
EX
EM

PL
A

R
 G

R
AT

U
IT

O
 - 

VE
N

D
A 

PR
O

IB
ID

A

E REGIÃOE REGIÃOE REGIÃO

REVISTA DE
www.higienopolisdigital.com.brwww.higienopolisdigital.com.brwww.higienopolisdigital.com.brwww.higienopolisdigital.com.brwww.higienopolisdigital.com.br

REVISTA DE
www.higienopolisdigital.com.br

REVISTA DEREVISTA DEREVISTA DE

E REGIÃO

REVISTA DE
ANO 20 - N.120

Higienópolis App www.higienopolisdigital.com.brrevistadehigienopolisrevistadehigienopolis

M AT É R I A  D E  C A PA

MOTIVOS PARA AMAR HIGIENÓPOLIS
Avenidas largas e repletas de casarões antigos, prédios dos anos 50 e ruas

arborizadas fazem das redondezas o local perfeito para andar a pé

ADRIANA
VILARINHO

D E S TA Q U E

Em um bate-papo a médica 
dermatologista conta suas 
experiências e novidades
na área da saúde da pele
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#120

CARO
O isolamento social provocado pela pande-

mia do coronavírus criou situações que merecem 

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 ani-

versário, parentes e amigos vão ao terraço, ou jane-

las dos prédios e fazem suas homenagens. Muitos 

moradores revelaram seus talentos artísticos can-

tarolando nas varandas ou nas áreas comuns dos 

edifícios sem aglomeração. Sim, essa pandemia fi-

cará para sempre na memória de todas as gerações, 

de todos os cantos do nosso bairro e do mundo. 

A pandemia despertou mais motivos para 

amar o nosso bairro e gostaríamos de saber quais 

são os seus. Os nossos revelamos na matéria de 

capa, desta edição, confira!  

Nunca tivemos tão longe fisicamente e tão 

perto virtualmente. Esperamos que tudo passe o 

mais rápido possível e que todos se encontrem 

com saúde.

Boa leitura!

Alexandre Gabel

Tel.: (11) 3313-8080
www.gabel.com.br
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PERSONALIDADES Por Tatiana Kielberman | Fotos: Divulgação

Alon Lavi chegou ao Brasil em 
agosto como Cônsul Geral de Israel 
em São Paulo. Desde 2016, o diplo-
mata era o Chefe Adjunto da Missão 
na Embaixada de Israel na Cidade do 
México.

Nasceu na região de Modi’in, em 
Israel. Formou-se Engenharia Biotec-
nológica pela Universidade Ben-Gu-
rion, em Israel e se tornou mestre em 
Resolução de Conflitos e Negociação 
pela Universidade Bar Ilan, em Israel.

Na opinião do Cônsul, a alegria 
contagiante, a culinária diversa e o ca-
lor humano brasileiros são qualidades 
muito apreciadas por quem vem de 
fora. E essa conexão proporciona o 
crescente número de turistas israelen-
ses visitando as mais diversas cidades 
brasileiras. 

Lavi considera o Brasil um país 
maravilhoso, que já recebeu e ainda 
recebe imigrantes do mundo todo. E, 
do seu ponto de vista, todos convivem 
muito bem, de forma pacífica. Para o 
Cônsul, o país é um exemplo de coe-
xistência, e ele fica feliz que a cultura 
judaica seja tão bem recebida por aqui. 

Outro ponto importante, sob o 
seu olhar, é poder manter as tradições 
judaicas no Brasil. Poder guardar o 
Shabat e as festas e, devido à comu-
nidade judaica vibrante, encontrar 
comida kasher, escolas judaicas e fre-
quentar o clube A Hebraica, que pro-
move e preserva a cultura judaica em 
São Paulo.

Lavi está em São Paulo há ape-
nas seis meses, mas enxerga que a ci-
dade tem tanto a oferecer que parece 

muito mais tempo. Ele visitou, com 
sua família, muitos parques, como o 
Ibirapuera e o Trianon, que são perto 
de sua casa, praças e museus, como o 
Museu Catavento, que as crianças ado-
raram. Fora a variedade gastronômica, 
com restaurantes de todos os gostos, o 
que, em sua opinião, é incrível. 

Um dos principais hobbies do 
Cônsul é cozinhar! Para ele, gastrono-
mia é sempre uma oportunidade de co-
nhecer outras culturas. Assim como Lavi 
gosta de conhecer a culinária dos lugares 
onde vive, aprecia compartilhar a culi-
nária israelense, que é parte importante 
da cultura israelense e da cultura judaica. 
Por isso, ele sempre convida as pessoas 
para comerem em sua casa e cozinha 
com os filhos, que adoram participar do 
preparo dos alimentos. 

ALON LAVI
O CÔNSUL GERAL DE ISRAEL EM SÃO PAULO
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Médica dermatologista e mem-
bro da Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD), Adriana Vilarinho 
coordena, de perto, as cinco unidades 
da clínica que tem seu nome como 
marca, à frente de uma grande equi-
pe de médicas dermatologistas com 
títulos de especialistas reconhecidos 
pela SBD, que atuam com objetivo de 
tratar doenças como câncer de pele, 
manchas e alergias, e, claro, também 
cuidam da parte estética, ou seja, pele 
saudável e bonita numa visão global 

CLÍNICA ADRIANA VILARINHO
INAUGURA MAIS UMA UNIDADE
A SERVIÇO DA SAÚDE DA PELE

do paciente.
A primeira unidade foi a do 

Jardim Paulista; de lá pra cá já se 
passaram 23 anos de experiência e 
dedicação aos pacientes. Referência 
em tratamentos e procedimentos fa-
ciais, corporais, capilares e íntimos, 
a Clínica Adriana Vilarinho tem um 
olhar mais completo no momento 
do atendimento. Busca com exames 
laboratoriais e exame de bioimpedân-
cia, obter informações detalhadas do 
paciente, e desta forma atendê-lo de 
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DESTAQUE

forma mais ampla.
Para atender a demanda dos 

procedimentos e tratamentos cor-
porais, todas as unidades  da Clíni-
ca Adriana Vilarinho contam com o 
Espaço Rosa Flor, formado por uma 
equipe de fisioterapeutas, biomédicas 
e esteticistas, que realizam a avaliação 
e indicação personalizada dos trata-
mentos, sempre acompanhados sob 
a supervisão de uma dermatologista.

Assim como em todas as áreas 
médicas, a dermatologia e todos os 

adriana vilarinho dupla materia.indd   2 2020-04-30   5:44:45 PM



tratamentos estéticos se beneficiam 
diretamente dos avanços da tecnolo-
gia, equipamentos modernos de últi-
ma geração, métodos comprovados, 
cosméticos e técnicas cada vez mais 
eficazes  utilizados em prol da saúde, 
da beleza e da jovialidade que todos 
buscam.

 
Revista Higienópolis – Dra. Adriana, 
podemos dizer que o advento da lon-
gevidade está diretamente ligado ao 
sucesso e significativo crescimento da 
área da beleza?
AV: Longevidade está relacionada 
ao desenvolvimento da medicina e, 
com isso vivemos mais. Justamente 
pelo fato de vivermos mais, as pes-
soas querem se cuidar mais e ter uma 
aparência saudável e jovial com esses 
cuidados.
Revista Higienópolis - Sabemos que 
tem aumentado, significativamente, 
a procura masculina por tratamen-
tos estéticos. Quais tratamentos são 
realizados hoje nas Clínicas Adriana 
Vilarinho para atender a demanda 
masculina?
AV: Os homens são excelentes pa-
cientes. Realmente a procura tem au-
mentado, pois estão mais preocupa-

dos em se cuidar. Fazem tratamentos 
capilares, tratamentos para manchas, 
avaliação, diagnóstico e tratamentos 
para câncer de pele, além de trata-
mentos estéticos para gordura loca-
lizada e outros. Hoje temos 40% de 
pacientes do público masculino.
Revista Higienópolis - Tratamentos 
faciais, corporais, capilares e íntimos. 
A clínica atende as quatro áreas. Po-
deria destacar um tratamento/pro-
cedimento para cada área, em que a 
clínica Adriana Vilarinho se destaca?
AV: Todos os tratamentos e tecnolo-
gias são ótimos, modernos e sua efi-
cácia varia de acordo com as necessi-
dades e expectativa do paciente.
A toxina botulínica e bioestimulado-
res estão entre os tratamentos esté-
ticos mais procurados, assim como 
a tecnologia de congelamento para 
a eliminação de gordura localizada e 
a radiofrequência para tratamentos 
contra flacidez corporal e facial. Os 
tratamentos a laser fracionado, alia-
dos às aplicações de ativos por intra-
dermoterapia são muito procurados 
para cuidados com os cabelos para 
fortalecimento, diminuição de queda 
e crescimento. Para a parte íntima, os 
lasers também funcionam muito bem.

Serviço:
Clínica Adriana Vilarinho 
CRM: 78.300  /  RQE: 27614
Unidade Sírio 
Rua Adma Jafet, 74 - 14° andar 
(11)3884-9999 / (11)99468-3901 
www.adrianavilarinho.com.br 
@clinicaadrivilarinho
@rosaflor.estetica
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Revista Higienópolis - Hoje em dia a 
tecnologia é uma forte aliada nos pro-
cedimentos estéticos e consequente-
mente nos resultados. Quais são os 
equipamentos que a Dra destacaria, 
hoje, como sendo os tops de linha da 
clínica?
AV: Todas as tecnologias que utili-
zamos hoje nas clínicas são eficazes 
e seguras. Temos contato constante 
com grupos em Harvard que sempre 
estudam e desenvolvem novas tec-
nologias. Todos os nossos aparelhos 
possuem tecnologia de ponta e entre 
eles destaco: Criolipólise - tratamen-
tos para gordura, Laser de picosse-
gundos - para manchas, Ultrassom 
macro e microfocado – para flacidez 
e o diagnóstico de câncer de pele atra-
vés de Dermatoscopia digital. 
Revista Higienópolis - Temos novida-
des em procedimentos, equipamen-
tos e produtos?
AV: Estamos na expectativa de um 
Laser para acne que deve chegar ain-
da em 2020. Ele trata a lesão ativa e 
destrói a glândula de oleosidade.
Revista Higienópolis - Existe algum 
critério na hora de escolher um ponto 
para inaugurar uma unidade?
AV: Na verdade fazemos um estudo 
detalhado antes de escolher os bair-
ros, para estarmos sempre o mais 
próximo possível dos nossos pacien-
tes. Além disso, buscamos espaços 
que sejam amplos e confortáveis, para 
que possamos manter a excelência em 
nosso atendimento, proporcionando 
experiências únicas a cada paciente. 

adriana vilarinho dupla materia.indd   3 2020-04-30   5:45:21 PM
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ESPAÇO BY LARISSA YUASA
A massoterapeuta Larissa Yuasa vem mostrando todo o seu talento em massa-
gens manuais pelo bairro de Higienópolis e Região, aonde vem ganhando cre-
dibilidade. Se especializou no Japão, em nove técnicas de massagens orientais. 
Já no Brasil, se formou em massoterapia e realizou renomados cursos da área 
da estética, como por exemplo Método Drenodetox Power pela querida Nany 
Motta e Estética Paliativa (massagens em pacientes oncológicos) pela Vanessa 
Monteiro, além das massagens especiais em gestantes e idosos a Larissa se des-
taca também em massagens como o Shiatsu, a Relaxante, Drenagem linfática e 
Modeladora. Seu conhecimento em massagens lhe abriu portas em Spas famo-
sos, onde conquistou muitos, inclusive celebridades... O Espaço By Larissa foi 
idealizado com carinho para atender a todos com conforto e qualidade. Venha 
nos fazer uma visita. Estamos na Rua Dr. Veiga Filho, 696. Para agendamentos 
e informações: (11) 95147-0625 / Whatsapp.

ODONTOLOGIA  MODERNA 
Com grande alegria a Goldmann odontologia faz 27 anos. Nestes anos pra-
ticando uma odontologia diferenciada, o Dr. Sidnei Goldmann sempre estu-
dando para trazer novas tecnologias, tratamentos mais rápidos e previsíveis 
e com muita qualidade. Hoje com mais de seis mil implantes instalados com 
índice de sucesso altíssimo, a grande diferença do consultório é o tratamento 
humanizado que oferece ao paciente muita confiança, conforto, personali-
zando cada atendimento de acordo com as necessidades de cada paciente. 
Com isso a Goldmann Odontologia desmistifica desenvolve altos padrões de 
atendimento. Rua Dr. Veiga Filho, 350, conj.1203 l / telefone: (11) 3664-7056
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QUIROPRAXIA
A SAÚDE DA COLUNA
Você sofre com dores? Livre-se delas, 
sem remédios, sem cirurgias. Conheça 
a QUIROPRAXIA ela pode te ajudar. 
Saiba também, que a maioria das do-
res é proveniente da inervação da Co-
luna Vertebral, para tirar dúvidas aces-
se:  www.quiropraxiayorge.com.br.
Dr. Yorge Z.C.Luna – Ortopedista e 
Quiropraxista

DE VOLTA ÀS ORIGENS
Existem marcas no segmento de equipamentos e acessórios para motocicletas e moto-
ciclistas que se confundem com a própria história da motocicleta no Brasil são marcas 
que foram construídas sob fortes princípios de dedicação e excelência no trabalho 
o que acabou por torná-las referências em seu segmento de atividade. Uma dessas 
marcas é a Casa do Capacete,  o tempo passou, mas as raízes se mantiveram onde 
tudo começou e foi idealizada a criação da empresa Casa do Capacete, que se mantém 
viva, grande e realizada e é com muito sucesso que retorna ao bairro onde nasceu: o 
Pacaembu. Este tempo remete à família que se uniu para conquistar um grande sonho 
registrado no mercado como uma marca com bases sólidas e idoneidade, que oferece 
os melhores produtos e marcas do mercado para seu cliente, sempre com os mesmos 
valores de quando iniciou. Cada etapa planejada com criatividade e muita emoção, 
hoje o bairro do Pacaembu recebe de braços abertos a loja Casa do Capacete líder no 
segmento onde atua sempre a cada dia buscando entender e atender seu cliente de 
forma única e trazer movimentos para este segmento que é muito importante para a 
segurança de quem utiliza estes produtos e acessórios. Em todos estes anos a empresa 
foi se aprimorando e adquirindo novas tecnologias para trazer o melhor, assim a Casa 
do Capacete recebe o seu cliente com a mesma tratativa que antes, como se estivesse na 
sua própria casa com carinho e muitas novidades, sabemos que muitas mudanças ocor-
reram neste período, mas o que importa é a raiz se manter forte e o sentido de continui-
dade reviver este passado com muita dedicação, sempre pensando no seu cliente. Av. 
Pacaembu, 1020 / (11) 3161-6782 / (11) 96473-9965 / www.casadocapacete.com.br
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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 pas-
sa a oferecer toda linha Trek e atender um público exigente e cada vez 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 precisa conhecer a Tutto Bike. Temos bikes novas e usadas, acessórios, peças 
e componentes, vestuário masculino e feminino, realizamos manutenção em TO-
DAS as marcas e serviço delivery”, ressalta Roberto Allegrine, sócio. Não importar 
qual a função da sua bike, atividade física, diversão, transporte ou ciclismo profis-
sional, 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

TUTTO BIKE 44 ANOS DE DEDICAÇÃO AO CICLISMO

VENDA SUAS JOIAS E REALIZE 
SONHOS E DESEJOS ATUAIS!
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. Alamo 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. Agende um ho-
rário! Alamo Joias - Um novo conceito 
em avaliação e compra.
www.alamojoias.com.br

CLÍNICA LONGEVIDA HIGIENÓPOLIS
Inaugurada no segundo semestre de 2019, a Clí-
nica Longevida Higienópolis através do Dr. Bre-
no Platzeck, pós-graduado em nutrologia, endo-
crinologia/metabologia e ciências da longevidade 
humana, oferece o que há de mais moderno para 
o tratamento da obesidade, com foco em saúde, 
bem-estar e uma vida longeva. Venha se consultar 
em um ambiente agradável com o doutor que sente 
prazer em fazer seus clientes felizes, saudáveis com 
seu jeitinho simples do interior. Clínica Longevida 
Higienópolis: Av. Angélica, 916 – conj. 301. Tels.: 
(11) 3666-6880 e (11) 93344-5198.
Instagram: @clinicalongevidahigienopolis

REVISTAHIGIENOPOLIS REVISTAHIGIENOPOLIS
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MOTIVAÇÃO E BOM HUMOR PROLONGAM A VIDA 
COM QUALIDADE E PROPORCIONAM MAIOR
PRODUTIVIDADE ÀS EMPRESAS
Fazendo um tremendo sucesso on line e off  line, o rabino Sany Sonnenrei-
ch, mais conhecido como Rav Sany, diretor dos centros judaicos para jovens 
em São Paulo Makom Jardins-Moema, vem sendo requisitado para proferir 
palestras motivacionais tanto para o público corporativo como para turmas 
fechadas de todas as idades. As empresas o procuram muito pois buscam maior 
bem estar de seus profissionais e reumanização do ambiente aliados à maior 
produtividade. Os seus vídeos, no canal do Youtube, postagens no Instagram 
e Facebook - todos @byravsany - veem atraindo muitas pessoas de diversas 
regiões do Brasil e do mundo em busca de uma palavra boa, de uma mensagem 
com sentido e de uma experiência que possa transformar as suas vidas e dar a 
elas mais significado, sempre com muita irreverência e bom humor. Para con-
tratar suas palestras, entre em contato pelo telefone: (11) 2738-4851 ou e-mail: 
cibele@adcompress.com.br

ESQUINA DO FUAD
LANÇA DRINKS ESPECIAIS  
A esquina mais famosa de Santa Cecília, 
lança uma carta de drinks refrescantes, 
que inclui Margarita, Espanhola, Ape-
rol e Gin Tônica, em deliciosas versões. 
Para acompanhar a casa oferece várias 
opções de petiscos, destacando o Boli-
nho de Carne Seca, Espetinhos e Car-
nes Especiais assadas em churrasqueira 
a carvão. Venha conferir! Rua Martim 
Francisco, 244. Telefone: (11) 3825-
1031. Whatsapp: (11) 99998-9895. E-
mail: contato@esquinadofuad.com.br 
/ Funcionamento: segunda a domingo 
das 11h à 01h (manhã) 

 
O Espaço Dome combina experiência em cuidados 
clínicos e estéticos com alta tecnologia israelense para 
oferecer aos seus clientes tratamentos de última ge-
ração. Com foco em procedimentos minimamente e 
não invasivos, a clínica conta com médicos especiali-
zados e esteticistas certificados para promover trata-
mentos seguros e eficazes. Localizada na Av. Angélica, 
2163 cj 133/134, 13º andar - Higienópolis, São Paulo 
– SP funciona de segunda a sexta- feira das 9h às 18h. 
Whatsapp: 11 94547-1428. 

CONHEÇA O ESPAÇO DOME,
REFERÊNCIA EM SAÚDE E ESTÉTICA
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NOVO ESPAÇO DE BELEZA
EM HIGIENÓPOLIS
Instalado num charmoso sobrado na Rua 
Piauí, 368, o recém-inaugurado Hair Stu-
dio Higienópolis, chega ao bairro para 
atender clientes exigentes, que procuram 
equipe de profissionais qualificados, am-
biente aconchegante e familiar. “Monta-
mos um espaço que atenda as principais 
necessidades no mundo da beleza: cabe-
leireiro feminino e masculino, manicure, 
maquiagem, depilação, designer de so-
brancelha, escova progressiva, tratamento 
capilar e estética. Um lugar que propor-
ciona bem estar, relaxamento e serviços 
de excelência”, ressaltam Lucia Helena 
e Hamilton Tambelini, proprietários. O 
horário de funcionamento: segunda-feira 
com agendamento prévio e de terça a a 
sábado das 8h às 18h (11) 97188-9465
@hairstudiohigienopolis (F)hairstudiohigienopolis

ODONTOLOGIA INTEGRADA 
Uma saúde bucal plena você consegue com a odontologia integrada. 
Através dela o paciente faz todos os procedimentos com a mesma equi-
pe de profissionais conceituados e consegue, assim, alcançar os melho-
res resultados e benefícios com economia de tempo, dinheiro e atendi-
mento diferenciado. A Clínica Evangelisti chegou trazendo eficiência e 
tecnologia com alto padrão de qualidade. Proporcionamos o sorriso que 
você merece. Prezamos por um excelente acolhimento aos pacientes, 
proporcionando bem-estar e eficiência no atendimento com uma estru-
tura adequada, para atender cada um na sua individualidade com con-
fiança, segurança e respeito. Evangelisti Odontologia – Tel.: 3255-1213 
– Cel.: 99196-3807 – Endereço: Rua Itacolomi, 622 – Higienópolis.

VILABOIM BARBEARIA,
UNIÃO DO CLÁSSICO COM A MODERNIDADE  
Localizada na Rua Armando Penteado, 36, a Barbearia é novidade no bairro e 
foi decorada para encantar o público de bom gosto de Higienópolis. O char-
me e elegância do ambiente seguem as linhas da barbearia clássica que conta 
com belas cadeiras modelo Xerife ao estilo dos anos 40, poltronas e o sofá de 
espera modelo chesterfield em couro preto que saltam aos olhos e, claro, téc-
nicas modernas e recursos atuais, alinham o melhor dos dois estilos na medida 
certa. Homenageando a famosa Praça Vilaboim, por estar localizada aos arre-
dores dela, a Barbearia juntou-se a estabelecimentos renomados, conhecidos 
na região: Padaria Barcelona, Restaurante Paris6, Hamburgueria ElBlack, Sushi 
Papaia, salão de beleza feminino Light Look, entre outras casas. Nossa suges-
tão: Conheça a Vilaboim Barbearia: Barboterapia, Barba Simples, Hidratação 
Barba, Pigmentação Barba, Corte, Botox e Limpeza de Pele. Terça a Sábado 
das 9h às 20h (11) 9 5245-1837  / @vilaboimbarbearia
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Sem aviso prévio, nossas vidas podem mudar e tomar uma nova forma, com novos desafios, como estamos vivenciando. 
Esta é uma experiência única e inédita, no formato e condições, que o planeta inteiro está vivendo! Devido à pandemia do 
Coronavirus, uma doença que põe em risco parte significativa da população, fomos instruídos pelas autoridades em nos 
confinar ao máximo em nossas casas, o que causa diversas reações nas pessoas. 

A verdade é que essa realidade nos apresenta oportunidades únicas. São lições como humildade, fraternidade, 
responsabilidade, crescimento pessoal, entre muitas outras. O mundo, depois dessa experiência, definitivamente não será 
o mesmo que conhecíamos. A humanidade é chamada a uma enorme introspecção, a voltar a encontrar o seu interior, a 
lembrar dos valores que devem ser o centro de nossas vidas, reavaliar o sentido da vida.

O fato de um vírus microscópico vencer o ser humano, mesmo que momentaneamente, tem um impacto muito 
grande em seu ego, em achar que é um semi D’us. Veio para induzir à reflexão, mas não à reflexão pessimista e sim ao 
pensamento evolutivo, de superação, onde a humildade mostra que não somos os todo poderosos, mas pertencentes a 
um todo onde devemos respeitar uns aos outros e a natureza, para, igualmente, sermos respeitados. Um ambiente onde a 
arrogância só nos leva ao precipício, igual ao que estamos vivenciando no momento. 

Sempre bati e continuo batendo na tecla de que em todas as circunstâncias devemos focar no que há de bom e positivo 
igual a Torá escreve que umas das características mais  nobres é o Ain Tová (a visão positiva).Devemos sempre ter fé e 
manter a autoestima alta. Quem tem fé tem alegria interior! E é nesse momento que peço que analise comigo a diferença 
entre fixar uma meta e o caminho para concretizá-la.

Vamos imaginar que alguém decidiu escalar o Everest. Quanto tempo ele demorou para fixar esse objetivo? Alguns minutos 
ou algumas horas? Agora para ele conseguir escalar e chegar ao topo do monte, quantos meses ou até anos de preparo 
fisico, emocional e psicológico ele não vai precisar para escalar e chegar lá? E, ao concretizar a meta, quanto tempo irá durar 
o momento da realização? Ele chegará ao topo, tirará uma selfie, obviamente para postar nas redes, e irá descer. A meta em si 
durou algumas horas e o caminho para chegar até a realização durou meses ou até anos! Mas a experiência em si, desde a sua 
concepção, foi marcante em sua existência! Fez a diferença e mexeu em sua autoestima como um todo, mostrando que é 
capaz, pode se superar e conquistar coisas que nunca imaginou que conseguiria. Mexeu em todo o seu ser!

Nossa meta nesse exato momento é vencer o corona vírus e iremos vencê-lo. Tenho certeza! Mas o caminho para tal 
inclui o isolamento e outras medidas restritivas que podemos escolher curtir, ter uma experiência enriquecedora ou sofrer. 
Com certeza, o melhor será ter uma experiência prazerosa e evolutiva.

Antes de reclamarmos, pensemos, com exemplo forte, na jovem Anne Frank, que ficou em um esconderijo por 25 meses 
sem poder fazer barulho, sem wifi, sem ar-condicionado, sem nenhum luxo e conforto que as famílias em quarentena 
possuem em seus lares atualmente.  

Não podemos desperdiçar essa grande chance de reavaliar nossos valores e, depois dessa tempestade, olhar para trás 
com orgulho do que fizemos e muito mais sensíveis às coisas mais simples que antes eram banalizadas pela sociedade. 
Em meu canal do Youtube (By Rav Sany) estou postando pílulas motivacionais. Em uma das mensagens para a 
quarentena, citei o grande rei de Israel, David, que em sua vida pessoal enfrentou algumas quarentenas. Uma delas 
ocorreu na caverna enquanto fugia do rei Saul o qual desejava matá-lo. Vocês sabem o que ele fez dentro da caverna de 
quarentena? Compôs para nós o capítulo 142 dos Salmos! Ele extraiu de toda aquela situação uma música. No final, 
tudo deu certo em sua vida, ele escapou da morte e virou rei. D’us só o colocou naquela situação para que escreva 
para nós aquele Salmo. Sem ela, não teríamos sua inspiração e sua luz em potencial não seria materializada.

Muitas vezes como agora, o Criador nos coloca em situações difíceis mas são elas que nos fazem extrair a 
mais bela música escondida dentro de nossos corações.

Focar no caminho com alegria, força, motivação e se orgulhar no futuro próximo de nosso crescimento 
que será notável depois que sairmos dessa caverna é o nosso objetivo no momento. Motive-se e tenha fé!

confinamentoAutoestimaem alta no

– por rabino Sany Sonnenreich

/byravsany /byravsany /byravsany
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CASAMENTOS
NA CAPELA DO SION

A Capela do Sion realiza casamentos 
e está entre as preferências de muitos 
casais de noivos que procuram na ci-
dade um lugar acolhedor e sofisticado. 
Contamos com uma arquitetura espe-
cial, no estilo neoclássico. O projeto é 
do escritório de Ramos de Azevedo, 
responsável por várias outras obras 
importantes espalhadas pela cidade de 
São Paulo. Venha nos visitar! Av. Higie-
nópolis, 983. Telefone: (11) 99441-9940.
E-mail: atendimento@capeladosion.com.br   
site: www.capeladosion.com.br

HIPNOSE CLÍNICA E LIBERDADE EMOCIONAL
Você sabe qual é a grande vantagem de um tratamento terapêutico que utiliza a Hipno-
se 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 res-
postas emocionais e comportamentais que estão te incomodando 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 Bergel 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, cj. 98 / (11) 987065121

MUITO MAIS DO QUE APENAS UMA VIAGEM DE GRAÇA PARA ISRAEL  
Já imaginou conhecer um país cheio de encanto, com muita história, cultura, 
diversão, fazer amigos de todo o mundo? E se tudo isso for de graça? O Taglit 
é um presente para todos os jovens de 18 a 32 anos que tenham ascendência ju-
daica (pelo menos um avô) e que nunca tenham ido para Israel em um programa 
após os 18 anos e por mais de 3 meses. Interessou-se? Não perca a oportunidade 
de conhecer Israel com o maior operador do Taglit: TLALIM ISRAEL OU-
TDOORS! Para mais informações entre no nosso site ou nos envie uma mensagem: 
whatsapp (11)99635-7624   www.tlalimbrasil.com /  e-mail fafa@tlalimbrasil.com   
@israeloutdoors_brasil

CONTE PARA NÓS
AS NOVIDADES

DO SEU NEGÓCIO
TENHO O SEU ESPAÇO NESTA SEÇÃO E 

TAMBÉM EM NOSSAS PÁGINAS DO
FACEBOOK E INSTAGRAM

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE: (11)3313-8080 
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Com o avanço tecnológico, a medicina brasileira 
mudou sua característica de curativa para preventiva. 
A longevidade está associada a uma série de ativida-
des realizadas ao longo da vida que ajuda na preven-
ção de várias doenças comuns na velhice. As doenças 
associadas ao processo de envelhecimento podem ser 
prevenidas ou adiadas.

“Surgiram diversos tratamentos para doenças, que 
no passado eram letais para nós. Nos dias de hoje 
a preocupação em envelhecer com qualidade de vida 
aumentou muito e, ao pensar nisso, sempre falo com 
meus pacientes como é importante aliar hábitos sau-
dáveis, criando equilíbrio entre o corpo e a mente”, 
afirma o médico especialista em longevidade e obesi-
dade Breno Platzeck Mortensen.

O especialista explica que uma simples atividade fí-
sica, como 30 minutos de caminhada, aliada ao exercí-
cio resistido - musculação, pilates - é fundamental para 
evitar a perda de músculo ao envelhecer, conhecida 
como sarcopenia. “Essa musculatura ajudar a proteger 
de quedas na melhor idade dando sustenção para o 
corpo realizar atividades simples do dia a dia,protege 
o sistema cardiovascular de várias doenças e melhora 
a função cognitiva. Devemos ter autocontrole com a 
nossa saúde, com visitas periódicas ao médico e reali-
zações de exames laboratoriais”, afirma Dr.Breno.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de 
mortalidade no mundo, favorecendo o surgimento e 
o agravamento de uma série de doenças, como as car-
díacas, diabetes e câncer.

Ainda de acordo com a OMS, até 2025 o Brasil será 
o sexto país do mundo em número de idosos. A expecta-
tiva média de vida também aumentou acentuadamente 
no país. Este acréscimo do número de anos de vida, 
no entanto, precisa ser acompanhado pela melhoria ou 
manutenção da saúde e qualidade de vida.

Homens e mulheres com hábitos de vida saudáveis 
vivem por mais tempo e com maior qualidade de vida. 
Por isso, nunca é tarde para se adotar um estilo de vida 
saudável. É sempre importante refletir sobre a criança 
de ontem que é o adulto de hoje e será o avô ou avó 
de amanhã.

Dr. Breno Platzeck Mortensen - CRM 176770
Av. Angélica.  916 - CJ.301
Tels.: (11) 3666-6880 - (11) 93344-5198
Facebook: ClinicaLongevidahigienopolis/
Instagram: @clinicalongevidahigienopolis
Site: longevidahigienopolis.com.br
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Os segredos da
longevidade

Dr. Breno Platzeck Mortensen,
pós-graduado em Nutrologia, 

Endocrinologia e Metabologia e 
Ciências da Longevidade Humana 

e membro da ABESO
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MICROPIGMENTACAO 
IMPECÁVEL
A micropigmentação vem tomando 
grandes proporções entre as mulheres 
que querem realçar sua beleza. Desenhar 
suas sobrancelhas. Porém é importante 
estar atenta nos detalhes antes de reali-
zar este procedimento. Por isso a nossa 
profissional Priscila Monteiro, além de 
ministrar cursos, também se especializa 
o tempo todo, assim você fica mais tran-
quila em realizar o procedimento. Quer 
saber mais?  Allume By Wesley Nobrega 
Rua Monte Alegre, 693 / Tel.: 3865-1796 
Whatsapp: (11) 96322-1136

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 ca-
rinho – destaques da proposta pedagógica de Dom 
Bosco, que permeia os conceitos e valores da rede 
Salesiana de escolas. Localizada em um prédio his-
tórico no centro da cidade, a escola é voltada para 
alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio e 
tem entre seus principais objetivos incentivar atitu-
des de respeito pelo pluralismo de ideias, estímulo 
ao diálogo e democratização à cultura. Agende a sua 
visita e realize a sua matrícula. (11) 3221-3622

CLÍNICA E PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO 24 HORAS  
A clínica Iarossi exerce suas atividades desde 1992 e leva o nome de seu funda-
dor, o dentista Jorge Iarossi. Com quase 30 anos de tradição, a clínica nasceu com 
o objetivo de oferecer serviços odontológicos com modernidade, confiabilidade 
e segurança. Estrutura moderna, com o objetivo de proporcionar a ida ao den-
tista, um momento tranquilo e de realização pessoal. A Clínica Iarossi dispõe de 
estacionamento, atendimento 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: clareamento dental, implante dentário, cirurgias 
odontológicas, clínica geral, atendimento emergencial, periodontia, endodontia, 
estética oral, facetas de porcelana, odontopediatria, próteses e buco maxilo. Clí-
nica Iarossi Pacaembu, (11) 2985-8542 | @iarossipacaembu
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PÃO DE QUEIJO ARTESANAL 
NA SUA CASA
Memórias de Minas é uma empresa 
especializada em pão de queijo con-
gelado. Entre os queridinhos estão o 
Pão de Queijo Tradicional, o Rechea-
do com Goiabada e o Multigrão. Me-
mórias de Minas entrega na sua casa e 
também em atacado para sua empre-
sa o Melhor Pão de Queijo caseiro de 
Minas em São Paulo. Além de práti-
co e saboroso, o Pão de Queijo Me-
mórias de Minas preza pela mais alta 
qualidade dos seus produtos e ingre-
dientes, sendo todos livres de conser-
vantes e sem glúten. Além dos sabo-
res citados, dispõe de uma deliciosa 
linha vegana. Ficou curioso?! Peça já 
seu pelo telefone: (11) 98649-0926, 
visite o site: memoriasdeminas.com / 
instagram: @memoriasdeminas

RECEBA A NOSSA
REVISTA EM SEU

ENDEREÇO,
ETIQUETADA

EM SEU NOME
SAIBA COMO, LIGUE: (11)3313-8080 

AGORA O MoDi TEM DELIVERY
O MoDi entrega os pratos embalados a vácuo para você finalizar em casa em 
menos de 10 minutos! Faça seu pedido ligando para (11) Telefone: (11) 3823-
2663 ou pelo Whatsapp (11) 99433-6529. Veja o cardápio completo no nosso 
Instagram @modigastronomia.

UNICCO VILA ROMANA, EXCLUSIVIDADE E SOFISTICAÇÃO
Unicco é o empreendimento da REM feito para quem preza por exclusividade e 
sofisticação sem abrir mão de localização privilegiada e infraestrutura completa 
ao entorno da região. Com 151m² e 3 dormitórios (3 suítes), o Unicco oferece 
para sua família opções de lazer completas e instalações para que você viva os 
melhores momentos de sua vida sem precisar sair de casa. Localizado no bairro 
da Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, Unicco fica próximo de importantes 
vias de São Paulo como a Av. Pompeia e Nossa Senhora da Lapa, proporcionan-
do toda a comodidade e conforto de ter acesso às principais regiões da cidade. 
Situado em uma tranquila rua arborizada sem saída, Unicco surpreende pela ri-
queza de detalhes e diferenciais. Visite o decorado! Rua Dr. Rafael Correia, 174 
– Vila Romana. (11)4420-4948 | @rem_construtora
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MORAR NA EUROPA: 
CIDADANIA ITALIANA OU 
PORTUGUESA, COMO TIRAR?
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 ava-
liação inicial para certificar quem é o 
ascendente nascido em Portugal. Essas 
observações são determinantes para a 
concessão da nacionalidade. O proce-
dimento pode ser através do consulado 
ou diretamente pelo país que se preten-
da reconhecer a nacionalidade. O dife-
rencial do procedimento administrativo 
via Itália ou Portugal é o tempo de con-
clusão do processo que é incomparável 
com os prazos estabelecidos pelos con-
sulados. Para mais informações: www.
realiadvocacia.com.br – Tel.: (11)3511-
1157 / whatsapp: (11) 96645-3883.

A Confeitaria Saudável Fioca, li-
derada pela chef  Regina Paula, 
começou 2020 com novidades 
no cardápio. Hambúrguer e 
quibe veganos em novas versões 
ainda mais saborosas. Tem tam-
bém o frozen iogurte com caldas 
de frutas vermelhas, caramelo e 
chocolate belga para refrescar o 
restinho do verão e os dias quen-
tes que estão por vir. E o melhor 
é saber que todo dia tem um 
bolo diferente, tornando a pau-
sa pro cafezinho uma deliciosa 
descoberta. Fioca Confeitaria 
Saudável (11) 99615-1873, ende-
reço: Rua Barão de Tatuí, 555 / 
e-mail: fioca.confeitaria@gmail.
com e site: www.fioca.com.br

DIFICULDADE EM LER E ESCREVER, PODE SER DISLEXIA?
Dificuldade para ler, escrever ou soletrar, principalmente na fase de alfa-
betização, 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 consequências no aspecto cognitivo e emocio-
nal 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 conhecer o “mundo 
letrado”, procure uma Psicopedagoga. INFORMAÇÕES BÁSICAS: Agende 
seu horário! Rua Maranhão, 584, CJ. 112, Higienópolis- (11) 3826-0213

NOVIDADES NO CARDÁPIO 
DELICIOSAMENTE SAUDÁVEL

Dra. Mirela Rosenberg Ward atende 
na região de Perdizes e Higienópo-
lis. Médica Homeopata que atende 
todas as idades. Homeopatia é uma 
área médica que abrange todas as 
idades e auxilia muito em processos 
de doenças crônicas como exemplo: 
rinites alérgica, asma, bronquite, in-
sonia, ansiedade, sinusites e infec-
ções de urina de repetição, derma-
tite atópica e psoríase. Agende uma 
consulta e confira você mesmo os 
benefícios! 
Contato: (11) 98896-6111.Consultó-
rio na Rua Diana, 89 – Perdizes.
E-mail: mirela.ward@gmail.com

HOMEOPATIA É SAÚDE!

acontece-h120.indd   30 2020-04-29   6:11:19 PM



TRADIÇÃO E CREDIBILIDADE EM 29 ANOS
Higienópolis, Santa Cecília e Perdizes
Venda, Locação e Administração de ImóveisJAIME

CRECI: 15.908-J

JAIME
CRECI: 15.908-J

R. Sergipe, 475 - Térreo - Tel.: 3823-3545
R. Baronesa de Itu, 112 - Tel.: 3823-3500
R. Baronesa de Itú, 394 - Térreo - Tel.: 3595-3944
R. Armando A. Penteado, 21 - (Pça Vilaboim) - Tel.: 3595-3955

Higienópolis

Higienópolis

Higienópolis

Higienópolis

Higienópolis

Higienópolis

Higienópolis

R$ 1.900.000,00 R$ 1.390.000,00 

R$ 1.980.000,00 

R$ 630.000,00 

R$ 2.250.000,00

Ref.: JA12184

Ref.: PE5436

Ref.: BI3111

Ref.: BI4357

Ref.: BI4507

Ref.: PE5919

Ref.: JA1075

Dorms: 4, Suítes 2, Vagas: 3, A.u: 220m2

Dorms: 4, Suítes: 4, Vagas: 4, A.u: 378m2

Dorms: 3, Suíte 1, Vaga: 1, A.u: 193m2

Dorms: 3, Suíte 1, Vagas: 2, A.u: 231m2

Dorms: 3, Suítes: 2, Vagas: 2, A.u: 270m2

Dorms: 2, Vaga: 1, A.u: 100m2

Dorms: 3, Vagas: 2, A.u: 173m2

Higienópolis Ref.: JA16044

Dorms: 3, Suítes 3, Vagas: 2, A.u: 160m2

VENDA

Higienópolis
R$ 890.000,00 

Ref.: JA16064

Dorms: 2, Suíte 1, Vagas: 2, A.u: 97m2

VENDAVENDAVENDA

VENDA/LOCAÇÃOVENDAVENDA

VENDAVENDA

R$ 1.600.000,00 

R$ 2.800.000,00 R$ 1.800.000,00   /  R$ 6.000,00
VENDA LOCAÇÃO
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EXCELÊNCIA E MODERNIDADE NOS 
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS

A Clínica Godas, assim como a Odontologia está em constante 
evolução, novas técnicas, equipamentos de última geração, casos 
planejados em 3D, muitas opções de reabilitações estéticas e fun-
cionais feitas digitalmente. Seja na área Estética, Funcional ou Pre-
ventiva, utilizamos as mais modernas opções de tratamento com 
excelente atendimento, tanto nos horários como no relacionamen-
to mantido com nossos pacientes. As modernas e conservadoras 
Lentes de Contato Dentais (Ultrafinas), Implantes Osseointegra-
dos (Rápidos e Indolores), Próteses MetalFree (Porcelana pura 
sem metal), Aparelhos invisíveis (Invisalign). Contamos com uma 
equipe multidisciplinar completa, com Especialistas em todas as 
áreas dedicados a fornecer o que há de mais moderno e seguro 
aos nossos pacientes. Todo seu tratamento pode ser feito conos-
co, visto que o planejamento é feito em equipe e apresentado ao 
paciente com todas opções possíveis. Rua Dr. Veiga Filho, 845 / Tele-
fone: 3667-6722 /   Whatsapp: 94133-4145 / @clinicagodas

YOGA E TERAPIA 
OCUPACIONAL, AS NOVIDADES 
DO RESIDENCIAL PACAEMBU
Sempre buscando a melhoria da satisfa-
ção de seus hóspedes, a casa de repou-
so Residencial Pacaembu está oferendo 
mais dois novos serviços: aulas de yoga 
e seções de terapia ocupacional. Tudo 
isso vem incrementar o já famoso e 
tradicional ambiente de muita tranqui-
lidade e tratamento com muito carinho 
pelos profissionais da casa. Venha con-
ferir! Av. Pacaembu, 1730, telefones: 
(11) 3871-5853 e (11) 98192-9799. Site: 
www.residencialpacaembu.com.br

E SE PUDÉSSEMOS APRENDER A AMAR A MATEMÁTICA ANTES 
QUE O MUNDO DISSESSE QUE NÃO?U
É assim que a Roda de Matemática se apresenta, porque aprender matemática 
pode, sim, ser interessante, lúdico e desafiador. A escola oferece cursos de ma-
temática para crianças de 5 a 12 anos e tem como missão despertar o amor pela 
matemática, desenvolver raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas. 
Não é uma aula de reforço e, sim, um complemento que beneficia todas as crian-
ças. Em pequenos grupos, matemáticos apresentam atividades investigativas de 
fundamentos diversos e incentivam a troca de ideias. As crianças aprendem mate-
mática fazendo matemática. Em Higienópolis: R. Emílio de Menezes, 76.  Saiba + 
em rodadematematica.com.br e nas redes @rodadematematica / Marque uma aula 
experimental: 99147-9442

SIGA NOSSAS
MÍDIAS SOCIAIS

REVISTAHIGIENOPOLIS
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CONFEITARIA SAUDÁVEL
por Regina Paula

CONFEITARIA SAUDÁVEL
por Regina Paula

Segunda à Sábado 10:00 às 18:30

Rua Barão de Tatuí ,  555 Vi la  Buarque

11 2476 8292 .  11 99615 1873

@fiocacs .  f ioca.confeitar ia@gmai l .com

www.fioca.com.br 

Loja Fís ica & Loja Onl ine
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VOCÊ JÁ PROVOU UM
CANNOLLI DELICIOSO? 
Não!!! Então, corra logo para conferir na La Verti-
tà, o melhor Cannoli da região, feito exclusivamente 
para você com matéria primas selecionadas, fari-
nha de sêmola de grano duro, fresquinho, crocante 
e muito bem recheado, só de pensar já dá água na 
boca, então você não imagina os recheios, Mamma 
Mia!!! Venha conferir nossas delícias recheadas na 
hora, além de conhecer nossas massas italianas ar-
tesanais ou até mesmo almoçar nossos deliciosos 
nhoques de batata, mandioquinha ou batata doce 
roxa. Rua Martim Francisco, 430 – Loja Funciona-
mento: de terça a sábado, das 9h às 18h, domingo 
das 9h às 15h. Telefone: (11) 2305-0341. Whatsapp: 
(11) 98992-3550. Site: www.laverita.com.br

ITZZA
A pizzaria Itzza, instalada na Praça 
Vila Boim, está com novidades no seu 
cardápio. A principal delas é a pizza 
Ramona, que leva mix de cogumelos 
salteados no shoyu e alho, lâminas de 
abobrinha temperada e tomilho salpi-
cado. Para quem gosta de azeite trufa-
do, há a opção de adicioná-lo por mais 
R$ 3. A novidade busca oferecer mais 
uma opção para o público vegano e 
vegetariano, que vinha pedindo por 
mais alternativas no bairro. A Itzza tem 
o conceito de fazer pizza para todos, 
seja você vegano, celíaco, low carb ou 
simplesmente um amante de pizza tra-
dicional. Para quem não quiser sair de 
casa, a opção é pedir as redondas da It-
zza pelo iFood. Itzza, Praça Vila Boim, 
31, Tel.: 2372 5875

CUIDAR DO SEU SORRISO
Mais um ano se inicia e estamos à dispo-
sição para com muito carinho cuidar de 
“Seus Sorrisos”. Cuidando do Sorriso 
estamos cuidando de nossa Saúde Físi-
ca e Mental. O nosso organismo é um 
TODO - totalmente interligado. Ao cui-
dar de nossa saúde bucal, cuidamos de 
nossa Saúde Sistêmica evitando infecções 
melhorando as doenças que já apresenta-
mos como Diabetes e outras doenças. No 
consultório odontológico podemos tratar 
a Apneia do Sono – utilizando aparelho 
intra-oral em apneias leves e moderadas. 
Sem falar que o nosso Sorriso é o nosso 
cartão de Visitas.  Nossa autoconfiança e 
inter-relacionamento também é benefi-
ciada, pois melhoramos a nossa Autoesti-
ma. Rua Dr. Veiga Filho, 350 – conj. 609. 
Tel.: (11) 3826-4388

Assim como o corpo necessita de 
exercícios físicos, o cérebro também 
necessita de estimulação para se man-
ter saudável. É nisso que acredita a 
psicóloga Cristina Carmelo, especiali-
zada em gerontologia e neuropsicolo-
gia. O principal foco de seu trabalho é 
identificar a queixa do paciente e criar 
um processo de intervenção cognitiva 
com o objetivo de promover a recons-
trução de atividades de vida diária. São 
vários exercícios e estratégias que vi-
sam trabalhar as funções do cérebro, 
como a memória e atenção, tudo de 
forma lúdica e prazerosa. O atendi-
mento é realizado em domicílio. Tel.: 
(11) 99902-4496.

3ª IDADE - COMO ANDA A 
SUA MEMÓRIA?
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Alta Tecnologia para 
sua Saúde e Beleza

...................

....................

O Espaço Dome é uma clínica médica e estética
equipada com alta tecnologia e que conta com 
excelentes especialistas preparados para cuidar 
da  sua  saúde  e  realçar  sua  beleza.

Venha conhecer os nossos tratamentos:  
faciais, corporais, capilares e ginecológicos. 

Oferecemos um desconto especial para os 
leitores da revista. Agende sua visita.

www.espacodome.com.br

espacodome

Av. Angélica, 2163 | cj 133/134
Higienópolis – São Paulo -SP

(11) 9 4547-1428

Dr. Daniel Manor

Dra. Débora Manor
Ginecologia

Dermatologia
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O restaurante Via Castelli – Cocina Italiana & Pizzaria, que agora pertence à Família 
Generale, está situada no coração do cada vez mais gastronômico bairro de Santa 
Cecília. A casa foi repaginada e está ainda mais bonita e saborosa, com massas e 
molhos preparados artesanalmente, atendimento personalizado e ambiente amplo e 
ao mesmo tempo aconchegante. No centro do salão permanece a frondosa jaqueira 
de aproximadamente 115 anos, que frutifica todos os anos, de novembro a abril. A 
casa assumiu de vez sua identidade e oferece a tradicional cozinha italiana, no almo-
ço e no jantar, todos os dias da semana. Também são conhecidas, especialmente no 
próprio bairro, as tradicionais pizzas, pedidas no restaurante ou por delivery.  Des-
taque também para nossa ótima carta de vinhos, com sugestões de harmonizações. 
Venha desfrutar de momentos deliciosos. Sinta-se em casa e Buon Appetito! Via 
Castelli. Onde a Itália acontece! Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª das 11h30 às 
16h (almoço), das 18h à 00h (jantar), sábados, domingos e feriados das 11h30 à 00h. 
Rua Martinico Prado, 341 - Santa Cecília.
Facebook: https://www.facebook.com/restauranteviacastelli/
Instagram: viacastelli_cucinaitaliana    Site: www.viacastelli.com.br
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ESTOMATOLOGIA
Esta é uma especialidade que cuida da 
boca como um todo, no que se refere 
às alterações dos tecidos bucais, e tam-
bém das limitações que as mesmas, em 
geral, determinam nos procedimentos 
buco-dentais. Especialista no assunto, o 
Dr.Silvio Boraks trata das doenças bucais 
dentre elas: infecções e tumores originá-
rios na boca, assim como a repercussão 
bucal de doenças sistêmicas como diabe-
tes e cardiopatias entre outras. Rua Mato 
Grosso, 306 – conjunto 1412. Telefone: (11) 
3255-3200, facebook: Dr. Silvio Boraks

AGAXTUR EM HIGIENÓPOLIS  
Desde 1953, organizando viagens personalizadas, premium, de experiência, de 
incentivo, reservas de pacotes, circuitos, cruzeiros marítimos, passagens aéreas, 
hotéis, resorts, passeios, ingressos, traslados e carros. A agência de viagens para 
quem busca conforto e segurança durante suas viagens em qualquer lugar do 
mundo! Visite a loja na Rua Alagoas, 356 - Higienópolis ou entre em contato 
pelo telefone  11 3090-6464 .  

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 cozi-
nha, Bia faz questão de preservar quali-
dade e tradição familiar. Foi considerada 
a melhor doceria da cidade pela Veja S.P. 
na edição Comer & Beber 2010/2011. 
Olhem essa delícia! Pavê de creme aman-
teigado, mousse de chocolate, biscoitos, 
leite condensado e amêndoas. Delivery 
gratuito em toda região ou retire seu pe-
dido na loja. Rua Cayowaá, 1071 - loja 1 / 
(11) 3862-6511 (11) 93395-9371.
www.brigadeirodoceria.com.br
@brigadeiro_cafe

SUA CUCINA ITALIANA EM SANTA CECÍLIA
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MATÉRIA DE CAPA

PARA AMAR 
HIGIENÓPOLIS

MOTIVOS
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Por Tatiana Kielberman | Fotos: Divulgação

AVENIDAS LARGAS E REPLETAS DE CASARÕES 
ANTIGOS, PRÉDIOS DOS ANOS 50 E RUAS 

ARBORIZADAS FAZEM DAS REDONDEZAS O 
LOCAL PERFEITO PARA ANDAR A PÉ
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São muitos os motivos que fa-
zem de Higienópolis um dos bairros 
mais apaixonantes da cidade. Casa-
rões, restaurantes, bares, parques, ruas 
deliciosas... enfim, um leque completo 
disponível para escolhas!

O bairro nasceu em 1893, quando 
os empresários alemães Martinho Bou-
chard e Victor Nothmann decidiram er-
guer em uma chácara próxima ao centro 
um loteamento planejado de alto padrão 
para atrair a nova elite paulistana. Lança-
do em 1895 como Boulevard Bouchard, 
o empreendimento receberia mais tarde 
o nome de Higienópolis. Motivo: foi o 
primeiro bairro da cidade a priorizar o 
saneamento e a higiene doméstica, ao 
contar com encanamento de esgoto e 
fornecimento de água.

A região já foi um reduto dos 
barões do café e, por isso, é repleta de 

Edifício Bretagne

REVISTADEHIGIENOPOLIS REVISTADEHIGIENOPOLIS

O contraste dos casarões e edifícios 
modernos na Avenida Higienópolis
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Aqui a época 
da sua fruta 
favorita dura 
o ano inteiro! 

RUA DONA VERIDIANA, 158/162
HIGIENÓPOLIS       3331-4672

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
SEGUNDA À SÁBADO: das 7h às 21h.
DOMINGOS E FERIADOS: das 8h às 20h.

HIGIENÓPOLIS       

Bem - estar para a sua família

#Vem pro Sacolão
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O Shopping Higienópolis trouxe uma nova dinâmica ao bairro, como ponto de encontro, centro de compras e lazer

REVISTADEHIGIENOPOLIS REVISTADEHIGIENOPOLIS

casarões antigos, quase todos eles bem 
conservados e abertos ao público. Lo-
calizado no número 462, da Avenida 
Higienópolis, o Palacete de Raul da 
Cunha Bueno é datado dos anos 20 e, 
hoje, abriga uma agência do Itaú Per-
sonnalité. A pizzaria Veridiana, tam-
bém nome de rua, é nomeada segundo 
uma baronesa que vivia no casarão no 
começo do século passado.

São diversos os prédios da dé-
cada de 50 assinados por grandes ar-
quitetos. Apartamentos amplos, com 
pés-direitos altos e sustentados por 
colunas redondas, se mostram um 
padrão do que se vê por ali. O Edi-
fício Bretagne (Avenida Higienópolis, 
938), por exemplo, foi projetado por 
João Artacho Jurado e tem 173 apar-
tamentos com pé-direito de 3 metros 
de altura. 

O Edifício Louveira configura 
outro marco da região: projetado por 
Vilanova Artigas, chama atenção pelas 
cores laranja e vermelho. O endereço 
não tem muros nem grades e, por isso, 

Praça Vilaboim

Estádio do Pacaembu FAAP
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Entrada principal Hospital Samaritano

REVISTADEHIGIENOPOLIS REVISTADEHIGIENOPOLIS

seu jardim é a própria Praça Vilaboim, 
que é uma delícia de passear. Tem pa-
daria, restaurantes, lojas, cafés e bares. 
Como fica do ladinho da universidade 
Faap, a agitação por ali é o dia todo.

O bairro se tornou o maior re-
dutos de judeus em São Paulo. Hoje, a 
comunidade atinge a marca de 60.000 
pessoas, das quais 25% vivem em Hi-
gienópolis. Entre a população de ju-
deus na cidade, 9.000 são ortodoxos. 
Assim, o bairro exibe alguns restau-
rantes dedicados à culinária judaica, 
como o Nur. Há uma unidade no pe-
daço do japonês Sushi Papaia, que só 

oferece produtos kasher, assim como 
a Forneria San Paolo, do Shopping 
Pátio Higienópolis. Para preparar re-
ceitas de acordo com a Torá, o mer-
cado Casa Zilana oferece dezenas de 
produtos.

É em Higienópolis que ficam 
localizadas algumas das melhores fa-
culdades da capital: a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, que também 
abriga um colégio, e a FAAP. Ambas 
instituições oferecem graduação, pós-
graduação e, também, cursos livres. O 
teatro da FAAP sempre apresenta es-
petáculos concorridos.
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As ruas são largas, as calçadas 
uniformes e o bairro (relativamente) 
seguro. Tudo isso torna uma delícia 
passear a pé pelas ruas da região. É 
comum ver pelas calçadas pessoas se 
exercitando, voltando com compras 
da feira ou indo e voltando da facul-
dade. Quem mora no bairro, costuma 
fazer sua vida por ali.

Suas padarias são disputadís-
simas. A Villa Bahia e a Benjamin 
Abrahão são famosas pelos seus deli-
ciosos croissants de diversos sabores. 

Os lanches da Barcelona também dão 
água na boca.

A Rua Bahia é uma graça. Tra-
ta-se de uma das vias mais quietas do 
bairro, toda arborizada e repleta de 
cantinhos gostosos para bebericar e 
marcar um encontro com amigos ou 
se sentar para ler um livro.

Às terças, quintas e sextas, a bar-
raca do Pastel da Maria é montada em 
frente ao Estádio do Pacaembu. O salga-
do da japonesa vem sendo eleito como 
um dos melhores pastéis da cidade.

Vitrine do brechó “Rita Lee foi passear”

REVISTADEHIGIENOPOLIS REVISTADEHIGIENOPOLIS

Área externa Shopping Pátio Higienópolis, entrada Albuquerque Lins
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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



A região é muito bem-servida de 
serviços de saúde. Por ali, aparecem o 
Hospital Santa Isabel (Rua Dona Ve-
ridiana, 311), o Hospital Samaritano 
(Rua Conselheiro Brotero, 1486), o 
Hospital Infantil Sabará (Avenida An-
gélica, 1987) e o Laboratório Fleury 
(Rua Mato Grosso, 306).

É impossível negar a ótima loca-
lização do bairro: está perto do centro, 
da Santa Cecília, da Consolação e de 
Perdizes. Por ali, um passeio em alta é 
andar pelo Minhocão, aos domingos. 
Cada vez mais pessoas aderem ao pro-
grama dominical ao ar livre. Esporte, 
artesanato e até teatro têm sua vez na 
passarela.

Quem mora no bairro pode até 
sair de vez em quando das redondezas, 
mas sabe que dá pra fazer tudo a pé.

MATÉRIA DE CAPA

Avenida Angélica, principal via do bairro
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www.babbogiovanni.com.br

(somente delivery)

1 cupom por cliente. promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado.

TRADIÇÃO, QUALIDADE E ATENÇÃO AOS DETALHES

Hig
i20
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DR. SIDNEI LEONARD GOLDMANN
CRO 56500

Especialista em implantes dentários 
e enxerto ósseo / Estética bucal

Contato: (11) 3664-7056
www.goldmannodontologia.com.br

Especialista traz explicações para casos de 
pacientes que se sentem insatisfeitos devi-
do à gengiva desalinhada ou retraída
Não é de hoje que homens e mulheres se 
preocupam com a aparência. É de praxe o 
ser humano ter como referência um ideal de 
beleza, principalmente quando se trata do 
sorriso.
Segundo o Dr. Sidnei Goldmann, cirurgião 
dentista especializado em estética bucal, a 
busca por cirurgias gengivais que trazem 
mais harmonia no sorriso tem crescido con-
sideravelmente nas clínicas odontológicas 
nos últimos anos.
Com mais de 20 anos de experiência, Gol-
dmann explica que a exigência das pesso-
as tem ficado cada vez mais criteriosa. “O 
sorriso é um aspecto muito importante que 
denuncia a felicidade ou infelicidade de um 
indivíduo. Seu estado emocional depende 
muito das questões estéticas, ainda mais 
quando se trata da harmonia do sorriso”, diz.
A grande questão é: antigamente, muitos 
se preocupavam apenas com os dentes 
brancos e alinhados. Hoje, um sorriso bo-
nito também depende da saúde gengival, 
já que é ela a responsável pela arquitetura 
dos dentes ou, de acordo com o especialis-
ta, da chamada estética vermelha.
Cuidar da gengiva e mantê-la em ordem 
envolve muito mais do que uma boa esco-
vação ou o uso contínuo de fio dental. Mui-
tas vezes é necessário um processo cirúr-

gico para corrigir o alinhamento que pode 
estar comprometido por inúmeros motivos.
Problemas como a gengivite ou inflama-
ções mais graves podem, além de desali-
nhar a gengiva, mudar sua coloração e pro-
vocar sangramentos. “As patologias muitas 
vezes mudam a arquitetura da gengiva, 
por isso, diversas pessoas me procuram 
no consultório insatisfeitas com o sorriso. 
A periodontite, por exemplo, pode causar 
retração com a reabsorção do osso alveo-
lar e a hiperplasia, provocada por traumas 
causados pelo uso de medicamentos, faz 
com que a gengiva cresça sobre os dentes, 
escondendo-os”, explica Goldmann.
O doutor acrescenta ainda que as plásticas 
gengivais trazem aos pacientes, dentes e 
gengivas mais compatíveis na proporção, 
realçando melhor os contornos dentais. 
“Gosto de brincar que atrás das gengivas 
pode existir uma beleza escondida, já que 
boa parte dos dentes pode estar coberta. 
Mesmo com as novas tecnologias que atu-
almente trazem opções como as lentes de 
contato, sem uma proporção adequada da 
gengiva, os resultados não serão satisfató-
rios para a construção de um sorriso perfei-
to”, conclui.
Falar em cirurgia ou plástica pode parecer 
um tanto quanto complexo ou invasivo, 
porém, dentro das alternativas para a bus-
ca de um sorriso mais harmonioso, é uma 
opção bastante válida pelos especialistas.

BUSCA PELO SORRISO PERFEITO FAZ CRESCER A PROCURA 
POR PLÁSTICA GENGIVAL

PROF. CRISTINA ABRAMI 
CREF 015308-G/SP 
Educadora Física
Contato: (11) 3159-1937
(11) 94470-1937
Instagram e Facebook:cgpapilates 
www.cgpapilates.com.br

MAIS VIGOR E QUALIDADE DE VIDA 
PARA VOCÊ

O primeiro passo está numa escolha acertada 
e apropriada de qual atividade física a ser fei-
ta. Quais os seus objetivos com a atividade? 
Performance? Vaidade? “Projeto verão”? Ou: 
Saúde? Qualidade de vida? Consciência e 
percepção do próprio corpo? Processo de en-
velhecimento com plena autonomia? Contra-
riando a prática de épocas passadas onde se 
aconselhava aos mais velhos a fazer repouso 
e a evitar esforços físicos, hoje encontramos 
adultos com mais de sessenta anos em pleno 
vigor e sem problemas de saúde, colocando a 
realização de atividades físicas gentis e revigo-
rantes para o corpo como parte integrante de 
suas vidas. Os exercícios realizados com equi-
pamentos são mais seguros para alunos com 
mais idade do que os realizados com pesos 
livres, pois diminuem os riscos associados às 
deficiências visuais, falta de equilíbrio, dores, 
entre outros. Nas nossas aulas os praticantes 
são submetidos a períodos curtos, regulares 
e repetidos de trabalho, complementados por 
períodos de repouso adequados. Os vários 
grupos musculares são solicitados de ma-
neira diversificada e com cargas menores, 
sendo esta forma, segundo pesquisas, a mais 
indicada para o trabalho com alunos idosos. 
O treinamento corporal com predominância 
de exercícios resistidos, em idosos, pode ser 
o grande aliado da manutenção da saúde e 
qualidade de vida durante o processo de en-
velhecimento.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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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 adoles-
centes passam a sentir angústia e 
ansiedade, diante da impossibilida-
de de aprender de maneira fluida e 
tranquila. É fundamental que todos 
os envolvidos no processo educativo 
tenham um olhar atento em relação 
às dificuldades, observando se são 
momentâneas ou se permanecem 
durante algum tempo. As dificuldades 
podem surgir de fatores orgânicos, 
ambientes ou até mesmo emocionais 
e é importante que sejam descober-
tas, possibilitando um trabalho foca-
do na dificuldade de cada indivíduo. 
O psicopedagogo, profissional que 
tem a função de atuar no aspecto clí-
nico, no qual o trabalho consiste em 
ser um mediador da aprendizagem 
em caráter preventivo e interventivo, 
tem papel fundamental na análise 
do diagnóstico. A parceria entre mé-
dicos, psicólogos, psicopedagogos, 
escola e demais profissionais da área 
é essencial. Sendo assim, o aluno 
conseguirá superar seus desafios e 
obter resultados significativos no pro-
cesso de ensino/aprendizagem.
 

DR. CARLOS GODAS FILHO  
Implantodontista, Reabilitação e Estética
CRO: 92.137
Rua Dr. Veiga Filho, 845
(Próximo ao Hospital Samaritano)
(11)3667-6722 / (11)94133-4145

REABILITAÇÃO E ESTÉTICA NA 
ODONTOLOGIA MODERNA

Tendo a saúde bucal enquanto tema 
primordial, a Clínica Godas, utiliza técni-
cas modernas e os melhores materiais 
do mercado na busca de um sorriso 
harmônico.
No caso das Lentes de contato Dental, 
podemos adequar a cor e o formato dos 
dentes com peças cada vez mais finas, 
resistentes e conservadoras, em alguns 
casos
conseguimos evitar o desgaste dental 
preservando assim o dente natural.
Já a reabilitação com implantes e próte-
ses caminha lado a lado com a estética, 
atualmente está muito mais rápida e in-
dolor pois tudo evoluiu: o formato dos 
implantes, escaneamentos intra orais, 
planejamentos 3D, comunicação com 
os laboratórios e fotos.
Em nossa clínica, disponibilizamos 
também a sedação médica para um 
maior conforto e segurança dos nossos 
pacientes, em que um médico-aneste-
sista acompanha todo procedimento 
medindo os sinais vitais do paciente e 
garantindo a sedação ideal, tornando a 
realização de procedimentos cirúrgicos 
acessíveis a todos ( pacientes com trau-
mas, especiais, de alto risco..).
Além disso, disponibilizamos alguns 
dias da semana com atendimentos em 
horários flexíveis ( até as 22:00).

 

APARELHOS AUDITIVOS / FONOAUDIOLOGIA

CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL 

ESTOMATOLOGISTA
Silvio Boraks, é um dos criadores 
de uma especialidade, na área da 
saúde, que cuida das doenças 
da boca infecciosas, císticas e 
tumorais, na mucosa labial, lingual 
e ossos maxilares entre outras.
Endereço: Rua Mato Grosso, 306 
Conjunto 1412 - Higienópolis
Telefone: (11)3255-3200
Facebook: Dr. Silvio Boraks

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
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SAÚDE E BEM-ESTAR

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA

FISIOTERAPIA

CUIDADORES 24 HORAS

CONVIVER
Oferecemos profissionais com 
experiência e capacitação.
Enfermeiros(as) com referências.
Ligue para (11) 99183-8249

MASSAGEM ORIENTAL

ODONTOLOGIA

ESTÉTICA 

PSICOLOGIA CLÍNICA

FISIOTERAPIA

DRA. YOLI WINNIG
Atendimento domiciliar.
CREFITO: 3/59114F
Tel.: (11) 99818-4501
e-mail: yoliw@hotmail.com

PARA INCLUIR A SUA CLÍNICA EM 
NOSSA SEÇÃO “SAÚDE E BEM ESTAR” 

LIGUE: (11) 3313-8080
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AULAS DE MÚSICA

AULAS DE PIANO E CANTO

PROFESSORA MÁRCIA BRAGA 
Experiência com adultos e crianças.
Agende uma aula experimental.
Atendimento em domicílio.
Piano e voz para eventos.      99482-5884

COMPRAS E SERVIÇOS

TERCEIRA IDADE

USO DO COMPUTADOR PARA
ESTIMULAR A MEMÓRIA 
São sessões com várias atividades lúdicas, 
com o objetivo de fortalecer a independên-
cia e bem-estar do idoso. São ensinados 
estratégias, exercícios e orientações para 
potencializar ou adiar os prejuízos da me-
mória e outras funções mentais, decorren-
tes do processo do envelhecimento.
Cristina Carmelo
Psicóloga/Gerontóloga com especializa-
ção em Neuropsicologia
CRP 06/31125-5
Telefone: 11 99902-4496

ADVOGADOS

AULAS DE MATEMÁTICA COWORKING

BARBEARIA

CURSO DE FILOSOFIA ESPÍRITA

COMPRAS E SERVIÇOS

CURSO DE ITALIANO

DEPILAÇÃO
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COMPRAS E SERVIÇOS

MÓVEIS E OBJETOS ANTIGOS

COMPRO MOVEIS E OBJETOS
ANOS 50, 60 E 70
Pago em dinheiro.
Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, 
bancos, espreguiçadeiras, luminárias, 
abajures, lustres, quadros, esculturas, 
tapeçarias e objetos em geral.

Telefones/WhatsApp
11 98318-7519
11 98166-0808
11 93802-8628

PARA INCLUIR O
SEU NEGÓCIO

EM NOSSA SEÇÃO
“COMPRAS E SERVIÇOS”
LIGUE: (11) 3313-8080

LIMPEZAS PROFISSIONAIS

ESPAÇO DE BELEZA

MODA, ACESSÓRIOS, DECORAÇÃO

PÃO DE QUEIJO ARTESANAL

VENDO APARTAMENTOS

ROTEIRO GASTRONÔMICO

Itzza Higienópolis
( (11) 2372 5875 - Praça Vilaboim, 31

Pizza Ramona: MIx de cogumelos salteados no shoyu e alho, lâmina de 
abobrinha temperada e tomilho salpicado

acha tudo painel saude 120.indd   52 2020-05-01   2:03:24 PM



MOLDE FECHAMENTO.indd   1 2020-04-29   9:33:06 PM



MOLDE FECHAMENTO.indd   1 2020-04-29   9:38:47 PM


