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Um cantinho do céu prá
morar ou trabalhar

Pinheiros guarda, entre suas surpresas arquitetônicas, um sem número de vilas
cheias de charme, onde se mora ou trabalha em plena cidade como se estivesse no
interior ou vivendo em décadas passadas.|p8

Não late
que a
mamãe já
vem!
Hotelzinhos podem
significar diversão
para o cão e sossego
para o dono.|p6

cidadeGOURMET

Eita
trem
bão, sô!

Nos restaurantes de
cozinha mineira você
come um montão
de pratos feitos no
fogão a lenha e doces
de tacho... o sabor é
daquela comida boa
da fazenda. É prá se
lambuzar, uai!|p5
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Dança na vibe

cidadeDECOR

Compre,
assista e
apareça!
A Loja Ao Vivo, na
Vila Madalena, é
um mix de ponto de
venda, TV e espaço
de eventos, shows e
entretenimento.|p4

Baladas vibração
animam os fins de
semana da comunidade
surda em São Paulo.|12

2 | cidadeOPINIÃO
EDITORIAL
Claudia Carletto
Diretora de Redação

O que Sampa esconde?
A megalópole chamada
São Paulo é cheia de surpresas e novidades. Desde as
pessoas que passeiam pelas
ruas com cabelos cor de céu
– ou de fogo; àquelas que
são de bandos, cultos, defendem ideias que carregam
nas roupas. Tem punk, cult,
pink. Assim, claro, a própria
cidade reflete o colorido e o
escondido do paulistano.
Aqui acontecem as
grandes mostras culturais
– Picasso está no Tomie
Ohtake para não deixar
minhas letras sem o peso da
verdade. Logo ali, vizinha, a
grande Universidade de São
Paulo forma profissionais
de ponta para o mundo. Na
feira da Benedito Calixto, as
antiguidades se acumulam
como brigadeiro em festa e
quem passa olha com aquela vontade de hummm...
comprar. Mas outra faceta
inusitada que descortinamos nesse bairro inédito
foram as vilas de rua. Vilas
que mostramos aqui nesta
edição. Algumas, de séculos
passados, abrigam casas
irmãs, coladas ou próximas,
seja de comércio ou de
morar.
E o que escondem as vilas
de Pinheiros? Essas construções, de porta na rua,
revelam na estrutura o ano
de sua construção. De uma
época que ninguém precisava de garagem às tampas,
assim como apenas um
terno e um bom sapato bastavam no guarda-roupas.
Enfim, estamos aqui
exatamente para isso: para
mostrar o que é que São
Paulo tem. O que que Pinheiros esconde. Por detrás
de portas e janelas estamos
espiando, a fio, a vida nesse
aquecido bairro dormente.
Hoje, o sol bate nas vilas.
Amanhã, veremos outras
novidades. No mais, bom
domingo, Pinheiros!
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Ser seguro em Pinheiros
Criado em 1560, Pinheiros é considerado
um bairro tradicional e
nobre da cidade de São
Paulo, que com investimentos nos últimos anos,
revitalizou o Largo da
Batata e realizou obras
de estações de metrô.
Isto fez com que a vida
noturna fosse reativada
e novos focos comerciais
surgissem. As melhorias
foram propicias para a
região; mas, por outro
lado, também atraiu um
grande número de bandidos, que aumentaram
os índices de roubos de
veículos e furtos de residências no ano passado.
Pinheiros é patrulhado pelos homens e mulheres da 1ª companhia
do 23º Batalhão de Polícia Militar, que atuam
de maneira forte na prevenção e no combate ao
crime. Por mais que os
PMs deem o melhor de
si, o aumento da população circulante da região
cria um nicho atrativo
aos criminosos, que percebem o crescimento do
público passante pelas
ruas e passa a observar
a rotina dos moradores e
trabalhadores do bairro.
Para exemplificar, o
número de roubos de veículos aumentou de 340,
em 2014, para 375, em
2015; por outro lado, a
quantidade de furtos de
carros diminuiu. O registro de furtos de residências cresceu de 111, em
2014, para 129, em 2015.
A boa notícia é que caiu
o número de ocorrências
de roubos às residências.
É importante destacar
que a segurança pública
é um dever do Estado,
mas uma responsabilidade de todos (artigo 144
da Constituição Federal).
É vital que a população
contribua com a polícia.
Para isto, quem é furtado ou roubado deve co-

municar o crime para a
polícia civil, através de
um boletim de ocorrência. Este ato colabora
com as estatísticas oficiais, como as divulgadas
no início deste texto. São
com estes números que
o Comandante da Polícia
Militar avalia se determinado local necessita
prioritariamente de um
reforço no policiamento
e qual modalidade deve
ser ali aplicada.
Outro ponto a ser observado é o esforço coletivo dos moradores e
comerciantes para criar
um vínculo colaborativo. É importante que um
vizinho conheça o outro, saiba seus hábitos,
possua informações de
viagens ou mudanças.
Observados estes cuidados primários, é possível
criar uma maior tranquilidade em um bairro
grande, explorado por
bandidos. Como exemplo, no bairro da Lapa, na
Vila Romana, criaram-se
núcleos chamados “Vizinhança Solidária”, onde
se compartilha informações e troca-se contatos
para eventual acionamento.
Podemos
destacar
ainda o fator noturno
como um ponto que merece atenção, já que próximo à Pinheiros temos a
Vila Madalena, um bairro com tradição boêmia.
Normalmente
pessoas
em momentos de lazer ficam mais desatentas e os
bandidos preferem abordar pessoas que não tomam determinados cuidados. O ladrão sempre
procura o elemento surpresa, por isto, é importante atenção ao entrar e
sair de casa ou do carro.
É importante informar
aos amigos e familiares
o horário que irá chegar
ou deixar determinado
local e sempre olhar em
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Compre,
assista e
apareça!
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Com um conceito totalmente
inovador, a Loja Ao Vivo, na Vila
Madalena, é um mix de ponto de
venda, TV e espaço de eventos,
shows e entretenimento.

volta ao estacionar o veículo ou adentrar em um
comércio ou residência.
Evite locais ermos e mal
iluminados. Tal atitude
pode parecer incômoda
no início; mas, aos poucos, torna-se um hábito
que ajuda na prevenção
de ocorrências.
A Polícia Militar foi
criada para cuidar da
região e defender o cidadão, mas precisa ser
valorizada e apoiada
pela comunidade para
desenvolver plenamente
sua missão de proteger a
todos.

O Coronel PM Telhada ingressou na
Academia de Polícia
Militar do Barro Branco em 1979 e serviu
em várias unidades
da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
(PMESP). Foi um dos
oficiais fundadores do
GATE e comandou
pelotão da ROTA. Em
2012, foi eleito vereador de São Paulo e,
em 2014, eleito deputado estadual com
254.074 votos.
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A Vila Madalena é um
bairro diferente por natureza. Lá você encontra
coisas que não vê em outros lugares de São Paulo
e, talvez, do Brasil. Quer
um exemplo? Já pensou
em ir a um lugar super
charmoso,
localizado
em um antigo casarão
reformado, onde você
pode comprar aquela
peça super original para
sua casa, uma roupa
bacana ou um presente
“diferentão” para aquele amigo que já tem de
tudo? E mais: um lugar
onde, além de comprar
objetos de decoração,
eletrodomésticos, utensílios e roupas, você vai
para assistir uma apresentação musical ou
uma entrevista com alguma personalidade? E
que também pode realizar lá um evento só seu,
pessoal ou profissional?
Tudo isso transmitido ao
vivo pela TV, claro!
Essa é a Loja Ao Vivo,
criada pelos empresários Nélson Rocha e Raquel Gregório, há pouco
mais de um ano e meio,
a partir de um modelo que eles viram em
Nova York. “O objetivo
foi criar um ponto de
encontro entre marcas
e pessoas”, explica Raquel. “A Loja Ao Vivo é
loja porque é um espaço de compras; é ao vivo
porque
transmitimos,

em tempo real, os eventos que acontecem na
loja; e é TV porque temos
uma programação que
leva às pessoas conhecimento, informação, serviço e entretenimento”,
define a empresária.
A ideia é proporcionar ao cliente uma experiência de compra
diferente. Para isso, as
mais de 60 marcas - escolhidas a dedo por Raquel e Nélson - são divididas por editorias. Tem
Casa (utensílios domésticos, decoração e gastronomia), Você (moda e
acessórios), Hobby (bicicletas, pet e tabacaria) e
Arte (livros, artes plásticas, fotografia).
No
mezanino
foi
montado um estúdio
completo de TV e um espaço de eventos. “Cada
marca inspira a criação
dos conteúdos da programação da loja e o público pode acompanhar
os programas e eventos
presencialmente e pelo
canal na Internet”, explica Raquel. Além dos
eventos dos clientes, a
equipe de TV da Loja
Ao Vivo cria uma grade
própria de programação, que envolve gastronomia, cultura, moda,
arte e mobilidade urbana. “Dessa forma, proporcionamos a vivência
das marcas expostas na
loja”, diz a proprietária.
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Loja Ao Vivo: R. Aspicuelta, 208 - Vila Madalena | www.lojaaovivo.tv
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Um susto no ladrão

cidadeGOURMET | 5
Restaurante Consulado Mineiro
R. Cônego Eugênio Leite, 504 - Pinheiros
Tel.: 3898-3241

SAAP propõe instalação de câmeras comunitárias em Alto dos Pinheiros, que, ligadas
ao serviço Detecta, da PM, seriam capazes de ler placas de carros e rostos de pessoas e
permitiriam cruzar imagens captadas com dados de veículos roubados e de procurados
pelas forças de segurança.
As casas de alto luxo
nas ruas arborizadas
do Alto dos Pinheiros
chamam a atenção dos
ladrões. Mesmo contando com serviço de segurança patrimonial, os
moradores pretendem
implantar uma medida
arrojada e radical para
combater a violência na
região.
A SAAP - Associação
dos Amigos de Alto dos
Pinheiros está propondo
a instalação de câmaras
de monitoramento pelo
bairro. A ideia é instalar
12 aparelhos em pontos
estratégicos, capazes de
ler placas de carros e
rostos de pessoas. As câmaras seriam ligadas ao
Detecta, sistema de informações e inteligência
da Polícia Militar, permitindo cruzar imagens
captadas com dados de
veículos roubados e de
procurados pelas forças
de segurança.
“A SAAP se dispôs a
arcar com os custos de
manutenção dos equipamentos, valor orçado em
R$ 82 mensais para cada
uma. Já para a aquisição
das câmeras, a associação espera contar com a
contribuição dos moradores, pois o valor unitário gira em torno de R$
3.500,00”, explica a presi-

Roterio gastronômico

Eita trem bão, sô!
dente da entidade, Maria
Helena Bueno. Segundo
ela, será preciso também
que as pessoas se disponham a doar o acesso a
suas conexões de banda
larga (utilização de 1MB)
e instalações elétricas
para o uso das câmeras.
“A SAAP está disposta a
conversar com os interessados para encontrar
a melhor solução possível e que atenda às necessidades de segurança

de Alto dos Pinheiros”,
diz.
Outra proposta é a
implantação Programa
de Vizinhança Solidária,
que tem como objetivo
incentivar que os moradores se organizem em
grupos nas suas ruas
para trocar informações
e pensar em ações relacionadas à segurança. A
SAAP e a Polícia Militar
estão disponíveis para
orientar as pessoas que

quiserem formar grupos.
O programa, por sinal,
ressalta a importância
fundamental de se manter contato com a polícia,
principalmente nos momentos mais críticos. “É
de extrema importância
que se façam boletins de
ocorrência quando houver crime. Isso porque
a força policial usa os
dados deste documento para estruturar suas

Língua japonesa - Curso básico e
Intermediário
ARTES E CURSOS

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

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

ações, como o planejamento de rondas”, destaca a presidente da SAAP.
Os moradores de Alto
dos Pinheiros que precisem fazer B.O. de furto
ou roubo a residência,
podem procurar o 14º
Distrito Policial, em Pinheiros, na Rua Deputado Lacerda Franco, 372.
SAAP: Av. Pedroso de Morais,
631, conj. 16 | Tel.: 3814-9206
Atendimento: Das 9h às 13h e
das 14h às 17h

Nos restaurantes de cozinha mineira
você come um montão de pratos feitos no
fogão a lenha e doces de tacho... o sabor é
daquela comida boa da fazenda. É prá se
lambuzar, uai!
O mineiro gosta de uma boa
conversa. Fala gostoso, arrastado. E enquanto conta
seus “causos” vai cozinhando pratos com sabores únicos, elaborados seguindo a
tradicional calma mineira.
Não dá para não se envolver, pelo papo e pelo cheiro
de comida boa que sai do
fogão a lenha, ainda muito
usado por eles e adotado em
vários restaurantes típicos
espalhados por São Paulo.
A comida mineira é famosa
pela fartura de ingredientes que vêm do meio rural. Praticamente tudo na
culinária mineira pode ser
achado na própria região e
é isso que dá aquele sabor
especial aos pratos. O feijão
tropeiro, torresmo, leitão a
pururuca, frango com quiabo e angu são exemplos de
iguarias mineiras que ganharam fama nacional e
até fora do País. Prá acompanhar, uma boa pinguinha
do alambique, que ninguém

é de ferro, sô!
Os doces criados lá pelas
bandas das Gerais são a
base de compotas de frutas.
Mamão, abóbora, figo, batata doce, além do doce de
leite e da canjica ... de um
tanto que dá para a família
toda se lambuzar.
Entre os restaurantes típicos da região, o Consulado
Mineiro, que tem uma filial em Pinheiros, é um dos
mais tradicionais. De terça
a sexta, no almoço, o Consulado serve um buffet com
os pratos mais conhecidos
da culinária mineira e brasileira. É a melhor forma de
experimentar de tudo um
pouco e escolher o que vai
repetir. À noite e nos finais
de semana, o cardápio à la
carte é farto na quantidade
de opções. Tem tutu, costelinha com quiabo, carne
de sol e vaca atolada, entre
muitos outros pratos tradicionais da culinária mineira.

TASCA DO ZÉ E DA MARIA | A tradicional cozinha portuguesa é a grande atração na pequena
e charmosa tasca, que fica em uma aconchegante casa em Pinheiros. Da cozinha saem delícias
preparadas com um capricho que somente anos de experiência podem garantir. Administrado
por Zé Maria Pereira e pelo chef Ernestino Gomes. Destaque para o bacalhau e frutos do mar e
as clássicas sobremesas da terrinha.
De R$ 68 a R$ 143
Rua dos Pinheiros, 434
3062-5722
DON CURRO | Fundado por Francisco Rios Dominguez, o Don Curro, e sua esposa Carmen, neta de uma das cozinheiras do Palácio Real de Granada, esse restaurante típico espanhol é famoso por oferecer o requinte da cozinha tradicional daquele país, focada nos frutos
do mar. O destaque é, sem dúvida, a paella, que serve várias pessoas.
R$ 99 a R$ 176
R. Alves Guimarães, 230
5035-5600
VINHERIA PERCUSSI | As receitas do norte da Itália recebem toques contemporâneos.
Prove brasato ao molho de vinho tinto, acompanhado de ravióli de mandioquinha (R$ 66,30)
R$ 50 a R$ 115
Rua Cônego Eugênio Leite, 523
3088-4920
FOLHA DE UVA | O chef Samir inaugurou o restaurante em 1989, com cardápio baseado
nas receitas de seu avô, cumprindo de forma rigorosa o melhor da culinária libanesa. Entre
os pratos mais solicitados estão o Charuto de Folha de Uva, o exclusivo Bacalhau Mourisco,
o premiado Fatti de Cordeiro e também a Mussaka, passando pelas pastas, grelhados e doces.
De R$ 23,60 a R$ 79,50
Rua Joaquim Antunes, 234
3062 2564
BRADO | Trabalha um modelo de cozinha consciente, que foca no controle de procedência,
valorizando os ingredientes, respeitando a sazonalidade e a origem dos alimentos. Variada,
combina raízes espanholas com outras influências e técnicas acumuladas nas mais diferentes
experiências de carreira do chef Pedro Vita, sumarizadas em um cardápio enxuto e autoral,
porém eclético.
De R$ 28 a R$ 58
Rua Joaquim Antunes, 381
3061-9293
CANTINA GIGLIO | A Cantina estabeleceu-se no bairro de Pinheiros em 95 e trouxe na
bagagem a experiência da culinária italiana. Os pratos artesanais são generosos – onde se
ouve ao pedir: “meia porção para duas pessoas”. Elaborados com ingredientes selecionados,
as massas e molhos são de produção própria e de origem italiana.
Até R$90,00
Rua dos Pinheiros, 355
3064-6823 / 3081-8419
NELLO’S | Conduzido desde 74 pela família dos italianos Nello e Rina de’Rossi, o local
virou ponto de encontro de intelectuais e artistas e eleita ponto turístico referencial em São
Paulo. A casa é pitoresca e exibe relíquias intrigantes da fase neorrealista do cinema italiano
e lembranças das produções de Nello, ator, diretor e produtor de cinema e criador do bordão
“Bonita camisa, Fernandinho”, que fez história na publicidade da televisão brasileira.
A partir de R$50,00
Rua Antônio Bicudo, 97
3082-4365
CERVEJARIA NACIONAL | A Cervejaria Nacional, fábrica-bar localizada em Pinheiros, é
conhecida pelas cervejas artesanais produzidas no próprio local. Entre os “comes”, destaque
para o Risoto de Costelinha (R$ 35) e o Bife à Parmegiana (R$ 39).
De R$25,00 a R$87,00
Av. Pedroso de Morais, 604
3360-3122

6 | cidadePET

DOMINGO, 19 DE JUNHO DE 2016

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Não late que
a mamãe já
vem!

Pedir indicação a um
amigo ou vizinho é uma
boa ideia. Com a lista
de opções em mãos, vá
visitar cada um deles.
Repare, principalmente,
na limpeza, no espaço de
convivência oferecido e
na simpatia dos funcionários. Ah, e descarte de
cara a creche que não
exigir atestado de vacina ou remédio anti-pulga. Ali seu pet não ficará
protegido, mesmo que a
área de convivência seja
cinematográfica.
Antes de deixar seu
bichinho, converse bastante com os cuidadores
sobre os hábitos que ele
já tem em casa para que,
na medida do possível, a
rotina dele seja respeitada. “Também vale relatar
experiências traumáticas ou medos particulares que o animal porventura tenha, para que
determinadas situações
possam ser evitadas, garantindo a tranquilidade do pet”, aconselha a
veterinária Isabella Vincoletto. E não se assuste
se, no começo, seu pet se
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Tudo
junto e
misturado

Seu pet é mimado e faz escândalo
quando fica sozinho? Se você
precisa sair para trabalhar ou
viajar, um bom hotelzinho pode
significar diversão para o cão e
sossego para o dono.
Sair e deixar seu pet
sozinho arranhando a
porta de casa é de cortar
o coração. Não tem como
não bater aquele remorso quando o elevador vai
descendo e você só escutando o latido de tristeza
do seu filhinho de quatro
patas dentro do apartamento... Vamos combinar: pode ser pior do que
deixar o filho de verdade
chorando no portão da
escola no primeiro dia
de aula.
Quando deixar seu cachorro por muitas horas
sozinho faz parte da sua
rotina, “matricular” o bichinho em uma creche
pode ser a solução. Mesmo que demore um pouco para ele se adaptar,
um ambiente onde seu
pet tenha espaço para
se exercitar e possa conviver com outros cães é
saudável e ajuda na sociabilização do bichinho.
Convencido? Então,
sem dor na consciência,
comece a procurar um
hotelzinho de confiança, de preferência perto
de casa ou do trabalho.

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Como usar luvas, cachecol,
brincos e pulseiras no inverno
sem ficar com um visual over.

Hospedagem de
cães e gatos em
Pinheiros:
recusar a comer. Se esse
for o caso, converse com
o veterinário dele sobre
o uso de um suplemento
alimentar.
As creches day-care
ou hoteizinhos costumam ter pacotes sob medida para a sua rotina. O
pet pode ficar lá o dia inteiro ou apenas algumas
horas. Há pacotes mensais e diárias para quando você precisa viajar e
não tem com quem deixar seu filhote peludo.
Seja qual for a opção
escolhida, o fato é que
seu cachorro pode ter
um dia bem mais agitado
e proveitoso na creche

Quem ama,

cuida.

do que ficando em casa
curtindo fossa. Como
serviços adicionais, esses
locais geralmente oferecem atividades de recreação - entre elas, exercícios em pista de agility
- e de dog-walker. Assim,
quando você for pegá-lo,
ele estará feliz e cansado,
pronto para assistir uma
TV no sofá junto com o
papai e a mamãe. Quer
coisa melhor? Nada de
você chegar cansado do
trabalho, encontrar a
almofada do sofá estraçalhada, o xixi no tapete
e, além de tudo, ter que
jogar bolinha com seu
cachorro!

• Quintal dos Bichos
R. Lisboa, 344
Tel.: 3081-4457
• Centro de
Entretenimento de
Cães
R. Francisco Leitão, 344
Tel.: 2372-2904
• DogCamp
R. Lisboa, 964
Tel.: 3061-0994
• Amigos do Zorikão
R. Hungara, 166
Tel.: 3582-2831
• Clubinho do Pet
R. Itambé, 341
Tel.: 3476-8901
• Pura Amizade
R. João Ramalho, 1188
Tel.: 3031-2440

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

Petland Pinheiros
Rua dos pinheiros, 726 - Pinheiros, SP

(11) 3060-9235

Luvas, cachecóis, lenços, toucas e gorros são
quentinhos e deixam
qualquer look
mais
charmoso no frio, além
de evitar que a gente
morra congelado neste
que é o outono com temperaturas mais baixas
em São Paulo nos últimos 20 anos.
Mas aí surge a dúvida:
dá para combinar tudo
isso e ainda acrescentar as bijouxs sem exagerar? Para quem não
dispensa um maxicolar
ou aquele trio de pulseiras a boa notícia é que,
segundo os especialistas
em estilo, DÁ SIM! E o
primeiro mandamento
dessa moda mais ousada
é: a forma de usar e o volume das peças devem,
obrigatoriamente, combinar com a personalidade de quem usa.
Experimente dar um
nó mais frouxo naquele
echarpe, deixando o pescoço à mostra adornado
com um colar curto e delicado, com um pingente só. É puro charme. O
frio está demais? Então
combine aquele casaco
fechado de lã tipo cashemire sem estampa com
um cachecol dando voltas rentes ao pescoço e
um colar comprido destacando o visual.
Você não sai de casa
sem uma pulseira, mas
nem pensa em arregaçar
as mangas para deixá-la
à mostra? Ok. Coloque
a pulseira bem justinha
por cima do punho do
casaco. As do tipo bracelete são as mais indicadas. E se você apostar

em um par de luvas da
mesma cor do casaco, dá
até para sair de pulseira
e com as mãos quentinhas.
Muita gente acha que
blusas fechadas ou com
gola alta não combinam
com colar. Pois saiba: os
únicos decotes que não
vão bem com o acessório
são os que já possuem
bordados, aplicações ou
trabalhos
localizados.
Todos os outros permitem o colar. A gola rulê,
por exemplo, fica linda
se usada com uma corrente bem longa e impactante.
Agora se o frio estiver
mesmo de rachar e você
só consegue sair de casa
encapotada do nariz até
o dedão do pé, esqueça
os colares e pulseiras.
Invista em enfeitar as
áreas que estarão descobertas, como as orelhas
e mãos, com brincos e
anéis cheios de estilo.
Para quem associa inverno a peças de couro,
a consultora de moda
Glória Kalil explica que
as jaquetas, ícones entre as roupas desse material, são “o” clássico e
podem ser usadas com
calças jeans ou de tecido liso. “Esse é o básico
que nunca sai do armário. Para não errar”, diz.
Mas se a ideia é fugir do
visual convencional, ela
recomenda experimentar o couro - pode ser na
calça, saia ou jaqueta com um acompanhante
um pouco menos óbvio e
mais incrementado, com
detalhes coloridos e estampas.

Moda em Pinheiros
Keen: Rua Teodoro Sampaio, 2 443 | Tel.: 3813-3543
Hering: Rua Teodoro Sampaio, 2041 | Tel.: 3034-5243
Karen Stein Schiffer: Av. Rebouças, 3970 | Tel.: 3032-2922
Lojas Marisa: Rua Teodoro Sampaio, 2382 | Tel.: 3035-5334
Lojas Renner Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3970 | Tel.: 2162-3700
Gregory Off Price: Rua Henrique Schaumann, 518 | Tel.: 3081-7490
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Um
cantinho
do céu prá
morar ou
trabalhar
Pinheiros guarda, entre suas
surpresas arquitetônicas, um
sem número de vilas cheias
de charme, onde se mora ou
trabalha em plena cidade
como se estivesse no interior
ou vivendo em décadas
passadas.
Elas remetem a uma
época em que a economia da cidade começava
a dar sinais de pujança,
lá pelo início do século
passado, com o começo da industrialização.
Para acomodar as famílias dos operários, pequenas vilas de casas,
em sua maioria geminadas, começaram a surgir
na paisagem da cidade
e resistiram ao tempo,
ficando escondidas em
meio aos prédios que
hoje tomam conta da
arquitetura paulistana.

Em Pinheiros e na Vila
Madalena há um grande número delas. Por
isso, ao andar em plena
Teodoro Sampaio, Capote Valente ou Cristiano
Viana, algumas das ruas
mais urbanizadas e movimentadas da região,
você pode esbarrar em
um portão recuado, que
guarda essas atualmente
tão cobiçadas casinhas
de vila, consideradas
pelo mercado imobiliário e pelos arquitetos
verdadeiros tesouros.
Um deles tem até

nome: é a Vila Cândida,
cujo portal de concreto
na entrada marca o ano
de 1928. Dentro dela, um
conjunto de sobrados
perfilados e pintados
com cores fortes, perfeitamente
conservados,
encanta quem passa. É
impossível não parar
para olhar e se sentir na
São Paulo provinciana
da época. A vila fica no
burburinho da Teodoro
Sampaio, entre a João
Moura e a Lisboa, bem
atrás da Praça Benedito Calixto. No entanto,

o barulho e a agitação
não atinge os moradores, que têm o sossego
garantido por um grande portão de ferro que
fecha o portal. A publicitária Ana Patrícia
Monteiro mudou-se com
o marido para uma das
casinhas da Vila Cândida há pouco mais de um
mês. “Nós já morávamos
em uma casa aqui perto, mas eu sempre quis
viver em uma vila”, conta. “Ficamos mais de um
ano esperando vagar
um dos sobradinhos”,

diz. Para Ana, a Vila
Cândida tem um astral
diferente. “Aqui estamos perto de tudo o que
Pinheiros tem de bom,
mas, ao chegar em casa,
parece que vivemos no
interior”.
No número 80 da Cristiano Viana, já próximo
dos Jardins, uma outra
vila teve destino bem diferente da Cândida, embora conserve o mesmo
charme. Um conjunto de
10 casas, cinco que dão
frente para a rua e cinco
internas, integra o que

hoje é conhecida como
a “vilinha dos outlets”.
O espaço, que dispõe até
de serviço de manobrista, abriga lojas de grifes
famosas, como a M.Officer e a Trackfield, e departament stores multimarcas como a MDois e
MTrês.
Dona de três das casas
da vilinha, Ana Maria
Aguiar mora bem perto
do local e resolveu montar lá a MDois e MTrês.
“É uma delícia trabalhar
aqui. A vila é muito diferente de um shopping,

tem um outro astral. É
sossegada, arborizada
e, ao mesmo tempo, está
muito bem localizada”,
diz. Apesar das casas terem passado por reformas, Ana Maria conta
que os usuários tiveram
o cuidado de preservar
as características originais dos imóveis. “As
janelas foram mantidas
e os telhados, mesmo
sendo trocados, conservaram o mesmo formato
das telhas”, explica. “É
isso que dá charme ao
lugar”.

Charme a parte, quem quer morar ou ter um negócio em
uma casa de vila da região tem que estar disposto a gastar
uma boa quantia. No site Casa de Vila (www.casadevila.
com.br), por exemplo, há um link exclusivo para ofertas de
imóveis com esse perfil em Pinheiros. Uma busca rápida
mostra que o aluguel de um sobrado, ali, não sai por menos
de R$ 4 mil mensais. Já no Imovelweb (www.imovelweb.
com.br), uma casa de 100 metros quadrados, com dois
quartos e dois banheiros, em uma vila da Rua Capote
Valente, é anunciada pela “bagatela” de R$ 1.380.000,00.
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Libra - 23/09 a 22/10
Não é um dia totalmente favorável para tratar de negócios.
Mas muito bom para iniciar cursos e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente. Boa ou má, uma nova energia pode provocar mudanças, podendo ser na forma de um ganho inesperado.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Poderá haver uma proposta de casamento, se você for solteiro. No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir-se a pessoas
para que você viva melhor e se torne mais forte. Será ótimo
para contatos pessoais, desde que você saiba separar o trabalho dos outros assuntos.

Dança
que já foi
proibida
no Brasil

Cair
(orvalho
gelado)

Câncer - 22/06 a 22/07
Momento em que poderá obter os resultados pretendidos
em seu campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua.
Pode, também, iniciar negócios e tratar de assuntos pessoais que será bem sucedido. Sua vida financeira estará mais
movimentada.

Virgem - 23/08 a 22/09
Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental
e amorosa está prevista para você nesta semana. Muito
favorável também, aos negócios, as especulações e as novas
empresas. Contatos pessoais bem sucedidos.

Escola,
em inglês

Dirija
(automóvel)
Leito de
ambulância
Incerteza;
hesitação

Touro - 20/04 a 20/05
Novos acontecimentos na vida financeira. Oportunidade
de novos negócios, empreendimentos e comercialização de
produtos para compra e venda. Maior agitação e impulso no
cotidiano. Na vida amorosa, o dia pode lhe reservar agradáveis surpresas.

Leão - 23/07 a 22/08
Necessidade de buscar novos padrões éticos e de renovar
suas crenças para dar novo alento e esperança a si próprio.
Os planos com relação ao futuro deverão ser incrementados,
de modo a dar uma direção mais estável a sua vida.

Privar
de amparo
Época

Peixe
fluvial
de forte
dentição

Áries - 21/03 a 19/04
Dia em que deverá tomar muito cuidado com escritos e ao assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde,
nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo
profissional social.

Gêmeos - 21/05 a 21/06
Total renovação das oportunidades e de suas motivações.
Recuperação da vitalidade física e da autoconfiança. Maior
poder de atuar e de tomar decisões. Questões e disputas com
empregados ou patrões deverão ser deixados de lado.

Medida
de energia
Casta;
recatada
Como é
servida a
mortadela
Maltrapilho
Indicação posológica

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Sagitário - 22/11 a 21/12
Deverá, nesta semana, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto aos negócios e ser mais constantes em seus
projetos e no trabalho. Êxito em jogos, sorteios e na loteria.
Goste ou não, as pessoas prestarão mais atenção a você.
Capricórnio - 22/12 a 19/01
Dedicar-se à rotina é o melhor que pode fazer neste dia.
Pense nos problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeça e encontrará a solução adequada. Terá uma ideia
feliz a respeito dos seus próprios sentimentos.
Aquário - 20/01 a 18/02
Viver em paz e sem perturbação será muito importante
agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar intrigas
e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor
e nas diversões. É possível que as suas opiniões causem um
forte impacto sobre os outros.
Peixes - 19/02 a 20/03
Restrições materiais, que o afligiam bastante, poderão
ser resolvidas. Desenvolvimento pleno de sua carreira
profissional. Novas oportunidades se apresentarão. As
coisas podem escapar ao seu controle. Procure ser firme
e assuma uma posição bem clara diante das dificuldades.

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Dança
na vibe

A Cidade de S Paulo Pinheiros

As baladas vibração
animam os fins de semana
da comunidade surda
em São Paulo, chegando
a reunir mais de 1.000
pessoas em uma única noite.
“Vambora” nessa?

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Caixa d’água 3 em 1
Depois de lavar até a alma com a chuvarada dos últimos dias você já está esquecendo de
economizar água? Que tal investir em um reservatório compacto que armazena água limpa, de
reuso ou da chuva até dentro do seu apartamento? Além do planeta, seu bolso agradece.

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

A palavra de ordem
entre os surdos não
pode ser outra: Partiu
Vibração!!!!! A comunidade, pelo menos em
São Paulo, está “sacudindo a poeira” com
grande animação e muito ritmo nas chamadas
baladas vibração, festas
que acontecem em várias casas noturnas paulistanas e nas quais os
surdos conseguem dançar acompanhando o ritmo das músicas graças à
vibração do som.
Responsável pela organização de eventos
na comunidade, o arte
educador do Museu de
Arte Moderna (MAM)
Leonardo Castilho explica que em São Paulo
acontecem duas festas
diferentes que reúnem
surdos: a Vibração e a
Sencity.
A Vibração acontece
em diversas casas noturnas, que em noites específicas tornam-se ponto
de encontro dos surdos,
chegando a reunir mais
de 500 pessoas. “Geralmente,
organizamos
uma festa temática”,

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

conta Castilho. A última edição foi realizada
na Jongo Reverendo e
teve apresentação de
grupo de Maracatu, performances e signdancer
(interprete/dancarino
de música). Para que os
participantes
possam
“curtir” o som, as caixas
acústicas são colocadas
mais próximas das pessoas ou são colocados
pisos praticáveis, estruturas de metal instaladas sobre compensados
de madeira que ajudam
a reverberar as ondas
sonoras.
Já o Sencity é um evento cultural e gratuito
que acontece dentro do
MAM, em parceria com
a empresa holandesa
Skyway Foundation. É
uma festa multissensorial, contando com piso
vibratório, signdancers,
DJs e VJs com experiência em tocar em baladas
para surdos. “Os eventos Sencity já viajaram o
mundo, com edições no
Chile, EUA, África e Europa, e costumam reunir mais de 1.000 pessoas”, conta Castilho.

Você é daqueles super
adeptos de uma “pegada” sustentável e faz de
tudo para economizar
água? Botou bacia no
terraço de casa para recolher água da chuva
e fez uma “gambiarra”
com a mangueira da máquina de lavar para não
desperdiçar a água do
enxágue das roupas? Ok,
mas, vamos combinar:
chega uma hora que ser
sustentável dá trabalho
demais, concorda?
Pois você pode descobrir que a tecnologia já
criou formas bem mais
fáceis e inteligentes de
ajudar o planeta e, de
quebra, te livrar das altas contas da SABESP.
Uma delas é o reservatório de água compacto
vertical
desenvolvido
pela Waterbox Armazenagem Inteligente. O reservatório é dividido em
três partes e, por isso,
possibilita a armazenagem de água da chuva,

de reuso e limpa. As caixas foram projetadas
para serem instaladas
em ambientes pequenos.
Com capacidade para
100 litros d’água, podem
ser instaladas, por exemplo, na área de serviço
do seu apartamento. As
cisternas são modulares,
o que permite dimensionar a quantidade de
módulos a ser utilizada
em cada ambiente. Você
pode criar uma parede
de Waterbox interligados ou instalar um em
cada local: na cozinha,
banheiro e até em sua
loja ou escritório.
Os Waterbox são fabricados com polietileno
de alta densidade, um
material atóxico, 100%
reciclável, com proteção
UV-8. Além disso, ele recebe tratamento para
inibir a formação de algas e é adequado para
armazenar água potável
e alimentos. Desse modo,
a água fica estocada em

reservatório
fechado,
longe de poeira e da
contaminação por mosquitos, vermes e ratos,
evitando doenças como
Dengue, Febre Chikungnya e Leptospirose.
Ficou curioso? Então
você pode ver as caixas

d’água em detalhes, até
10 de julho, na Casacor
2016, montada no Jockey
Club de São Paulo. Lá
a Inovatech Engenharia construiu uma casa
compacta, com 50 m2
de área, concebida para
ser autônoma em ener-

gia elétrica e com baixo
consumo de água potável, essa segunda característica graças ao uso do
Waterbox.
Serviço:
www.waterbox.com.br
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Surpresas
de Viagem

A Cidade de S Paulo Pinheiros

“AGORA EU VOU
FICAR BONITA” no
SESC Pinheiros
FOTO: MARLENE BERGAMO

Silvana Cambiaghi
Arquiteta, mestre pela
FAUUSP, autora do Livro
Desenho Universal:
Métodos e Técnicas para
arquitetos e Urbanistas –
Editora SENACSP.

A Cidade de S Paulo Pinheiros

classificados
ADVOGADOS

CONTABILIDADE

DEDETIZAÇÃO

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

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

HIGITEC
DEDETIZADORA
24 HORAS
F.: 5090-7000

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

CORTINAS
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Fiz muitas viagens
para o exterior, acessava
pela internet os sites de
reservas de hotel e verificava quais eram os hotéis com facilidades para
pessoas com mobilidade
reduzida. Escolhia o com
melhor preço e localização e, muitas dessas
viagens, fui acompanhada de uma amiga que
também é cadeirante,
sem nunca termos tido
problemas ou surpresas
aos chegarmos a nossos
destinos.
Fui para alguns países
da Europa, Estados Unidos e Canadá, confiando
nas informações prestadas pelos sites, simples
assim!
Vocês acreditam que
fiz estas viagens porque
sou uma pessoa chic?
Não, sou uma mera arquiteta cadeirante que
gosta de viajar, porém
que não gosta de surpresas, informações enganosas ou descompromissadas. Vejam o que
aconteceu comigo em
uma viagem no interior
de São Paulo neste final
de semana...
Fomos fazer uma viagem familiar e minha
prima resolveu escolher
e reservar o hotel, dizendo que a topografia era
plana, sendo um hotel
muito bom e tradicional,
projetado por famosos
arquitetos e obteve informações junto ao hotel
de que eu não teria pro-

blemas de acessibilidade. Infelizmente em viagens domésticas, já sou
escolada, pois já passei
por diversos problemas
e resolvi ligar e confirmar. Como já imaginei, a
resposta é que não havia
quartos acessíveis, porém grandes e possíveis
de serem utilizados por
pessoas em cadeira de
rodas... me mandaram
fotos.
Não contente com as
informações,
mandei
outro e-mail, perguntando qual era a largura da
porta do banheiro, item
imprescindível
para
uma cadeirante, pois
mesmo em quartos e banheiros grandes, todos
adoram colocar portas
com 0,60m de largura.
Prontamente meu e-mail
foi respondido com a
informação que a porta
era de 0,80m, portanto
eu conseguiria utilizá-lo!
Fui toda contente,
conhecer este paraíso
e depois de 3 horas de
viagem, cheguei com
pressa para ir ao quarto e principalmente ao
banheiro... adivinhem o
que aconteceu? A cadeira não passou pela porta,
que era de 0,60m! O restante da história, vocês
imaginem, nem preciso
contar...
E se quiserem mandar
suas histórias, mail-me
para redação@acidadedesp.com.br
Até a próxima!

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

Um espetáculo cênico musical sobre a arte
de envelhecer, com poesias de Mário Quintana e Carlos Drummond
de Andrade e músicas
de grandes nomes do
samba. Essa mistura imperdível de bom texto e
música de primeira é a
proposta da peça “AGORA EU VOU FICAR BONITA”, que será encenada
no SESC Pinheiros na
quinta-feira, dia 23/6, às
15 horas.
Com Regina Braga e
Celso Sim no elenco, o
musical aborda os medos, as alegrias, dores,
esperanças e incertezas

sentidas no momento de
consciência do processo
de envelhecimento, independente da idade. A
inspiração para o espetáculo veio de um presente
que Drauzio ganhou de
um amigo, o livro The
Art Of Growing Older, do
professor de literatura
da Universidade de Chicago, Wayne Booth. O escritor coletou reflexões
de diversos pensadores
sobre o impacto que o
envelhecer provoca no
espírito humano e, a partir daí, Regina e Drauzio
resolveram encarar o desafio de criar um roteiro
que, através de canções e

textos, retratasse as perdas e os ganhos trazidos
pelo envelhecer, contradições que acompanham
aos indivíduos por toda
a vida.
Sob a direção geral de
Isabel Teixeira, a montagem intercala canções
e quadros cênicos utilizando-se de uma dramaturgia construída a partir de recursos do gênero
teatral épico, o qual possibilita o trânsito poético
entre a execução musical
e a interpretação teatral.
A peça ainda conta com
direção de arte de Simone Mina e a direção musical de Bia Paes Lemes.

“AGORA EU VOU FICAR BONITA” | Dia 23 de junho (quinta-feira), às 15h |
Local: Teatro Paulo Autran | Duração: 90 minutos | Classificação: Não recomendado
para menores de 12 anos | Ingressos: R$ 20,00 (inteira). R$ 10 (meia: estudante,
servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência).
R$ 6 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo
matriculado no Sesc e dependentes. Ingressos à venda pelo Portal www.sescsp.
org.br a partir de 14/6 (terça-feira), às 16h30, e nas bilheterias do SescSP a partir
de 15/6 (quarta-feira), às 17h30. Venda limitada a quatro ingressos por pessoa.
SESC PINHEIROS: Endereço: Rua Paes Leme, 195. Bilheteria: Terça a sábado
das 10h às 21h. Domingos e feriados das 10h às 18h. Tel.: 3095-9400.

BUFFET
INFANTIL
SONHO A MAIS
REALIZAMOS TODOS
OS TIPOS DE FESTAS
INFANTIL, ESCOLAR,
TEEN, BALADA,
15 ANOS, ETC.
F.: 3663-1402
ESPAÇO
BOTIGABEIRA
GALERIA DE ARTE,
ESPAÇO BABY,
BAR DOS PAIS
PAREDES DE ESCADAS
CIRCUITO DE
ARVORISMO
BARQUINHO BATE-BATE
R. FRANCISCO LEITÃO,
383
F.: 3062-2874
CADEIRA
CATIVA VITALICIA
9213-6767 - CLARO
81042072 - TIM

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

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

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

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

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

CONSERTOS
DE ROUPAS

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

DETETIVE
PARTICULAR

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

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

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

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

DESMONTAMOS E
EMBALAMOS
GUARDA MÓVEIS
CARRETOS E DOAÇÕES
F.: 3627-8973
J.B.L.K.
MUDANÇAS
LOCAIS E
INTERESTADUAIS
SERVIÇOS DE
EMBALAGENS
DESMONTAGENS E
MONTAGENS
F.: 5565-4793
REDES
DE
PROTEÇÃO
SACADAS E
JANELAS
AREA DE SERVIÇO
GARANTIA DE
SEGURANÇA TOTAL
F.: 5854-0424
REDE DE
APARTAMENTO
F.: 3949-7444
SHOPPING DAS
REDES
JANELA, SACADAS,
ESCADAS, QUADRAS,
PISCINA
F.: 2295-5554

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

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

SAPATARIA SÃO
PAULO
EXPRESS
RUA PAES LEME, 38
F.: 3032-088
TAPEÇARIA
DJ TAPEÇARIA
20 ANOS DE
TRADIÇÃO
REPAROS DE MOLAS,
ESTRUTURA E
ESPUMAS
F.: 3032-1822
CUNHA GAGO
TAPEÇARIA
CORTINAS, PERSIANAS,
ROLO, REFORMAS
EM GERAL.
F.: 3493-6339
PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA
DRª. NINA NORIE
ADULTOS, FAMILIA
ADOLESCENTES,
INFANTIL.
CRP 06-13687
F.: 5573-9390
PSICOLOGIA
CLINICA
TODAS AS IDADES
CASAIS E FAMILIA
KATIA REGINA DE
ANDRADE SOUZA
CRP.: 06-94842
F.: 99319-5199
VERA PELIZZARI
PSICÓLOGA
ATENDO TODOS
OS CONVENIOS
COM REEMBOLSO.
CRO.: 06-120070
F.: 99988-9952
PSICÓLOGA
CLÍNICA E
PSICOTERAPEUTICA
ATENDIMENTO A
CRIANÇAS:
PSICODIAGNÓSTICO
E LUDOTERAPIA
ATENDIMENTO
ADULTOS, FAMILIA
LAURA VIEIRA DE
PAIVA CONDE
CRP 06-107955
PSICANALISTA (USP)
F.: 9.8386-3209
CLINICA
DOS ANJOS
VERENICE
FELICIANO
DE OLIVEIRA
PSICÓLOGA TERAPIA
DE CASAL CORPORAL
PSICOTERAPEUTA
CRP - 06-53378
F.: 5548-8484

CHAVEIRO

VETERINÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

VENHA CONHECER O DECORADO!
Agência Pravda

APROVEITE O MELHOR
PREÇO DE PINHEIROS.

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da piscina

GUES

ÁREAS COMUNS ENTRE

&

EQUIPADAS
DECORADAS

CONFORME MEMORIAL

PREVISÃO PARA

MEDIÇÃO INDIVIDUAL
DE ÁGUA E GÁS

PREVISÃO DE

AQUECIMENTO

ARQUITETURA

SOLAR

2

ILUMINAÇÃO
INTELIGENTE

ÁREAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

E DECORADAS

ASFÁLTICA

EQUIPADAS

COM MANTA

SISTEMA

DE SEGURANÇA

COLETA

SELETIVA

PEITORIL DE PEDRA

TORNEIRAS

AS JANELAS

TEMPORIZADOR

EM TODAS

ALUMÍNIO COM

NAS ÁREAS COMUNS

ENROLAR

dorms. (suíte)
vagas

opção
sala ampliada

RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 292

3181-6081

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

PERSIANA DE

UTILIZAÇÃO

SOMENTE

DE 1ª LINHA

POR ANDAR

DE MATERIAIS

4 APTOS.

POÇO

ARTESIANO

TORRE
ÚNICA

2 VAGAS

PREVISÃO PARA

BANCADAS EM

CONDICIONADO NO

PRETO

INSTALAÇÃO DE AR
LIVING E NA SUÍTE

GRANITO

ÚNICO EM TODOS
OS SENTIDOS

| A 200 m. DA ESTAÇÃO PINHEIROS

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

INCORPORAÇÃO:

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO:

Creci: 22.061–J

INFORMAÇÕES:

CAIXILHOS DE

COM

DESCRITIVO

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

