saúde, 
transporte, leis, coisas 
que podem ser consumi-
das, tecnologia, cultura, 
esporte e comunicação 
entre outras. 

A Prefeitura da cida-
de de Estocolmo, que 
tem uma ombudsman 
somente para tratar de 
assuntos sobre as pesso-
as com deficiência, Ms. 
Riitta-Leena Karlsson, 
é uma pessoa falante, 
sorridente e honesta na 

avaliação sobre o prin-
cipal problema da in-
clusão quando se quer 
cuidar tudo com assis-
tencialismo. “Mas esta-
mos trabalhando duro 
para inverter esse pro-
cesso e fazer entender 
que o importante é em-
poderar as pessoas com 
deficiência”, afirmou. 
Nesse sentido a cidade e 
os governantes vem tra-
balhando duríssimo. E o 
trabalho tem dado certo. 
Na Suécia, apenas 22% 
das pessoas com defici-
ência estão fora do mer-
cado de trabalho, apesar 
de receber assistência 
do governo para ficar 
em casa. A cidade tem 
900 mil habitantes e en-
tre 10 a 15% de pessoas 
com deficiência.

Então, havia uma pedra.

A caminho do Palá-
cio Imperial, um lugar 
lindo, antigo, repleta 
de histórias e casas se-
culares, passamos por 
um pequeno centro co-

mercial, com lojas de 
grandes marcas. Fize-
mos o roteiro a pé para 
identificar o observar a 
acessibilidade na arqui-
tetura da cidade. Então, 
pudemos observar que 
no meio do caminho 
havia uma pedra. Ha-
via uma pedra no meio 
do caminho. Como diria 
Drummond.

A ombudsman da ci-
dade de Estocolmo, Ms. 
Karlsson, que nos acom-
panhou pelo percurso, 
apontou pessoalmente o 
que impede a total aces-
sibilidade da cidade. Na 
entrada das lojas, em 
especial as mais anti-
gas, ainda há marcas 
da cultura de anos que 
não quer se dobrar ante 
a universalidade do ser 
humano: existem de-
graus da rua para den-
tro das lojas. E muita, 
muita propaganda em 
mini-postes espalhados 
pelo calçadão e pelas 
calçadas. Ms. Karlsson 
não teve dúvidas: tirou 
ela mesma uma dessas 
propagandas. “Isso é um 

absurdo. Eles sabem que 
não podem fazer isso, 
mas ainda assim fazem. 
Precisamos tomar mais 
providências”, disse.

Mas o fato é: a cida-
de de Estocolmo não 
é 100% acessível para 
pessoas com deficiência. 
A jornalista Christiane 
Link, nascida alemã mas 
residente em Londres, 
que nos acompanha-
va em comitiva – e que 
é cadeirante – afirmou 
que a cidade não é seu 
destino favorito – seja a 
lazer ou trabalho – por 
esse motivo. Ms. Karls-
son ficou vexada mas a 
verdade está estampada 
nas calçadas e em mui-
tos lugares. Uma verda-
de à la Drummond e que 
pode ser notada em to-
das as faces do mundo: 
as pessoas resistem à 
mudança. Apesar de ser 
pelo bem de todos. E isso 
sim está arraigado na 
cultura desse país nór-
dico. Eles têm a vontade 
de mudar em respeito 
à democracia que dá a 
todos direitos iguais. Se 

é para todos, não tem a 
discussão do que é in-
cluir. Para todos é para 
todos e basta. Mas as pe-
dras, meus caros, podem 
ser claramente observa-
das tanto aqui na Suécia 
quanto no Brasil. 

A grande missão da 
cidade de Estocolmo 
(como a da cidade de 
São Paulo e de outras ci-
dades brasileiras e para 
os brasileiros com defi-
ciência – mais do que es-
peramos, lutamos para), 
é garantir que a pessoa 
com deficiência possa 
viver com qualidade 
de vida e igualidade de 
oportunidades na parti-
cipação da vida em so-
ciedade. Isso é mais do 
que o mínimo que pode-
mos esperar. E Estocol-
mo vem mostrando sua 
intensa dedicação e em-
penho nesse quinhão.

Claudia Carletto, 
Jornalista.
Em visita a Estocolmo 
em convite pelo Insituto 
Mara Gabrilli.

cidadeLEGAL| 

O que é que a Suécia tem? Não “quebre o galho”!
| cidadeACESSÍVEL

Em Pinheiros o que não faltam são árvores em más condições ou que 
atrapalham a rede elétrica. Mas é preciso esperar a boa vontade do poder 
público para podá-las ou removê-las.

A convite do governo da Suécia, para tratar do tema AcessibAbility (um misto de acessibilidade 
com habilidade, em inglês), o Instituto Mara Gabrilli viajou 15 horas até a cidade de Estocolmo 
para conhecer de perto as políticas de inclusão para pessoas com deficiência daquele país. 

Como posso solicitar o 
serviço de poda?

A solicitação pode ser 
feita pelo telefone 156 ou 
pelo site do Serviço de Aten-
dimento ao Cidadão (SAC). 
Este serviço é regulamenta-
do pela Lei nº 10.365, de 22 
de setembro de 1987, que 
garante o corte e a poda de 
vegetação de porte arbóreo 
existente no município de 
São Paulo.

E se eu já registrei o pedi-
do e a poda ainda não foi 
efetuada?

Em caso da falta de pres-
tação do serviço público, o 
munícipe deve recorrer à 
Ouvidoria Geral da Cidade 
de São Paulo. Para tanto é 
necessário informar o nº 
do SAC ou do número do 
protocolo fornecido pela 
Central 156.

Serviço: Subprefeitura Pinheiros: Avenida Nações Unidas, 7123. Tel.: 3095-9595. E-mail: pinheiros@prefeitura.sp.gov.br. | Ouvidoria Geral da Cidade 
de São Paulo - Pelo telefone 0800-175717 das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Pessoalmente, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Avenida São 
João, nº 473, 16º andar, Centro | Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) sac.prefeitura.sp.gov.br
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Poucos lugares tra-
duzem a cidade de São 
Paulo, sua diversidade 
e energia, como a Pra-
ça Benedito Calixto. Em 
outros lugares do mun-
do talvez parecesse uma 
contradição que o ponto 
de encontro de tantos 
jovens, de tribos consi-
deradas “moderninhas”, 
seja o local de uma feira 
de antiguidades. Em São 
Paulo, não.

É curioso notar como 
vivemos um momento 
em que, conforme a tec-
nologia e a correria do 
dia a dia nos afastam e 
tornam as relações me-
nos pessoais, cada vez 
mais a cidade clama por 
locais de convivência 
e interações. Resgatar 
a velha tradição de se 
encontrar na praça não 
é um retorno ao passa-
do, mas um olhar para 
as nossas necessidades 
mais humanas.

Aquele também é um 
local de outra tradição 
às vezes esquecida em 
nossa cidade: uma par-
ticipativa e atuante or-
ganização da sociedade 
civil, a Associação dos 
Amigos da Praça Bene-

dito Calixto (AAPBC). 
Por décadas, traduzida 
na figura da incansável 
Horieta Novaes, filha da 
histórica militante políti-
ca Elisa Branco. Na força 
de mulheres como ela, a 
AAPBC organiza a feira 
de antiguidades, ofere-
ce cursos e atividades, 
e atua constantemente 
junto à subprefeitura 
para garantir cuidados e 
melhorias na região.

Para mim, a Praça 
Benedito Calixto é um 
local de uma memória 
afetiva, um momento 
que não vivi, mas sem o 
qual eu nunca poderia 
ter existido. Foi ali que 
nasceu o amor dos meus 
pais.

Meu pai, então um 
operário da construção 
civil, vindo da Paraíba 
para tentar uma vida 
melhor, e minha mãe, 
uma jovem baiana que 
trabalhava como domés-
tica em uma casa da rua 
Teodoro Sampaio. Se 
conheceram em outra 
praça, a da Sé, mas era 
na praça Benedito Calix-
to que, toda semana, no 
dia de folga dela, eles se 
encontravam para na-

morar.
Hoje, a Benedito Ca-

lixto não é mais o palco 
do footing (uma forma 
de flerte nas décadas de 
60 e 70, em que os rapa-
zes andavam em torno 
da praça num sentido 
e as moças no sentido 
contrário, para cruzar 
olhares), mas um pe-
queno universo das di-
versidades que formam 
a nossa cidade. Entre 
chorinho e música ele-
trônica, cozinha mineira 
e gastronomia saudável, 
antigas bombonieres e 
objetos de design, uma 
coisa persiste ao tempo 
e continua sendo o prin-
cipal atrativo de espaços 
públicos como esse: o 
encontro entre pessoas.

A distância entre as 
cidades de origem do 
meu pai e da minha mãe 
é de 1.000 km, mas quis 
o destino que eles se 
encontrassem a quase 
2.500 km de lá, em uma 
praça de São Paulo.

E o que mais é a cida-
de de São Paulo se não 
uma imensa praça, onde 
povos de todo o mundo 
resolveram se encon-
trar?

Ao invés de ficar gru-
dado no celular enquan-
to espera o trem, que tal 
prestar atenção a sua 
volta? Na estação Pinhei-
ros da CPTM - que inte-
gra a Linha 9 -Esmeralda 
(Osasco – Grajaú), você 
vai se surpreender com 
a beleza da exposição 
Urbanidades, que abre 
as comemorações dos 24 
anos de aniversário da 
companhia.

Promovida pelo Senac 
Lapa Scipião, a mostra 
revela a conexão entre o 
cenário cultural da capi-
tal paulista e a vida dos 
seus moradores. São 12 
imagens selecionadas 
entre os trabalhos de 
alunos de pós-graduação 
em Fotografia  Aplicada 
no Senac.

As fotos revelam o 
impacto da diversidade 
local nas emoções, com-
portamentos e estilos 
dos cidadãos. O objeti-
vo da ação é estimular a 
produção cultural e dar 

visibilidade a novos ta-
lentos.

Segundo Ana Laura 
Gamboggi Taddei, coor-
denadora dos cursos em 
Fotografia Aplicada e Fo-
tografia como Arte Con-
temporânea da unidade 
Lapa Scipião, cada estu-
dante registrou o tema 
a partir do seu olhar, da 
técnica e da sensibilida-
de buscando captar a ci-
dade sob uma percepção 
que vai além da habita-
ção. “As fotografias pro-
vocam reflexões sobre 
os diferentes contextos 
urbanos”, observa.

Depois de Pinheiros, 
a mostra ainda segue 
para outras estações da 
CPTM: Tamanduateí, na 
Linha 10-Turquesa (Brás 
– Rio Grande da Serra) 
e Cidade Universitária, 
na Linha 9-Esmeralda 
(Osasco – Grajaú). Para 
conferir a programação 
completa, acesse os por-
tais www.cptm.sp.gov.br 
ou www.sp.senac.br

| DIVERcidade

|crônica [ ADRIANA RAMALHO ] classificados
imóveis

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

F. 3496-4033
  

V. LEOPOLDINA
4 DORMS. 1 STE

ARMS. EMBUTIDO
1 CLOSET, SALA, 

SAC.F. 3496-4033
  

POMPÉIA
3 DORMS. 1 STE

ARMS. EMBUTIDO
SL.,  SAC, BANH. 

LAV. F. 3815-2233

V. MADALENA
1 DORMITÓRIO 
1 SUITE, 1 SALA

1 SACADA
F. 3496-4033 

 
POMPÉIA

2 DORMS. 2 SUITES
SALA, SACADA

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

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

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

PINHEIROS 
2 DORMS. C/ ARMS.,  

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

F. 3815-2233

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

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

F. 3496-4033 
 

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

F. 3496-4033
 

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

GAB. F. 3496-4033
  

PERDIZES
3 DORMS. C/  

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

GAB. E LAV.
F. 3496-4033

  
PINHEIROS

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

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

1 GARAGEM
F. 3496-4033 

 
LAPA

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

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

  
LAPA

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

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

  
LAPA

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

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

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

PERDIZES
2 DORMS., C/ ARMS.,1 

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

  
POMPÉIA

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

LAVANDERIA, 1 
GAR. F. 3496-4033

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

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

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

 
A. DE PINHEIROS

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

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

 
PERDIZES

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

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

 
PINHEIROS

1 SALA, 1 BANH., 
COZINHA 

C/GABINETE
LAVANDERIA
F. 3496-4033 

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

VAGA F. 3496-4033  

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

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

  
PINHEIROS 

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

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

 
V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

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

F. 3496-4033  

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

F. 3496-4033 
 

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

GAB. F. 3496-4033
  

PERDIZES
3 DORMS. C/  

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

E LAV. F. 3496-4033 
 

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033 

 
PERDIZES 

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

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

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

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

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

VAGA F. 3815-2233

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

PERDIZES
2 DORM., 1 STE., 1 

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

GAB. LAV. 
F. 3496-4033

  
PERDIZES 

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

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

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

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

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

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

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

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

 
A. DE PINHEIROS

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

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

PERDIZES
3 DORMS., C/  

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

E LAV. F. 3496-4033  

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033 

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

VAGA F. 3815-2233

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

F. 3815-2233

PINHEIROS
2 DORMS. C/ 

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

GAB. F. 3496-4033
  

POMPÉIA
DORM. + 1 C/ 

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

 
PINHEIROS

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

F. 3496-4033
  

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

 
PINHEIROS

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

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

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

  
PERDIZES 

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

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

 
SUMARÉ

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

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

  
SUMARÉ 98M2 

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

VAGA F. 3496-4033
  

APARTAMENTOS
ALUGAM-SE

PERDIZES
2 DORM., 1 STE., 1 

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

  
PERDIZES 

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

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

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

V. LEOPOLDINA
1 DORM., 1 STE

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

F. 3815-2233

PERDIZES 
1 DORM., 1 SALA, 

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

 
V. MADALENA
1 DORMITÓRIO 
1 SUITE, 1 SALA

1 SACADA
F. 3496-4033

  
POMPÉIA

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

VAGAS.
F. 3496-4033  

LAPA
1 SALA, SAC., 

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

1 GAR.F. 3815-2233

PINHEIROS
1 DORM., + 1 C/ 

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

PINHEIROS
2 DORM.,  C/ 

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

GAB. F. 3496-4033  

PINHEIROS
2 DORMS. C/ 

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

  
PINHEIROS

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

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

  
PINHEIROS

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

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

 
PINHEIROS

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

BANH; COZ.  
F. 3496-4033

  
PINHEIROS

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

LAVANDERIA
F. 3496-4033  

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

VAGA F. 3815-2233

ALTO DA LAPA
2 DORMS. STE., 

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

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

BANH.1 COZINHA
F. 3496-4033  

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

F. 3496-4033  

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

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

  
SUMARÉ

2 DORMS. ARMS.  
 EMB., SL, LAVABO 

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

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

F. 3496-4033 
 

TERRENOS
GRANJA
VIANA

TERRENOS
VENDO EM COND.

FECHADO, 2.300m2
COND. COLONIAL

F. 2505-9593

PQ. SILV. PEREIRA
GRANJA VIANA
BOM GOSTO, 

5.000m2 COND. 
F. 4617-8699

COMERCIAL
GALPÃO NOVO

LOCAÇÃO 300m2
C/ EST. 

99980-2001

CHACARAS 
E

SITIOS

ITÚ
SEDE MODERNA
560M - PISCINA

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

ITAPETINUNGA
SITIO 25 ALQS.
PROX. ASFALTO

20 KM DA CIDADE
F. 11-99751-8588

ATIBAIA - SP
PROX. CENTRO
ALTO PADRÃO

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

PIRACICABA
R$ 240.000 CASA

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

CAMPINAS
ALUGO ESQUINA

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

VALINHOS
TERRENO C/ 

5.500m2
R$ 1.500.000

SHOPPING VILAGE
F. 11-3672-4988  

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

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

JUQUITIBA - SP
R$ 370.000 - SITIO

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

CAST. BRANCO
R$ 390.000 - COND.
CASA AVARANDADA

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

LITORAL
APARTAMENTOS

VENDEM-SE
 

BARRA DO UNA
FLATS C/ MARINA E

ANCORADOURO
PARTICULARES
F. 3740-7800

BERTIÓGA
FTE. P/ MAR

PAG. FACIL. 48 X
DIRETO C/ CONSTR.

F. 11-96906-9055

ENSEADA
EXCEL. COBERTURA
4 DORMS., PISCINA
CHURRASQUEIRA

F. 3496-4033  

GJÁ ASTURIAS
FTE. MAR 3 DORMS.

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

GJA. ENSEADA
IMPECÁVEL COBER.

DUPLEX, 3 STES.
VISTA P/ MAR

F. 11-99481-0015

CASA ILHA
PORCHAT, VENDO

PANORAMICA, REF.
FACILITO

F. 11-98800-5771

JUQUEHY
CASA EM COND.
50 m DA PRAIA

280m2 AREA UTIL
F. 13-99651-5307

 
GJA. PENINSULA
COND. FECHADO

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

F. 13-7821-4587

GJA. ACAPULCO
CASA MOBILIADA
4 STES, 1 DORM. 

OPS. 4 VAGAS, 
PISCINA 

F. 11-99949-9282
 

RIVIERA
COND. FECHADO

124m2, DECORADA
RESERVA DA MATA

F. 11-2346-3880

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

CLASSIFICADOS CIDADE IMÓVEIS

APARTAMENTOS
VENDEM-SE

Embarque em grande estilo

COMPRAR - VENDER OU ALUGAR, O MELHOR CLASSIFICADO DE IMÓVEIS DA ZONA OESTE
PARA ANUNCIAR LIGUE:  3034-1209 - 3034-0802 - 3034-0827 - comercial@acidadedesp.com.br

CLASSIFICADOS CIDADE IMÓVEIS

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

ARTES E CURSOS

Língua japonesa - Curso básico e 
Intermediário

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

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

Mostra fotográfica de alunos do 
Senac abre comemorações de 
aniversário da CPTM na Estação 
Pinheiros.

Serviço: Mostra Fotográfica Urbanidades - exposição fotográfica 
dos alunos de pós-graduação em Fotografia Aplicada do Senac Lapa 
Scipião | Estação Pinheiros, Linha 9-Esmeralda  | De 19/5 a 29/6, 
diariamente, das 4h até meia-noite | Grátis para usuários da CPTM

Ben(e)dito
Calixto
Adriana Ramalho é assessora jurídica, voluntária 
em projetos sociais voltados para a emancipação de 
mulheres em situação de violência doméstica, inclusão 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e 
envelhecimento produtivo. E apaixonada por São Paulo.
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AUTOMOVEIS

CAPITIVA SPORT
R$ 49.900 - 10/11

PRETO, 2.4 AT
AC. TROCA, FINANC.

F. 5525-9100

CELTA LT
R$ 24.800 - 14/14

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

CRUZE SPORT
R$ 55.900 12/12 LTZ

PRETO, ACEITO TROCA
FINANCIO

F. 5525-9100

  
S 10 ADVANTAGE

08/08 CD, SEMI NOVA
PARTICULAR

VENDE/TROCA
F. 2959-0344

SPIN LT
R$ 45.900 - 13/14

PRATA AT 1.8
AC. TROCA , FINANC.

F. 5525-9100 

 
ETIOS HB XLX

R$ 37.500 - 14/15
PRATA EXC 1.5

AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

  
HILUX SRV 3.0

15/15 - 9.000 KM
ÚNICO DONO
IMPECÁVEL

F.99652-3805 

 
AIRCROSS

R$ 34.900 - 11/11
PRATA EXC 1.6

AC. TROCA, FINANC.
F. 5525-9100

  
AZERA 12/13

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

R$ 90.000,00
F. 2712-5380  

FREEMONT
11/12 28.000KM

ÚNICA DONA
PRETA COMPLETA

F. 99658-3087

SIENA FIRE
R$ 10.500 - 06/06

FLEX
ACEITO TROCA
F. 94709-6092 

FOCUS
R$ 72.900 - 14/15

TITANIUM 2.0
BRANCA, AC. TROCA

F. 5525-9100 

 
SANTA FÉ

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

  
CHEROKEE

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

95.000 M/KM
F. 99556-7859 

PICANTO
10/10 ATOMÁTICO

SEMI-NOVO
REVISÃO OK 
F. 2959-0344  

HILUX SW4 SRV
R$ 120.000 - 11/11

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

F. 99956-7859 

 
JETTA 2.0

R$ 56.900 - 12/13
AUTOM. 4 PORTAS

PRATA , COURO
F. 4765-6613  

LANCER
R$ 47.900 - 12/12

PRATA 2.0 AC. TROCA
FINANCIO

F. 5525-9100  

JAGUAR 
S-TYPE V6 3.0
01/01 PRATA

P/ VENDER HOJE
F. 2977-2093  

DUSTER 2.0
R$ 46.900 - 12/13

PRATA AT
AC. TROCA - FINANC.

F.5525-9100

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

F. 4765-6613

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

F. 4765-6613

ECOSPORT
R$ 59.000 FREESTYLE

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

F. 4765-6613

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

95.000 KM
F. 99556-7859

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

ÚNICO DONO
 F. 99461-4937

VOYAGE I
R$ 36.900 - 10/11

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

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

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

F. 4765-6613

F250 XL
R$ 57.000 - 05/06

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

F. 94523-6709

KIA - SORENTO EX
3.5 - 12/12 GASOLINA

PRETO 4X4
IMPECÁVEL

F. 7808-2249

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

OTIMO ESTADO
F. 99978-4119

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

F. 4765-6613

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

PRETO, BCO. COURO
F. 4765-6613

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

100.000 KM
F. 99556-7859

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

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

ESTADO OK
F. 4837-5790

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

AUT. BRANCO
F. 4765-6613

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

BLINDADO - BRANCO
F. 4765-6613

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

COMP. BORDO
F. 4765-6613

BMW - 535I
R$ 129.900 - 10/11

3.0 24V AUTOMÁTICA
PRETO - BCO COURO

F. 4765-6613

S10 COLINA 2.8
10/11 - 4X4 DISEL

R$ 34.900
IMPECAVEL

F. 7809-1050

SILVERADO 
97/98 GASOLINA

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

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

F. 4765-6613

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

F. 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$ 139.900 - 12/13

AMB. AUT. 4 P.
PRETO - COURO

F. 4765-6613

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

DS4 CITROEN
R$ 63.900 - 13/14

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

F. 4765-6613

UNO MILLE
ECONOMY
R$ 14.000
IMPECAVEL

F. 4775-2815

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

VERMELLO
F. 7808-2249

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

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

COROLA GLI
R$ 45.000 - 10/11

CINZA, AUTOMÁTICO
ÚNICA DONA

F.99461-4937

BLINDADOS

CAMARO 12/12
PRATA, SS, 62, V8

14/MKM R$ 170.000
F. 4878-8917

HILUX SRV 05/06
PRETA 3.0 4X4 DIESEL

TURBINADA E 
AUTOMÁTICA.

F. 14-32033199

COROLLA XEI
15/16, PRETO, OK
OPORTUNIDADE

IMPERDÍVEL
F. 99579-3240

HILUX SW4
07/07 AUTOMATICA

PRETA, FILÉ
 VENDER HOJE
F.2977-2093

INFINITI 13/14
MODELO NOVO

OK, BRANCO 
PEROLADO

F. 4765-6613

JETTA 13/13
PRETO COMPLETO

PEQUENAS
AVARIAS

F. 2925-0218

CAMINHÕES

AXOR 2533
06/06

EQUIPAMENTO
ROLLON ROLLOF
F.14-99652-4984

Aqui você fala.

Escolas 
de inglês 
prometem 
fluência.

A Park
cumpre.

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

negócios & oportunidades

ADVOGADOS

DIVÓRCIO AMIGÁVEL
LITIGIOSO

GUARDA DE FILHOS
AQUALO&GONZAGA JR
OAB - 276.210/283.927

F.: 4111-8778

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

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

CONTABILIDADE

PREVISÃO
CONTABILIDADE

ASSESSORIA 
EMPRESARIAL
ABERTURA E

ENCERRAMENTO
DE EMPRESAS

IMPOSTO DE RENDA
CONTRATOS

LICENCIAMENTO
ALVARAS

F.: 5670-0771

CORTINAS

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

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

DEDETIZAÇÃO

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

EMPREGO 
DOMÉSTICO

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

IMPERMEA-
BILIZAÇÃO

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

RODRIGUES
ARMÁRIOS

COZINHAS, GABINETES
SALAS, QUARTOS.

ENTREGO EM
10 DIAS ÚTEIS
F.: 5631-4282

MUDANÇAS

DESMONTAMOS E
EMBALAMOS

GUARDA MÓVEIS
CARRETOS E DOAÇÕES

F.: 3627-8973

J.B.L.K.
MUDANÇAS

LOCAIS E
INTERESTADUAIS

SERVIÇOS DE
EMBALAGENS

 DESMONTAGENS E
MONTAGENS
F.: 5565-4793

REDES
DE

PROTEÇÃO

SACADAS E
JANELAS

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

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

BRIGADEIRO
24 HORAS

ABERTURA DE PORTAS
RESIDÊNCIAIS
AUTOMÓVEIS

MÓVEIS
F.: 3051-5931

3885-9114

ABERTURA AUTOS
FECHADURA 
MULT-LOCK
BLINDADO

NAC/IMPORTADO
F.: 9999-7538

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

FRADIKÃO
R. FRADIQUE 

COUTINHO, 718
F.: 3816-1597

EMPÓRIO
DO ANIMAL

RUA LISBOA, 914
F.: 3088-0149

AMIGOS
DO BAIRRO
PET SHOP

R. FERNÃO DIAS, 352
F.: 3031-5654

LE CHIEN
PET SHOP

CLINICA VETERINÁRIA
R. Dª. MARIA

CAROLINA, 659
F.: 3812-0414

VETERINÁRIO

CLINICA 
VETERINÁRIA
E PET SHOP
CONSULTAS
CIRURGIAS

MEDICAMENTOS
BANHO-TOSA

TAXI DOG
ACESSÓRIOS

RAÇÕES
F.: 5614-3001

VETERINÁRIO
24 HORAS
SIMIONI

ATENDIMENTO A:
SILVESTRES

GRANDE PORTE
CONSULTAS

VACINAS
CIRURGIAS
EXAMES

CASTRAÇÃO
BANHO-TOSA

FONE.: 5612-5656

REMOÇÃO
DE ANIMAL MORTO

CREMAÇÃO
SEPULTAMENTO

F.: 5611-5588

ACUPUNTURA
VETERINÁRIA

ATENDIMENTO EM
DOMICILIO

ROGÉRIO SESTINI 
MORENO

CRMV-SP 15747
F.: 99583-0531

CLÍNICA
VETERINÁRIA

SR. GATO
EXCLUSIVA P/ GATOS
COMPORTAMENTO

CIRURGIA
ODONTOLOGIA
ACUPUNTURA

CAT SHOP
HOSPEDAGEM

ESTÉTICA FELINA
F.: 3086-0737

 

Para anunciar ligue:

3034-1209 
3034-0802 
3034-0827

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

Clínica e atendimento 24h.
Av. Rebouças, 2907

Pinheiros, São Paulo, SP
11 3073-0010 / 3062-8355

www.domoclinica.com.br
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