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Prá sair da cama....
mesmo com ELE

cidadeGOURMET

Igual ao
macarrão
da mamma

Foto: Paulo Pinto/ Fotos Públicas

Para quem é de família
italiana, as cantinas
paulistanas fazem
qualquer um lembrar
daquele almoço de
domingo na casa da
mãe ou da avó. E
para quem não é da
terrinha, mamma mia,
não sabe o que está
perdendo!!|p5

Siga o roteiro que montamos especialmente
pensando em você - friorento - e se aqueça! p8
cidadePET

Vamos
ver quem
é mais
inteligente?
Conheça as práticas
de adestramento
inteligente.|p6

cidadeDECOR

O museu
que conta
a minha
história
Museu da Pessoa,
um espaço virtual
e colaborativo
de histórias de
vida contadas por
pessoas comuns.|p4

cidadeACESSÍVEL

A engenheira
que virou mãe
e escritora. p12
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EDITORIAL
Claudia Carletto
Diretora de Redação

Na mão, a xícara recebe
docemente o calor de um
bom chá. Ou, àqueles que
não resistem, já pedem
ansiosos uma vibrante e
calorosa dose de café. Os
mais ousados podem buscar
refúgio na encorpada e
bojuda taça de cognac, ou
em um singelo verre de vin
com um bom tinto nacional,
aqueles das vinículas do sul.
Por fim, os fortes dirão: “na
zdoróvie!” e beberão de um
gole só a vodka russa.
O frio tem suas singularidades. E não passa apenas
pelo sofá de todas as casas,
o desespero de se ter uma
companhia, o quentinho da
coberta ou mesmo o abraço
apertado e aquecido desde
sempre do colo de mãe e
ou dos filhos. No inverno,
imergimos em nós. A rua se
convida desconfiada da nossa prudência. Mas aos vencedores, as batatas! Então,
protegidos pelos cobertores
de usar (alguns chamam
roupas de inverno. Dê o
nome ao gosto do freguês!)
encaramos o frio ousado e
destemido que desafia muito em nós mesmos.
É inverno. Tempo de
ousar. Vamos às ruas! E
nesta edição damos ao leitor
inúmeras possibilidades
de fazê-lo aqui em Pinheiros. Tem programa para o
meio-dia, para o meio da
tarde, para o início da tarde,
para o meio da noite. Afinal,
Pinheiros é como o nosso
personagem oculto do início
deste editorial. Do chá, ao
café, ao cognac, a um bom
vinho e à vodka, estamos
todos em busca do calor que
há em nós. E, por que não,
em alguns passos e passeios
por Pinheiros.
Tim Tim. Santè!
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Inclusão de pessoas com deficiência:
não podemos retroagir.
Aqui no Brasil, a pessoa com deficiência, sob
o olhar do direito e da
cidadania, é uma invenção moderna. Um marco
importante foi 1981, Ano
Internacional das Pessoas com Deficiência. A
partir de um movimento
filosófico organizado, a
transformação vem se estabelecendo. Passamos
pela Integração, onde a
sociedade aceitou conviver nas ruas e espaços
públicos com as pessoas
com deficiência. Avançando, surgiram práticas
baseadas no conceito da
Inclusão, onde se reconhece a necessidade de
ajustes arquitetônicos,
culturais e tecnológicos.
Além disso, os conceitos
de vida independente e
empoderamento tornaram-se mais fortes (autonomia nas tomadas de
decisão e na condução
da própria vida). Temos
a Convenção Internacional dos Direitos das
Pessoas com Deficiência,
documento importante
e completo construído
na ONU a muitas mãos,
que entrou em vigência
no Brasil em 2008, como
Emenda Constitucional.
Outras Leis como BPC/
LOAS estão sendo revistas, em especial ao aumento dos albergues e
residências inclusivas,
hoje em quantidade tímida e pouco proporcional.

A Lei de Cotas (reserva
de vagas no mercado de
trabalho para pessoas
com deficiência) e programas inclusivos de capacitação são realidades
que, apesar de aquém da
ocupação, produz impacto positivo na imagem do
sujeito como cidadão de
direitos. Regras de aposentadoria específicas já
estão sendo aplicadas. A
habilitação e a reabilitação, mola mestra da autonomia e saúde, possuem
uma rede desarticulada,
apoiada no SUS, salvo os
exemplos da Rede Lucy
Montoro em São Paulo e
a rede Sara Kubitschek,

entre outras iniciativas
pontuais. A educação
tem contado com alguns
investimentos do MEC
na compra de produtos
assistivos, no entanto,
isso não significa que
todo usuário tenha o
equipamento disponível.
No ambiente escolar, faltam dois atores: o cuidador e o profissional que
adapte os conteúdos e
que domine a tecnologia
para oferecer o material
corretamente para resultados efetivos.O processo de inclusão escolar
acabou, equivocadamente, estabelecendo a concorrência entre a rede

convencional e as instituições especializadas.
Contudo, tivemos uma
evolução
significativa,
mas creio estarmos num
momento
estratégico
importantíssimo. É hora
de reconhecermos erros
continuados e promovermos uma inovação:
mudando o formato de
financiamento da inclusão, misturando as redes
de ensino convencional
com as instituições especializadas que deveriam
estar presentes com toda
sua experiência e conhecimento, dentro da
sala de aula. Fortalecer
o SUS e “carimbar” recursos para reabilitação,
promovendo assim uma
grande capacitação dos
profissionais envolvidos
nos processos na saúde,
educação e assistência.
O caminho da inclusão e da vida independente estão corretos, o
desafio é tornar realidade a oferta de serviços
e atendimento de forma
equânime. E, para, isso
precisamos de mão forte
e gente trabalhando no
sentido certo. Não podemos esmorecer.
Marco Pellegrini, tetraplégico, foi secretario-adjunto
da Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa
com Deficiência do Estado
de São Paulo.

cidadeLEITOR
Tenho acompanhado o jornal A Cidade de S. Paulo, e me
chama a atenção a produção e o trabalho interno de produzir um jornal com notícias da região. Gostei. Vão em frente.
O caminho é por ai!
luisgusmao
Via Facebook
Para contatar-nos, mande mail para redacao@acidadedesp.
com.br ou pelas redes sociais: facebook.com/acidadedesp;
twitter/@acidadedesp ou instagram.com/@acidadedesp

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
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A culpa é das árvores
Audiência Pública realizada na Câmara Municipal debate falhas no serviço de
fornecimento de energia na cidade.
A constante queda de
energia nos bairros da
cidade tem mobilizado
empresários e moradores no sentido de pressionar a concessionária
Eletropaulo a explicar as
falhas e, ao mesmo tempo, adotar medidas que
diminuam esse tipo de
problema.
As queixas da população chegaram à Câmara
Municipal de São Paulo,
que convidou a Eletropaulo a debater o assunto em Audiência Pública
convocada pela Comissão de Trânsito, Transportes, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia.
Embora centrada em
casos ocorridos na Chácara Klabin, a Audiência
abriu espaço para que
moradores de outras regiões também se manifestassem. Foi o caso de
Moira Vasconcellos, con-

selheira
participativa
de Pinheiros. “Falo em
nome dos moradores. O
que acontece na Chácara
Klabin ocorre em Pinheiros como um todo. Quase todo dia falta energia
E não é só quando chove.
Ouvimos com frequência
transformadores explodindo”, relatou Moira.
”O valor das contas mais
do que dobrou. E na conta vem escrito que não
faltou energia. O valor
que nos é cobrado não
corresponde à qualidade
do serviço”, acrescentou
a conselheira, que exigiu providências efetivas
para sanar o problema.
Segundo ela, o restabelecimento do fornecimento de energia é lento. “Já
ficamos 48 horas sem
luz”, afirmou.
O diretor de Relacionamento da Eletropaulo,
Rogério Jorge, explicou
que metade das ocorrên-
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Siga o Jornal
A Cidade de S. Paulo
nas redes sociais.

cias acontecem por causa de árvores. “A outra
metade se dá por outros
vários motivos. Mas estamos investindo R$ 3,5
bilhões nos próximos
quatro anos em manutenção e expansão da
rede”, disse o representante da concessionária.
“Também melhoramos o
fluxo de poda, passando

de 700 no primeiro quadrimestre de 2015 para
2.600 neste ano, graças a
um novo convênio coma
a Prefeitura”, acrescentou Jorge.
Integrante da Comissão de Trânsito, Transportes, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia, o vereador
Salomão Pereira (PSDB)

também criticou a concessionária Eletropaulo.
“Muitos dos problemas
que a população enfrenta são por conta da falta de manutenção preventiva da rede elétrica.
Basta ver a fiação exposta. Falta, evidentemente,
atendimento qualificado. Isso precisa ser corrigido”, salientou.
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De olho na Operação
Urbana Faria Lima
Prefeitura organiza seminário para expor à população o andamento das obras da última
fase do Projeto de Reconversão do Largo da Batata, que faz parte da Fase III da Operação
Urbana em curso na região.
Você que costuma
circular pelo Largo da
Batata com certeza já
notou
que,
recentemente, a área ganhou
uma boa “repaginada”.
Onde antes havia barracas de camelôs e um ar
de degradação hoje há
uma grande esplanada
e calçadões, que acompanham o ar moderno
que o largo exibe com os
novos prédios de escritórios construídos ali graças ao prolongamento da
Avenida Faria Lima. Os
antigos pontos de ônibus
do local foram transferidos para as ruas próximas, a estação do Metrô
foi inaugurada e os pedestres têm mais facilidade e segurança para
andar pela área.
Mas depois de nove
anos de obras, o projeto
de reconversão do Largo
da Batata, que faz parte
da Operação Urbana Faria Lima, ainda não está
concluído. O local, apesar do ar mais moderno e organizado, ainda
parece meio inóspito.
Falta mobiliário e ajardinamento, entre outras
coisas.
Para dar conta à população sobre o andamento da fase final das
obras, a Prefeitura vai
realizar, dia 29/6, um se-

minário aberto, que tem
como objetivo expor a
situação do projeto aos
interessados. Na pauta,
o cronograma atual da
Fase III do Projeto de
Reconversão Urbana do
Largo da Batata, incluindo aí o detalhamento
sobre o que está sendo
feito nessa fase e qual o
mobiliário previsto para
ser construído ou colocado no local.

De acordo com a prefeitura, as obras necessárias para que a megaintervenção no largo
seja finalmente concluída estão contempladas
na Fase 3 do projeto de
reurbanização da Faria
Lima e começam a ser
entregues ainda no primeiro semestre deste
ano. O largo vai ganhar
um novo mobiliário urbano e algumas ruas do

entorno terão pavimento
e calçadas reformadas, já
com valas técnicas para
o futuro enterramento
de rede elétrica, além
de drenagem e paisagismo. O poder público estima o término da Fase 3
da Operação Faria Lima
em 24 meses. O valor em
caixa para os projetos finais - disponibilizado via
parceria com a iniciativa privada, que investiu

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

no projeto em troca dos
benefícios advindos das
melhorias - é da ordem
de R$ 96 milhões.

Serviço: Seminário Fase III
do Projeto de Reconversão
Urbana do Largo da Batata
| Data: 29/6 | Horário: 18
h. | Local: Auditório da
Subprefeitura de Pinheiros
Av. Nações Unidas, 7.123
Tel.: 3095-9595
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Nello’s Cantina e Pizzeria
R. Antônio Bicudo, 97 - Pinheiros
Tel.: 3082-4365
Rua Guaipá, 880 - Vila Leopoldina
Tel.: 4304-2666

Igual ao macarrão
da mamma
Para quem é de família italiana, as cantinas
paulistanas fazem qualquer um lembrar daquele
almoço de domingo na casa da mãe ou da avó. E
para quem não é da terrinha, mamma mia, não
sabe o que está perdendo!!
Para quem é de família italiana, as cantinas paulistanas fazem qualquer um
lembrar daquele almoço de
domingo na casa da mãe ou
da avó. E para quem não é
da terrinha, mamma mia,
não sabe o que está perdendo!!
Quando o assunto é comida, parece que todo brasileiro tem “um pé” na Itália.
A verdade é que nós não
resistimos ao sabor de uma
boa massa caseira, com
aquele molho de tomate suculento - il vero, feito com
tomates mesmo! - e muito
parmesão ralado por cima.
Tem também a lasanha, capeletti, os brodos, o polpetone ... Tudo acompanhado
de vinho tinto e pão, é claro.
As boas cantinas italianas
de São Paulo lembram muito a casa da gente. O almoço
de domingo feito com carinho pela mamma ou pela
nonna. São lugares onde
se vai com a família, se fala
alto, se ouvem risadas. E se
mangia bene.
Em Pinheiros, uma das cantinas mais tradicionais é a
Nello’s, fundada há mais de
40 anos pelo casal de italianos Nello e Rina de Rossi.
Inspirada em seu criador,
que antes de vir para o
Brasil teve passagens pelo
meio artístico, a casa exibe
relíquias da fase neorrealista do cinema italiano e
lembranças das produções
de Nello, que foi ator, diretor e produtor de cinema.
Foi ele quem criou o famoso bordão publicitário “Bo-

nita camisa, Fernandinho”.
No Nello’s se come pratos
da cozinha popular italiana, como rabada com
polenta, fettuccini com tomate fresco e manjericão,
cappeletti in brodo, além
da autêntica pizza da Bota.
Quem garante é o chef Tony
Souza, que está na casa praticamente desde que ela foi
aberta. “Aqui fazemos tudo
em casa, os molhos, as massas e as sobremesas”, diz
ele, com um sotaque italiano. Embora seja brasileiro,
Tony começou a trabalhar
com Nello e Rina quando
tinha apenas 13 anos e teve
de entender na marra o que
eles falavam. “Dona Rina
me ensinou a cozinhar explicando tudo com uma
mistura de italiano e português, aí eu peguei o jeito
dela falar”, explica Tony.
Em 2013, Dona Rina mandou o chef para a Itália,
com a missão de trazer novas receitas, principalmente de doces. Lá ele aprendeu
a fazer a pastiera de grano
duro, o tiramissú e, de quebra, fez um “estágio” com a
irmã de Rina, Marcela, que
lhe ensinou como fazer a
verdadeira massa de pizza. Com essa experiência,
incrementou o cardápio do
Nello’s. A casa, hoje, funciona em dois endereços
- além de Pinheiros, há cinco anos abriu uma filial na
Vila Leopoldina - servindo
pratos à la carte no almoço
e pizzas (além dos pratos
tradicionais do cardápio) à
noite.

Roterio gastronômico
TASCA DO ZÉ E DA MARIA | A tradicional cozinha portuguesa é a grande atração na pequena
e charmosa tasca, que fica em uma aconchegante casa em Pinheiros. Da cozinha saem delícias
preparadas com um capricho que somente anos de experiência podem garantir. Administrado
por Zé Maria Pereira e pelo chef Ernestino Gomes. Destaque para o bacalhau e frutos do mar e
as clássicas sobremesas da terrinha.
De R$ 68 a R$ 143
Rua dos Pinheiros, 434
3062-5722
DON CURRO | Fundado por Francisco Rios Dominguez, o Don Curro, e sua esposa Carmen, neta de uma das cozinheiras do Palácio Real de Granada, esse restaurante típico espanhol é famoso por oferecer o requinte da cozinha tradicional daquele país, focada nos frutos
do mar. O destaque é, sem dúvida, a paella, que serve várias pessoas.
R$ 99 a R$ 176
R. Alves Guimarães, 230
5035-5600
VINHERIA PERCUSSI | As receitas do norte da Itália recebem toques contemporâneos.
Prove brasato ao molho de vinho tinto, acompanhado de ravióli de mandioquinha (R$ 66,30)
R$ 50 a R$ 115
Rua Cônego Eugênio Leite, 523
3088-4920
FOLHA DE UVA | O chef Samir inaugurou o restaurante em 1989, com cardápio baseado
nas receitas de seu avô, cumprindo de forma rigorosa o melhor da culinária libanesa. Entre
os pratos mais solicitados estão o Charuto de Folha de Uva, o exclusivo Bacalhau Mourisco,
o premiado Fatti de Cordeiro e também a Mussaka, passando pelas pastas, grelhados e doces.
De R$ 23,60 a R$ 79,50
Rua Joaquim Antunes, 234
3062 2564
BRADO | Trabalha um modelo de cozinha consciente, que foca no controle de procedência,
valorizando os ingredientes, respeitando a sazonalidade e a origem dos alimentos. Variada,
combina raízes espanholas com outras influências e técnicas acumuladas nas mais diferentes
experiências de carreira do chef Pedro Vita, sumarizadas em um cardápio enxuto e autoral,
porém eclético.
De R$ 28 a R$ 58
Rua Joaquim Antunes, 381
3061-9293
CANTINA GIGLIO | A Cantina estabeleceu-se no bairro de Pinheiros em 95 e trouxe na
bagagem a experiência da culinária italiana. Os pratos artesanais são generosos – onde se
ouve ao pedir: “meia porção para duas pessoas”. Elaborados com ingredientes selecionados,
as massas e molhos são de produção própria e de origem italiana.
Até R$90,00
Rua dos Pinheiros, 355
3064-6823 / 3081-8419
NELLO’S | Conduzido desde 74 pela família dos italianos Nello e Rina de’Rossi, o local
virou ponto de encontro de intelectuais e artistas e eleita ponto turístico referencial em São
Paulo. A casa é pitoresca e exibe relíquias intrigantes da fase neorrealista do cinema italiano
e lembranças das produções de Nello, ator, diretor e produtor de cinema e criador do bordão
“Bonita camisa, Fernandinho”, que fez história na publicidade da televisão brasileira.
A partir de R$50,00
Rua Antônio Bicudo, 97
3082-4365
CERVEJARIA NACIONAL | A Cervejaria Nacional, fábrica-bar localizada em Pinheiros, é
conhecida pelas cervejas artesanais produzidas no próprio local. Entre os “comes”, destaque
para o Risoto de Costelinha (R$ 35) e o Bife à Parmegiana (R$ 39).
De R$25,00 a R$87,00
Av. Pedroso de Morais, 604
3360-3122
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Vamos ver
quem é mais
inteligente?
Se seu pet dá uma de teimoso e te faz
passar vergonha, seja mais esperto
do que ele e lance mão das práticas
de adestramento inteligente. Com
paciência, seu cachorro ou gato
vão ficar mais mansinhos do que
bichinho de pelúcia....
A cadela Estopinha,
companheira inseparável do especialista em
comportamento animal
Alexandre Rossi - o Dr.
Pet - arranca suspiros
invejosos de todos os donos de cães e gatos malcriados e mimados do
País. Enquanto seu “lindo” animalzinho de estimação mostra os caninos
e rosna para as visitas,
sai correndo e latindo
atrás daquela criança de
bicicleta no parque ou
não para de uivar dentro do carro, a Estopinha
atende aos comandos de
Rossi imediatamente. Se
ele diz “junto!”, ela anda
passivamente ao lado
dele; no carro, vai de
cinto de segurança observando calmamente a
paisagem e está mais do
que condicionada a deixar-se acariciar por um
estranho que queira lhe
fazer um agrado.
Aí você se pergunta:
eu fui premiado com um
cachorro feroz? Eu me
canso de ensinar, mas
ele não aprende... O que
foi que eu fiz de errado?

Ok, acalme-se e pense.
Talvez você não esteja
utilizando a psicologia
canina de forma correta.
Então vamos lá. O
próprio Dr. Pet vai te dar
algumas dicas preciosas,
que estão no livro dele,
“Adestramento Inteligente”, publicado pela Editora Benvirá, para que
você ensine seu cão ou
gato a se comportar melhor. E a boa notícia: segundo Alexandre Rossi,
todo animal doméstico
é capaz de ser adestrado e não há idade para
que ele aprenda regras.
Tudo bem, é de pequeno
que se torce o pepino - ou
seja, quanto mais cedo
ele começar a ser adestrado melhor -, mas os
velhinhos de quatro patas também respondem
bem aos treinamentos.
O Adestramento Inteligente é um método
baseado em reforços positivos, que valoriza as
atitudes corretas e não
as erradas do animal. O
objetivo é melhorar a relação entre o dono e o bicho de estimação, respei-

tando os limites de cada
um.
Nenhum tipo de violência é admitido, pois,
segundo Rossi, além de
reprováveis, ações negativas não resolvem absolutamente nada e podem
fazer com que o animal
desenvolva uma personalidade agressiva. As
recompensas, ao contrário, estimulam o aprendizado.
Inicialmente desenvolvido para cães, o
Adestramento Inteligente também pode ser aplicado em outros animais,
como gatos, papagaios,
peixes etc. É possível ensinar, por exemplo, gatos
obedecerem a comandos, papagaios a fazerem
truques e a não bicarem
pessoas, e peixes a realizarem pequenos malabarismos.
Os principais pontos
destacados pelo especialista para ter suces-

Quem ama,

cuida.

so no adestramento do
seu pet são:
1 – Evite que a bronca
envolva raiva, descontrole ou vingança. O objetivo não é traumatizar
nem apavorar o animal.
2 – A repreensão
deve criar um pequeno
desconforto. Um spray
d’água ou o leve sacudir
de uma latinha cheia de
moedas costuma bastar,
mas preste atenção na
reação do cão.
3 – Use o reforço positivo para comportamentos adequados. Aposte
em petiscos (com moderação) ou carinho como
recompensas. Essa prática é a mais indicada para
ensinar filhotes a fazer
xixi e cocô no lugar correto.
4 – Até os 3 meses de
idade é o período ideal
para adestrá-lo. Sociabilize-o com humanos e
animais e exponha-o a
situações que deverá enfrentar mais tarde, como

andar de carro.
5 – Peitorais com engate frontal para a coleira mostram-se bons para
bichos difíceis de controlar na hora do passeio.
Alexandre Rossi destaca que, com o adestramento inteligente, o
animal assimila o aprendizado mais rapidamente e tem prazer em obedecer, além de ser uma
atividade
psicológica,
importante para manter
a saúde mental. Já para
o dono, ele muda o seu
comportamento e a forma de se relacionar com
o bicho de estimação, estreitando ainda mais a
comunicação e o vínculo
com o ele.

Serviço: Adestramento
Inteligente - Como treinar seu
cão e resolver problemas de
comportamento - 3ª Edição
- Editora Envirá. Alexandre
Rossi, o Dr. Pet. Preço médio:
R$ 29,00.

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
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O museu que conta a minha história
Fundado em 1991, o Museu da Pessoa, com sede na Vila Madalena, até promove
eventos e exposições, mas seu objetivo principal é ser um espaço virtual e
colaborativo de histórias de vida contadas por pessoas comuns.

O Museu da Pessoa
não é um lugar para
você visitar pessoalmente, percorrer galerias de
quadros, fotos ou objetos. Basta se conectar a
um computador para ter
acesso ao seu riquíssimo
acervo de histórias pessoais escritas ou gravadas por pessoas comuns,
como eu e você. Ou o
seu vizinho, quem sabe.
É uma experiência que
certamente toca cada
visitante de uma forma
diferente do que uma
obra prima de Renoir ou
Picasso. Estimula outro
tipo de emoção ou sensação, que nem por isso
deixa de ser tão intensa
quanto aquela de estar à
frente de um quadro de
um mestre da pintura.
“Nosso objetivo é
registrar, preservar e
transformar em informação histórias de vida
de toda e qualquer pessoa da sociedade”, explica a fundadora Karen

Worcman. “Desde o início, em 1991, ainda antes da popularização da
internet, entendíamos o
museu como um espaço
virtual, uma rede internacional de histórias de
vida”, diz ela.
Hoje o Museu da Pessoa conta com 17 mil
histórias, 60 mil fotos
e documentos e 25 mil
horas de gravação em
vídeo. As narrativas, organizadas em uma base
digital, contribuem com
a criação de diferentes
perspectivas da nossa
sociedade. A crença no
poder das histórias permeou toda a trajetória
do Museu da Pessoa.
“Conhecer – por meio
da escuta ou da leitura
– um grupo de histórias
de vida é uma maneira
de expandir nossa visão
do mundo, pois elas são
uma peça de informação
única, que nos mostra
como as diferentes pessoas criam suas próprias

realidades”, acredita a
fundadora.
O acervo do Museu da
Pessoa é renovado diariamente, principalmente pela colaboração dos
internautas. Eles enviam
suas histórias de vida ou
a de alguém que conheçam, como familiares
e amigos, diretamente
pelo portal do museu
(www.museudapessoa.
net). A sua sede, na Vila
Madalena, também recebe constantemente a
visita de pessoas interessadas em gravar um
depoimento. As histórias
podem ser registradas
em estúdio - gravadas
em vídeo e coletadas por
entrevistadores, gravadas pelo estúdio itinerante Museu que Anda
ou através de projetos
temáticos.
O Portal do Museu da
Pessoa também se utiliza
do formato de coleções
para organizar e segmentar seu acervo onli-

ne. Através dos projetos
e parcerias realizadas,
e também de temas recorrentes nas histórias
enviadas, são criadas coleções temáticas que destacam esse conteúdo. No
Museu da Pessoa, além
de visitante e parte do
acervo, toda pessoa pode
ser um curador, na medida em que pode criar
suas próprias coleções
de histórias, imagens e
vídeos.
Além dos depoimentos pessoais, as memórias de uma empresa,
instituição ou organização também são coletadas e armazenadas pelo
museu. Convênios e intercâmbios com universidades e organizações
nacionais e internacionais garantem que os materiais coletados em suas
pesquisas
contribuam
para a democratização
da memória. Garantem
também que sua metodologia, a Tecnologia Social

Museu da Pessoa: Site: www.museudapessoa.net | R. Natingui, 1100, Vila Madalena | Tel.: 2144-7150

da Memória, seja utilizada hoje por professores e
alunos do ensino fundamental, comunidades e
instituições, permitindo
que cada pessoa e grupo torne-se um autor da
história de sua própria
comunidade. O setor de
Tecnologia Social da Memória já alcançou mais
de 4 mil professores, 45
mil estudantes, profissionais e lideranças comunitárias e 1,3 mil organizações e escolas.
O Museu da Pessoa já
conquistou 252 projetos
e 18 prêmios nacionais
e internacionais e realizou 74 exposições, 68 publicações e 8 exposições
permanentes e centros
de memória. Em 22 anos
de história, inspirou a
construção de três museus fora do Brasil (Portugal, Canadá e Estados
Unidos) e liderou campanhas internacionais para
a valorização de histórias de vida.
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Prá sair da cama....
mesmo com ELE

Foto: Paulo Pinto/ Fotos Públicas

O frio do inverno chegou zunindo nos nossos
ouvidos, mas isso não é desculpa para você ficar
em casa na companhia do cobertor (de lã). Crie
coragem, chame seu “cobertor de orelha” para
sair e aproveite o que Pinheiros tem de melhor
na estação mais charmosa do ano.

No frio é sempre assim.
Chega o final de semana, você
acorda embaixo de um montão de cobertores e pega o
celular para conferir a temperatura. Arrepio total! Aí você
pensa: sair daqui, nem pensar. Eu vou é voltar a dormir...
Xô, deixa a preguiça do inverno prá lá! Em Pinheiros e
na Vila Madalena dá para fazer uma série de programas
legais sem morrer de frio.

A Cidade de S Paulo Pinheiros
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Siga o roteiro
que montamos
especialmente
pensando em você
- friorento - e se
aqueça!
Meio dia

14h30

Depois de almoçar, não dá
para dispensar a sobremesa e
um café. Vá, então, para a Rua
dos Pinheiros, mais especificamente no quarteirão entre as
ruas Joaquim Antunes e Cônego Eugênio Leite. Esse é considerado o pedaço mais doce da
região, abrigando cinco docerias. Uma delas, a Brigadeiro
Doceria & Café, serve bolos
imperdíveis. Vale conferir.
Depois de matar a vontade
de açúcar, está na hora de fazer a opção por um programa

cultural. Bem pertinho, você
tem a FNAC, na Pedroso de
Moraes, onde dá para escolher
um bom livro, ouvir música
e conferir as novidades tecnológicas. No Instituto Tomie
Ohtake tem a imperdível exposição de Picasso, até 14/8. Se
quiser ir um pouco mais longe,
vale explorar o SESC Pinheiros, que sempre tem atividades e espetáculos para adultos
e crianças (e, vale ressaltar,
estacionamento no subsolo
para não pegar friagem...).

Depois da 18h
Hora de sair de casa. Não
precisa ser muito cedo, afinal ninguém merece congelar
na “brisa” da manhã, certo?
Rume para o Mercadão de Pinheiros. Se o frio estiver demais, vá de carro. O Mercado
tem estacionamento coberto
e você sai direto do carro lá
para dentro sem ter que por
o nariz na rua. Passeie pelos
boxes, belisque alguma coisa
gostosa em um dos empórios
- eles têm aqueles amendoins,
frutas secas, queijos e outras
delícias a granel - e dê uma
paradinha na casa de vinhos.
Quem sabe você não acaba
abastecendo sua adega com
uma boa garrafa de branco ou
tinto?
Depois de percorrer o lugar
com calma, pense em almoçar.
A Comedoria Gonzales serve,
em um esquema simples de
balcão, um dos melhores ceviches de São Paulo, além de
pratos rápidos à base de peixe
ou frutos do mar com ingredientes comprados na peixaria que funciona no box vizi-

nho. Tudo super fresco. Você
também pode optar por comer
um bom sanduíche na filial do
famoso Mocotó, que chegou
recentemente ao Mercadão e
é um misto de café e empório,
com várias gostosuras - doces
e salgadas - típicas nordestinas. Se nada disso te atrai, ainda dá para escolher sentar em
uma das mesas do restaurante
tipo “prato feito” que tem no
último piso e comer um bom
arroz com feijão, bife e batata
frita. A um precinho camarada, o que é melhor.
Se a sua ideia for comer
algo em um lugar menos pitoresco, lembre-se de que você
está em Pinheiros, o bairro
gourmet de São Paulo. Dos 15
mil restaurantes da cidade,
mais de 300 estão na região.
Quer comida espanhola? Vá
ao Don Curro. Prefere saborear uma boa massa em ambiente de cantina, vá ao Nello’s ou
ao Giglio. Ou se está morrendo de vontade de comer bacalhau, a opção é a Tasca do Zé e
da Maria.

Com frio e tudo, chegou a
hora de partir prá night. Ponha
mais um casaco, luvas e cachecol e parta rumo à Vila Madalena. Os barzinhos com mesa na
calçada costumam ter, além de
uma boa bebida para esquentar, os já tradicionais aquecedores à gás (que mais parecem
uma luminária) para que você
não congele caso opte por ficar

ao ar livre.
Mas se você é daqueles que
tem medo do frio, tem sempre
a opção de um passeio no shopping, para ver vitrines, ir ao
cinema e comer alguma coisa.
O Shopping Eldorado é a opção
mais próxima.
Depois disso, é voltar prá
casa, sem tédio, e se enfiar debaixo das cobertas de novo.

Mercado Municipal de Pinheiros: R. Pedro Cristi, 89
Don Curro: R. Alves Guimarães, 230
Nello’s: R. Antonio Bicudo, 97
Giglio: R. dos Pinheiros, 355
Tasca do Zé e da Maria R. dos Pinheiros, 434
Brigadeiro Doceria & Café: R. Dos Pinheiros, 230
FNAC Pinheiros: R. Pedroso de Morais, 862
Instituto Tomie Ohtake: Av. Brigadeiro Faria Lima, 201
SESC Pinheiros: R. Paes Leme, 195
Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3.970
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|horóscopo

de Omar Cardoso

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Objeto de
fabricação
de olarias
Apenas

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

Um dos 12
profetas
menores
da Bíblia

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

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

Forma
aproximada do
Atlântico

Desejo de
vingança
Sem senso ético

Tânia
Alves,
atriz e
cantora

Gêmeos - 21/05 a 21/06
O período será propício para colocar em ordem os planos e
projetos que estão engavetados e que poderão mudar a sua
vida. Arrisque um pouco mais, pois as influências astrais
estarão agindo positivamente nesta fase.

Barco
de luxo
Amarelo e
roxo (Bot.)

Câncer - 22/06 a 22/07
Alegria e tranquilidade com relação a si mesmo. Tendência a
voltar-se para seus próprios interesses e desejos, o que pode
lhe fazer bem. No final do período, pequenos contratempos
na lida com o cotidiano.

Superior
(fig.)
Caminhava
Primeira letra da
tabela periódica

Phillippe
Pinel,
psiquiatra
francês

Rato, em inglês

Disfunção
(?), impotência
masculina

Conversar
com Deus

Leão - 23/07 a 22/08
Problemas envolvendo finanças. Evite decisões importantes.
Sensualismo exagerado. Este período ainda será de muita
indecisão. Você começará a questionar se realmente vale a
pena sacrificar seus projetos pessoais e seu futuro por um
grande amor.

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

Virgem - 23/08 a 22/09
Fará novas e úteis amizades com pessoas dinâmicas. Período
de muitas possibilidades. Caso contrário, fique atento quanto
pessoas invejosas. Momento em que haverá disputas, dificuldades, que só serão abatidas com muito otimismo e força de
vontade.

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

Doce à
base de
creme e
biscoito

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

Libra - 23/09 a 22/10
Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo
de cuidado, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios
prejuízos em futuro próximo. Ótimo para as novas amizades,
ao trabalho em equipe.

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

Escorpião - 23/10 a 21/11
A lua trará a oportunidade de uma nova relação amorosa,
como consequência natural da intensidade de seus sentimentos, ou então uma relação já existente irá se fortalecer,
renovar e ganhar um novo conteúdo afetivo.

(?) entre
nós: em
segredo

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

1
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Morei
(em determinado
lugar)

Áries - 21/03 a 19/04
Evite nesta semana qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente,
suas chances de sucesso geral também serão evidentes. Pode
amar que será bem sucedido.
Touro - 20/04 a 20/05
Este será um período bastante benéfico para você. Comece
a levar avante negócios e empreendimentos monetários. Os
presságios para esta fase são mais promissores para empréstimos, realização de negócios lucrativos, compra e venda, de
objetos e imóveis.

Ácido
genético
Crime
ambiental

Indicação
numérica
de livros
(sigla)

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Sagitário - 22/11 a 21/12
Você poderá voltar a insistir em alguns erros do passado.
Ao invés de ficar se isolando das pessoas, como se fosse o
melhor em tudo, procure mostrar sua simpatia e ampliar o
seu círculo de conhecidos e amigos.
Capricórnio - 22/12 a 19/01
Evite que abusem de sua boa fé e procure ser ativo, enérgico
e trabalhador. Sairá vencedor. Seu maior trunfo é acreditar
no futuro. Novas descobertas podem trazer momentos de
entrosamento afetivo com seu par.
Aquário - 20/01 a 18/02
Os chefes reconhecerão suas qualidades. Faça reivindicações. Bom momento para os que lidam com eletricidade.
Influências positivas de amigos no setor amoroso. Tudo se
resolverá da melhor forma possível.
Peixes - 19/02 a 20/03
Maior estabilização emocional. Facilidade na vida profissional, através de relações e contatos. Continua o clima
de instabilidade com a pessoa amada. Período favorável
para repensar seus valores a respeito do amor e dos seus
relacionamento mais íntimos.

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

A engenheira que virou
mãe e escritora
A catarinense Letícia Kuerten aproveitou a experiência como
mãe de gêmeos com paralisia cerebral para escrever um livro que
ensina crianças de seis a 12 anos a brincar.
A simples atividade de
pintar pedrinhas pode
entreter uma criança
por horas. Essa foi apenas uma das mais de
100 descobertas que a
engenheira de produção
Letícia Búrigo Tomelin
Kuerten fez quando decidiu deixar a carreira
em segundo plano e dar
prioridade à tarefa de
ser mãe de quatro filhos,
dois deles - os gêmeos
Leonardo e Gabriel, hoje
com 13 anos, com paralisia cerebral.
Cunhada do tenista
Gustavo Kuerten, Letícia
vem se dedicando, nos
últimos anos, a projetos
de educação inclusiva e
montou uma escola de
educação para crianças
com paralisia cerebral.
“Desde que os gêmeos nasceram, a família
se dedica a encontrar
coisas que possam estimular cada vez mais as
áreas cerebrais do Leonardo e do Gabriel, para
que eles possam ter uma
vida cada vez mais independente.

Foi assim que Letícia
tomou
conhecimento
do método de Educação
Condutiva, criado na
Hungria na década de
1940 e que vê a lesão cerebral como uma deficiência na aprendizagem.
Por meio da Educação
Condutiva, ela aprendeu
que todo indivíduo tem
possibilidade de aprender, mas, no caso de seus
filhos, é preciso ensinar
o cérebro a fazer ações
e buscar sensações que
eles não tiveram quando
bebês.
Pelo método, Letícia
viu ainda que crianças
com paralisia são carentes de estímulos e, por
isso, é preciso proporcionar a elas situações
que normalmente não
fariam devido às suas
limitações. “Só que isso
não acontece apenas às
que têm a doença, mas
a todas que por algum
motivo não conhecem
determinadas
sensações”, explica.
Foi exatamente esse
detalhe que estimulou

Letícia a escrever um
livro para resgatar e incentivar
brincadeiras
inteligentes,
criativas
e divertidas, dedicado
a crianças de seis a 12
anos com ou sem deficiência.
Lançado em janeiro
pela Editora Pandorgar,
“Vou Brincar” propõe 20
brincadeiras, com materiais simples, para estimular o desenvolvimento das crianças por meio
de atividades saudáveis.
O livro é ilustrado por
Fábio Brust e tem um
formato diferenciado pequenos caderninhos
separados que vêm em
um box de papelão. Nas
cadernetas, a autora informa o grau de dificuldade de cada atividade,
os materiais necessários, a forma de brincar
e de deixar a brincadeira
mais interessante para
crianças mais velhas,
além de dar dicas das
observações que podem
ser feitas pelo adultos
enquanto a criançada
está se divertindo.

Ficha técnica: Vou Brincar | Formato: Box com cartas
Tamanho: 16x23 | Páginas: 46 | Preço: R$ 34,90

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

Quando o assunto é fornecimento de
energia elétrica, os problemas são
muitos e as dúvidas também, por
isso damos aqui algumas dicas para
você entender como e quando pode
reclamar e evitar ser lesado por erros
na conta ou medição.
Deu uma chuvinha,
você logo houve o estouro de um transformador
ou vê os relógios dos
aparelhos
eletrônicos
de casa piscarem, num
acende/apaga que às
vezes dura um tempão.
Nas ruas, já faz parte
da paisagem da cidade
postes mal conservados
e quilômetros de fios
enrolados ou soltos beirando o chão das calçadas. Você passa pelo local durante meses e os
fios continuam lá. Esses,
talvez, sejam os exemplos mais visíveis de que
nosso sistema de fornecimento de energia não
é dos mais confiáveis para dizer o mínimo. As
contas, no entanto, são
altas e é difícil prever o
valor da próxima fatura
pois nunca se sabe qual
cor da tal bandeira tarifária está sendo aplicada
no período.
Ok, então vamos por
partes. Entre as boas notícias, a AES Eletropaulo
afirma que o consumidor pode, sim, ser ressarcido quando há falta de
luz várias vezes no mês.
A concessionária explica
que há um limite estabelecido para a quantidade
de interrupções e o tempo em que um circuito
ficou desligado. Esse limite varia de circuito a
circuito. Se for identificado ultrapassagem desses indicadores, o cliente
tem direito a ser indenizado. O valor virá como
crédito em sua conta de
luz
automaticamente.
Para acompanhar qual
o limite e a quantidade
e tempo em que um cir-

cuito ficou desligado, é
necessário verificar, na
conta, o DIC (número de
horas que o cliente ficou
sem energia), FIC (número de vezes em que ficou
sem energia) e DMIC
(máximo de horas contínuas sem energia). Esses
dados são encontrados
no campo Indicadores
de Qualidade de Serviço.
A Eletropaulo também promete indenizar
prejuízos causados por
problemas na rede de
distribuição. De acordo
com a concessionária, o
pedido de indenização
envolve algumas etapas.... Quando necessária a vistoria por parte
da AES Eletropaulo, serão informados a data
e o horário aproximado
para a inspeção ou disponibilização do equipamento, devendo ocorrer
em até 10 dias corridos,
contados a partir da data
de abertura do PID (pedido de indenização). A
informação sobre o resultado do pedido deve
ser dada ao cliente por
escrito, no prazo máximo de 15 dias corridos,
contados a partir da data
da vistoria ou, na falta
desta, a partir da data
do pedido de ressarcimento. Prazo para pagamento: 20 dias corridos a
contar da apresentação
do resultado do pedido.
Prestou atenção? Então
fique de olho, se passar
do prazo, insista na reclamação ou entre em
contato com a agência
reguladora, a ANEEL.
Se a dúvida for quanto ao cálculo da conta,
o primeiro passo é veri-

ficar se houve aumento
ou alteração no modo de
consumo devido a aquisição de novos equipamentos elétricos, aumento no uso do chuveiro ou
mesmo se você recebeu
visitas em sua casa por
alguns dias. Se nenhuma
dessas situações ocorreu
e ainda assim houve aumento do valor da fatura,
é importante avaliar as
condições da instalação
interna do seu imóvel.
Para tanto, desconecte
todos os eletrodomésticos da tomada (não basta apenas desligá-los) e
apague todas as luzes.
Aguarde cerca de 15 minutos. Vá até o local onde
está instalado o medidor
e observe: se o disco do
medidor continuar girando isso pode indicar
a existência de um defeito interno na instalação
e, por isso, o aumento
do consumo. Neste caso
convém chamar um ele-

tricista de sua confiança
para identificar e sanar
o problema. Se o disco
do medidor estiver parado, indica que a instalação interna a principio
está em ordem.
Se você tem na família
uma pessoa com deficiência ou idosa ou ainda
a renda familiar mensal,
por pessoa, for inferior a
meio salário mínimo nacional, é bom se informar
se há como se enquadrar
na Tarifa Social. Trata-se
de um desconto na conta
de energia, que pode ser
concedido aos primeiros
220 kWh consumidos
mensalmente por clientes residenciais. Mais
informações podem ser
obtidas pela Central de
Atendimento (0800 72 72
120) ou na rede de Atendimento presencial da
Eletropaulo, de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às
16h30.
Ah, e a propósito:

não tem a mínima ideia
de como funciona a tal
bandeira tarifária? É o
seguinte: o sistema indica se haverá acréscimo
na tarifa em função das
condições de geração de
energia e é válido em
todo o País, sendo aplicado pelas concessionárias. As bandeiras têm
três cores. Quando é verde, as condições de geração são favoráveis e não
há necessidade de acréscimo na conta. Se a cor
é amarela, as condições
são menos favoráveis e
a tarifa sofre acréscimo
de R$ 0,015 para cada
quilowatt-hora
(kWh)
consumidos. Em caso de
bandeira vermelha, são
estabelecidos dois patamares, com acréscimos
de R$ 0,030 ou R$ 0,045
por kWh consumido.
Serviço:
aeseletropaulo.com.br
aneel.gov.br
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|crônica [ LEO COUTINHO ]

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

A Vila Madalena é que
leva a fama, mas ninguém
pode negar que o espírito
boêmio desponta já na rua
dos Pinheiros, contagiando
toda esta freguesia.
Por aqui não só os bares
e as casas noturnas, mas
também os restaurantes,
padarias, cafés, cinema e
até as sorveterias perfumam as ruas com os vapores líricos e não convencionais que são a primeira
característica da boemia,
sempre disposta à flanar
pela música e outras formas de arte, sempre aberta
a descobrir uma amizade
na próxima esquina.
Na música do Paulo
Vanzolini está a melhor
definição do que é boemia:
viver liricamente. A senhora que cultiva flores na janela é boêmia. O poeta que
distribui versos a quem
passa é boêmio. É boêmio
o lugar, sorveteria, restaurante, bar, que enfeita suas
mesas e paredes de maneira própria. O motorista
que para o carro, acena e
sorri para o pedestre passar também é. Boemia é
negar o convencional.
Contudo, reconheço que
o senso comum associa a
boemia à vida noturna e
é sobre ela que eu venho
falar. Como um lugar pode
aproveitar ao máximo a
vocação para a vida noturna? Primeiro, talvez, reconhecendo suas virtudes.
Ter gente passeando
pelas ruas durante a noite aumenta a sensação de
segurança, atrai turistas,
colabora com a criação de
empregos, enfeita e ilumina a cidade.

E é necessário reconhecer ônus. Muitas das vezes
a vida noturna tira o sossego dos moradores com
ruídos excessivos, brigas e
outros distúrbios.
A pergunta que fica é
como equilibrar a vida que
segue sob os raios do sol e
o brilho da lua.
Pensando nisso algumas cidades como Paris
e Amsterdã, com vocação
semelhante a da Vila Madalena, criaram o cargo de
prefeito da noite. É uma
figura que assume a cidade todo dia (ou toda noite)
quando o prefeito convencional vai descansar.
O prefeito da noite não
tem o poder do prefeito
normal. Ele funciona como
um mediador de conflitos
e busca soluções de conciliação, como por exemplo
uma escala de horários
de fechamento dos bares
que visa diluir o êxodo dos
clientes pelas ruas. Obviamente só nos serve como
exemplo, porque são culturas e mesmo proporções
diferentes.
Mas ao país que inventou e espalhou pelo mundo
a Bossa Nova, praticamente sussurrada para não incomodar os vizinhos dos
apartamentos de Copacabana, não há de faltar criatividade para ter suas próprias soluções.
Meu palpite é pelo resgate do sentido original e
mais profundo da boemia.
O espírito cordial, sereno,
amigo e lírico, materializado em ações práticas e
eficazes. Porque amanhã a
luta continua.

A Cidade de S Paulo Pinheiros

Para se
divertir e
trabalhar

O Teatro das Artes,
no Shopping Eldorado,
é muito mais do que
um local de exibição de
peças teatrais e shows.
É também um lugar
de eventos. Entre uma
apresentação e outra,
o espaço é muito usado
por grandes empresas
para a realização de seminários e cursos ou
reuniões de confraternização.
Isso porque o teatro
tem uma estrutura dinâmica, que pode ser
facilmente
adaptado
dependendo do foco do
evento. Além do auditório com capacidade para
769 pessoas, o local possui um amplo hall e um
espaço agregado per-

feitos para recepções e
montagem de pequenas
mostras complementares ao evento. Esses espaços contam com um
bar, mesas e cadeiras,
que podem ser dispostos
da maneira que o cliente desejar. Há também
uma sala de reuniões,
com capacidade para
100 pessoas, que pode
ser dividida em até cinco ambientes e conta
com equipamentos audiovisuais e de comunicação, além de serviços
de recepção, intérprete,
secretaria, operação e
segurança.
Se você está mais interessado em bons espetáculos teatrais, o
Teatro das Artes exibe,

anualmente, aproximadamente 240 apresentações de espetáculos
adultos e infantis.
Atualmente estão em
cartaz dois espetáculos.
Um deles é “Melhor Que
Os Outros Stands – Ups
Que já fiz”, com o ator
Bruno Motta, reunindo
os melhores momentos
da carreira do comediante, que estreou seu
primeiro solo em 2001,
em Belo Horizonte.
O outro é “Notícias
Populares: Os Melhores
do Mundo”. Na peça, a
Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo traz
para o palco as diversas
formas de influência
que a notícia tem em
nosso dia-a-dia.

Teatro das Artes
Shopping Eldorado: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros | Tel.: 3034-0075
Bilheteria - Horários:
Terça e Quarta das 14h até as 20h.
Quinta a domingo das 14h até o inicio do espetáculo.
Eventos: eventos@teatros.art.br | Tel.: 3031-9687

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

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

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

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

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

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

CONSERTOS
DE ROUPAS

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

DETETIVE
PARTICULAR

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAVEIRO

VETERINÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

