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A gravidade da pandemia forçou o isolamento so-

cial. Muitas iniciativas por conta da situação mere-

cem ser compartilhadas. Em muitos condomínios 

do bairro, soubemos de moradores ajudando seus 

vizinhos idosos realizando compras de alimentos, 

remédios ou outras necessidades. Na data de aniver-

sário, parentes e amigos vão até a portaria dos pré-

dios e fazem suas homenagens. Muitos moradores 

revelaram seus talentos artísticos cantarolando nas 

varandas ou nas áreas comuns dos edifícios, sem 

aglomeração. Sim, essa pandemia ficará pra sempre 

na memória de todas as gerações, de todos os cantos 

do nosso bairro e do mundo.

Desde o início do ano passado percebemos um 

aquecimento no setor da construção civil aqui no 

bairro. Com tantos atrativos, Perdizes, desperta a 

atenção para novos moradores. As incorporadoras e 

construtoras elegeram a rota da futura linha Laranja 

do metrô como prioridade para seus investimentos. 

Em nossa matéria de capa, desta edição, fomos co-

nhecer quais são estes novos empreendimentos e as 

perspectivas do mercado.

Boa leitura!

Alexandre Gabel 
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ORTODONTIA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
Oral Westin está no bairro há 23 anos, sob a responsabilidade da Dra. Paula Westin, 
especialista em ortodontia e harmonização facial. A clínica atende toda família, desde 
a criança na prevenção cuidando da sua mordida precoce, até a avó que já faz o seu 
implante e seu tratamento facial. Conta com uma equipe de clínicas gerais e especia-
lista, oferecendo tratamentos estéticos dentais (facetas, lentes de contato dentais e cla-
reamento) estética facial (toxina botulínica, skinbooster, bichectomia, preenchimentos, 
rejuvenescimento e estímulo de colágeno com fios de PDO), além dos tratamentos 
clínicos como profilaxia e limpeza, restaurações em resina, coroas em porcelana. Agen-
de sua visita em nossa clínica localizada em Perdizes e veja as informações e novidades 
sobre vários temas, acompanhando no Instagram: @oralwestin_odonto e @drapaula-
westin ORAL WESTIN ODONTOLOGIA Endereço: Rua Monte Alegre, 212 conj. 
151. Site: www.oralwestin.com Tel.: (11) 3675-0230 WhatsApp: (11) 94923-4862

EDUCAÇÃO E TRADIÇÃO:
LICEU CORAÇÃO DE JESUS CELEBRA 135 ANOS
O colégio Liceu Coração de Jesus comemora, em 2020, 135 anos de tradição e 
de crença no ensino de qualidade, baseado no trinômio razão, religião e carinho 
– destaques da proposta pedagógica de Dom Bosco, que permeia os conceitos e 
valores da rede Salesiana de escolas. Localizada em um prédio histórico no centro 
da cidade, a escola é voltada para alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio 
e tem entre seus principais objetivos incentivar atitudes de respeito pelo pluralis-
mo de ideias, estímulo ao diálogo e democratização à cultura. Agende a sua visita 
e realize a sua matrícula. (11) 3221-3622

ACONTECE
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EMPÓRIO E 
GASTRONOMIA COM 
AFETIVIDADE
O Rosina Empório e Gastronomia 
segue firme em seu propósito de pro-
mover hábitos alimentares saudáveis, 
preferencialmente com produtos orgâ-
nicos e artesanais de boa procedência. 
Os sócios, Ieda Pinheiro e Carlos Edu-
ardo Gomes, lembram que o empório 
é “uma homenagem à avó Rosina, uma 
excelente cozinheira e que era muito 
querida por todos”. O Rosina, além da 
boa comida, oferece “aconchego de 
casa de vó” onde você pode degustar 
deliciosos cafés, bolos, lanches e almo-
ços. Atendimento carinhoso e cozinha 
autoral, com receitas de família. Rua 
Caetés, 140, Perdizes, com estaciona-
mento na porta. Funcionamento de 
segunda a sexta, das 9h às 18h e sábados, das 10 às 16h. Tel. e WhatsApp: (11) 
94479-2585. Site: www.rosinaemporio.com.br / e-mail: rosinaemporio@gmail.com 
/ instagram: @rosinaemporio / facebook: Rosina Empório e Gastronomia

O OÁSIS VEGETARIANO DAS PERDIZES 
O Restaurante Bioqualittà, desde 2002 no bairro de Perdizes, com a proposta de uma 
alimentação vegetariana e saudável, está sempre inovando no cardápio com novida-
des saborosas, em um local aconchegante e atendimento carinhoso. O respeito aos 
clientes e ao conceito do restaurante, com dedicação permanente dos proprietários, 
permitiu construir uma relação sólida e de amizade, uma história de sucesso no 
bairro tão querido. Permita-se conhecer e experimentar uma refeição deliciosamente 
vegetariana. End.: Rua Cardoso de Almeida,1457- Tel. 3801-4406 Facebook.com/
Bioqualitta   Instagram: @bioqualitta   Site:www.bioqualitta@gmail.com

ACONTECE
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TROCAS E ALTERAÇÕES DE FALA
Quando buscar tratamento fonoaudiológi-
co? O desenvolvimento de linguagem de 
uma criança inicia-se ainda no ventre ma-
terno, quando o bebê já percebe os estímu-
los sonoros. Ao nascer, primordialmente a 
mãe, tem papel fundamental na estimulação 
de fala do bebê. Através de sua interação 
apresenta o mundo ao bebê quando no-
meia situações e objetos para ele. É nessa 
interação que presenciamos o emergir da 
linguagem oral. Este desenvolvimento vai 
se completar por volta dos 4 anos de ida-
de, quando a criança tem a potencialidade 
de produzir todos os sons da língua portu-
guesa e utiliza a fala para interagir com as 
pessoas. Havendo alterações é importante 
buscar Avaliação junto ao profissional de 
Fonoaudiologia que é habilitado para isso. 
Se você leitor ou leitora tiver alguma dúvi-
da sobre o desenvolvimento de fala de seu 
filho ou filha, teremos prazer em conversar 
com você. Fga. Diailze Vieira Rocha Pacito 
Crfa 4343 - Clínica de Saúde em Fonoau-
diologia - Rua Cardoso de Almeida, 788 - 
conj. 74 - Tels.: (011) 3872.0562 – WhatsApp: 
( 011) 99907.1242

Tanto a nacionalidade italiana quanto 
a portuguesa reconhecem seus des-
cendentes pelo critério jus saguinis, a 
primeira não existe limite de geração, 
quanto a segunda é necessária uma 
avaliação inicial para certificar quem 
é o ascendente nascido em Portugal. 
Essas observações são determinantes 
para a concessão da nacionalidade. 
O procedimento pode ser através do 
consulado ou diretamente pelo país 
que se pretenda reconhecer a nacionalidade. O diferencial do procedimento adminis-
trativo via Itália ou Portugal é o tempo de conclusão do processo que é incomparável 
com os prazos estabelecidos pelos consulados. Para mais informações:
www.realiadvocacia.com.br – Tel.: (11) 3511-1157 / whatsApp: (11) 96645-3883

MORAR NA EUROPA:
CIDADANIA ITALIANA
OU PORTUGUESA,
COMO TIRAR?  

Avaliação de joias, diamantes, pedras 
preciosas, prata, platina, ouro em barra, 
moedas de ouro e até mesmo joias com 
algum tipo de avaria. Trabalham com 
a super valorização das suas joias de 
grife como H. Stern, Tiffany, Antônio 
Bernardo, Bvlgari, Cartier, Vivara, Car-
la Amorim, Julio Okubo, Amsterdam 
Sauer entre outros. Um novo conceito 
em avalição e compra. Álamo Joias Tel.: 
3862-8278 / Whatsapp: 9.8571-4996 / 
Redes sociais: @alamojoias / Site: ala-
mojoias.com.br / Av.Professor Alfonso 
Bovero, 1.246 (sobreloja). Bairro: Per-
dizes. Atendemos com hora marcada e 
também à domicílio. 
  

VENDA SUAS JOIAS E REALIZE 
SONHOS E DESEJOS ATUAIS!

ITZZA
A pizzaria Itzza, instalada na Praça Vila Boim, está com novida-
des no seu cardápio. A principal delas é a pizza Ramona, que leva 
mix de cogumelos salteados no shoyu e alho, lâminas de abobri-
nha temperada e tomilho salpicado. Para quem gosta de azeite 
trufado, há a opção de adicioná-lo por mais R$ 3. A novidade 
busca oferecer mais uma opção para o público vegano e vegeta-
riano, que vinha pedindo por mais alternativas no bairro. A Itzza 
tem o conceito de fazer pizza para todos, seja você vegano, celí-
aco, low carb ou simplesmente um amante de pizza tradicional. 
Para quem não quiser sair de casa, a opção é pedir as redondas 
da Itzza pelo iFood. Itzza, Praça Vila Boim, 31, Tel.: 2372 5875
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O JEITO DE MORAR DE 
PERDIZES, A CULTURA 
DA VILA MADALENA, AS 
FACILIDADES DA POMPEIA
Bem vindo a Paris824. Se você preci-
sa de motivos para morar no Paris824 
acabou de encontrar. O bairro de Per-
dizes foi considerado um dos melho-
res de São Paulo, e nos últimos anos 
tornou-se um dos destinos imobiliá-
rios mais procurados na Zona Oeste. 
Incrível mobilidade urbana, grande 
oferta de serviços essenciais para os 
moradores, cultura e lazer aumentam 
as vantagens da região. E para comple-
tar o pacote de bons motivos, o Pa-
ris824 tem ótima localização, a 150m 
do Metrô Vila Madalena e fácil aces-
so aos principais pontos de São Pau-
lo. Apartamento com 2 dormitórios, 
68 m² com suíte + vaga de garagem. 
Lazer completo, piscina coberta, SPA 
com sauna, churrasqueira, sala de gi-
nástica e salão de festas. Você já pode 
mudar. Paris824 PRONTO PRA MO-
RAR! Rua Paris, 824 – Perdizes.
Mais informações (11) 99934-3400    
www.shpaisman.com.br

TEM NOVIDADES CHEGANDO COM A ENSINA MAIS 
TURMA DA MÔNICA EM PERDIZES 
Nossa inauguração aconteceu no sábado dia 07/03. Franquia de apoio escolar 
para Fund. I e II (06 a 14 anos), conta com uma metodologia exclusiva com pla-
nos de estudo personalizado; nas disciplinas de Português, Matemática e Robóti-
ca. Venham nos fazer uma visita. Ensina Mais Turma da Monica. Endereço: Rua 
Apinajés, 306 / Telefone: (11) 3875-2480. WhatsApp: (11) 98831-7649

IMPOTÊNCIA 
Impotência afeta até 10% dos jovens aumentando a 49% dos homens com 79 
anos. Tem causas orgânicas e psicológicas (mais comuns em jovens), chegando 
a ser causada até pelo uso de medicamentos. Um episódio esporádico não jus-
tifica preocupação, o que deve motivar uma consulta são repetidos episódios e 
insatisfação do casal. Existem terapias medicamentosas e não medicamentosas 
(ondas de choque de baixa intensidade) capazes de melhorar o quadro clínico e 
dispensar o uso de injeções ou cirurgias para tratar o problema. Perdizes dispõe 
de grandes clínicas e dos equipamentos necessários ao seu caso. Converse com 
seu urologista e entenda os avanços disponíveis para seu tratamento. Dr. Julio 
Bissoli, www.urologistajuliobissoli.com.br   Telefone: (11) 3803-7650
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VA 433 PERDIZES, EMPREENDIMENTO FEITO
EXCLUSIVAMENTE PARA ACOMPANHAR SEU RITMO 
Com localização privilegiada em um dos principais bairros da Zona Oeste de 
São Paulo, o VA 433 Perdizes é o empreendimento perfeito para quem está 
sempre em movimento. A poucos metros da futura estação SESC-Pompeia 
do Metrô e opções de plantas com 1 ou 2 dorms. (1 suíte) em 38m² e vaga 
na garagem, o mais novo lançamento da REM na região oferece todas as fa-
cilidades do bairro como bares, restaurantes, padarias, supermercados, sho-
ppings e uma incrível diversidade de lojas e serviços para que você desfrute 
de toda a infraestrutura de um dos bairros mais completos de São Paulo. Rua 
Venâncio Aires, 433 – Perdizes (11) 4240-2216 / @rem construtora
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OFICINA DO NARIZ AGORA 
EM PERDIZES
Desde 1988 prestando serviços médicos 
em Otorrinolaringologia nos melho-
res hospitais de São Paulo e praticando 
uma medicina de ponta, o Dr. Alexan-
dre Hamam criou a Oficina do Nariz, 
uma clínica especializada em doenças 
do nariz e dos seios da face. Com for-
mação no Brasil e nos EUA, a expertise 
do Dr. Alexandre Hamam é a cirurgia 
de desobstrução nasal, tanto para adul-
tos quanto para crianças, tratamento do 
ronco e apneia, facilitando a respiração, 
assim como o tratamento das sinusites, 
melhorando assim a qualidade de vida. 
Maiores informações pelo telefone (11) 
2538-4873, pelo WhatsApp (11) 99533-3535 
ou pelo site:www.oficinadonariz.com.br 
e @oficinadonariz

DIFICULDADE EM LER E ESCREVER, PODE SER DISLEXIA?
Dificuldade para ler, escrever ou soletrar, principalmente na fase de alfabetização, 
nem sempre tem relação com preguiça de estudar. Esses, na maioria das vezes, são 
sinais de Dislexia. A demora para diagnosticar este transtorno pode ter graves conse-
quências no aspecto cognitivo e emocional da criança. Além disso, quanto mais cedo 
for o diagnóstico, maiores as chances de redução dos sintomas. Se você perceber seu 
filho desmotivado, sem vontade de escrever, sem interesse em descobrir e conhe-
cer o “mundo letrado”, procure uma Psicopedagoga. INFORMAÇÕES BÁSICAS: 
Agende seu horário! Rua Maranhão, 584 – CONJ. 112, Higienópolis- (11) 3826-0213

VOCÊ TEM UM COMÉRCIO NA REGIÃO?
CONTE PARA NÓS AS NOVIDADES,

NA SEÇÃO ACONTECE E EM NOSSA 
PÁGINA NO FACE E NO INSTAGRAM

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE: (11)3313-8080 

QUIROPRAXIA
A SAÚDE DA COLUNA

Você sofre com dores? Livre-se delas, sem 
remédios, sem cirurgias. Conheça a QUI-
ROPRAXIA ela pode te ajudar. Saiba tam-
bém, que a maioria das dores é proveniente 
da inervação da Coluna Vertebral, para tirar 
dúvidas acesse: www.quiropraxiayorge.com.br. 
Dr. Yorge Z.C.Luna – Ortopedista e 
Quiropraxista
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RANKING BSPORTS, TUDO 
PRONTO É SÓ JOGAR
Considerado único no formato e 
organização, o Ranking da Bsports 
torna-se referência entre os jogado-
res de tênis. É muito fácil participar, 
você não precisa se preocupar com 
bolas, horários, parceiros e locação 
de quadra. As partidas são agendadas 
de acordo com sua categoria e pro-
gramação. E para tornar o Ranking 
ainda mais emocionante e competiti-
vo, acontece ao longo do ano torneios 
com o mesmo formato da ATP (As-
sociação dos Tenistas Profissionais). 
Tem Ranking o ano inteiro, com jo-
gos as sextas à noite, sábados, domin-
gos e feriados. Bolas novas em todos 
os jogos, site exclusivo com progra-
mação, classificação e agendamento 
do jogador. Também ocorrem even-
tos com premiações semestral para os 
5 melhores colocados. Os participan-
tes contam com toda infraestrutura 
Bsports: quadras rápidas e de saibro, 
lanchonete e Sushibar, Plantão Saúde 
Total, Massoterapeuta a disposição 
dos participantes, ambiente familiar, 
equipe treinada, academia de Fitness 
e Estacionamento gratuito. Mais in-
formações, Rua Dona Ana Pimentel, 
272 / (11) 3871-9555 / (11) 94791-
0006 / www.rankingbsports.com.br 
@rankingbsports

ACONTECE

PERDIZES MAIS DOCE! 
A Brigadeiro Doceria & Café chegou em Perdizes trazendo receitas tradicionais “de 
casa” cuidadosamente elaboradas por Bia Forte. A casa oferece o ar aconchegante 
perfeito para a hora do café, almoço e um vasto menu para quem aprecia doces e 
bolos caseiros. No comando da cozinha, Bia faz questão de preservar qualidade e 
tradição familiar. Foi considerada a melhor doceria da cidade pela Veja S.P. na edi-
ção Comer & Beber 2010/2011. Olhem essa delícia! Pavê de creme amanteigado, 
mousse de chocolate, biscoitos, leite condensado e amêndoas. Delivery gratuito em 
toda região ou retire seu pedido na loja. Rua Cayowaá, 1071 - loja 1 / (11) 3862-6511 
(11) 93395-9371. www.brigadeirodoceria.com.br @brigadeiro_cafe

ECOPAPER - PAPEL DE PAREDE LÍQUIDO
Para os clientes preocupados com o meio ambiente, e que detestam quebra-
quebra na hora de reformar, chegou em Perdizes a franquia Ecodecor, distribui-
dora do Ecopaper, revestimento sustentável, 100% natural, composto de seda, 
algodão e madeira. Originário do leste europeu, é vendido em mais de 120 países, 
e no Brasil recebe o nome de papel de parede líquido, porque tem a água como 
base para o preparo, aplicação, reparo, remoção e reaplicação. Disponível em 
mais de 300 cores e texturas, é antialérgico, inodoro e pode ser aplicado sobre 
azulejo e grafiato. Ecodecor Perdizes - Rua Diana,103 - loja 5 - Perdizes - 99379-
3321@ecodecor_perdizes @lojaecodecorperdizes
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Bullying:
como identificar e prevenir
Por: Daniela Polidoro Knippel, Edson Luz Knippel e Maressa Torres da Cunha

“Isso é normal. Sempre existiu!”. “Todo mundo já 
praticou ou sofreu um dia. Não é nada”. “As crianças têm 
que resolver entre si”. Frases como essas são comuns quan-
do o assunto é bullying”.

O bullying é uma prática que sempre existiu de for-
ma silenciosa em escolas e em outros ambientes sociais. No 
Brasil, na última década, o tema passou a ser mais debatido.

Embora não aconteça somente nas escolas, é lá que se 
verifica com mais frequência.

É necessário que os pais saibam o que é e como iden-
tificar a sua prática, para agir rapidamente, com o fim de 
evitar consequências mais graves.

O bullying corresponde a um ato de violência física ou 
psicológica. Deve ser intencional e repetitivo. Geralmente 
ocorre sem motivação evidente e as vítimas preferidas são 
pessoas que de alguma forma são diferentes do grupo predo-
minante, e por conta disso vulneráveis. O objetivo é intimar 
ou agredir, gerando desequilíbrio entre as partes envolvidas.

Trata-se de uma forma grave de opressão e de submis-
são de uma pessoa por outra, condenável tanto do ponto de 
vista religioso, como jurídico.

As espécies de bullying são as mais variadas possíveis. 
Abrangem a forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, 
física e material. Mas a forma virtual tem sido muito utilizada e 
produz danos e consequências de grande proporção, por conta 
da disseminação do conteúdo, que é rápida e muito abrangente.

Muitas vezes os filhos não contam aos pais o que es-
tão passando, seja por vergonha, receio ou ainda por tentar 
evitar demonstrar fraqueza. Sendo assim, os pais devem ficar 
atentos com alguns sinais que podem identificar o problema.

Baixa autoestima, dificuldade de relacionamento social e 
no desenvolvimento escolar, evasão escolar, alterações de hu-
mor, apatia, perturbações do sono, perda de memória, reações 
físicas (vômito, desmaio), fobia escolar, dentre outros, não po-
dem ser desconsiderados.

Caso haja dúvida, é importante que os pais procurem a 
escola para relatar o problema. A escola deve tomar providên-
cias e não minimizar a situação. Uma das saídas possíveis é re-
alizar uma mediação entre as partes, para solucionar a questão.

Daniela Polidoro Knippel é 
advogada na área cível e 
especialista em Direito.
É autora de artigos jurídicos.

Se houver qualquer dificuldade ou se a escola se recu-
sar em tomar alguma providência, deve ser procurado advo-
gado que poderá intervir nessa questão.

Medidas cíveis e até mesmo criminais podem ser toma-
das, em face da escola e dos pais do aluno que pratica bullying.

As consequências são muito graves e a prática do 
bullying não pode ser tolerada como algo normal, que gran-
de parte dos alunos já experimentou em algum momento de 
sua formação escolar.

Deve existir prevenção, diálogo e, se necessário, in-
tervenção jurídica para que consequências mais graves não 
ocorram.

Se você é pai ou mãe, fique atento.

Edson Luz Knippel é advogado 
na área criminal. É Doutor, 

Mestre e Graduado em Direito 
pela PUC/SP. É Professor 

da Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. É autor de artigos e 
obras jurídicas.

Maressa Torres da Cunha é 
advogada na área criminal e 
autora de artigos jurídicos.

www.knpl.com.br
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O escritório KNIPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, localizado em Per-
dizes, completou 21 anos de atividade no início de fevereiro. A banca atua na 
área do direito penal econômico e na esfera cível, com a liderança de advogados 
especialistas em cada área, tanto na esfera consultiva como na contenciosa.
KNIPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS / Rua Itapicuru, nº 369, conjun-
tos 107 e 108 / Telefone: 55 11 3862-2040 - 11 2348-53332     www.knpl.com.br

ACONTECE

O SUCESSO DO
CCAA PERDIZES 
A unidade CCAA Perdizes 
completa um ano de atividade 
no mês de dezembro e já está 
dando o que falar. A escola co-
nhecida por ter um ensino tra-
dicional, em pouco tempo fez 
adaptações para o mundo mo-
derno, integrando o ensino con-
vencional com tecnologia, diver-
são, socialização e gamificação 
educacional. Antes uma casinha pequena, hoje o ponto de encontro da galera 
em um ambiente simples e acolhedor. Ano passado havia a dúvida do sucesso do 
CCAA Perdizes, mas um ano após sua inauguração temos certeza que esta escola 
esta no caminho certo do encantamento e ensino de qualidade aos seus alunos que 
estão 99,8% satisfeitos com a escola após pesquisa realizada. As matrículas para 
2020 estão abertas e há um descontão especial para novos alunos. Rua Cardoso de 
Almeida, 1094. Tel: 3675-5965 / 99254-9240 /Face: ccaaperdizes
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CLÍNICA E PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO 24 HORAS
A clínica Iarossi exerce suas atividades desde 1992 e leva o nome de seu fundador, o 
dentista Jorge Iarossi. Com quase 30 anos de tradição, a clínica nasceu com o objeti-
vo de oferecer serviços odontológicos com modernidade, confiabilidade e segurança. 
Estrutura moderna e com o objetivo de proporcionar a ida ao dentista, um momento 
tranquilo e de realização pessoal, a Clínica Iarossi dispõe de estacionamento, atendi-
mento ágil e gentil, ambientes climatizados e estrutura que proporciona bem estar e 
tranquilidade no decorrer do tratamento. Na cidade de Guarulhos a Clínica Iarossi 
possui quatro unidades e em São Paulo uma na Avenida Pacaembu, 1112. Em todas 
elas, você pode contar com diversos tipos de especialidades odontológicas: clareamen-
to dental, implante dentário, cirurgias odontológicas, clínica geral, atendimento emer-
gencial, periodontia, endodontia, estética oral, facetas de porcelana, odontopediatria, 
próteses e buco maxilo. Clínica Iarossi Pacaembu, (11) 2985-8542 | @iarossipacaembu

ACONTECE

Essa nova lavanderia da rede espanhola Mr. Jeff  
trouxe para o bairro uma proposta diferente. Mu-
dar nosso dia a dia com o máximo de comodida-
de ao invés de simplesmente lavar e passar nossas 
roupas. A começar pelos diversos canais de co-
municação para que possamos solicitar e agendar 
serviços (Web, App, Whatsapp, Cel, Tel, Email 
e balcão). Além do tradicional menu de todas as 
lavanderias, colocaram seus serviços em planos a 
preços competitivos e que podem ser facilmen-
te adaptados à realidade de qualquer cliente, fa-
zendo assim um atendimento consultivo inédito 
neste ramo. A flexibilidade dos planos para os 
clientes reflete a facilidade que propõem nos ser-
viços de coleta e entrega agendadas conforme no 
bairro de perdizes e arredores. Um serviço essencial neste momento de quarentena!  
Mr. Jeff  Perdizes Itapicuru: Rua Itapicuru, 405 - Cel/Whatsapp: (11) 98855-6156. 
Telefone :(11) 3675-4811. wearejeff.com . perdizesitapicuru@mrjeffapp.com 

O SERVIÇO DE LAVANDERIA QUE VEIO
PARA REVOLUCIONAR SEU DIA A DIA 
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HIPNOSE CLÍNICA E LIBERDADE EMOCIONAL
Você sabe qual é a grande vantagem de um tratamento terapêutico que utiliza a 
Hipnose Clínica como ferramenta principal? A resposta é simples: Com ela você 
se comunica diretamente com seu subconsciente, que é onde estão programados 
os padrões de respostas emocionais e comportamentais que estão te incomo-
dando e causando tanta dor. Uma vez estabelecida a comunicação com o canal 
subconsciente, você estará buscando pela verdadeira origem do problema, no 
lugar onde ele realmente está. É por isto que o tratamento na Clínica Moshé Ber-
gel acontece com tanta objetividade, assertividade e profundidade. Não importa 
a intensidade de sua dor emocional nem há quanto tempo ela já existe em sua 
vida, você pode (e merece!) viver com saúde, alegria e liberdade! Não perca nem 
mais um dia sofrendo. Entre em contato e marque já sua sessão inicial: www.
clinicamoshebergel.com.br / Avenida Angélica, 321 - conj. 98 / (11) 987065121
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TUTTO BIKE 44 ANOS DE DEDICAÇÃO AO CICLISMO 
Se o assunto for ciclismo, Tutto Bike é autoridade no setor. Fundada em abril de 1976 
e na terceira geração da família, a loja é referência entre os amantes do ciclismo. Em 
setembro de 2015 a Tutto Bike tornou-se Trek Concept Store e passa a oferecer toda 
linha Trek e atende um público exigente e cada fez mais fiel. Considerada o shopping 
das bikes, pois atende todas as necessidades dos ciclistas, se destaca pela variedade 
de produtos, marcas e serviços oferecidos. “Se você tem bike você precisa conhecer 
a Tutto Bike. Temos bikes novas e usadas, acessórios, peças e componentes, vestuá-
rio masculino e feminino, realizamos manutenção em TODAS as marcas e serviço 
delivery”, ressalta Roberto Allegrine, sócio. Não importa qual a função da sua bike, 
atividade física, diversão, transporte ou ciclismo profissional, a Tutto Bike tem tudo 
que você e sua bike precisam. Avenida Pompeia, 787 / (11) 3866-5505 / 9 4231-2467 
/ tuttobike.com.br / @trekstore_tuttobike
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EM PERDIZES! 
BOOM IMOBILIÁRIO  

UM DOS BAIRROS MAIS CHARMOSOS DA ZONA OESTE,
O LOCAL É PERFEITO PARA QUEM BUSCA QUALIDADE DE VIDA, 
CONFORTO E PRATICIDADE DE ESTAR PERTO DE TUDO
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UM DOS BAIRROS MAIS CHARMOSOS DA ZONA OESTE,
O LOCAL É PERFEITO PARA QUEM BUSCA QUALIDADE DE VIDA, 
CONFORTO E PRATICIDADE DE ESTAR PERTO DE TUDO

Por: Tatiana Kielberman  | Fotos: Divulgação

É notório que o clima do bairro 
de Perdizes é diferente. Quem anda por 
suas ruas encontra facilmente intelectu-
ais, estudantes, professores, executivos 
engravatados, ou seja, um público bem 
diversificado. Além disso, Perdizes é re-
pleta de serviços, lazer, escolas e univer-
sidades de alto padrão e conforto.

O bairro de Perdizes possui uma 
infraestrutura completa e oferece aos 
moradores uma ampla rede de comér-
cio e serviços com escolas, hipermer-
cados, restaurantes, farmácias, redes 
bancárias. Além dos renomados bares 
e restaurantes.

A localização é privilegiada, com 
fácil acesso a algumas das principais vias 

da cidade, como a Marginal dos Pinhei-
ros, Marginal do Tietê, Avenidas Paulis-
ta, Sumaré, Francisco Matarazzo, Paca-
embu e Pompeia, bem como do elevado 
Costa e Silva, o Minhocão facilita o aces-
so dos trabalhadores que precisam che-
gar à região.

Perdizes é conhecida por abrigar 
uma das mais renomadas instituições 
educacionais da cidade, o campus da 
PUC - Pontifícia Universidade Católica 
de Paulo, a melhor instituição privada 
de São Paulo. Além, do colégio Santa 
Marcelina, tradicional entidade católica 
de ensino.

O Teatro Tuca, um importante 
marco cultural de São Paulo, é o princi-
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apartamentos à venda. As coberturas à 
venda em Perdizes também e destacam 
no bairro.

De acordo com o ZO Imóvel, 
Portal de Imóveis da Zona Oeste, atu-
almente, o valor aproximado do metro 
quadrado do apartamento em Perdizes 
é de R$ 9.900,00 (nove mil e novecen-
tos reais), em unidades com 2 vagas de 
garagem.

Com tantos atrativos fica fácil es-
colher o bairro que desperta a atenção 
de novos moradores. As incorporado-
ras e construtoras REM e Paulo Mauro 
elegeram a rota da futura linha Laranja 
do metrô como prioridade para seus 
investimentos. As duas empresas lança-

pal destaque de lazer no bairro de Perdi-
zes. O parque da Água Branca, os bares e 
os restaurantes sofisticados também são 
diferenciais da região. Sem contar o co-
mércio com a proximidade de dois dos 
principais shoppings da cidade: o West 
Plaza e o Bourbon.

Para os amantes de futebol, o bair-
ro de Perdizes fica próximo do Estádio e 
Clube do Palmeiras e do Estádio Munici-
pal do Pacaembu, onde também abriga o 
Museu do Futebol, com fatos históricos 
e muita interatividade.

Perdizes está em evidência no mer-
cado pela quantidade de empreendimen-
tos imobiliários que surgiram na zona 
oeste nos últimos anos com modernos 

VA-433 da REM Construtora
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recentemente, em sociedade, os resi-
denciais Marcco e Unicco, que ficam 
a menos de 1 quilômetro da futura 
estação Sesc-Pompeia. Com VGV da 
ordem de R$ 300 milhões, os empre-
endimentos já registram 1/3 dos apar-
tamentos vendidos. De acordo com as 
empresas, ambas devem lançar novos 
empreendimentos no caminho da li-
nha Laranja entre este ano e 2021.

Outro lançamento da REM 
Construtora com unidades compac-
tas de alto padrão, a 300 metros da 
estação Sesc-Pompeia e a 500 metros 
do Allianz Parque, também têm bons 
indicadores de vendas. Denominado 
VA433, o empreendimento, na rua 
Venâncio Aires, conta com VGV (va-
lor geral de vendas) de R$ 65 milhões. 
Desse montante, cerca de R$ 20 mi-
lhões foram movimentados desde de-
zembro último.

“A linha Laranja trará alta va-
lorização aos imóveis situados ao 
longo das estações”, afirma Marcos 
Mauro, sócio-diretor da Paulo Mau-
ro Construtora. “Com a expectativa 
pela entrega da obra em quatro anos, 
conforme anunciado pelo Governo 
do Estado, deveremos lançar outros 
empreendimentos ao longo desse tra-
jeto do metrô, sobretudo na região da 
zona Oeste, onde ficam universidades 
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importantes como PUC, Mackenzie e 
Faap”, resume o executivo.

Os residenciais Marcco e Unicco 
somam 189 apartamentos com 3 e 4 
suítes de 104 m², 151 m² e 184 m². As 
unidades custam a partir de R$ 1,1 mi-
lhão até R$ 2,3 milhões. Rodrigo Mau-
ro, sócio-diretor da REM Construtora, 
acrescenta que fora a localização na 
rua Dr. Rafael Correia, descrita pelos 
moradores como tranquila, e também 
servida por árvores, os empreendi-
mentos atraem pelas plantas espaço-
sas, por acabamentos ancorados em 
materiais superiores e lazer completo.

Já o empreendimento da rua Ve-
nâncio Aires, conforme o executivo, é 
formado por unidades com 1 e 2 dor-
mitórios (25 m² a 39 m²) e voltado a 
solteiros ou casais com até um filho. 
Os apartamentos custam a partir de 
R$ 290 mil até R$ 480 mil. 

“O VA-433 concentra a maior 
expectativa de vendas da REM dos úl-
timos anos”, ressalta Rodrigo Mauro.  
Do lado de dentro do empreendimen-
to, complementa ele, se destacam plan-
tas elaboradas sob medida ao perfil do 
público-alvo. A construtora assegura 
que os apartamentos serão entregues 
com acabamento de altíssima quali-
dade e recursos de tecnologia e auto-
mação. O programa de lazer segue o 

padrão “middle high”, ou seja, está 
instalado bem no meio do prédio, com 
fitness, lavanderia, espaço gourmet e 
sala de vídeo. No topo do edifício, em 
estilo “roof  top”, ficam piscina, solá-
rio e churrasqueira. Outro atrativo do 
empreendimento será a oferta de ser-
viços no sistema “pay per use”.

A REM Construtora lançou oito 
empreendimentos residenciais nos 
últimos anos, apesar da retração que 
atingiu o setor. Foram 1.218 unidades, 
com VGV da ordem de R$ 500 mi-
lhões. Já a Paulo Mauro desenvolveu 
seis projetos residenciais, totalizando 
520 unidades e R$ 450 milhões vendas. 
Esse sucesso, acreditam os executivos, 
decorre principalmente do modelo de 
negócios das empresas, que segundo 
eles têm equipes próprias para tocar 
obras e entregam seus empreendimen-
tos rigorosamente no prazo.

Para este ano, a expectativa das 
duas empresas é a de colocar no mer-
cado cerca de R$ 1 bilhão em imóveis.

A Shpaisman, por sua vez, tem a 
meta de propor algo novo e único, e é 
esta a missão que norteia o desenvol-
vimento da construtora. Os expressi-
vos resultados alcançados através da 
qualidade e da pontualidade na entre-
ga determinam o seu estilo e propos-
ta de trabalho. 

One Park Perdizes da Cyrela
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O empreendimento Paris 824, 
por exemplo, foi lançado em janeiro 
de 2020, contando com uma área to-
tal de 2002m2. Apresenta um estilo 
contemporâneo e engloba o jeito de 
morar de Perdizes, a cultura da Vila 
Madalena e as facilidades da Pompeia. 
O diferencial desse empreendimento é 
o ar-condicionado e automação, bem 
como o reuso de águas pluviais.

O Next Pompeia, também da 
Shpaisman, traz o conceito de vida 
onde trabalho, moradia e serviços es-
tão sempre por perto. Ele se localiza 
em ruas tranquilas e arborizadas lado a 
lado com shoppings, bares, restauran-
tes, casas de shows e ótimos parques. 
Com 106 unidades e 2864m2, o em-
preendimento apresenta 2 dormitó-
rios com 2 vagas, além de área de lazer 
completo.

A construtora Cyrela, por sua 
vez, possui milhares de colaboradores 
dedicados a construir projetos e rela-
ções. Todos os dias, e a cada entrega, 
eles garantem engenharia de alto pa-
drão e transparência.

O empreendimento One Park 
Perdizes conta com apartamentos de 
173m² com 3 suítes e hall privativo, em 
um terreno total de 3000m2. 

Também da Cyrela, o Glass Art 
by YOO traz a sensação de duplicar 
espaços todos os dias. Com 109 a 
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157m2 de área privativa, a sofisticação 
da Cyrela se uniu ao design interna-
cional do YOO Studio, trazendo para 
Perdizes um projeto com alma trans-
parente.

Outra construtora que está com 
forte presença em Pompéia-Perdizes 
é a Exto Incorporação e Construção. 
Com o empreendimento Clock, a ideia 
é de que a pontualidade britânica acaba 
de chegar à Vila Romana. Em uma das 
esquinas mais icônicas do bairro e com 
conforto digno de realeza, os futuros 
moradores poderão despertar em frente 
a um cenário verde incrível, com mais de 
2 mil m² internos de jardins valorizados 
pelo paisagismo de Benedito Abbud e 

decoração de Anastassiadis Arquitetos.
Ainda da Exto, o Mérite Vila 

Romana reafirma o compromisso da 
Exto em trazer sempre o melhor. Com 
apartamentos de 164m², 4 suítes e 4 
vagas, o empreendimento é localiza-
do na melhor rua da Vila Romana, o 
Mérite supera expectativas, contando 
com amplos apartamentos em uma 
torre única, com infraestrutura de la-
zer exclusiva em um terreno de mais 
de 3.000m². 

Os empreendimentos apresen-
tados são garantias de que a região se 
torna cada vez mais propícia ao cres-
cimento e à infraestrutura direcionada 
aos seus moradores.

Next Pompéia
Construtora Shpaisman

Paris 824
Construtora Shpaisman

Glass Art
Construtora Cyrela
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GASTRONOMIA

Sughetto
( (11) 3064-2464
Antipasto Sughetto (Tábua com tortino de abóbora com 
creme de gorgonzola, presunto cru, queijo artesanal, 
dupla de bruschettas e um suppli al telefono)

Ritz
( (11) 3062-5830 
Bife à milanesa com salada de batata ou com creme de 
espinafre e fritas

Raízes Zen
( (11) 97036-6121
Salada Burguer, uma salada com verduras orgânicas e legumes 
ralados acompanhada de um hamburguer de grãos (nos da foto 
temos o de Grão de bico com feijões) e queijo por cima (na foto a 
opção de queijo de castanha de caju da casa)

Osteria Generale Pamplona
( (11) 3285-3574 
Filet à Parmegiana  - Filet empanado com molho ao sugo,
gratinado com mussarela, acompanha arroz e fritas.
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DELÍCIAS PELO BAIRRO

DOCES FINOS, BRIGADEIROS E BOLOS

COMIDA SAUDÁVEL

BRIGADEIRO BRASIL 
Endereço: Rua Cayowaa 237
Telefone: (11) 2371-9008 / 9 8389-8814
Instagram: @brigadeiro_brasil
Facebook: /brigadeiro.brasil.7
Site: www.brigadeirobrasil.com

BIOQUALITTÀ RESTAURANTE VEGETA-
RIANO - COMIDA SAUDÁVEL
A criatividade e a pesquisa norteiam o 
cardápio diversificado, com ingredientes 
variados, cores e aromas exalam a riqueza 
da culinária natural.
Sistema self-service, diversas opções de 
saladas, preparações quentes, com so-
bremesas inclusas, ou ainda o prato light 
para quem prefere uma refeição balance-
ada. Recheado de opções veganas e or-
gânicas.
Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 1457
Telefone: (11) 3801-4406
Instagram: @bioqualitta
Facebook:/Bioqualitta
Site: www.bioqualitta.com.br

RESTAURANTE CONGOLÊS

CONGOLINÁRIA DESCOBRINDO 
SABORES DO CONGO
O Congolinária passa a servir Café da 
Manhã Africano aos domingos com 
itens típicos da mesa africana. O menu 
matutino passeia por sabores conheci-
dos como Bolo de Mandioca, Tapiocas 
Doces e Salgadas, Saladas e Sucos 
de Frutas, Cuzcuz de Milho, e petiscos 
típicos africanos nada convencionais 
por aqui, como Chapati com Geleia de 
Hibisco, Sambusas, Chás de Ervas Es-
peciais, Café Congolês, Pão com pasta 
de amendoim na chapa e Mapa (pão 
cozido no vapor).
Serviços:
Café da Manhã: Domingos 09h às 11h
Almoço: De Quarta à Domingo 12h às 15h
Jantar: De Quarta à Sábado 19h às 19h 
Quintas-Feiras: Rodízio de Comida das 
Ruas da Africa
Sextas-Feiras: Rodízio Menu Degustação

COMIDA CASEIRA

LA FINESTRA
La finestra 28 anos de tradição. Comida 
caseira saborosa, preço justo, e opção 
quilo e self service. I
Endereço: Rua Bartira, 591
Tel. (11) 3862-0962

HAMBURGUERIA

DICEZ BURGER . BEER . BOARDS 
Uma hamburgueria nerd e democrática 
que nasceu com a proposta de unir, em 
um só lugar, algumas das paixões dos 
sócios: boa comida, cervejas e jogos de 
tabuleiro. Desde então, vem conquistan-
do um público fiel de burger lovers, fãs 
de jogos e também vegetarianos que 
buscam algo além da mera “opção”.
Endereço: Avenida Pompeia, 2.549
Telefone: (11)3872-5755
Instagram:@dicezburger
Facebook:/dicezburger
Site: www.dicez.com.br

VEGETARIANO

RAÍZES ZEN PERDIZES 
Raízes Zen é um Restaurante vegetaria-
no, atende o público que busca alimen-
tos saudáveis e  low carb, sem lactose 
e sem glúten. Utiliza preferencialmente 
produtos orgânicos. Almoço self-servi-
ce, opções de pratos, hambúrgueres e 
pizzas no cardápio à la carte do almoço 
ao jantar. Visite ou peça delivery. Aberto 
das 11h30 às 22h de segunda a sábado.
Endereço: Rua Monte Alegre 1144
Telefone:(11) 3868-1925 / 97036-6121
Instagram: @raizeszenperdizes
Facebook:  /raizeszenperdizes
Site: www.raizeszen.com.br

CAFÉTERIA 

VILA VINI CAFÉ
O Villa Vini café serve desde cafés es-
peciais bem tirados a deliciosos pratos, 
proporcionando bons momentos em um 
ambiente aconchegante no coração de 
Perdizes, unindo uma ótima gastronomia, 
a preços justos.
Conheça o diferentes métodos de extra-
ção de café, como o v60 e prensa france-
sa. Além do cafezinho e do almoço, servi-
mos também o nosso já famoso brownie, 
bolos, tiramissu, manjar, pudim de leite, 
empanadas, tostex, toast e muito mais.
Villa Vini café
Endereço: Rua Itapicuru, 397 A – Perdizes
Telefone: (11) 2776-9748
Email: villavini@villavini.com.br
Instagram: @villavinicafe  Facebook: /villavinicafe

Osteria Generale Pamplona
( (11) 3285-3574 
Filet à Parmegiana  - Filet empanado com molho ao sugo,
gratinado com mussarela, acompanha arroz e fritas.

Bioqualittà
( (11) 3801-4406

Prato light servido diariamente além do buffet
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Lavar os cabelos é um hábito corri-
queiro. Entretanto, muitas pessoas 
têm dúvidas sobre o uso correto de 
xampus e condicionadores. O xam-
pu é uma substância utilizada para 
limpar os fios  de cabelo. Ele normal-
mente contém surfactantes e agentes 
condicionantes em sua omposição. A 
higiene capilar remove a sujeira, a ole-
osidade, resíduos de outros produtos 
capilares e de descamação. A lava-
gem dos cabelos deve ser feita com 
um xampu adequado ao tipo de ca-
belo de cada um (oleoso, normal ou 
seco/danificado). O ideal é usar água 
morna ou fria para realização da lava-
gem. A frequência ideal para realiza-
ção da higiene capilar varia de acor-
do com o tipo de cabelo do paciente, 
com o clima ao qual ele está submeti-
do e com os seus hábitos de vida. In-
divíduos que tem cabelos muito finos, 
oleosos e que moram em locais com 
muita umidade, podem lavar seus 
cabelos diariamente. Já pessoas que 
tem cabelos secos e danificados de-
vem espaçar as lavagens para evitar 
que o cabelo fique mais ressecado 
e com muito frizz. O xampu deve 
ser aplicado no couro cabeludo e o 
produto deve ser massageado. Ide-
almente, o xampu deve agir durante 
aproximadamente 3 minutos antes de 
ser enxaguado. Pessoas com couro 
cabeludo muito oleoso podem se 
beneficiar de um segundo ciclo de 

DRA. DAMARIS GROHMANN ORTOLAN
Dermatologista - CRM: 129666

Rua Cayowáa, 1071 – conjunto 161
Tels.: (11) 3803-7650 / (11) 98208-1152 

www.clinicalividi.com.br

DR. JULIO BISSOLI
Urologista - CRM 120.296
Rua Cayowaa, 1071 – conjunto 161
Tels.: (11) 3803-7650 / (11) 98208-1152
www.clinicalividi.com.br
www.urologistajuliobissoli.com.br
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VOCÊ LAVA OS CABELOS DA FORMA CORRETA?
lavagem. Após o uso do xampu, é 
muito importante que seja utilizado o 
condicionador. O condicionador sela 
as cutículas do fio, promovendo ma-
ciez, brilho e penteabilidade. O produ-
to deve ser aplicado no comprimento 
capilar (e não no couro cabeludo). O 
tempo de ação varia de acordo com 
a marca utilizada e, normalmente, 
está indicado na embalagem. Após o 
período de ação, o produto deve ser 
removido através do enxágue abun-
dante. Após a realização das etapas 
anteriores, o secador pode entrar em 
ação. É muito importante evitar altas 
temperaturas para não ocorrer dano 
térmico. O secador deve ser manti-
do a uma distância mínima de 15 cm 
dos cabelos e em movimento cons-
tante durante todo o processo de 
secagem. Não devemos dormir com 
os cabelos molhados e nem prender 
os cabelos enquanto ainda estiverem 
úmidos, pois isso favorece a prolife-
ração de fungos, o surgimento de 
caspa e deixa os fios mais desalinha-
dos e com mais frizz. Essas dicas são 
úteis para muitas pessoas. Entretan-
to, podem não ser as melhores indi-
cações para tipos especiais da cabe-
los e para pessoas com alterações no 
couro cabeludo. Consulte sempre um 
dermatologista com especialização 
em tricologia para aprender sobre os 
cuidados mais adequados ao seu 
tipo de pele e de cabelo.

PORQUE OPERAR COM ROBÔ?

A partir de 2000 nos EUA e de 2008 
no Brasil, a cirurgia por vídeo auxi-
liada pelo robô, “robótica”, ganhou 
mais adeptos por duas razões, au-
mento de profissionais habilitados e 
queda nos custos.
Ela ainda é cercada de mitos de-
vido a ausência dessa plataforma 
nas escolas médicas, deixando o 
processo desconhecido até entre 
profissionais.
O “robô” é na verdade um conjunto 
de 4 braços articulados com encai-
xes para modelos de pinça. Esses 
braços são controlados por um co-
ckpit com visão 3D onde as pinças 
reproduzem os movimentos das 
mãos, ou seja, é uma forma de rea-
lizar qualquer cirurgia com destreza 
utilizando os “furos” da laparosco-
pia. Quem opera somos nós mes-
mos, com zoom e filtro de tremores.
Porque então utilizar o robô? Não se 
trata de discutir se é melhor ou pior, 
isso vai depender de exigência de 
cada procedimento. É um avanço 
que será incorporado com o tempo 
e maior acesso da população e dos 
nossos estudantes de medicina.
Converse com seu médico sobre 
ela e verifique se ela é disponível 
para seu procedimento.
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“MEU FILHO SÓ ESCUTA 
QUANDO QUER…”

MENOPAUSA: COMO LIDAR?

Apesar de temida por grande 
parte das mulheres, a menopau-
sa não é doença. É simplesmen-
te a data em que ocorre a última 
menstruação, comum entre os 
48 a 52 anos. Faz parte de um 
processo natural de redução de 
hormônios pelos ovários, perío-
do conhecido como climatério. 
Algumas mulheres apresentam 
poucos sintomas nessa fase. No 
entanto, algumas mulheres obser-
vam diversas mudanças físicas e 
metabólicas como irregularidades 
no ciclo menstrual, alterações de 
humor, sono, libido e os famosos 
fogachos. Algumas medidas são 
capazes de minimizar esses sin-
tomas como praticar exercícios, 
manter uma dieta balanceada e 
cessar o tabagismo. No entan-
to, se essas medidas não forem 
suficientes, pode ser necessário 
o uso de medicamentos como a 
reposição hormonal. Nessa fase 
também aumentam os riscos de 
algumas doenças como o câncer 
de mama e as doenças cardio-
vasculares, sendo importante o 
acompanhamento médico.
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DRA. MARIANE DE FÁTIMA YUKIE MAEDA
Ginecologista - CRM: 129817
Rua Cayowáa, 1071 – conjunto 161
Tels.: (11) 3803-7650 / (11) 98208-1152
www.clinicalividi.com.br

Parece brincadeira, mas várias 
mães já testaram: ao pedir para 
arrumar a bagunça ninguém escu-
ta, mas se chamar para tomar um 
sorvete a resposta chega voando. 
Será que existe audição seletiva? 
Bom, em primeiro lugar vale lem-
brar que na menor suspeita de di-
ficuldade de audição é necessário 
realizar testes audiológicos espe-
cíficos, principalmente na infância. 
Mas mesmo com exame normal, 
há uma explicação científica para 
esse fato.
Crianças pequenas, até os 7-8 
anos de idade, ainda não con-
seguem “separar” muito bem os 
diferentes sons que chegam ao 
cérebro. Assim, no meio de uma 
brincadeira barulhenta, na frente 
da TV ou tomando banho, a crian-
ça vai sim ter mais dificuldade 
em compreender o que está sen-
do dito a ela. Nessas horas, vale 
chegar perto da criança e pedir 
olhando nos olhos para ter certeza 
de que a mensagem foi recebida 
adequadamente.

DRA. MILENE MASSUCCI BISSOLI
Otorrinolaringologista - CRM: 125007
Rua Cayowaa, 1071 – conjunto 161
Tels.: (11) 3803-7650 / (11) 98208-1152
www.clinicalividi.com.br
www.otorrinomilenebissoli.com.br

DR. MARCELO MENDES LAVEZZO 
Oftalmologia - CRM: CRM: 129.336
Rua Cayowaá, 1071, conjunto 161 
Fones: (11) 3803-7650 / (11) 98208-1152
www.clinicalividi.com.br

SUA VISÃO É 20/20 EM 2020?

Vários estudos demonstraram 
que as pessoas têm mais medo 
de perder a visão, do que ter cân-
cer, derrame ou infarto. Embora 
81% dos adultos relatem saber 
sobre a saúde ocular, menos de 
5% saberia identificar as princi-
pais causas de cegueira. E você? 
Conhece as principais doenças 
oculares? No Brasil, as principais 
causas de cegueira são: catara-
ta, glaucoma e doenças retinia-
nas. Mas por que saber disso 
seria importante? Basicamente, 
porque a maioria das doenças 
oftalmológicas são silenciosas e 
demoram a manifestar os sinto-
mas. Então, muitas vezes, espe-
rar ter um sintoma visual pode ser 
tarde demais. Os oftalmologistas 
são os profissionais capacita-
dos para avaliar e diagnosticar 
as doenças oculares de maneira 
precoce e tratá-las da melhor ma-
neira possível. Em Oftalmologia, 
20/20 é a ”visão 100%”, ou seja, 
quando você é capaz de enxer-
gar as menores letras no teste da 
visão. Você já programou sua vi-
sita oftalmológica em 2020 para 
verificar se é 20/20?
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SAÚDE E BEM-ESTAR

COACHING

FISIOTERAPIA

RENATA ESCORCIO 
Professora na PUC-SP, atende fisiotera-
pia geral, dor lombar e cervical crônicas, 
Reeducação Postural Global (RPG), re-
abilitação cardiopulmonar e doenças 
neuromusculares.
Endereço: Rua cardoso de Almeida, 313 
cj 121
Telefone: (11) 99844-0695

FONOAUDIOLOGIA

CLINICA DIAÍLZE VIEIRA ROCHA PACITO
A Clínica de Saúde em Fonoaudiologia 
Diailze Vieira Rocha Pacito CRFa 4343 traz 
aos moradores de Perdizes e Região aten-
dimento com excelência na área dos Dis-
turbios da Linguagem e Aprimoramento da 
Comunicação Oral e Gráfica. Nosso aten-
dimento e tratamento são individualizados, 
atendendo as necessidades particulares de 
cada paciente. Atendemos pacientes infantil e 
adulto. Rua Cardoso de Almeida, 788 Cj. 74
Tels: (11) 3872.9562 / (11) 99907.1242 (whatsapp)

CAROLINA RODRIGUES 
PSICOPEDAGOGA E PEDAGOGA 
CONTATO: (11)3826-0213

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM... 
E AGORA?

A dificuldade de aprendizagem é 
algo mais comum na vida escolar 
do que se imagina. As crianças e 
os adolescentes passam a sentir 
angústia e ansiedade, diante da 
impossibilidade de aprender de 
maneira fluida e tranquila. É fun-
damental que todos os envolvidos 
no processo educativo tenham um 
olhar atento em relação às dificulda-
des, observando se são momentâ-
neas ou se permanecem durante al-
gum tempo. As dificuldades podem 
surgir de fatores orgânicos, ambien-
tes ou até mesmo emocionais e é 
importante que sejam descobertas, 
possibilitando um trabalho focado 
na dificuldade de cada indivíduo. 
O psicopedagogo, profissional que 
tem a função de atuar no aspecto 
clínico, no qual o trabalho consiste 
em ser um mediador da aprendiza-
gem em caráter preventivo e inter-
ventivo, tem papel fundamental na 
análise do diagnóstico. A parceria 
entre médicos, psicólogos, psico-
pedagogos, escola e demais profis-
sionais da área é essencial. Sendo 
assim, o aluno conseguirá superar 
seus desafios e obter resultados 
significativos no processo de ensi-
no/aprendizagem. 

CUIDADORA A PROCURA DE EMPREGO

SENHORA À PROCURA DE VAGA DE 
EMPREGO COMO CUIDADORA
Francisca Dias cuidadora de idosos
atendimento domiciliar experiencia 
em Carteira com formação 
comprovada! 
Disponibilidade p/ Cuidadora 
Folguista (Finais de Semana e 
Feriados) ou de seg á sexta-feira- 
Horários Noturno.
Jovem senhora de muita 
responsabilidade, comprometimento, 
sem vícios, disponibilidade para 
início imediado. Possuo Carta de 
Referencia.
Tel: 4117-8283 / 94981-1402 Contato  
após 18:30hs

OTORRINOLARINGOLOGIA

ODONTOLOGIA
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COMPRAS E SERVIÇOS

AULAS DE INGLÊS

COSTURA EM GERAL

LAVANDERIA/PASSADORIA

PAPEL DE PAREDE / DECORAÇÃO

TEACHER M. CELINA MOURA 
PEREIRA KANSAS - USA
A minha prioridade é a necessidade 
do aluno. Cursos personalizados para 
executivos, e para viagens a trabalho 
ou lazer. Aulas em grupo ou individuais. 
Cursos regulares ou business. Todos 
os níveis. Agende uma aula de 
conhecimento, sem compromisso e 
certifique-se do seu nível.
Telefone(11) 99969-2696 (11) 3864-1874
E-mail: mcelinapereira@hotmail.com

PARA PARTICIPAR DA NOSSA
SEÇÃO “COMPRAS E SERVIÇOS”

LIGUE: (11) 3313-8080

GASTRONOMIA

PSICÓLOGA / TERAPEUTA FAMILIAR 
SISTÊMICA
Melissa Santini, psicóloga formada pela 
PUC, especialização em terapia sistêmi-
ca. Atendimento individual, casal e famí-
lia. Online e presencial.
Insta: @psi.melissasantini
Tel: 11 96307-4678
Rua Cardoso de Almeida, 788
psicologa@melissasantini.com

COMPRAS E SERVIÇOS

CURSO DE ITALIANO

MÓVEIS PLANEJADOS E SOB MEDIDA

MÓVEIS MARGIL
Loja de móveis, convencionais e 
planejados, sob medida, com tradição 
de mais de 50 anos.
Garantimos qualidade, acabamento, 
além da entrega e a montagem no prazo.
Não temos reclamações nos órgãos de 
proteção ao consumidor.
Tradição em móveis. Podemos ir no 
local medir ou mandando a planta a 
gente faz o orçamento.
Veja os projetos executados através do 
Instagram: @margil_moveis 
e Facebook: Margil Móveis.
Faça seu orçamento pelo:
WhatsApp: (11) 99976-9965 (Marcos Gil) 
ou e-mail:magil@superig.com.br.
Tel.:(11) 3931-5855
www.margilplanejados.com.br
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NOSSAS REDES SOCIAS

Alambique

QUE AGITARAM
VEJA OS POSTS

NOSSAS REDES SOCIAIS

SIGA-NOS:

E FIQUE POR 
DENTRO 
DAS ULTIMAS 
NOVIDADES DO 
NOSSO BAIRRO

REVISTAPERDIZES
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Marketing
Digital
sob medida

para o seu negócio

OBJETIVO       PERSONALIZADO       FOCO EM RESULTADOS

A Gabel Comunicações possui uma equipe de profissionais especializados

 para cuidar do marketing digital da sua empresa. 

Independente do porte do seu negócio, ou do segmento de atuação, 

criamos um planejamento de comunicação sob medida. 

- Planejamento estratégico
- Produçao de conteúdo
- Artes gráficas, fotografia e vídeos
- Rotina de postagens

- Segmentação de postagens
- Análise do público alvo
- Relatórios
- Criação e manutenção de sites

(11) 3313-8080

(11) 96857-0672 

gabel.comunicacoes
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