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Chefe da 
matilha, 
provedor, 
brinquedo

O que era 
bom... 
ficou 
melhor!

  cidadeREGIÃO

  cidadeACESSÍVEL

  cidadePET

  cidadeGOURMET

Afinal, quem sou eu 
para o meu pet?|p6

Parque Villa-Lobos, 
uma das melhores 
opções de lazer ao 
ar livre.|p4

A cozinha autoral 
surpreende o paladar 
com misturas 
bem estudadas de 
ingredientes e sabores 
deliciosamente 
inusitados.|p5 

Pessoas com deficiência 
auditiva já contam com 
serviço de tradução 
simultânea em Libras 
em loja e sala da GOL 
nos aeroportos de 
Congonhas e Cumbica 
(SP).|12

       acidadedesp           acidadedesp acidadedesp.com.br

Sem receita, 
mas com muita 
cor e sabor

Pinheiros é o mais badalado e também o mais romântico dos bairros paulistanos. 
Por isso, nesse Dia dos Namorados, o Cidade de S.Paulo homenageia os casais 
apaixonados que moram, trabalham ou curtem a região contando histórias de amor 
que têm Pinheiros como ponto de partida. E você, costuma circular por aqui? Então 
prepare-se para ser “flechado”!|p8

Fotos: moleskine27.wordpress.com

O CUPIDO MORA 
AQUI

Sem medo de 
perder o vôo
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Por trás de um tra-
balho produtivo, pode 
apostar, há sempre um 
escritório bem montado. 
Definir o layout do local, 
seja ele um cômodo da 
sua casa ou um andar 
inteiro em um prédio 
comercial ultramoder-
no da Av. Faria Lima, é 
o primeiro passo. A es-
colha dos móveis vem 
em seguida, e é essencial 
para o bem estar em um 
ambiente office.

No momento de defi-
nir a decoração, leve em 
conta, óbvio, o orçamen-
to disponível. O estilo do 
ambiente também deve 
ser estudado e o mais 
adequado é que ele te-
nha a ver com o tipo de 
negócio e com a “cara” 
dos donos, funcionários 
e clientes. Uma empre-
sa de design gráfico, por 
exemplo, não combina 
com móveis escuros e 
pesados. Um escritório 
de advocacia com pare-
des roxas pode afastar os 
clientes, por mais que os 
sócios sejam jovens e in-
formais.

Com isso em mente, 
procure utilizar as três 
regras básicas para não 
errar na composição do 
ambiente: 

1. Simplicidade - 
menos é sempre mais -, 
para que o ambiente seja 
funcional e não fique pe-
sado;

2. Versatilidade, o 
que facilita muito as al-
terações ou adições de 
peças e o transporte dos 
móveis, para adequar o 

ambiente às necessida-
des do momento (é por 
isso que os sistemas por 
módulos são tão popula-
res), e

3. Qualidade, pois 
não vale a pena comprar 
peças que duram pouco 
e vão precisar ser troca-
das ou consertadas em 
um curto espaço de tem-
po, gerando despesas.

A ergonomia e a ade-
quação ao fluxo de traba-
lho é um capítulo à parte 
no projeto e na escolha 
dos móveis. A mesa e a 
cadeira que temos no 
nosso escritório têm um 
impacto direto na nossa 
produtividade, uma vez 
que influenciam a nossa 
postura e níveis de con-
forto. Pior do que uma 
cadeira desconfortável 
ou uma mesa muito bai-
xa, são os efeitos nega-
tivos que isso vai pro-
duzir: dores de costas, 
pernas, braços ou pulsos, 
cansaço, irritabilidade, 
stress e desconcentra-
ção. Essas peças devem 
ser reguláveis para que 
seja possível ajustar am-
bas até que estejamos 
confortáveis.

Na hora de escolher 
as mesas, por exemplo, 
leve em conta que elas 
devem acomodar todo o 
aparato tecnológico im-
prescindível ao trabalho: 
computador, impressora 
ou multifuncional, tele-
fone... Por isso, o melhor 
é não economizar no 
tamanho e investir em 
peças com gavetas, que 
serão úteis para guardar 

outros apetrechos de tra-
balho.

Tão ou mais impor-
tante que a escrivaninha 
para o seu escritório é a 
cadeira que vai acompa-
nhá-la. Se você vai ficar 
sentado nela durante 
oito ou mais horas por 
dia, então a peça terá 
de ser confortável. Ou 
seja, não vá à procura da 
maior pechincha da sua 
vida, mas esteja prepara-
do para investir.  Nesse 
departamento há uma 
enorme diversidade, 
desde cadeiras simples 
em madeira ou plástico, 
passando por cadeiras 
forradas com tecido, ca-
murça ou mesmo pele, 
rotativas ou não, com ou 
sem rodas. O detalhe das 
rodas permite movimen-
tar-se facilmente entre 
as extremidades da mesa 
e até do escritório  e o 
fato da própria cadeira 
poder girar e se inclinar 
garante melhor contato 
visual com o monitor. 
Então, não deixe de levar 
isso em conta.

De acordo com Gui-
lherme Bezerra, diretor 

de operações do E-Cadei-
ras, um dos mais comple-
tos sites especializados 
em venda de cadeiras e 
outros móveis de escri-
tório, existe um modelo 
adequado para cada tipo 
de ambiente e função, 
confeccionados com os 
mais diferentes mate-
riais. “Esses três compo-
nentes - design, material 
e ambientação - é que 
vão definir o preço do 
produto”, diz ele. “Temos 
cadeiras de qualidade 
desde R$ 99 até R$ 3 mil 
e cada uma cumpre uma 
função”.

Bezerra explica que 
para uma recepção, por 
exemplo, não são neces-
sários itens como encos-
to de cabeça ou regula-
gem de altura, pois são 
locais onde as pessoas 
ficam sentadas por pou-
co tempo. Já para um 
profissional que passa 
várias horas trabalhan-
do sentado, a cadeira 
precisa ser mais comple-
ta, com pistões para re-
gulagem de altura, regu-
lagem de braços e ajuste 
de inclinação. “O design 

da cadeira vai depender 
do ambiente. Se for mais 
despojado, vale apostar 
em um modelo mais ar-
rojado, para os sérios, as 
cadeiras de diretor mais 
convencionais ficam me-
lhor.”

Já imaginou ter que tra-
balhar 151 dias por ano 
para sustentar algo ou al-
guém que não seja sua casa, 
sua mulher e seus filhos? 
Pois bem, se você é brasi-
leiro, já está fazendo isso. 
Esse é o tempo que você 
trabalha somente para pa-
gar os tributos que susten-
tam todo o emaranhado de 
órgãos que formam o Esta-
do brasileiro. Isso signifi-
ca que a cada R$ 1mil que 
você produz, R$ 350 lhe 
são retirados para mantê-
-lo funcionando. Como po-
demos ver, o Estado pode 
até ser laico, mas também é 
filho de Deus... só que seu 
“dízimo” não é tão genero-
so, atingindo 35% do PIB 
nacional.

Para piorar a situação, 
diferentemente da nossa 
operadora de celular que 
nos envia em casa uma fa-
tura única no final do mês 
para pagar, o Estado não 
faz questão nenhuma de fa-
cilitar essa conta. Pelo con-
trário, cada ano que passa, 
complica ainda mais. Nossa 
imensa quantidade de ta-
xas, impostos e contribui-
ções (alguns até escondi-
dos) nos dá o título de país 
com a maior quantidade de 
tributos do mundo.

Teoricamente nada dis-
so é cobrado em vão. A 
tributação arrecadada é 
extremamente necessária 
para que o Estado possa 
nos proporcionar em troca 
serviços como saúde, edu-
cação, segurança, infraes-
trutura, justiça... E apesar 

de termos uma carga exces-
siva, ainda há no mundo 
(pasmem) países desenvol-
vidos como a Dinamarca 
cobrando até mais de seus 
cidadãos. Lá a conta é de 
45,2% em cima da riqueza 
produzida.

Mas se levarmos em 
conta o quanto nos é co-
brado pelo tanto que não 
recebemos em troca, certa-
mente seríamos o primei-
ro do ranking mundial. E 
não duvidem que a fatura 
pode ficar ainda mais alta! 
Na década de 1980, ela era 
de apenas 22% do PIB na-
cional. Estamos pagando 
muito caro por um produto 
muito ruim. E sem a possi-
bilidade de troca em 7 dias 
úteis ou devolução do nos-
so dinheiro.

Não é à toa que todo bra-
sileiro que se preza, ao me-
lhorar um pouco de vida, 
a primeira coisa que faz é 
procurar no setor privado 
por tudo aquilo que o Esta-
do não consegue lhe ofere-
cer como um bom hospital, 
uma escola de qualidade 
e até mesmo segurança. 
Assim, todos acabamos pa-
gando duas vezes. A dife-
rença é que quando contra-
tamos um serviço no setor 
privado, se ele for ruim, te-
mos a liberdade de trocá-lo 
por um outro melhor.  

Entre os 35% de carga 
que nos é cobrada, e o pou-
co inestimável que nos re-
torna, há uma grande caixa 
de pandora ainda pouco 
explorada. Se ousarmos 
abri-la por completo, en-

contraremos não apenas 
os famigerados esquemas 
de corrupção, mas também 
toda uma gama de pragas 
como incompetência, pri-
vilégios, burocracia e ine-
ficiência. Enfim, um verda-
deiro ralo por onde escoa 
um grande desperdício de 
dinheiro do contribuinte.

Nos últimos anos, o bra-
sileiro pôde desfrutar de 
um grande momento de as-
censão social. Infelizmente 
a situação atual fez com 
que muitos retornassem à 
sua condição anterior. Po-
rém, seu filtro agora é ou-
tro. Uma vez que teve aces-
so a uma nova realidade, 
onde os serviços eram de 

qualidade superior, ele não 
admitirá mais retrocesso. 
Exigirá muito mais de cada 
centavo que ele destina ao 
Estado.

Quem sabe até preferirá 
receber de volta parte dos 
tais 35%. Afinal, descobriu 
que o Estado que se dizia 
“papai” tornou-se um filho 
bem crescidinho e perdulá-
rio, que ele não quer mais 
sustentar.

Trinômio 
perfeito

EDITORIAL

Junho chegou. As águas 
de maio passaram e junto 
com elas algumas agruras – 
ou não - da nossa metrópo-
le. Por esses dias ainda cho-
ve na nossa São Paulo, esta 
última semana foi de muita 
galocha e guarda-chuva, 
mas as famosas águas que 
derrubam muros, árvores 
e, em alguns lugares até 
cidades, arrefereceram sua 
fúria. 

Mas a fúria do nosso 
bairro e do nosso coração 
nem sempre segue essa 
constância. Constante 
mesmo são as nossas pre-
ocupações do dia a dia: o 
aumento da inflação, com a 
escalada constante do custo 
da comida, da escola, dos 
medicamentos – tudo mais 
caro. Pinheiros, como o res-
to do Brasil, ainda espera 
que essas tais novas medi-
das econômicas possam nos 
dar um respiro de alegria. 
Afinal, a vida – com chuva 
ou sem – se torna mais cus-
tosa a cada dia.

Mas sem chorar as águas 
que se foram, ainda conta-
mos com muita coisa boa 
no bairro. Aqui, a efever-
cência cultural anima até 
os adeptos das polainas e 
cachecóis (e de uma boa 
TV) convidando-os a ir 
a espaços maravilhosos 
como a FENAC e o Instituto 
Tomie Otake – destaques 
desta edição. Nem que seja 
para não colocar a mão no 
bolso, mas apenas passar 
observar as sessões de 
CDs, livros, ou pelas novas 
mostras – que por si só já 
arejam os olhos cansados 
pelas contas da vida.

Então, se anime. Coloque 
o cachecol, a galocha, em-
penhe o guarda-chuva e vá 
às ruas. Afinal, é junho! 

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 | 

Planejar e montar um escritório 
produtivo, onde você vá trabalhar 
sozinho ou com outros colegas, deve 
levar em conta três regras básicas: 
simplicidade, versatilidade e qualidade. 
Invista nisso, mas sem deixar de levar em 
conta o seu estilo pessoal, ou o do grupo.

| cidadeOPINIÃO

cidadeLEITOR

Claudia Carletto
Diretora de Redação

O filho pródigo

Ricardo Mellão, 30 anos, 
é advogado especialista 
em direito administrativo 
e cursa MBA em Gestão 
Pública na FGV

E-Cadeiras
www.e-cadeiras.com.br

 Av. Jaguaré, 818 - Galpão 
26 - Jaguaré

 3090-0832

Tocco - Móveis para 
Escritório
Casa e Móvel Shopping

 R. Teodoro Sampaio, 1400
 3816-5500

Master Class
 R. Teodoro Sampaio, 986
 3062-9249

Hitchpen Mobiliário 
Corporativo

 R. Simão Álvares, 780
 3812-8055

Stoflex Escritórios 
Inteligentes

 R.Cardeal Arcoverde, 658
 5071-7755

Office Design Móveis
 Pedroso de Morais, 514
 3097-0577

Recebemos o email da leitora Aurea Figueira, que co-
nheceu o A Cidade de S. Paulo na portaria do seu prédio. 
Comemorando conosco a edição impressa do jornal, 
mandou bom agouros para nosso jornal. Obrigada, Au-
rea. Contamos com seu apoio e sua escrita.

Aguardamos também o seu mail ou seu recado nas redes 
sociais. Acesse o jornal no www.acidadedesp.com.br ou 
nas redes sociais. Ou mande email para redacao@acida-
dedesp.com.br.
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Vale enfrentar as fi-
las quilométricas para 
alugar bicicleta ou pegar 
comida nos finais de se-
mana de sol, quando o 
Parque Villa-Lobos, no 
Alto de Pinheiros, cos-
tuma receber mais de 
70 mil visitantes. Afinal, 
a área, de 732 mil m2, é 
uma das melhores da ci-
dade para andar, correr, 
passear com os filhos e o 
cachorro, pedalar, pati-
nar, jogar bola.... E quem 
não gosta da muvuca 
dos sábados e domingos 
sempre pode se progra-
mar para curtir tudo de 
bom que o parque ofe-
rece num dia calmo de 
semana, em que nor-
malmente o número de 
frequentadores chega a 
apenas 5 mil.

E todo esse público, 
que não vem só de Pi-
nheiros mas de todos 
os cantos da cidade, vai 
ganhar ainda mais op-
ções de lazer e conforto 
no parque. Isso porque 
o Villa-Lobos passou, 
recentemente, por algu-
mas reformas, bancadas 
por uma parceria públi-
co-privada.

Os parquinhos foram 
restaurados por uma 
equipe do próprio par-
que e as crianças cadei-
rantes ganharam um 
espaço de diversão, com 

brinquedos adaptados, 
fruto de uma doação 
particular. De acordo 
com a SAAP - Associação 
dos Amigos de Alto dos 
Pinheiros -, membro per-
manente do Conselho do 
Parque, a inauguração 
dos brinquedos se dará 
assim que as rampas de 
acesso forem instaladas.

Várias estações de gi-
nástica, feitas em aço, 
foram espalhadas em di-
ferentes pontos do local. 

Elas foram patrocinadas 
pelo banco Santander, 
que também doou um 
bicicletário para maior 
comodidade e segurança 
dos que chegam peda-
lando e querem guardar 
suas bikes. Já a IBM fi-
nanciou a instalação de 
uma academia toda equi-
pada e com instruções 
para que os praticantes 
de atividades físicas pos-
sam se exercitar sem o 
risco de se machucar.

cidadeGOURMET | | cidadeREGIÃO

Pratos com aqueles ingre-
dientes tradicionais e influ-
ências das culinárias mais 
difundidas no mundo, como 
as italianas, espanholas e 
francesas, estão fora do car-
dápio dos restaurantes que 
apostam numa cozinha mais 
autoral. O resultado é um 
menú muitas vezes ousado, 
que mistura sabores e pro-
dutos que a gente não encon-
tra nas cantinas ou bistrôs. 
Para quem vê a gastronomia 
como uma experiência para 
aguçar os sentidos, em espe-
cial o paladar, a proposta é 
um prato cheio.
“A cozinha autoral é ousada 
na medida em que o chef se 
propõe a quebrar paradig-
mas, não segue regras nem 
influências e, muitas vezes, 
aposta na mistura de ingre-
dientes inusitados, mas que, 
juntos, formam um prato 
com sabor, cor e texturas ini-
gualáveis”, explica o restau-
ranteur francês radicado no 
Brasil Charles-Henri Duboc, 
proprietário do recém inau-
gurado restaurante Karú, em 
Pinheiros.
A base para se chegar a uma 
boa cozinha autoral é a pes-
quisa, a experiência. “É tipo 
tentativa e erro, puro instin-
to, com o objetivo de mesclar 
ingredientes que, a princí-
pio, não combinam entre si, 
mas que no fim formam um 
prato de sabor harmônico”, 

diz Duboc. Quer um exem-
plo? Ostra sobre tutano de 
boi assado com emulsão de 
agrião e maçã caramelizada. 
De sobremesa, sorvete de al-
face com tomate adocicado, 
queijo cremoso, açúcar mas-
cavo e lascas de manjericão 
açucarado. Esses são dois 
dos carros chefe do Karú, 
que despertam os sentidos 
dos clientes dispostos a uma 
experiência culinária dife-
renciada.
Carnes, peixes e frutos do 
mar acompanhados daque-
les legumes bem conhecidos 
por nós, brasileiros, como 
o cará e a cenoura, são a 
base das receitas do Karú. O 
nome, com “sotaque” indíge-
na, remete ao Tupi-Guarani 
e quer dizer “comer bem”. 
Para garantir a qualidade 
dos pratos, a escolha dos for-
necedores de cada produto é 
feita a dedo por Duboc e pelo 
chef André Ahn, que veio de 
Santos (SP) especialmente 
para o projeto. “Até por cau-
sa da experiência do André, 
que veio do litoral paulista, 
a maioria dos peixes e fru-
tos do mar vêm de lá”, conta 
o restauranteur. Já os pães, 
servidos na entrada, são re-
ceita do próprio Duboc, cujo 
avô foi padeiro. “Queremos 
que o cliente tenha uma ex-
periência gastronômica di-
ferenciada da entrada até o 
cafezinho”, diz ele.

Sem receita, 
mas com 
muita cor e 
sabor

O que era bom... ficou melhor!

A cozinha autoral - aquela em 
que o chef segue seus instintos 
e conhecimentos e cria o 
cardápio sem se influenciar 
pela culinária de um país ou 
região - surpreende o paladar 
com misturas bem estudadas 
de ingredientes e sabores 
deliciosamente inusitados.

O Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, tem instalações reformadas por parceria entre 
o setor público e privado, firmando-se como uma das melhores opções de lazer ao ar livre 
de São Paulo.

 BRADO | Especial Dia dos Namorados: Esta semana, o restaurante Brado tem um Menu 
especial para os amantes. Com entrada de creme de ervilhas ou salada da horta; prato principal 
pode ser escolhido entre rosbife caseiro assado com abóbora e rúcula, risoto de pato e rigattoni 
tomate, larajna e brie; e sobremesa de brownie com sorvete ou crumble de banana ou frutas 
da estação.  Preço do Casal: R$ 169,00 | Preço Harmonizado: R$ 260,00  Rua Joaquim 
Antunes, 381  3061-9293

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

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

 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

 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

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

Parque Villa-Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001
Tel.: 2683-6302 | Site: www.parquevillalobos.sp.gov.br | De segunda 
a segunda das 5h30 às 19h. No horário de verão, até às 20h.
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A Teodoro Sampaio 
tem várias facetas. É a 
rua dos móveis, da de-
coração, da moda, dos 
presentes, dos camelôs... 
É onde você vai para en-
contrar tudo que sonha 
ou precisa. Mas tem um 
lado da Teodoro que só 
os aficionados por músi-
ca conhecem. Ele fica nos 
quarteirões iniciais da 
rua, entre a Alves Guima-
rães e a Cristiano Viana. 
Lá o colorido que “brota” 
das vitrines é o dos ins-
trumentos musicais. Em 
um trecho de pouco mais 
de 500 metros, a Teodoro 
concentra um número 
enorme de lojas que ven-
dem de tudo para quem 
toca: guitarras, baterias, 
teclados, instrumentos 
de sopro, violão. Nelas 
você encontra peças no-
vas e usadas, além de 

todo o aparato acústico 
e partituras. Entre uma 
loja e outra, ficam as 
“portinhas” em que tra-
balham os luthiers, aque-
les profissionais que afi-
nam seu instrumento, 
trocam cordas de violão 
e guitarra e até são capa-
zes de reconstruir uma 
peça semidestruída.

Esse pedacinho, bem 
no coração de Pinheiros, 
é um mundo à parte, fre-
quentado por roqueiros 
setentões , jovens me-
taleiros e até, pasmem!, 
pastores ou membros de 
corais evangélicos. “Hoje, 
o público da loja se divi-
de, na mesma proporção, 
entre o pessoal que gos-
ta de rock - e aí tem gen-
te de todas as idades - e 
os evangélicos”, conta o 
vendedor da Playtech, 
uma das maiores da re-

gião, André Melhado. “As 
igrejas evangélicas sem-
pre foram grandes clien-
tes nossos e nos últimos 
anos estão investindo 
mais pesado, deixando 
de comprar instrumen-
tos simples e preferindo 
os mais tops”. Um alívio 
para esses tempos de cri-
se, que, de acordo com 
Melhado, também atin-
giu o setor.

Até porque esse não é, 
especialmente, um mer-
cado fácil. A maior parte 
dos instrumentos é im-
portada. E tem ainda a 
questão, digamos assim, 
sentimental ou afetiva. 
“Quem compra uma gui-
tarra, por exemplo, quer 
o modelo que seu artista 
preferido usa”, explica o 
vendedor. E esses, nor-
malmente, não são das 
marcas mais baratas. 

Tem ainda aqueles músi-
cos que sonham com um 
instrumento de época. 
“Uma guitarra dos Anos 
60 chega a custar 40 mil 
reais”, diz Melhado. En-
tre os tipos de instru-
mentos mais cobiçados 
estão, além das guitarras, 
os teclados e arranjado-
res para forró. “Mas hoje 
a preferência está mais 
equilibrada”, afirma o 
vendedor. “Temos vendi-
do um pouco de tudo”.

Há nove anos traba-
lhando como vendedor 
na Playtech, André Me-
lhado é músico, mas não 
se considera “profissio-
nal”, pois aprendeu a 
tocar de ouvido. Toca al-
guns instrumentos, mas 
o preferido é o contra-
baixo. 

Fora do circuito da 
Teodoro, Melhado pode 

ser ouvido tocando com 
a banda de rock Woslom, 
que formou com mais 
três amigos. A banda já 
tem quatro discos lança-
dos de forma indepen-
dente e faz turnês pelo 
Brasil e exterior, quando 
os músicos estão em fé-
rias. “Acabei de chegar 
de uma turnê na Rús-
sia”, conta Melhado. E a 
maré parece estar boa 
para eles. Recentemente, 
a Woslom fechou contra-
to com uma gravadora 
italiana, que agora é res-
ponsável pela distribui-
ção dos discos no mun-
do todo. Mesmo assim, 
o músico não pensa em 
deixar a loja. “Preciso do 
dinheiro extra e traba-
lhar aqui é bom porque 
fico em contato direto 
com as novidades”, diz.

Chefe da matilha, 
provedor, brinquedo. 
Afinal, quem sou eu 
para o meu pet?

A Teodoro que toca música

cidadeBELEZA | | cidadePET

Pois é, o comporta-
mento tão diferente dos 
nossos pets tem total re-
lação com a forma como 
eles nos enxergam. Ou 
melhor, com o significado 
que nós, humanos, temos 
na vida deles desde que 
conseguimos domesticá-
-los.

Segundo especialis-
tas em comportamento 
animal, a teoria de que o 
cão vê o dono como “um 
cachorro maior”, o “chefe 
da matilha”, é contestada 
atualmente. “Hoje acre-
dita-se que os cães do-
mesticados vivem de for-
ma participativa com os 
membros de seu grupo. 
Ou seja, não percebem 

seus donos como chefes 
da matilha, mas como 
indivíduos com quem 
têm relações de carinho 
e respeito”, descreve a 
psicóloga canina Cláudia 
Pizzolatto. Além disso, os 
cachorros são muito ex-
pressivos, como nós, hu-
manos. Daí fica mais fácil 
para os donos identificar 
os sentimentos e estabe-
lecer uma comunicação 
afetiva com ele.

Já os felinos.... Bem, 
pode-se dizer que, em ma-
téria de relacionamento 
com seus donos, eles são 
mais reservados, às vezes 
até “frios”. Pelo menos a 
maioria dos gatos. O fato 
é que essa espécie não 

apresenta muitos sinais 
faciais, daí a dificuldade 
que os homens têm para 
perceber a maioria dos 
códigos corporais ou olfa-
tório que os gatos expres-
sam.

Mas, se você é daque-
les que adora os felinos, 
não se enfeze, nem fique 
chateado. Ao contrário do 
que se diz por aí, os gatos 
não veem o homem como 
presa, muito menos como 
predador. “Para eles, so-
mos uma espécie neutra 
e provedora de alimento, 
abrigo e proteção”, expli-
ca a psicóloga. Agora isso 
não quer dizer que nos-
sos gatinhos não gostem 
de nós. Eles, às vezes, só 

não demonstram da mes-
ma forma que os cães.

Se por um lado os ga-
tos são mais “frios”, por 
outro eles nos preocupam 
menos. Não precisam de 
tanta atenção e são mais 
independentes. Os cães, 
apesar de calorosos, vira 
e mexe cansam a nossa 
beleza. Querem que a 
gente os leve para passe-
ar depois de um dia can-
sativo de trabalho, pedem 
para jogarmos bolinha 
com eles em plena ma-
drugada... Haja disposi-
ção! Mas, de qualquer 
forma, amamos nossos 
pets. Sejam eles do jeito 
que forem, completam e 
alegram nossas vidas.

Você abre a porta de casa e seu cachorro vem correndo ao seu encontro, 
pulando e abanando o rabo de alegria. Seu gato, entretanto, não te dá a mesma 
acolhida. Ele até fica feliz com a sua chegada. Circunda sua perna ronronando. 
Mas o que ele quer mesmo é que você vá logo encher a tigela dele de comida.

Ponha o fone de ouvido, escolha o som e saia pela rua mais agitada do bairro em 
busca de partituras e do instrumento musical dos seus sonhos. Ah, e cuidado para 
não começar a fazer aquele gesto típico de tocar guitarra no ar... É mico total!

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

Clínicas 
veterinárias em 
Pinheiros:

• Petland Pinheiros
Rua dos Pinheiros, 726
Tel.: 3060-9235

• Cobasi 
Teodoro Sampaio, 1933
Tel.: 2769-0750

• Meu Amigo Pet
Shopping Eldorado
Av. Rebouças, 3970
Tel.: 3034-2342

• Pet Shop Cardeal
Cardeal Arcoverde, 1899
Tel.: 3031-4169

• Mon Petit
Rua Girassol, 817
Tel.: 3031-2500

Play Tech: Rua Teodoro Sampaio, 912 - Tel.: 3088-0006 | Vibe Music: Rua Teodoro Sampaio, 763 lj.13 - Tel.: 3081-1350 | Hendrix: Rua Teodoro 
Sampaio, 709 - Tel.: 3086-4033 | Rua Teodoro Sampaio, 719 - Tel.: 3898-2900 | Rua Teodoro Sampaio, 782 - Tel.: 3083-2155 | Ninja Musical: Rua 
Teodoro Sampaio, 725 - Tel.: 3550-9999 | Musical Teodoro: Rua Teodoro Sampaio, 727 - Tel.: 3805-1505 | Rua Teodoro Sampaio, 850 - Tel.: 2574-
6415 | Rua Teodoro Sampaio, 852 - Tel.: 3227-2815
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P
or onde 
quer que se 
vá, a qual-
quer hora 
do dia ou 
da noite, 
P inheiros 

inspira romance. Em São 
Paulo, é prá cá que você 
vem quando quer ver 
gente bonita, descolada, 
inteligente. Com vontade 
de sair prá beber e con-
versar? Na “ferveção” 
dos barzinhos da Vila 
Madalena, com certeza 
vai achar boa compa-
nhia, já que a maior par-

te das pessoas, ali, busca 
o mesmo que você. Se o 
seu negócio é papo cabe-
ça, também não há des-
culpa. Na FNAC, no SESC 
ou no Instituto Tomie 
Ohtake é impossível não 
esbarrar em alguém tão 
interessante quanto “sua 
pessoa”. Pensou em flo-
res, o símbolo do amor? 
Lá nas banquinhas da 
Dr. Arnaldo você acha o 
buquê perfeito para en-
cantar quem ama. Ah, e 
tem ainda o point clássi-
co dos casais apaixona-
dos: a Praça do Pôr do 

Sol, que fica retirada da 
muvuca, escondida bem 
no coração do Alto dos 
Pinheiros e perfeita para 
curtir um fim de tarde 
a dois. Tá vendo, não dá 
para escapar: em Pinhei-
ros, Love is in the Air.

Talvez por isso o em-
presário Fernando Pran-
do, de 30 anos, tenha 
decidido convidar a na-
morada, a chef de cozi-
nha e advogada Flávia de 
Carvalho, de 28, para um 
primeiro encontro no 
restaurante Pé de Man-
ga, na Vila Madalena. Os 

Pinheiros é o mais 
badalado e também 
o mais romântico dos 
bairros paulistanos. 
Por isso, nesse Dia dos 
Namorados, o Cidade de 
S.Paulo homenageia os 
casais apaixonados que 
moram, trabalham ou 
curtem a região contando 
histórias de amor que têm 
Pinheiros como ponto de 
partida. E você, costuma 
circular por aqui? Então 
prepare-se para ser 
“flechado”!

| cidadeCULTURAL

dois estudaram no mes-
mo colégio, o Santa Cruz 
- que, por coincidência, 
fica no Alto dos Pinhei-
ros - e se reencontraram, 
depois de 15 anos, em 
um casamento. “Ela era 
amiga da noiva e eu, do 
noivo”, lembra Prando. 

Na festa, Fernando e 
Flávia conversaram, re-
lembrando os tempos 
de adolescência. “Eu a 
convidei para almoçar 
no dia seguinte e como 
trabalho no bairro e ela 
também, combinamos 
um almoço rápido em 

um local próximo para 
ambos”, conta. Com o 
tempo, acabou “rolan-
do um clima” e os dois 
começaram a namorar. 
Isso seis meses atrás. O 
pedido, Prando admite, 
foi em um lugar inusita-
do, que também fica em 
Pinheiros. “A Flávia tra-
balhava no Pão de Açú-
car da Heitor Penteado. 
Eu fui encontrar com ela 
lá e pensei: tô no clima, 
vou pedir agora antes 
que eu perca a coragem”, 
brinca ele. Hoje o casal é 
assíduo frequentador do 

bairro. “Vamos sempre 
no Pirajá, no Meats e na 
Praça do Pôr do Sol”, diz 
Fernando.

Há também casos de 
amor em que o bairro 
serviu de “empurrãozi-
nho” para duas gerações 
de uma mesma família. 
Quem conta a história é 
a advogada Adriana Ra-
malho. “Meus pais come-
çaram a namorar na Pra-
ça Benedito Calixto, no 
fim dos Anos 70”, lembra 
ela. “Minha mãe traba-
lhava como doméstica lá 
perto e meu pai ia encon-

trar com ela ali. Como o 
dinheiro era curto, os 
dois passeavam pela pra-
ça mesmo, olhando as vi-
trines”, lembra Adriana. 
O casamento dos dois du-
rou 26 anos e hoje o casal 
está separado.

Mais de 20 anos de-
pois que os pais se co-
nheceram, foi a vez de 
Adriana conhecer e co-
meçar a namorar o ma-
rido, Claudinei, também 
advogado, em um dos 
pontos mais conhecidos 
do bairro: o Largo da 
Batata. Lá perto fica o 

campus da UNIP, onde 
Adriana e Claudinei estu-
daram. “No final do cur-
so, antes da formatura, 
fizemos um bota fora e 
ele se declarou prá mim 
em um barzinho ao lado 
da faculdade”, conta ela. 
Os dois estão juntos há 
15 anos e planejam ter 
filhos em breve. “Parece 
que Pinheiros tem algu-
ma coisa que atrai, que 
junta as pessoas”, brinca 
a advogada. “Aqui, Cupi-
do está sempre de pronti-
dão prá flechar alguém”. 
E aí, você duvida?

O 
Cupido 
mora 
aqui

Fernando Prando e Flavia de Carvalho:
flechados em Pinheiros.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 70

RAPT
GRANDEBARREIRA

BRASIGUAIOS
AÇOETST
MANJADOSU
ACOLAARC
SARMTRAI

E
LIMINATORIA

NAPABROA
TELAPSH

TEBASRAENER

TUGRUDADO
RISOTOOITI

CARIONLN
FADASEBOLA

ARGUMENTOS

Piso dos
campos 

de futebol
society 

Qualidade
associada
ao velho
político

Nicolas
Cage, 

ator de 
"O Pacto"

Entidade
imortal, 

no dogma
cristão

Daniel
Azulay, 

desenhista 
carioca

Tirar (?)
de alguém:
escarnecer

(pop.)

Instituto de
pesquisas
e estudos

(sigla)

Serviço de 
mensagem
do celular

(pop.)

Material
usado na 

fabricação
de bolsas

(?) Chuí:
ponto ex-
tremo sul 
do Brasil

Persona-
gens como
a Mulher
Maravilha

 A cidade
natal de

Bolo de
milho da
culinária 

portuguesa

Gerald
Thomas, 

autor e dire-
tor teatral

Prato de
origem ita-
liana à ba-
se de arroz

Árvore 
das ruas
cariocas

Átomo com
carga elé-
trica nega-
tiva (Quím.)

"(?) tudo 
que reluz 
é ouro"
(dito)

A (?):
muito,

em inglês

Vírus letal
que causa 
febre he-
morrágica

O maior 
ecossis-
tema de
corais do
mundo,

situado na
Austrália

Objeto quebrado no
casamento grego
Caixa do tesouro 

de piratas

Duas mídias
integradas à internet
"(?) Azul", álbum de

Caetano Veloso

Arco, em
francês

Age como
Judas

Bem conhe-
cidos (pop.)

 A fase
inicial de 
classifica-

ção em 
um torneio
esportivo

Perto, em
inglês

Vacina du-
pla (sigla)

Seres que usam vari-
nhas de condão (Lit.)

Constituem a base 
de uma dissertação

Rezar

Condição
do adesivo

no vidro

Confiada

O quarto
Rei de
Israel 

Disparos
Peça mais 
importante
do xadrez

Forma da
ferradura
 Pistas do 
hipódromo

Dígrafo de
"Sasha"

Fio da rede
de pesca

Criada

Fraude de
alunos 

na provas

Os 450 mil
migrantes
que vivem
próximos a
Itaipu, no
outro lado
da frontei-
ra (pop.)

Carro, em
inglês

Édipo, na
Grécia

3/arc — car — elá — lot. 4/near. 5/ebola — tebas. 11/brasiguaios. 12/rádio e jornal. 14/grande barreira.

|horóscopo

| DIVERcidade

Áries - 21/03 a 19/04
Vênus vai lhe dar inúmeras e ótimas chances de progresso 
social e financeiro. Sua predisposição para os negócios estará 
exaltada e será bastante favorecido no amor. O seu magnetis-
mo pessoal do período vai atrair pessoas do sexo oposto. 

Touro - 20/04 a 20/05
Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira 
benéfica pessoas importantes para você. O trabalho e o amor 
estão em bom aspecto. Você sentirá uma forte necessidade de 
expressar suas ideias com novas pessoas, poderá fazer com 
que consiga atingir tudo o que deseja. 

Gêmeos - 21/05 a 21/06
A tensão que você vinha sentindo no período anterior já esta-
rá completamente resolvida e um clima de muita harmonia 
é o que estará fazendo parte agora de sua rotina, o que 
influenciará em todos os setores da sua vida. 

Câncer - 22/06 a 22/07
Você poderá voltar a tomar o comando da sua vida. Interesse 
especial, por enquanto, na vida a dois. O coração falou mais 
alto. Apesar de não estar completamente decidido sobre o 
caminho a seguir, você não resistirá e acabará voltando ao 
seu amor.

Leão - 23/07 a 22/08
Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissio-
nais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo 
confiança em si mesmo. A partir desta semana você estará se 
encaminhando para um melhor período que terá seu início 
no próximo dia três. 

Virgem - 23/08 a 22/09
Assuntos econômicos o aborrecerão logo nas primeiras horas 
deste dia. Mas não se aborreça, pois a tarde terá ótimas 
chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir 
a casa própria e para abrir uma caderneta de poupança.  

Libra - 23/09 a 22/10
   Uma benéfica influência atingirá diretamente sua capaci-
dade mental, dando mais disposição para entabular e pensar 
nas novas empresas e especulações que pretende realizar. 
Favorável à loteria e a sorteios. 

Escorpião - 23/10 a 21/11
Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, 
sem razão de ser. Procure animar-se. Nervosismo exagerado, 
cuide-se. O desejo de terminar seu relacionamento amoroso 
já não estará tão intenso.

Sagitário - 22/11 a 21/12
Nesta semana poderá tirar proveitos inesperados pelas ami-
zades que vier a fazer, realizar boa parte de suas esperanças 
e desejos de progredir social, profissional e financeiramente. 
Aceite as dificuldades e procure relaxar assistindo a um 
filme ou lendo um bom livro. 

Capricórnio - 22/12 a 19/01
Período que promete muito êxito material, social e pro-
fissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. To-
davia, para que tudo saia conforme suas pretensões aja com 
otimismo, confiança em si e mais entusiasmo. 

Aquário - 20/01 a 18/02
Momento pouco indicado para os negócios e aos assuntos 
sociais. Evite atrito com seus inimigos. Cuide de sua saúde. 
Seus impulsos emocionais, já fortes por sua natureza, estarão 
ainda mais expostos nesta fase.

Peixes - 19/02 a 20/03
Seu desenvolvimento mental e profissional será notável, 
nesta semana, juntamente com as relações importantes 
que pretende fazer. Todavia, evite iniciar novas amizades 
e confiar demasiadamente em pessoas estranhas. 

de Omar Cardoso 



A Cidade de S Paulo A Cidade de S Paulo12 13DOMINGO, 12 DE JUNHO DE 2016 DOMINGO, 12 DE JUNHO DE 2016  Pinheiros   Pinheiros 

Nos dois principais ae-
roportos de São Paulo, 
Cumbica e Congonhas, 
pessoas com deficiên-
cia auditiva com vôos 
marcados pela GOL não 
correm o risco de pas-
sar apuros para embar-
car. A companhia aérea 
acaba de fechar com a 
AME uma parceria para 
a instalação do ICOM na 
loja VoeGOL e na sala de 
assistência especial que 
mantém nesses aeropor-
tos.

O ICOM, uma iniciati-
va da AME, é um projeto 
pioneiro de acessibilida-
de para atendimento de 
surdos. Trata-se de uma 
central de tradução si-
multânea em Libras - a 
língua brasileira de si-
nais - baseada em um sis-
tema de intermediação 
por vídeo. Quando acio-
nado, o serviço triangula 
a comunicação entre in-
térprete, surdo e ouvinte 
em tempo real, como em 
uma videoconferência.

Os clientes da GOL 

podem utilizar a plata-
forma para obter infor-
mações e esclarecer dú-
vidas e, assim, receber 
um atendimento perso-
nalizado, rápido e efi-
ciente. A versão do ICOM 
disponível para os pas-
sageiros da companhia 
aérea possui o formato 
de uma caixa holográfi-
ca multimídia, que além 
de atender e informar o 
usuário, tem opções de 
entretenimento, como 
jogos e vídeos.

“A GOL uniu dois dos 
valores da Companhia, 
o servir e a inteligência, 
com objetivo de integrar 
ainda mais esses pas-
sageiros, ampliando as 
possibilidades de autos-
suficiência e facilitando 
a comunicação com a 
empresa”, afirma André 
Lima, Diretor de Opera-
ções Aeroportuárias da 
GOL. “Estamos com uma 
série de projetos que 
irão aperfeiçoar nosso 
modelo de atendimen-
to, entre eles ações com 

foco em clientes com de-
ficiência. Desta forma, 
procuraremos entregar 
soluções simples, efi-
cientes e que eliminem 
as barreiras que possam 
inferir e comprometer o 
atendimento”, completa.

Segundo Lima, a ini-
ciativa é resultado de 
um grupo de trabalho 
que envolve diferentes 
áreas da Companhia e 
busca constantemente 
por novas ferramentas, 
melhorias e adequações 
de processos e padrões 
de atendimento que pos-
sam aproximar os clien-
tes e proporcionar servi-
ços adequados a pessoas 
com deificiência.

Ainda em fase de tes-
tes, até o final do ano, 
a estação estará dispo-
nível nos 10 principais 
aeroportos em que a 
GOL possui operações. 
As máquinas podem ser 
utilizadas de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 
19h, e aos sábados das 
7h às 13h.

Tem coisa mais chata 
do que calçada suja bem 
na frente de casa? Ain-
da mais quando o lixo, 
em especial os fatídicos 
cocos de cachorro que 
invariavelmente apare-
cem pelo chão, não foi 
descuido nosso. Pois sai-
ba que, nessas horas, não 
adianta culpar o vizinho 
ou coisa que o valha. O 
trabalho de limpar a su-
jeira e lavar as calçadas 
é do morador, segundo a 
lei. E não tem choro nem 
vela.

O poder público fica 
com a outra parte. Ou 
seja, cabe à Prefeitura 
realizar os serviços de 
varrição de ruas e calça-
das (note, é varrer, não 
lavar), remover entulho, 
lavar - aí sim - as ruas e 
monumentos e conser-
var os logradouros. A 
conservação inclui, en-
tre outros, serviços de 
capinação e pintura de 
guias, limpeza e desobs-
trução de bueiros e bo-

cas de lobo, remoção de 
lixo e a limpeza, higieni-
zação e manutenção das 
lixeiras da cidade. Cabe 
à Prefeitura, ainda, a 
operação dos Ecopontos, 
que são unidades para o 
descarte gratuito diário 
de até um metro cúbico, 
aproximadamente 18 sa-
cos, de entulhos, madei-
ras, podas de árvores e 
grandes objetos.

É bom saber que na 
região, há dois deles: em 
Pinheiros - Pça. do Can-
cioneiro, nº 15 (Baixos 
da Pte. Eng° Ary Torres) - 
e na Vila Madalena - Rua 
Girassol, nº 15, esquina 
Rua Luís Murat. Todos os 
Ecopontos funcionam de 
segunda a sábado, das 6h 
às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 6h às 18h. 
Mais informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 0800-7777 
156.

A cidade de São Pau-
lo foi dividida em duas 
áreas e dois consórcios 

atuam na realização dos 
serviços de varrição e 
complementares. São 
cerca de 13 mil pessoas e 
660 veículos para a rea-
lização desses trabalhos, 
também conhecidos 
como serviços indivisí-
veis de limpeza urbana, 

em cerca de 7.800 qui-
lômetros de vias por dia 
no município. Apenas no 
serviço de varrição, são 
coletadas 288 toneladas 
de resíduos por dia. O 
serviço de varrição é re-
alizado, na maior parte 
da cidade, de segunda a 

sábado. A empresa res-
ponsável pela varrição e 
limpeza pública na Zona 
Oeste é a Inova.

Além de colaborar 
fazendo a parte que lhe 
toca, a população pode 
ajudar a manter a cidade 
limpa avaliando o servi-
ço feito pelas concessio-
nárias Em casos de maus 
serviços, o contrato po-
derá inclusive ser cance-
lado. Todas as avaliações 
são redirecionadas a um 
banco de dados, que é 
levado em conta no cál-
culo da remuneração da 
empresa que presta o 
serviço. 

cidadeLEGAL| 

Sem medo de 
perder o vôo

Responsabilidade dividida
| cidadeACESSÍVEL

Quando se fala em serviços de varrição e limpeza pública, munícipes e a Prefeitura 
devem trabalhar em conjunto para manter as calçadas e ruas livres do lixo. A lei 
estabelece obrigações específicas para cada uma das partes. Confira.

Pessoas com deficiência auditiva já contam com serviço de tradução 
simultânea em Libras em loja e sala da GOL nos aeroportos de 
Congonhas e Cumbica (SP)

Matéria em parceria com a AME-SP (www.ame-sp.org.br)

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

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

Serviço:
Para informações, 
sugestões e 
reclamações de lixo 
em vias públicas 
ligue na Central de 
Atendimento, através 
do telefone 0800-77 77 
156 (atendimento de 
segunda a sábado, das 
8h às 18h

Inova - www.inovagsu.
com.br (no site você 
pode pesquisar a 
frequencia e horários 
de varrição e limpeza 
em sua rua).

Serviço: www.voegol.com.br
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A menininha de qua-
se um ano está na maior 
felicidade dentro de uma 
banheira de água quenti-
nha.  Nuas, ela e a mãe, 
pele com pele. Espuma 
cheirosa, sol batendo 
na janela de um único 
vidrão, lá fora uma pai-
sagem quase impossível 
em São Paulo.

Ela quase anda, ela 
quase fala. Quase per-
cebe, é o que achamos 
nós, os adultos desama-
durecidos pela vida. Me 
aproximo das duas, te-
nho uma xícara de café 
e ela me olha, cúmplice... 
e eu digo, para espanto 
da mãe, que ela pode por 
o dedo sim nesse café. 
Como sempre faz quan-
do estamos sozinhas. 

A mãe olha feio prá 
mim mas não impede. E 
a menininha, feliz com 
essa possível cumplicida-
de comigo e com a mãe, 
que proíbe a proximi-
dade a um café... , enfia 
a mão inteira na minha 
xicrinha... E me olha hor-
rorizada, com cara de 
dor: o café estava quente 
demais. 

Eu olho assustada o 
que fiz, a mãe idem... a 
menininha idem. 

A dor na maozinha 
permanece, mas as três 
entram em outra sensa-
ção – sofrimento. 

Massageio a mão dela, 
e claro que eu digo assus-
tada que a dor vai passar 
jájá. 

A menina me olha 
ofendida, e já não é mais 
carinha de dor, e sim de 
sofrimento.  Cara de in-
dignada – como é que a 
minha avó pode fazer 
isso comigo? 

Eu já estou secando 
a mãozinha e passando 
um creminho para tentar 
diminuir a dor, mas ela 
continua com carinha de 
indignada. 

Ou seja: a menininha 
sentiu e sente a dor, mas 
está já no passo seguin-
te: está sofrendo. Nesse 
caso, sofrendo porque 
está injuriada. Espanta-
da e injuriada. Passou 
para as sensações mo-
rais, não físicas. 

E nós, os adultos, nós 
os outros que não sen-
timos a dor em si, o que 

estamos fazendo? 
A rigor, dependendo 

do caso, tratamos a dor – 
de uma menininha - com 
algum tipo de ajuda con-
creta - mas sempre acom-
panhada de palavras no 
mínimo irritantes. “Vai 
passar, não foi nada, vem 
cá que eu lhe faço uma 
massagem (na dor...), vai 
passar jájá...”

Ou seja, além de ferir 
e provocar  dor estamos 
engodando a pessoa. E, 
principalmente, tentan-
do diminuir a dor com 
palavras. É o auge da 
provocação! 

No caso, a dor não era 
grave. Foi mais um susto 
carregado em seguida de 
indignação. Ou seja, so-
frimento. 

Assim... dá para en-
tender pelo menos isso 
na vida? 

Dor é dor, o “ ái “ é ins-
tantâneo. A dor na carne 
provoca... dor na carne. 
É física. 

(Há uma outra quali-
dade de dor – a dor inte-
rior, da anima do ser. A 
dor física provoca gestos 
de proteção, a pessoa 

busca, se encolhendo, 
tocar em si para socor-
rer a parte ferida. A dor 
interior, dependendo da 
sua magnitude, traz uma 
estranha ajuda imediata  
- é como se o ânimo ficas-
se ereto, em uma posição 
digna para enfrentar a 
adversidade.)

O sofrimento é outra 
coisa. O sofrimento se en-
rosca, como uma cobra, 
e embora seja até meio 
nojento, nos enroscamos 
nele.  É duro largar dele. 

 A única semelhança 
entre os dois é que os 
atingidos querem ir à for-
ra – vingar-se de quem 
provocou a dor, vingar-
-se de quem provocou o 
sofrimento.

No primeiro caso, ser-
ve uma dupla de tapas ou 
socos. Revidar a dor. 

No segundo caso, é 
muito mais complexo.  A 
primeira vítima é a pró-
pria pessoa lesada. Ela se 

enrosca no sofrimento ... 
e fica sofrendo. Depen-
dendo da grandeza culti-
vada do sofrimento, fica 
sofrendo sempre que se 
lembrar, de alguma ma-
neira, daquele momento. 

... a dor dói, o sofri-
mento é cultivado, cria 
raízes envolventes den-
tro do ser. E páre outra 
sensação – a do re-sentir. 
Como nao é possivel sen-
tir de novo aquela mes-
ma dor, exatamente, o 
ser provoca uma espécie 
de vingança – fica re-sen-
tindo aquele momento, 
aquele... sofrimento. Re-
-sentindo. Ou seja, culti-
vando o ressentimento. 
Que nao é físico, mas 
uma ação mental não ne-
cessariamente conscien-
te, que também provoca 
danos no ser. Danos, no 
mínimo, inúteis, mas 
contra a própria pessoa. 
De novo, e de novo... res-
sentindo. 

| DIVERcidade

|crônica [ VIRGINIA MURANO ]
Virginia Murano, 
jornalista (Veja, Jornal da 
Tarde, Folha de S. Paulo, 
Jornal do Brasil; Expresso 
e Pagina UM -Lisboa), 
correspondente em 
Roma para rádio Capital 
e revista Manchete; 
locutora RAI, Roma.

Dor e sofrimento

Brasileiro e VIP A história da rede co-
meça em 1917, em For-
taleza (CE). Foi lá que o 
Grupo Severiano Ribeiro 
abriu as portas do Cine 
Majestic. Com o tempo, o 
grupo inaugurou novas 
salas no Rio de Janeiro 
e pelo Nordeste, até che-
gar a São Paulo. Hoje, são 
mais de 250 salas, em 16 
cidades brasileiras. Por 
ano, são lançados nos ci-
nemas da rede Kinoplex 
250 filmes, que atraem 
20 milhões de expectado-
res. Isso apesar do preço 
mais salgado do ingres-
so, que aqui em São Pau-
lo pode chegar a R$ 62,00 
nas salas Platinum (as 
que oferecem poltronas 

reclináveis).
Próximo a Pinheiros, 

o Kinoplex Itaim possui 
cinco salas de projeção, 
com um total de 1.089 
lugares, que exibe filmes 
em 3D e IMAX.

Essa nova tecnolo-
gia traz, além de uma 
tela muito maior que 
a convencional, som e 
imagem de altíssima 
definição. Os cinemas 
com a tecnologia IMAX 
possuem, normalmente, 
telas com 16 metros de 
altura por 22 metros de 
comprimento, contra os 
12 metros de largura por 
20 metros de compri-
mento dos cinemas nor-
mais. Assim, a tela tor-

na-se grande o bastante 
para preencher todo o 
campo de visão, dando 
ao espectador uma in-
crível sensação de imer-
são no filme. Para que 
esta gigantesca tela seja 
preenchida totalmente 
sem distorcer a imagem 
é preciso que o filme seja 
gravado em outro forma-
to. Assim, os filmes IMAX 
são gravados e impres-
sos em filmes de 70mm 
(únicos na indústria), 
enquanto os longas-me-
tragens convencionais 
são impressos em filmes 
de 35mm. Outra carac-
terística marcante desta 
tecnologia é a alta quali-
dade de som e imagem.

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

O Kinoplex, maior rede de cinemas 
100% nacional, é referência quando 
se fala em assistir a um filme com 
muuuuito conforto. Isso inclui salas 
com poltronas kingsize reclináveis e 
com bandeja retrátil para alimentos, 
além do óbvio: tecnologia de som e 
projeção de primeiríssima.

Kinoplex Itaim - Rua Joaquim Floriano, 462 - Itaim Bibi - Tel.: 3131-2006 - kinoplex.com.br | Programa-
ção: • Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos • Alice Através do Espelho • X-Men: Apocalipse • 
Jogo do Dinheiro • Rock The Kasbah • Truman • Memórias Secretas | Confira os horários de exibição no 
site. Preços:  • 2D - de R$ 27,00 a R$ 35,00 • 3D - de R$ 33,00 a R$ 39,00 • Platinum - de R$ 51,00 a R$ 62,00

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

 

Clínica e atendimento 24h.
Av. Rebouças, 2907

Pinheiros, São Paulo, SP
11 3073-0010 / 3062-8355
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RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 292 | A 200 m. DA ESTAÇÃO PINHEIROS

APROVEITE O MELHOR 
PREÇO DE PINHEIROS.

VENHA CONHECER O DECORADO!

ÁREAS COMUNS ENTREGUES

&EQUIPADAS
DECORADAS

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

PREVISÃO PARA 
MEDIÇÃO INDIVIDUAL 

DE ÁGUA E GÁS

PREVISÃO DE
AQUECIMENTO

SOLAR

ARQUITETURA ILUMINAÇÃO
INTELIGENTE

ÁREAS
EQUIPADAS

E DECORADAS

IMPERMEABILIZAÇÃO
COM MANTA

ASFÁLTICA

SISTEMA
DE SEGURANÇA

COLETA
SELETIVA

PEITORIL DE PEDRA
EM TODAS 

AS JANELAS

TORNEIRAS
COM

TEMPORIZADOR
NAS ÁREAS COMUNS

CAIXILHOS DE 
ALUMÍNIO COM

PERSIANA DE 
ENROLAR

UTILIZAÇÃO 
DE MATERIAIS 
DE 1ª LINHA

SOMENTE
4 APTOS.

POR ANDAR

POÇO
ARTESIANO

TORRE
ÚNICA

PREVISÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO NO 
LIVING E NA SUÍTE

2 VAGAS BANCADAS EM 
GRANITO 

PRETO

dorms. (suíte)2 vagas opção
sala ampliada

ÚNICO EM TODOS 
OS SENTIDOS

Perspectiva artística da piscina
Perspectiva artística da fachada


