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Um guia de mapas ilustrados 
com a localização dos 
melhores serviços da região
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Um guia ilustrado, centenas de 
serviços e suas localizações!

São 18 anos editando o “Guia de Mapas Ilustrados Circuito Comercial”, um projeto 
tradicional em que nossa equipe se desdobra para garimpar o que há de melhor 
em serviços na região, numa verdadeira corrida contra o tempo. Assim cada ins-
tante é precioso para ajustes com intuito de apresentar, da melhor forma, tantas 
oportunidades ofertadas por profissionais liberais, comerciantes e empresários 
ao público da Granja Viana, Cotia, Raposo Tavares e imediações. Seguimos com o 
mesmo objetivo que nos impulsionou em 2002, quando lançamos a primeira edição 
do guia: fomentar o comércio em defesa de uma importante autonomia local que 
proporciona geração de empregos, aquecimento da economia, redução de tráfego 
e uma troca de valores comunitários que permeiam o perfil da nossa comunidade. 
Sim, intitulado atualmente como “consumo de proximidade”, essa é uma tendência 
mundial que mostra um novo hábito crescente nos clientes, além da conveniência de 
comprar perto de casa, de realizar compras semanais em vez das imensas compras 
mensais e da busca por atendimento personalizado. Grandes lojas de magazine per-
ceberam esse caminho e começam a pintar nos mapas dos bairros lojas compactas 
a cada 20 km, prometendo preço e variedade. Mas essa não pode ser uma pedra no 
sapato dos comerciantes locais se eles seguirem norteando suas ações baseadas na 
tradição e participação ativa dos interesses da sua comunidade. 
Neste termômetro que o trabalho do “Circuito Comercial” proporciona, percebemos 
uma transformação do comércio local que não se acomoda e, ao contrário, se renova 
a cada dia para atender à crescente demanda do público, mas com o desafio de vencer 
as mazelas de uma crise que segue assombrando todos os setores. Há quase duas 
décadas tínhamos um comércio emergindo com depoimentos de leitores apontando 
para falta de lazer e algumas facilidades, hoje temos um comércio abrangente que 
se consolidará ao mesmo tempo que evolui a consciência de consumo dos cidadãos 
regionais. 
E, com orgulho de participar ativamente dessa cadeia sustentável desde que surgiu, 
a revista Circuito traz um resumo do Selo Cidadão, este ano com o foco Conexão & 
Emprego, em que apresentamos ofertas de trabalho e também de profissionais em 
busca de novas oportunidades, fomentando a empregabilidade regional. Prepara-
mos um resumo e, embora os resultados práticos ainda sejam discretos, eles são 
incrivelmente valorosos e nos encheram de satisfação, afinal são histórias de vida 
transformadas. Nossa movimentação tem um único propósito: abrir os olhos de 
todos os envolvidos para a nossa amada comunidade. 
Perceba, ao folhear os mapas nas próximas páginas, como nossa região é privilegiada 
com tantas boas ofertas neste lugar especial que escolhemos para viver. 
Ótima leitura! 

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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ciRcUlação

Granja Viana, Raposo Tavares do 
km 13 ao 45, Av. Politécnica, Villa 
São Francisco, Caucaia do Alto, 
Vargem Grande Paulista, Cotia

conTaTo

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
Sl. 605E – Granja Viana  
Cotia – SP CEP: 06709-015  
Tel.: 4702-3936   w99500-6086

A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
responsabilidade de seus autores.
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Ilustração Capa: a exposição tarsila popular, que ocorreu em julho, 

apresentou a trajetória e obras importantes dessa incrível artista brasileira, 

tornou-se a de maior público dos últimos 20 anos do Museu de arte de são 

paulo (Masp) e possivelmente a mais visitada da sua história, com 402.850 

pessoas, tomando o lugar de ninguém menos que o impressionista francês 

Claude Monet (1840-1926), cujo público em 1997 bateu 395 mil visitantes. 

para nós, a simplicidade retratada nas paisagens da artista nos remete 

ao bucolismo de tantos lugares que nossa região ainda preserva. E que 

esperamos, sigam existindo. José Carlos Napolitano, meu pai, novamente 

aceitou o desafio proposto, e trouxe sua versão para nossa homenagem.



BREVE-LANCAMENTO

Estrutura com água, luz, esgoto, telefonia 
e vias asfaltadas e calçadas.
Portaria com via de acesso exclusiva para parada e 
identifi cação. O Centro Empresarial terá alargamento 
da via de acesso em frente a todo o complexo 
e área reservada para centro de lazer.

ENTREGA DA INFRAESTRUTURA 
EM 18 MESES

Venha conhecer todas as vantagens do
CENTRO EMPRESARIAL FERNANDO NOBRE

INFORMAÇÕESREALIZAÇÃO

(11) 4612-2376
www.epce.com.br
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Localizado na Estrada Fernando Nobre, 20.000, 
fácil acesso à Rodovia Raposo Tavares 
e a Rodovia Castello Branco.

PAGAMENTO FACILITADO 
EM ATÉ 72 PARCELAS

LOTES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS A PARTIR DE 500 M², 
COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM COTIA.

Completa infraestrutura para instalação de empresas 
que procuram segurança e fácil acesso ao interior de São Paulo.



Região tem mão de obra qualificada sim
Nosso Banco de talentos está recheado de profissionais qualificados prontos para uma nova oportunidade! 

8%
4%

21%

12%

55%

selo cidadão 8

VAGAS
Nosso Mural é composto somente por vagas reais, 
anunciadas por empresas ou garimpadas no Linkedin. Foram 
mais de 100 oportunidades compartilhadas em 2019!
Por que contratar alguém da região? 

1 contribui para o desenvolvimento econômico local
2  menor tempo, risco e estresse no 

deslocamento do trabalhador 
3  Valoriza e alimenta vínculo com a sociedade local 

Tem uma vaga aí na sua empresa? 
Anuncie no Conexão&Emprego 
selocidadao@revistacircuito.com é GRATUITO! 

Grupo de Networking no Whatsapp 
O Conexão&Emprego tem um grupo exclusivo para trocas 
de conhecimento e oportunidades na região de Cotia. 
Faça parte agora mesmo! 

PAPo com recrutAdor
Todo mês entrevistamos um profissional de RH de 
empresas da região, confira as principais dicas:

1 estude e esteja sempre atualizado sobre sua área
2 atenção às suas habilidades comportamentais 
3 trabalho é muito mais que um emprego. 

empreenda sua carreira! 

Veja as emPresas que já ParticiParam:

Ultra-i 
Wurth 
astraZeneca 
schunk 
sPirax sarco
Pg Products Vidros Blindados 
Woman With Wings 
rePita restaurante e caFé 

dicAS dA cruzAndo 
HiStóriAS 

Todo mês a ONG Cruzando Histórias 
compartilha dicas incríveis com você! 
Para ter acesso a todo esse conteúdo, acesse nosso portal:
https://www.revistacircuito.com/conexao-e-emprego 

Ensino médio

Outros

Ensino técnico

Ensino superior 
completo ou cursando

Especialistas

PROFISSIONAIS

Celia
“Por toda a minha vida trabalhei 
na área administrativa, e 
acreditava que eu era aquilo. 
E foi a partir do contato com 
o projeto que comecei a ter 
clareza das minhas habilidades e 
competências, passei a valorizar a 
Celia por inteira e me recoloquei 
em pouco tempo, numa área 
totalmente diferente, mas hoje 
trabalho com o que eu amo e sei 
fazer: limpeza e organização.
Abri meus olhos, minha mente, 
e hoje recebo para fazer coisas 
que me dão prazer. Fico até 
emocionada em falar, mas 
a transformação foi muito 
grande, foi de dentro pra fora.”

Karine Novaes
“Eu me senti vista e 

valorizada. Foi muito 
gratificante ver minha foto 

e um pedacinho da minha 
história ali, numa revista tão 
importante, como a Circuito. 
Foi como se eu estivesse viva 
profissionalmente. E a partir 
do projeto passei a acreditar 

mais no meu potencial, 
inclusive numa das oficinas 

da Cruzando Histórias recebi 
uma ligação de uma empresa 

em Cotia, que viu meu perfil 
na revista, me convidando 

para uma entrevista. 
Celebramos juntas!” 

Realização: CuRadoRia: apoio:



felix
office

felix
boulevard

Localizados no coração da Granja Viana,  
são os conjuntos comerciais mais elegantes da região. 

Destinam-se à locação de salas comerciais para  
empresários e profissionais liberais.

graca.schmidt@terra.com.br / graca.schmidt@me.com

graca.schmidt@terra.com.br / graca.schmidt@me.com

 Rua José Félix de Oliveira, 1270/1290 Rua José Félix de Oliveira, 834



Notas veRdes 10

Autoridades se reúnem para 
discutir desenvolvimento 
sustentável
A cidade de São Paulo recebeu entre os dias 16 e 20 de setembro a conferência 
Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis. O encontro, que ocorreu no Parque 
Ibirapuera, reuniu prefeitos, gestores municipais e especialistas em cidades 
de todo o Brasil e exterior. O evento sediou o 3º Encontro Global da Plataforma 
Global para Cidades Sustentáveis e a 2ª Conferência Internacional sobre Cidades 
Sustentáveis. A discussão teve como abordagem estratégias para o desenvol-
vimento urbano sustentável.

Cotia aposta em Horta Comunitária 
Começou em 3 de setembro o curso de Horta Comunitária, uma parceria 
da Prefeitura de Cotia com a Instituição Cáritas. Com duração de seis 
meses, a iniciativa visa capacitar os moradores interessados em cultivar 
uma horta com foco social, ou seja, o cultivo e a colheita serão 
compartilhados entre os integrantes do projeto. As aulas acontecem no 
Lar Santa Maria, que fica na estrada Nelson Ranieri, altura do número 
800, no bairro Recanto Vista Alegre. A Horta Comunitária vem como 
uma alternativa à população para ter alimento fresco e saudável em sua 
mesa. Além disso, ensina o conceito de economia solidária, 
sustentabilidade e de cuidado com o meio ambiente.

iptu Verde em Barueri
Na cidade de Barueri, o IPTU 
Verde, modalidade instituída pela 
lei municipal 2.607, de 2 de maio 
de 2018, incentiva a construção de 
imóveis sustentáveis. As 
construções devem apresentar 
características como sistema de 
captação de água da chuva, reúso 
de água, aquecimento hidráulico e 
elétrico solar, utilização de energia 
eólica e de energia passiva, 
separação de resíduos sólidos e 
utilização de materiais 
sustentáveis. Em contrapartida, a 
legislação oferece isenção de até 
17% no Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) para edificações 
que adotem duas ou mais destas 
medidas. Essa iniciativa vai ao 
encontro de compromissos 
assumidos pela municipalidade 
com programas como Município 
VerdeAzul, Cidades Sustentáveis e 
Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

uma Voz joVem pelo Clima 
Em agosto do ano passado, a estudante Greta 
Thunberg, de 16 anos, foi sozinha para a 
frente do prédio que abriga o parlamento 
da Suécia com um cartaz escrito “skolstrejk 
för klimatet” (greve escolar pelo clima, em 
sueco). Também distribuiu panfletos com 
dados científicos sobre o aquecimento global. 
Seu objetivo era chamar a atenção dos políti-
cos de seu país para a crise climática mundial 
e seu risco para as futuras gerações. Meses 
depois, o protesto de Greta se transformou 
em uma marcha histórica pelo clima. De-
nominado #schoolstrike4climate, mais de 
1,5 milhão de estudantes foram às ruas 
em mais de 100 países.  Desde então, Greta 
vem ganhando cada vez mais visibilidade 
e chegou a discursar durante a Cúpula do 
Clima da ONU, em setembro.  



BEACH TENNIS

TREINO FUNCIONAL NA AREIA

ESCOLINHA DE FUTEBOL

PERSONAL SOCCER

ESPAÇO PARA EVENTOS

FUTEVÔLEI
LOCAÇÃO QUADRA SOCIETY
VÔLEI

A SUA PRAIA
É AQUI!

VENHA FAZER PARTE DESSE TIME. 
ESPERAMOS SUA VISITA.

Com uma metodologia exclusiva de ensino, a 
Riplay Sports conta com profissionais
qualificados e experientes para possibilitar 
aprendizado nos treinos individuais e
coletivos de futevôlei, treino funcional, 
beach tennis e escola de futebol. 

@RIPLAYSPORTS.GRANJAVIANA

WWW.RIPLAYSPORTS.COM.BR
ESTRADA DA ALDEIDA, 699   COTIA

011 95033 3332

UNIDADE GRANJA VIANA
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Saneamento e 
despoluição do 
Rio Pinheiros
O governo do estado de São Paulo 
e a Sabesp lançaram um pacote de 
obras de aproximadamente R$ 1,5 
bilhão com o objetivo de devolver o 
rio Pinheiros limpo para a população 
até 2022. O “Novo Rio Pinheiros” prevê 
intervenções nas áreas de todas as 
sub-bacias dos grandes afluentes do 
Pinheiros, onde  vivem  cerca  de 3,3 
milhões de pessoas, incluindo ainda 
ações  socioambientais  para  engajar  
a  população  na  recuperação  dos 
cursos d’água da região.

sustentaBilidade na empresa CaBify
Após as mudanças anunciadas em junho, como o corte de preços em 25% e a duplicação 
do tamanho da operação e do faturamento neste ano, a empresa espanhola Cabify inau-
gurou em julho um espaço completamente novo no bairro Jardim Europa, em São Paulo. 
Sendo o único aplicativo de transporte cujo nível de carbono é neutro – isto é, todas as 
emissões com viagens da empresa são neutralizadas com outras ações –, a Cabify afirma 
que construiu o escritório para seguir a mesma lógica. No espaço, há aproveitamento de 
luz natural, iluminação inteligente e móveis de madeira sustentável e de reflorestamen-
to. Para beber água ou café, são usados copos de papel, ou um copo personalizado que 
foi distribuído a todos os funcionários – feito com fibra de arroz no lugar do plástico.

Teatro sobre sustentabilidade em SP
Além de garantir boas risadas às crianças da rede municipal de ensino da capital paulista, a peça teatral Por um 

Futuro Sustentável busca orientar os pequenos, de maneira lúdica, sobre como cuidar do nosso planeta. Os 
personagens mostram às crianças a importância da preservação do planeta e dos recursos naturais para proteger a 
vida das próximas gerações. Além disso, as crianças participam, de forma interativa, no palco com os atores em 
algumas cenas. O espetáculo é realizado com apoio da Logística Ambiental de São Paulo (Loga) via Lei de Incentivo à 
Cultura. Ao todo, serão 33 apresentações que ocorrem até 18 de outubro, em 23 instituições de ensino municipais. 

Cereais matinais se transformando em cerveja são uma grande 
jogada de marketing ao mesmo tempo em que adicionam o valor 
de aproveitamento integral dos alimentos ao produto alcançado. 
É com este conceito que a gigante dos alimentos Kellogg’s se 
somou a cervejaria artesanal Seven Bro7hers, de Manchester, 
na Inglaterra, para a criação da ‘Choco Stout’ “Sling It Out Stout” 
produzida a partir do cereal Choco Popos e também da Hoppy 
Pale Ale “Cast Off Pale Ale”, que foi produzida a partir de flocos 
de arroz do cereal Rice Krispies. As cervejas fazem parte de 
uma iniciativa de sustentabilidade da Kellogg para fazer upcycle 
(reaproveitamento para um produto mais nobre) de cereais que 
não são adequados para venda comercial – por exemplo, flocos 
que podem ser muito grandes ou levemente descoloridos. A 
parceria é estrategicamente interessante. Em primeiro lugar, 
porque o engajamento no aproveitamento total de alimentos 

Cerveja com cereal descartado

realmente é valioso, e este valor chega a percepção do público. 
Adicionalmente, a Seven Bro7hers alcança destaque pela inovação 
e pelo alcance da marca Kellogg, enquanto a gigante dos cereais 
agrega responsabilidade socioambiental e a contemporaneidade 
da cerveja artesanal a sua marca.



saúde

coluna e qualidade 
de vida
uma Postura ereta exala muito mais 

que elegância, e sim, saúde! “a qualidade 

de vida de quem sofre com dores na colu-

na é prejudicada, porque a pessoa acaba 

perdendo o rendimento no trabalho e nos 

estudos, além de afetar sua vida pessoal. 

por isso, o ideal é investir em hábitos que 

afastem os riscos desse problema”, pontua 

o fisioterapeuta luis ricardo Gandolfi. em 
boa parte das pessoas, a dor na coluna é 

uma queixa quase que diária e, n  a lista 

de causas, estão má postura e sedenta-

rismo, entre outros fatores. “Mas diante 

da dor, deve-se olhar a coluna como um 

todo, pois tendo um problema em uma 

região é natural sobrecarregar outras 

partes e irradiar as dores para outros 

locais”, aponta.

diretor regional da associação Brasileira 

de reabilitação de Coluna e fisioterapeuta 

com especializações em rpG, pilates e 

fisioterapia manipulativa, Gandolfi é o 

responsável pelo ItC Vertebral Granja 

Viana, idealizador da spina saúde e, 

como mesmo diz, especialista em trans-

formar dores em sonhos. Ele aplica um 

tratamento denominado reconstrução 

musculoarticular que, além de ser indi-

vidual e cientificamente comprovado, é 

DICAS

•  A má postura está presente 
em diversas atividades no 
dia a dia, como dirigir, 
trabalhar, recolher objetos 
ou caminhar, e é preciso 
estar atento a todas as ações. 
Por isso, mantenha a boa 
postura da coluna.

•  Muitos apresentam 
sintomas, como tontura, dor 
de cabeça e mãos 
formigando, e não se dão 
conta de que a causa pode 
ser a coluna.  A partir do 
momento que perdermos a 
curvatura natural da 
coluna, começam as dores. 
Por isso, uma dica é: faça um 
rolinho com toalha, coloque 
na parte de trás do pescoço e 
deite.

•  Use travesseiro no meio das 
pernas, quando estiver 
dormindo de lado.

•  Pratique atividades físicas 
de duas a três vezes, por 
semana.

•  Para dores cervical e 
lombar, use bolsa de água 
quente que ajuda a acelerar 
o metabolismo local.
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feito por meio de um conjunto de téc-

nicas de terapia manual que podem ser 

associadas a macas eletrônicas. “É dentro 

deste conjunto e após uma avaliação 

detalhada para descobrir o causador, que 

traçamos qual o melhor caminho para 

cada paciente. Como temos um estúdio 

completo de pilates, baropodometria e 

scanner, conseguimos conciliar técnica 

à tecnologia e deste modo ajustar o 

corpo de forma global. prezamos muito 

o exercício físico, não só pela qualidade 

de vida e os benefícios já conhecidos, 

mas sobretudo pela função terapêutica, 

já que ativa a produção de endorfina, que 

é antidepressiva e analgésica, e mexe com 

o pH do sangue”, explica. a atividade física 

não é só preventiva, é curativa.

a saúde de nossa coluna é fundamental 

no nosso dia a dia. Quando está bem, 

não nos damos conta do quão impor-

tante ela é. No entanto, quando temos 

dores é que percebemos o quanto somos 

afetados. por isso, é importante dar mais 

atenção à nossa coluna para aumentar 

a sensação de bem-estar. “a missão é 

conseguir fazer com que cada paciente 

possa realmente viver na sua melhor 

versão”, finaliza o especialista.

serviço 
(11) 4702-0512 - (11) 95885-1081 

Rua José Felix de Oliveira,  

875 – salas 2, 3 e 5 

www.spinasaude.com.br

canal circuito 

Periodicamente, o fisioterapeuta 
Luis Ricardo Gandolfi vai 
apresentar algumas dicas 
para a saúde de sua coluna. 
Fique atento em nosso site!

O primeiro vídeo da série está 
disponível em revistacircuito.
com/arquivos/50884
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Parques verdes em cotia 
os cinco Parques instalados no município de Cotia, além de serem ferramentas para a preservação da biodiversidade, são também 
espaços de educação ambiental, lazer, práticas esportivas e apresentações culturais. Os parques ainda oferecem espaços contempla-
tivos, trilhas, lagos e paisagens naturais. Circuito visitou alguns desses parques para apresentar aos leitores o que eles oferecem, as 
atividades que podem ser praticadas e também alguns pontos que precisam de melhoria.

Confira abaixo o resumo de cada parque com sua respectiva descrição.

Cemucam
O Parque Cemucam (Centro Municipal de Campismo), localizado no Jd. 
Passárgada, possui uma riqueza imensurável em sua biodiversidade. A 
vegetação predominante é de remanescentes de Mata Atlântica. Já na 
fauna, foram registradas 124 espécies, incluindo oito borboletas, cinco 
répteis (serpentes), 94 aves e 16 mamíferos. A diversificada avifauna inclui 
tanto espécies florestais quanto as de áreas abertas.
Situação atual: O Cemucam tem uma infraestrutura bastante completa, 
com estacionamento, quiosques com churrasqueiras, sanitários, circuito de 
mountain bike, trilha para caminhada, bosque, gramado para piquenique e 
playgrounds. No entanto, alguns pontos poderiam ser melhorados, como 
o investimento para reforma nos casarões, para que os mesmos possam 
ser utilizados como espaços de lazer (exposições, bibliotecas etc). Também 
deveriam ter novos equipamentos como quadras de tênis e basquete, além 
de melhoria da quadra de futebol existente e mais equipamentos como 
bancos e brinquedos para parque infantil.

serviço 
Rua Mesopotâmia, s/n (km 25 da rodovia  

Raposo Tavares sentido Capital) – Jd. Passárgada – Cotia 

Inaugurado em 2/3/1979 – Área: 500.000 m² 

Funcionamento: das 6h às 18h  

Tel.: (11) 4702-2126 / Fax (11) 4702-8404

Jequitibá 
Recém-inaugurado, o Parque Jequitibá 
está, finalmente, aberto à visitação. 
O parque é uma área com quase 
70% de Mata Atlântica e de grande 
importância ecológica. O espaço total 
é de 1,3 milhão de metros quadrados, 
dos quais 750 mil metros quadrados 
estão abertos para a população 
(incluindo as trilhas monitoradas).
Situação atual: Quem for ao Jequitibá, 
pode agendar uma visita monitorada, 
usufruir da sala de leitura e passear 
com a família. Grupos de alunos de 
escolas vizinhas foram vistos pela 
reportagem aproveitando as aulas ao ar 
livre para aprender um pouco mais em 
contato direto com a natureza. O local, 
no entanto, ainda precisa passar por 
alguns reparos com instalações básicas. 
Não tem playground e nem quadra 
esportiva. Algumas portarias também 
se encontram fechadas. Além disso, o 
parque não está completamente aberto 
ao público. Questionada, a Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo disse que está 
buscando parcerias a fim de viabilizar os 
recursos para as obras complementares.

serviço 
O Parque Jequitibá abre diariamente das 8h às 17h. 

Interessados em trilhas podem agendar visitas 

monitoradas pelo e-mail parquejequitiba@sp.gov.br
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PedAlANdO de um 
PARque PARA OutRO
Se tudo correr conforme o prometido, 
em breve (mas não se sabe quando) os 
usuários dos parques Cemucam e Teresa 
Maia poderão ir pedalando de um local ao 
outro. Isso porque a Prefeitura de Cotia 
anunciou no fim de agosto a construção de 
uma ciclovia que ligará os dois espaços. 
“Com a criação da ciclofaixa interligando 
os parques Teresa Maia e Cemucam, nos-
sos munícipes serão estimulados por uma 
vida mais saudável, cuidado com o meio 
ambiente, menos poluição, simplicidade 
e praticidade”, disse a prefeitura em nota.
O projeto, ainda segundo o executivo, já 
foi apresentado aos responsáveis pelo 
Departamento de Trânsito Municipal, que 
está analisando “alguns pontos para maior 
segurança dos usuários”.

Teresa Maia 
O Parque Teresa Maia foi 
construído numa área de 24,5 
mil metros quadrados, na 
esquina das ruas Santarém 
e Direita, na Granja Viana, e 
inaugurado em 2006. Com apoio 
do Rotary Club da cidade, foram 
construídos banheiros, fraldário, 
bebedouro e academia para 
a terceira idade ao longo dos 
anos. Hoje, o Teresa Maia é um 
espaço de diversão, de cultura, 
produção e sustentabilidade.
Situação atual: Parque limpo, 
grama bem cortada, ideal para 
ir com as crianças. Tem um 
lago com patos e vários bancos 
para se sentar. Aos domingos, 
tem a EcoFeira, com ofertas 
de artesanato, vegetais e 
algumas opções de comidas.

Parque Ecológico 
Chico Anysio 
Situado próximo ao centro de Cotia, o 
Parque Ecológico Chico Anysio possui 
pista para caminhada e brinquedos 
para crianças. Ao todo, são mais de 
178 mil metros quadrados e conta com 
playground para crianças, equipamentos 
de ginásticas para adultos, academia ao 
ar livre com adaptação para cadeirantes 
e portadores de necessidades especiais, 
rampa de acessibilidade, guarita, 
iluminação e banheiros individualizados.
Situação atual: Está fechado 
para reforma e a prefeitura não 
informou quando será concluída. 

Reserva do Morro Grande
A Reserva Florestal do Morro Grande constitui-se num riquíssimo rema-
nescente de Mata Atlântica brasileira ainda preservado, com fauna e flora 
diversificadas e ainda pouco estudadas. Fazendo parte da Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde de São Paulo, a Reserva do Morro Grande se estende por 
10.870 hectares. Atualmente, uma das ameaças, além de caça esportiva com-
provada pela existência de inúmeros jiraus pelas diversas trilhas, é a extração 
ilegal de palmito e xaxim, fazendo com que a avifauna, como, araçaripoca, 
sabiá-pimenta, pavó e jacutinga, estejam praticamente extintos do local, que 
tem sua grandeza justificada pelo fato de ser uma das últimas matas originais 
do planalto paulista, além de preservar as águas do Alto Cotia.
Situação atual: A Reserva está fechada à visitação no momento. Próximo da 
região, a Companhia recebe visita na Estação de Tratamento de Água (ETA) 
Vargem Grande, do Sistema Produtor São Lourenço. O agendamento pode 
ser feito pelo e-mail visita@sabesp.com.br.

serviços 
Área de lazer,  academia ao ar livre, 

banheiros. Para observar e admirar, 

nascentes de água e lago 

Aberto de segunda a segunda, das 7h às 18h  

Rua Santarém, 13 - Granja Viana

serviços 
Localizado na rua Lourenço Giácomo, no Jardim 

Nossa Sra. das Graças, Cotia. Funciona todos os 

dias, das 8h às 18h, mas está fechado para reforma
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Viver também significa identificar e remover os excessos e o que é 
supérfluo em busca do que é verdadeiramente essencial. Comprar com 
consciência e valorizar o que você possui, assim como as pessoas ao 
seu redor, também faz parte do estilo minimalista de ser.
O termo “minimalismo” tem como base a busca por uma vida mais 
rica com menos coisas. Mas não confunda isso com “jogar todos seus 
pertences fora”. O minimalismo, segundo a tradição, diz muito mais 
sobre a maneira que você enxerga a vida e sua relação com os bens 
materiais.  Moradora de Cotia, Sulimary Moraes não se considera 

minimalista, porém, ela luta para cada dia ser mais desapegada dos 
bens materiais. Em sua linha de raciocínio, para a pessoa comprar mais, 
ela precisa, naturalmente, trabalhar mais, e quanto mais se trabalha, 
menos consegue aproveitar a vida em outros sentidos, em outros mo-
mentos. Além disso, Suli se preocupa com o planeta. O consumismo, 
segundo ela, contribui para transformar o mundo em uma lata de lixo. 
“Temos que ter mais consciência, pois tudo que compramos, um dia 
vamos descartar e vai para o ‘nosso’ planeta. Comprar menos também 
é dar qualidade de vida para o planeta onde nós vivemos”, destaca.

a moda e o consumo consciente  
Os tempos estão mudando e a conscientização vem junto nesta onda. 

O Planeta já está na “UTI”, tamanho o consumismo desenfreado da 
humanidade. Pensando nisso, alguns artistas nacionais e internacionais 

dão seus exemplos e colaboram para a vida e a saúde do mundo. 

ViVer com menos  
faz mais sentido 

Emma Charlotte Duerre Watson é uma atriz, 
modelo e ativista britânica, nascida na França, 
conhecida mundialmente pelo seu papel como 
Hermione Granger na série de filmes Harry 
Potter. Após o lançamento do filme 
Regression, no qual Emma atuou, ela fez 
questão de compartilhar com seus fãs a 
procedência das peças que tem usado nos 
tapetes vermelhos de divulgação.
Em seu Instagram, ela compartilhou 
informações sobre quem eram as pessoas que 
faziam os sapatos que ela usou, e até mesmo 
a procedência de um dos cabideiros usados 
para guardar suas peças. Tudo ecológica e 
socialmente correto. Em um dos posts, ela diz: 
“Inspiradas em considerar todo o processo de 
criar um look fashion, nós estamos pensando 
em todas as pessoas, peças e até nos móveis! 
Esse rack é feito por designers que 
consideram o local da matéria-prima e da 
produção, o trabalho manual, o meio ambiente, 
a sustentabilidade e a longevidade da moda”.

Emma Watson incEntiva  
o consumo consciEntE dE roupas

sarah JEssica 
parkEr no brEchó?

É isso mesmo! A atriz 
Sarah Jessica Parker 

revelou em uma entrevista 
à revista americana InStyle 

que sempre fez compras 
em brechó, principalmente 

antes da fama, quando o 
dinheiro era curto. A 

prática de comprar roupas 
de segunda mão, segundo 
ela, também está presente 

na educação do filho, 
James Wilkie, de 14 anos, 

após a atriz assistir ao 
documentário The True 

Cost (2015), que revela os 
bastidores da indústria da 

moda mundial.
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FErnanda souza com  
“roupas dE aluguEl”

Quando o assunto é consumo colaborativo, 
Fernanda Souza está em dia com suas compras 

de moda. A atriz já foi clicada com vestido do site 
Dress a Porter, uma espécie de aluguel on-line 
de roupas de luxo para festas. Com a ajuda de 
uma amiga blogueira, ela comprou uma bolsa 

Valentino no brechó pela metade de preço e com 
garantia de autenticidade.

as gêmEas  
do sloW Fashion
As gêmeas Olsen são 
mundialmente 
reconhecidas pelos 
trabalhos realizados no 
cinema durante a infância e 
adolescência. Mas é 
justamente na moda que a 
dupla aparece como 
protagonista. Com o 
lançamento da marca The 
Row, as irmãs são 
consideradas as mães do 
Slow Fashion nos Estados 
Unidos, graças ao título de 
Designers do Ano – 2014 
– entregue pelo Conselho 
de Designers de Moda da 
América (CFDA), o “Oscar 
da Moda”.

o minimalismo dE ana cañas
A cantora Ana Cañas postou no ano passado uma foto no 

Instagram de seu guarda-roupa que causou certa 
“estranheza”. Com pouquíssimas peças nos cabides, a 
artista da música brasileira declarou ser minimalista, 
demonstrando que o desapego faz parte de sua rotina.  
“Ao longo da vida, fui aprendendo a desapegar. Fui 
percebendo que a gente precisa de muito pouco para ser 
feliz. Quer dizer, pouco, não, mas preciosas coisas 

verdadeiras e atemporais”, escreveu. Em outro trecho do 
post, Ana disse que para ela, o que faz sentido, de fato, é ter 

apenas o que usar de verdade. E como era inverno na época 
da publicação, ela ainda incentivou as doações de roupas de 

frio. “Alguém vai usar bastante e ser grato eternamente. 
Considere agasalhar um coração.” 

Tathy Mega Ha� 
ESPECIALISTA EM ALONGAMENTO DE CABELOS
Conheça a Tathy Mega Hair única especialista em alongamento 
de cabelos em Cotia - SP
 
Com experiência em todos os métodos de Mega Hair, 
proporciona à você mulher ter o cabelo da forma que 
desejar. Não é apenas colocar um mega, mas sim garantir 
os cuidados, tratamentos, recuperação, tudo com muito 
carinho e, claro, perfeccionismo e qualidade.

À disposição  cabelos russos, indianos e brasileiros 
para venda e colocação. Os cabelos brasileiros,  aliás, 
são os mais procurados do mercado!!!

AGENDAMENTO 
DIRETO PELO 

  9-3052-8032

QUER SABER MAIS, VER VÍDEOS, OBTER DICAS 
E RECOMENDAÇÕES DA TATHYMEGAHAIR? 

Acesse o Instagram e confi ra todos os detalhes.
tathymegahair/
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Felicidade e GRatidão: 
dois seNtimeNtos QUe camiNHam de mãos dadas

martin seligman, um dos Pioneiros da psicologia positiva, 
explica que a felicidade nem sempre depende do nosso status 
social, da nossa religião ou da beleza física. A felicidade é, segun-
do ele, uma combinação única do que chama de “pontos fortes 
distintos”, como o sentimento de humanidade, a temperança, 
a persistência e a capacidade de levar uma vida significativa. 

A psicologia positiva estuda os fundamentos da felicidade e 
do bem-estar, sustentados pelos pontos fortes e pelas virtudes 
humanas. Quando o filósofo Aristóteles dizia que para ser 
feliz é preciso movimento, essa área da psicologia concorda 
plenamente. “Precisamos nos movimentar para entender o 
que nos faz feliz. O grande problema é que as pessoas não se 
conhecem e vão vivendo no automático sem se perguntarem, 
de fato, se o que estão fazendo, a maneira que estão existindo, 
possibilita um estado de bem-estar subjetivo”, explica a psicó-
loga Rosana Borzan.

Para ela, cada um deve ter o seu “passo a passo” para ser feliz, 
mas sempre começando pelo autoconhecimento. Detalha que 
neste processo algumas perguntas devem ser feitas para si 
mesmo, por exemplo, “para que eu existo?” “Qual é o sentido 
da minha vida?” “Eu estou sendo congruente com os meus 
valores?”. A partir daí, a pessoa já está no caminho.

“É preciso lembrar que para responder tais perguntas e agir 
é preciso ter coragem. Neste sentido, em linhas gerais, é preciso 
ter coragem para ser feliz. Só assim poderá dar certo”, reflete.

FElicidadE É uma dEcisÃo,  
E nÃo uma Fórmula mÁgica
Não existe fórmula mágica 
para encontrar a felicidade na 
vida. Especialistas no assunto 
já provaram que 40% da 
felicidade são determinados 
por atividades intencionais, ou 
seja, precisamos decidir por 
ser feliz e agir neste sentido. 
O segundo ponto importante 
que especialistas destacam 
é que a felicidade não está 
nas circunstâncias, isso quer 
dizer que não dá para ser feliz 
quando emagrecer, casar 
ou ganhar mais dinheiro. É 
preciso olhar para o que está 
positivo no aqui e agora. Para 
a psicóloga especialista no 
assunto, Rosana Borzan, outro 
item importante é entender 
que podemos mudar nossa 

composição genética pela 
mudança de comportamento. 
“Mesmo que sua família seja 
de ‘entristecidos profissionais’, 
você pode mudar esta 
condição através de atitudes 
que trabalhem a seu favor 
e lhe aumentem o bem-
estar”, explica Rosana.
Quem se entende ou busca 
sentido para a existência, 
segundo a psicóloga, não 
fica nesta “montanha-russa 
emocional”, ora feliz, ora 
absolutamente triste, mas 
constrói uma espécie de 
amortecedor para os dias que 
não são tão bons assim. “De 
fato, a felicidade é construída, 
não é encontrada, não é dada e 
não depende do outro”, finaliza.
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Existe relação entre esses dois conceitos, 
felicidade e gratidão? É possível ser feliz 
sendo ingrato? E quando agradecemos, 
estamos no caminho para encontrar a 
felicidade em nossas vidas?
O coach transcendental e escritor Arnaldo 
de Sousa afirma que sim: quanto mais grata 
a pessoa for, mais feliz ela será. Morador 
da Granja Viana, ele acaba de escrever 
um livro sobre o tema, chamado A chama 
da gratidão. Para explicar essa relação 
simbiótica, Arnaldo dá exemplo de sua 
própria vida. Jornalista de formação, foi 
apresentador de televisão e chegou ser 

a correspondente internacional. Nessa 
época, ele jamais acreditava em gratidão. 
O escritor conta que sua permanência 
nos empregos era efêmera e tudo que 
ele ganhava, gastava, fazendo com que 
sua vida não houvesse “sustentabilidade”.
“Hoje é o oposto. Vida em abundância. A 
prática diária da gratidão gera vida abundan-
te e de prosperidade, e, por consequência, 
com a vida equilibrada, mais felicidade. Hoje 
me considero uma pessoa feliz. Gratidão 
por isso, sem demagogia. É sentimento 
puro”, disse. O sentimento da gratidão é 
um desenvolvimento que tem de partir de 

cada ser. Mas para Arnaldo existem ma-
neiras que contribuem para esse processo, 
e uma delas é a meditação ThetaHealing 
da Gratidão, uma técnica que em essência 
ensina a identificar e liberar crenças e 
padrões que impedem esse sentimento. 
Mas existem outros meios que também 
podem auxiliar, como o trabalho voluntário.
“Praticar voluntariado é um caminho tam-
bém, além da meditação. Só esses dois 
já ajudam muito. Parar de reclamar, ser 
mais gentil com pessoas, sejam ricas ou 
pobres, enfim, são questões que nos criam 
o sentimento de gratidão”, define. 

PequeNAS mANeIRAS 
PARA eXPReSSAR 
A GRAtIdÃO
mantra matinal da gratidão
Acordar sendo grato. Antes mesmo 
das primeiras tarefas ou até mesmo de 
abrir os olhos, aproveite o tempinho na 
cama para expressar sua gratidão. Em 
silêncio apenas sentindo interiormente, 
entoando um mantra ou criando 
uma frase sua dita em voz alta.

Frases de gratidão no seu caminho
Use cada cantinho da sua casa ou no 
trabalho para deixar mensagens de 
gratidão. Na porta da geladeira, na mesa 
de trabalho, na carteira, enfim, espalhe 
frases de gratidão para que você e 
aqueles que estiverem no seu caminho 
possam ler e sentir essa energia.

tenha um caderno da gratidão
A escrita é um modo maravilhoso de 
potencializar tudo que queremos! 
Aproveitando essa possibilidade, 
tenha o seu caderno da gratidão, 
crie um momento só seu de escrita 
sobre aquilo que é grato no presente, 
passado ou até mesmo no futuro.

expresse sua gratidão a 
conhecidos e desconhecidos
Ao longo do dia, você cruzará com diversas 
pessoas e, como o Profeta Gentileza dizia, 
gentileza gera gentileza. Nesse caso, 
gratidão gera gratidão! Expresse com 
palavras ou gestos, mesmo com aquele 
motorista de ônibus que você nunca viu!

Gratidão noturna
Antes de dormir, retome seu momento de 
conexão com a gratidão. Em meio às suas 
práticas, sejam elas quais forem, expresse 
sua gratidão, potencializando tudo que 
viveu de forma a reverenciar o Universo.
*Fonte: Bia Lorennas, do portal O Segredo

O empreendedor Flávio Kuroda, 
morador da Granja Viana, 
lançou na última semana de 
setembro a primeira versão 
do aplicativo Behapp7, que 
visa auxiliar as pessoas a 
encontrarem sua felicidade. 
O 7, segundo ele, representa 
“o segredo que rege a 
inteligência do aplicativo na 
sua versão mais utópica”.
Flávio explica que essa 
versão vai ajudar a conhecer o 
indivíduo e entender em que 
patamar de felicidade ele se 
encontra, assim o aplicativo irá 
“traçar um plano de felicidade”.  
A ideia surgiu após Flávio ter 
enfrentado uma depressão. Ele 
conta que depois ter deixado 

sua empresa, vários problemas 
foram surgindo. Após sua 
recuperação, Flávio decidiu 
que este era o problema que 
gostaria de resolver: ajudar as 
pessoas a identificar a causa 
raiz da depressão, que muitas 
vezes, segundo ele, o que leva 
a essa doença geralmente 
é a infelicidade em algum 
pilar.  “Chegamos à conclusão 
de que não era só combater 
a depressão, a ansiedade e 
consequentemente o suicídio, 
era algo muito maior, que está 
diretamente ligado a infelicidade 
e a busca constante em sair 
deste estado. Deixamos então 
essa ideia mais palpável através 
deste aplicativo”, comenta. 

quANtO mAIS GRAtO, mAIS FelIZ

MORADOR DA GRANJA LANÇA 
‘APLICATIVO DA FELICIDADE’
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thaís gerin deixou de comer carne há cinco anos. Sua transição 
para o veganismo veio três anos depois, após assistir documentá-
rios e vídeos no YouTube que falavam como a indústria dos ovos 
e do leite “é cruel com os animais”. Mas o que muda em relação à 
saúde? É possível viver bem sem carne, leite e ovos?
A nutricionista Marina Felice, da clínica de nutrição e qualidade de 
vida Comer Bem Faz Bem, explica que tudo vai depender de como a 
dieta é equilibrada. Para ela, uma dieta saudável é quando a pessoa 
abrange todos os grupos de alimentos que tenham a quantidade 
de nutrientes que supram as necessidades 
nutricionais. “A fonte alimentar é uma dis-
cussão. Se a proteína é de origem animal ou 
vegetal, não importa, desde que se equilibre”, 
disse. Ela compara uma dieta equilibrada 
como um quebra-cabeça, onde a pessoa 
precisa montar todas as peças. “As proteínas 
de origem animal chamamos de proteína de 
alto valor biológico. Na proteína de origem 
animal, eu tenho todos os aminoácidos. Na 
proteína de origem vegetal, são proteínas 
de baixo valor biológico, mas isso não quer 
dizer que sejam ruins, mas elas não têm em 
cada uma os nove aminoácidos que têm na 
carne. É relativamente fácil de equilibrar 
isso se a pessoa conseguir manter uma 
variedade de alimentos”, explica.

Mas para Nathália Guimarães, nutricionista da Sociedade Vege-
tariana Brasileira (SVB), é possível obter todos os aminoácidos 
essenciais na alimentação vegetariana estrita através da combinação 
de alimentos de grupos diferentes. Ela explica, por exemplo, que 
as leguminosas são conhecidas por apresentar teores menores do 
“aminoácido sulfurado metionina”. E os cereais, segundo ela, são 
conhecidos por ter menores teores do “aminoácido lisina”. Quando 
combinados ao longo do dia, fornecem todos os aminoácidos que o 
organismo necessita. “Existem alguns alimentos vegetais que não 

são deficientes em nenhum aminoácido e são 
completos em proteínas. O mais conhecido 
desses é a soja e seus derivados como o tofu e 
tempê, porém, a semente de abóbora é outro 
alimento vegetal completo de proteína que 
pode facilmente ser incorporado no dia 
a dia do vegetariano, assim equilibrando 
todos os aminoácidos essenciais”, pontua.
Thaís Gerin toma suplemento de vitamina 
B12, mas acredita ser possível melhorar sua 
alimentação até ficar 100% saudável e em 
equilíbrio. “É perfeitamente possível ser 
saudável sem comer carne, porém não se 
trata apenas de excluir a carne do prato, 
é preciso comer melhor, adicionar frutas, 
verduras e grãos na alimentação, por exem-
plo”, conclui. 

É possível  
ser vegano e ter  
uma vida saudável?
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b12 É ou nÃo vilÃ dos 
vEganos?
Se há uma vitamina polêmica entre adeptos e não adeptos do 
veganismo é a B12, que ajuda, entre outras coisas, a manter 
o metabolismo do sistema nervoso e as células vermelhas 
do sangue saudáveis. Em quais fontes alimentares pode 
ser encontrada? A B12 é produzida por bactérias de origem 
animal que ficam na flora intestinal ou quando é obtida através 
da ingestão de alimentos contaminados (como o pasto). A 
vitamina é processada pelo intestino do animal e depositada 
nos tecidos. Assim, quando o ser humano consome a carne, 
acaba ingerindo a vitamina B12. Para Marina Felice, não tem 
outra fonte a não ser a de origem animal. Ela afirma que 
a pessoa que decide parar de comer alimentos de origem 
animal precisa fazer uma suplementação desta vitamina.  
Mas, explica Marina, por ser nociva ao organismo do homem, 
não pode ser ingerida direto das bactérias. “A gente usa essa 
bactéria para produzir a cápsula de vitamina B12, que não é 
de origem animal”, explica.  Mas quem come carne também 
pode ter deficiência de B12, pois a a absorção e o metabolismo 
desta vitamina vão depender de inúmeros fatores.  

CADA VEZ MAIS ADEPTOS  
A pesquisa pelo termo “vegano” no Google cresceu quase 
1000% nos últimos cinco anos, segundo um estudo di-
vulgado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). O 
aumento no número de adeptos tem impactado também 
o mercado, que cresce 40% ao ano. No Brasil, 5 milhões 
de pessoas se declaram veganas
Mas o que aconteceu? Para a psicóloga Élen Santoro, 
a mudança do mundo e da conscientização, além da 
tecnologia, contribuem para crescer o movimento. Ela 
argumenta que hoje muitas pessoas podem pensar sobre 
o que consumir e discutir sobre aspectos nutricionais 
permeadas pelo saber da medicina, nutrição, agricultura 
e sociologia. “Estamos num momento de maior integração, 
a consciência nos possibilita olhar para essa mãe terra 
como arquétipo da grande mãe”, disse.
Com a conscientização de que a vida dos animais importa, 
Élen acredita que podemos pensar em uma relação mais 
linear e respeitosa com todos os seres vivos. “Isso possi-
bilita a ampliação da consciência, uma melhor autonomia 
e criatividade; a pessoa passa a ter uma clareza maior de 
si e do todo, já que seu consumo, de forma geral, também 
se torna consciente”, finaliza.

Venha conhecer o novo Estúdio de 

do SESI Cotia

Rua Mesopotâmia, 300 - Moinho Velho - Cotia/SP  
Telefone: (11) 4617-9233 | E-mail: sucotia@sesisp.org.br

DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS PLANOS: 
Trimestral, semestral e anual 

Saiba mais no site: 
cotia.sesisp.org.br/noticia/estudio-pilates
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VeGANOS
Por motivações éticas, não consomem nada 
de origem animal em nenhuma área de suas 
vidas. Alimentação, vestuário, espetáculos 
ou qualquer outro tipo de atividade que en-
volva sofrimento animal é excluída da vida 
de uma pessoa vegana. O veganismo é uma 
postura política e não apenas uma dieta. 
Para os veganos, é importante mostrar sua 
filosofia de vida às empresas, através de 
boicote a produtos e serviços obtidos com 
sofrimento de animais. Produtos com qualquer 
ingrediente ou insumo de origem animal ou 
ainda testados em animais são riscados da 
lista de compras veganas.

A DIFERENÇA DOS CONCEITOS

VeGetARIANOS 
eStRItOS
Não consomem 
nenhum tipo de 
carne, laticínios 
ou ovos em sua 
alimentação.

lActOVeGetARIANOS
Além de não consumir nenhum tipo de carne – como 
os ovolactovegetarianos –, os lactovegetarianos 
excluem também os ovos da dieta. É o tipo de ve-
getarianismo predominante em países como a Índia. 

OVOlActOVeGetARIANOS
Não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem laticínios e 
ovos. Este tipo de vegetarianismo é o mais comum. Quando alguém 
se declara vegetariano, quase sempre pertence a este grupo. 

acompanhamEnto mÉdico
Decidir pelo veganismo sem o acompanhamento de um 

especialista em nutrição pode ser arriscado. Para a 
nutricionista Natália Silva, da loja Mundo Verde São 

Camilo, a pessoa deve escolher qual alimentação será 
melhor para ela, mas aconselha a ir com cautela.

“Pode começar pelo ovolactovegetarianismo – 
quando é permitido comer apenas ovos, leite 
e derivados. Não temos tantas opções para 
quem é vegano. Mudar de repente pode ser 
complicado e, até para acostumar o corpo, tire 
a carne aos poucos”, orienta. 
A preocupação da nutricionista Marina 
Felice é que nem toda pessoa que opta pelo 
veganismo tem esse olhar para a saúde. “O 
que vejo com frequência aqui no consultório 
são pessoas que decidem por um estilo de 

vida vegano, mas se não tem um equilíbrio 
adequado na alimentação, pode trazer prejuízos 

à saúde”, afirma. 
Por isso, ela recomenda: “As pessoas precisam 

procurar informação profissional. Decidiu, procura 
ajuda de um profissional. Isso é muito importante para 

saber e conseguir ter uma alimentação equilibrada a fim 
de não prejudicar sua saúde”.

canal circuito 
Confira o roteiro vegetariano/vegano que pode ser feito na região e também 
algumas receitinhas saudáveis:: revistacircuito.com/arquivos/50749



TS Office GV
Sala para reuniões  

Salas privativas 
Estações de trabalho

Venha trabalhar em um espaço 
corporativo com infraestrutura 
completa para sua empresa.
a	Endereço Comercial  

 e Gestão de Correspondência
a	Mesa fixa exclusiva
a	Internet com fibra ótica
a	Wi-Fi em todos os ambientes
a	Café, chá e água
a	Utilização da copa, microondas e geladeira
a	Estacionamento rotativo
a	Recepcionista
a	Ar condicionado

Espaço elegante e 
completo para receber 

seus clientes com 
conforto e segurança.

 
Com a TS Office GV, você 

se preocupará apenas 
com seu negócio.

Tel.: (11) 2898-9574 - (11) 2898-9575 - (11) 2898-9576 - contato@tsofficegv.com.br - www.tsofficegv.com.br

The Square Open Mall - Rodovia Raposo Tavares KM 22  -  Bloco E - Sala 605 - Cotia

TS Office GV.indd   51 10/3/19   1:34 PM
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sem aBelHas, 
sem vidas  
o físico alemão albert einstein já 
dizia: “Se as abelhas desaparecerem da face 
da Terra, a humanidade terá apenas mais 
quatro anos de existência. Sem abelhas, não 
há polinização, não há reprodução da flora, 
sem flora não há animais, sem animais, 
não haverá raça humana”. E ele tem razão. 
As consequências sem as abelhas poderão 
ser drásticas, pois delas dependem a sobre-
vivência de muitas espécies, incluindo os 
humanos. Elas polinizam plantações de 
legumes, grãos e frutas, o que é indispen-
sável, já que através delas cerca de 80% das 
plantas se reproduzem.
Em 2011, a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO, na 
sigla em inglês) emitiu um alerta sobre as 
consequências que o sumiço das abelhas 
poderia causar. 
O desaparecimento de colônias desses 
animais, antes limitado à Europa (onde 
o fenômeno começou a ser notado no fim 
da década de 1960) e à América do Norte, 
ultimamente está sendo também observado 
na África (Egito) e na Ásia (China e Japão).
Entre as principais causas da provável extin-
ção estão as monoculturas, a intensificação 

do uso de agrotóxicos e as queimadas. 
O apicultor Eduardo Gonsalves Paschoal 
disse que já leu vários estudos que falam 
sobre a extinção das abelhas e o prazo 
gira em torno de dez anos. Mas o apicul-
tor apresenta duas dicas importantes de 
como contribuir para que isso não ocorra: 
plantar árvores que dão flores às abelhas e 
o cultivo de alimentos orgânicos. “O cultivo 
sem agrotóxico é importante, porque esse 
veneno ingerido pela abelha faz com que 
ela vá contaminada para o enxame e em 
poucos instantes morra. Leva ao fim do 
enxame”, explica.  
O apicultor e diretor do parque ‘Cidade 
das Abelhas’, em Embu das Artes, Wilson 
Donnini, tem a mesma opinião de Eduardo. 
Para ele, hoje o maior inimigo das abelhas são 
os agrotóxicos, que “envenenam” os insetos 
polinizadores e também os seres humanos. 
“O uso indiscriminado e sem cuidados 
especiais está dizimando mais abelhas a 
cada dia. Os Estados Unidos e a Europa já 
proibiram o uso destes agrotóxicos com-
provadamente prejudiciais a todos, mas 
no Brasil, para nossa surpresa, eles estão 
liberados”, lamenta. 

cOmO cOlAbORAR 
cOm AS AbelhAS
 
 

-  Plante flores diferentes em vasos ou 
no jardim para oferecer uma dieta rica 
e variada às abelhas. Caso floresçam 
em diferentes épocas do ano, melhor 
ainda. 

-  Não use produtos químicos ou inse-
ticidas, pois podem ser nocivos para 
as abelhas. Isso é particularmente 
prejudicial quando as plantas estão 
floridas, uma vez que os produtos 
químicos entram em contato com o 
néctar e o pólen, e as abelhas podem 
levá-los para as colmeias.

-  Deixe flores silvestres e ervas daninhas 
no jardim: são bons alimentos para as 
abelhas.

-  Construa um “hotel para abelhas”: você 
pode comprar ou criar uma estrutura 
de madeira com furos, que servirá 
como ninho para abelhas solitárias 
– que são a grande maioria.

-  Torne-se um apicultor: não há ne-
cessidade de morar no campo para 
criar abelhas. A apicultura urbana é 
praticada em muitas cidades. Busque 
uma associação local, aprenda o 
necessário e transforme a apicultura 
em um hobby.

- Perca o medo: as abelhas não visam 
atacar você, porque elas provavelmen-
te morrerão ao lhe picar. Elas só fazem 
isso quando se sentem ameaçadas. Se 
uma abelha pousar em você, mantenha 
a calma e espere ela sair. Não fique 
perto da entrada de uma colmeia ou no 
caminho entre as flores e a colmeia. E 
aprenda a diferenciá-las das vespas, 
que podem, sim, picar sem motivo 
aparente.

-  Deixe um prato de água no jardim ou 
no quintal: você pode não saber, mas 
as abelhas também sentem sede.
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As AbelhAs  
e A polinizAção
A polinização é a transferência do 
pólen (gameta masculino) da estrutura 
reprodutiva masculina de uma flor 
(antera) para a estrutura reprodutiva 
feminina (estigma) da mesma flor ou de 
outras flores da mesma espécie. Dessa 
forma, o gameta masculino alcança o 
gameta feminino (óvulo) e o fecunda. 
Este processo permite a formação de 
frutos e sementes que, futuramente, 
produzirão uma nova planta. Em alguns 
casos, como milho, trigo e arroz, o 
pólen é transportado pelo vento. Outros 
agentes polinizadores são a água (em 
certas plantas aquáticas) e a gravidade.
Porém, em cerca de 80% de todas as 
plantas com flores, alguns animais 
são os responsáveis pela polinização. 
Na grande maioria dos casos, entre 
os animais polinizadores, nenhum é 
mais eficiente do que a abelha.
Graças ao seu trabalho de coleta de 
pólen e néctar, voando de flor em 
flor, as abelhas polinizam as flores e 
promovem sua reprodução cruzada. 
Todo esse processo resulta na base 
de toda uma cadeia alimentar.

de emPReSáRIO A APIcultOR 
Eduardo Gonsalves Paschoal deixou o lado empresarial da cidade para 
viver no campo ou, mais especificamente, com as abelhas. Sua paixão 
pela natureza o levou para outro destino.  
“Minha família é do interior, então minha experiência sempre foi muito 
marcante. Morava na cidade grande, mas com vontade de voltar ao in-
terior. Essa paixão pela natureza me fez tomar essa decisão de trabalhar 
como apicultor”, conta. 
Outra paixão de Eduardo é a área da saúde. Ele, por ter comercializado 
artigos esportivos nas lojas onde era sócio, sabe muito bem da importância 
de praticar atividades físicas e de uma boa alimentação. 
“Estudei uns anos essa parte da nutrição e foi uma decisão muito importante 
que eu vi no mel, que é um alimento riquíssimo. Também o pólen que 
possui proteína ajuda o atleta, por exemplo, a constituir massa muscular. 
Tudo que a abelha produz é muito rico e importante para a gente”, defende.  
E o mel tornou-se sua ferramenta de trabalho no campo. Só que dife-
rentemente da rotina do mundo empresarial da cidade, o contato com a 
natureza o permite experimentar e conhecer outras essências da vida.
“As abelhas me permitem viajar, não me exige um trabalho diário. Tudo 
de uma forma administrada, a gente pode ir ajeitando certinho”, finaliza.  

A cIdAde dAS AbelhAS
Localizado em Embu das Artes, o parque temático Cidade das Abelhas há 39 
anos abre o espaço para alunos, crianças e adultos interessados no mundo 
desses insetos, que sobreviveram a cataclismos sem extinção, pois sua origem 
data do tempo dos dinossauros, com mais de 100 milhões de anos atrás.
O apiário recebe visitas de escolas e de grupos nos fins de semana, com 
atividades de lazer e diversão, mas com viés cultural e educativo. Isso porque 
os atrativos foram pensados para ensinar às crianças a importância da abelha 
na natureza. Por isso, o parque temático tem brinquedos ao ar livre, colmeias 
e uma abelha gigante de fibra de vidro de 18 metros de comprimento e 3 de 
altura, e outras atrações, como uma réplica de tiranossauro e tobogãs de 
até 14 metros ao ar livre.
A minicidade é localizada em um sítio com 20 mil metros quadrados de 
extensão e tem ainda atrações para toda a família, como trilhas nas quais 
é possível ver réplicas de animais – inclusive dinossauros –, e atividade 
de arvorismo não radical para as crianças, degustação de mel e loja de 
suvenires para os adultos.

serviço 
Apiário Cidade das Abelhas 

Endereço: pela rodovia Régis 

Bittencourt, entrar numa das 

entradas de Embu e ir até o estádio 

municipal, depois seguir pela  

Estrada da Ressaca, km 7  

Parque Industrial Ramos  

de Freitas Embu das Artes 

Tels.: (11) 4703-6460 e (11) 4614-0609. 

Mais informações:  

cidadedasabelhas.com.br

canal circuito  

Conheça algumas espécies de abelhas e suas  
curiosidades, além de como é produzido o mel:  
revistacircuito.com/arquivos/50762
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Mesmo com o prazo prolongado, 45% das 
cidades brasileiras ainda não têm plano 
para se desfazer dos lixões. na região, 
Cotia, Carapicuíba, Vargem Grande e 
Jandira estão em fase de elaboração do 
plano de manejo do lixo. Já osasco, Santana 
de Parnaíba e Itapevi o concluíram. no que 
diz respeito à coleta seletiva, há municípios 
da região que ainda não possuem o serviço, 
e mesmos aqueles que realizam este 
trabalho, estão longe do ideal.

liXÕes, Um desaFio 
aiNda a seR eNFReNtado 

os lixões são considerados crimes ambientais, pois não tra-
tam o resíduo, apenas o depositam, contaminando o solo e a água 
da região. Consequentemente, isso traz efeitos como inúmeros 
riscos de doenças devido aos vetores – insetos e roedores –, entre 
outros problemas. 
No Brasil, ainda existem quase 3 mil lixões. Dados de 2017 apontam 
que o país, ao todo, despejou 12,9 milhões de toneladas de lixo a 
céu aberto, gerando gases e chorume, um líquido poluente que 
atinge os lençóis freáticos.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe), esses lixões afetam a saúde de 76 
milhões de brasileiros, trazendo um custo de R$ 1,5 bilhão por 
ano para tratamento de saúde e algo em torno de R$ 2 bilhões 
para recuperação do meio ambiente.
Em 2010, o governo brasileiro deu um prazo de quatro anos para 
os municípios acabarem com os lixões. Mas hoje, cinco anos de-
pois, 45% das cidades não têm nem plano para se desfazer deles.
Entre as dificuldades, as prefeituras alegam “falta de recursos”. 
Por esse motivo, gestores de diversas cidades pediram este ano 
ao Congresso Nacional mais tempo para cumprir a lei e querem 
ajuda dos estados e do governo federal.
“Os diversos tratamentos exigem investimentos para a implantação 
e boa parte das prefeituras não tem e não contrata técnicos capa-
citados a projetar, licenciar e captar os recursos disponíveis para 
esse tipo de instalação”, explica Rodolfo Vieira, diretor-presidente 
da Sociedade Ecológica Amigos de Embu (Seae). 
De acordo com o ambientalista, enquanto existirem “vícios no 
processo” que dizem respeito aos lixões, não haverá melhoria. “O 
lixo tem sido uma mina de ouro disputada por políticos, milícias 
e crime organizado. Enquanto a Justiça e o Ministério Público 
não corrigirem os vícios no processo, com ou sem a nova lei, 
dificilmente teremos melhora”, afirma. 
O Projeto de Lei que propõe mais prazo para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos continua tramitando no 
Senado. Na prática, caso o prazo seja prolongado, o que as cidades 
precisam fazer obrigatoriamente é elaborar um plano intermuni-
cipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos. 
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PLANO DE MANEJO DE LIXO NA REGIÃO
Em Cotia, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
– ou plano de manejo de lixo – está em elaboração. Os resíduos de 
Cotia são descartados em um aterro que fica em Santana de Par-
naíba, local considerado “apropriado” pela Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente. O município também possui coleta seletiva e 
catadores regularizados.  O município de Carapicuíba também 
está em fase de desenvolvimento do plano de manejo do lixo. Com 
o lixão desativado desde o início dos anos 2000, o destino final dos 
resíduos da cidade vai para o mesmo destino do lixo produzido 
em Cotia. Aliás, é no aterro da Tecipar, em Santana de Parnaíba, 
que também é levado o lixo de Barueri e Araçariguama. . 
As únicas cidades da região que finalizaram o plano de manejo do 
lixo, segundo dados do Observatório dos Lixões, foram Osasco, 
Santana de Parnaíba e Itapevi. Já Vargem Grande Paulista e Jandira, 
assim como Carapicuíba e Cotia, estão na fase de elaboração do 
plano. A única cidade que não deu início, foi Barueri. 

A maioria dos municípios da 
região tem coleta seletiva. 
Apenas Carapicuíba, Jan-
dira e Itapevi não possuem 
esse trabalho. A coleta é 
importante porque, além de 
gerar renda para milhões de 
pessoas e economia para as 
empresas, diminui a poluição 
do solo e dos rios. 
Em Cotia, a coleta seletiva 
é realizada em cerca de 12 
bairros, onde são destinadas 
190 toneladas de lixo por mês, 
em média, para a cooperativa 
Coopernova Cotia Recicla. 

“A ampliação da coleta 
seletiva em Cotia precisa 
ser feita de forma gradativa 
e planejada. Isso porque, 
temos no município apenas 
uma cooperativa legaliza-
da e regulamentada para 
formalizar a parceria com o 
poder público. Mas a atual 
gestão tem atuado em todas 
as frentes para ampliar a 
capacidade de destinação do 
material coletado”, disse o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente e Agropecuária, 
Gustavo Gemente.  

anal circuito 

Leia mais sobre o assunto, do que fala a Política Nacional de  
Resíduos Sólidos e como este assunto é tratado ao redor do mundo:

 revistacircuito.com/arquivos/50757

A ImPORtÂNcIA dA cOletA SeletIVA
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conscientização política 
começa dentro de casa

rafaela gomes de almeida, de aPenas 5 anos, estava fazendo 
uma atividade na escola, utilizando jornais. Em uma das páginas, 
tinha a foto do presidente Jair Bolsonaro. Foi então que começou 
a discussão sobre política na sala de aula. Já no período da tarde, 
Rafa foi conversar sobre política com um de seus colegas debaixo 
de uma árvore. Ela contou tudo isso para sua mãe, Rosemeire 
Gomes da Silva, a Rose.  “Aí falei, nossa, Rafa, que interessante, e 
como foi essa conversa, você gostou? Ela disse que gosta muito de 
conversar com esse amigo sobre coisas da vida. É impressionante 
como as crianças encontram sentido em suas experiências”, disse. 
Para Rose, foi importante sua filha compartilhar com o amigo um 
pensamento que ambos reprovavam: sobre a liberação da arma de 
fogo. Dentro de casa, Rose relata que o assunto ‘política’ nunca foi 
um tabu. A conscientização, segundo ela, já começa desde cedo. 
“Isso vem da conscientização que a gente vem fazendo dentro de 
casa. Eu pego situações corriqueiras da nossa vida, do dia a dia, e 
vou fazendo comparações”, disse.

Para o arteterapeuta especializado em questões derivadas das 
interações familiares, Carlos Habe, falar de política dentro de casa 

com os filhos é muito importante. Muitas vezes, segundo ele, os 
pais preferem evitar falar de assuntos mais complexos, ou por 
terem a ideia de que as crianças não vão entender determinado 
tema mais ‘espinhoso’, ou para preservá-las emocionalmente.

Mas Carlos ressalta, no entanto, que as crianças estão inseridas 
no mundo e a qualquer momento podem tomar contato com assun-
tos relacionados à política, seja por meio de um programa de TV, 
escutando uma conversa alheia ou vendo manifestações nas ruas. 

No caso de Rafa, que tem 5 anos, o especialista explica que é 
justamente nessa idade que começam a surgir essas dúvidas e 
curiosidades devido ao convívio social na escola. “De um modo geral, 
o recomendável é utilizar uma linguagem simples, objetiva e sem 
carga emocional excessiva ou juízo de valor moral tendencioso.”

Carlos lembra também que os pais não devem antecipar e 
introduzir o assunto ‘política’ antes de surgir a demanda por 
parte da criança. “Por isso é importante levar em consideração 
a adequação da linguagem à sua faixa etária, respondendo as 
perguntas dos filhos, utilizando referências e exemplos que eles 
entendam”, sugere.

canal circuito  

Criança não nasce 
preconceituosa. Saiba mais: 
revistacircuito.com/arquivos/50776
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A INFLUÊNCIA DOS PAIS NO 
COMPORTAMENTO DOS FILHOS 
Com o filho mais velho, de 17 anos, não foi diferente. 

Rose conta que Reinaldo sempre observou suas 

manifestações dentro de casa relacionadas a política. 

A busca pela justiça sempre foi incessante de sua 

parte e, para isso, não faltaram exemplos para que o 

comportamento dos filhos, do lado de fora, fosse o 

mais adequado possível.  “Acho importante aproveitar 

os exemplos que a vida nos proporciona no dia a dia, 

são excelentes oportunidades para falar sobre o tema 

e ainda inserir os valores que são essenciais para todo 

ser humano, e não só para nossa família”, posiciona. 

Mas a influência dos pais no comportamento dos 

filhos não é tão simples quanto parece. Carlos Habe 

lembra que filhos podem tanto reproduzir como 

negar e reagir a um modelo de comportamento dos 

pais. “Além disso, e como já foi dito, temos de levar 

em consideração que as crianças também sofrem a 

influência das outras pessoas com as quais convivem 

e de outros contextos fora das relações familiares.”

O arteterapeuta ressalta que é incerto afirmar 

que a criança que recebe esses ensinamentos 

dentro do lar será um adulto politizado que saiba 

reivindicar seus direitos. Mas ele acredita que 

quanto mais os pais estimularem a autonomia de 

seus filhos e acolherem seus questionamentos e 

suas dúvidas, maior será a probabilidade dessas 

crianças se tornarem adultos que sabem se 

manifestar de forma respeitosa socialmente. 

“Adultos que saberão ouvir opiniões divergentes, 

e que possuem interesse em conhecer mais sobre 

seus direitos e obrigações sociais”, conclui.

Todo sábado no mês de outubro o Vianna 
Village oferecerá oficinas incríveis para as 

crianças, diversão garantida e gratuita!

Dia das Crianças 

19/10
Of ic ina  de hambúrguer oferec ida  pe lo  Fanát icos Aça í  Burguer .

26/10  
Of ic ina  de p izza oferec ida  pe la  Casa  V ianna .
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12/ 10
Of ic ina  Reggio  Emi l ia ,  onde a  cr iança v ira  protagonista  
na construção do seu conhecimento .  Será  oferec ida  pe lo  Centro 
Educac iona l  CEMACC . .

Todos os eventos a partir das 17h.

99952-7682  |  99975-9273
Segunda a sexta das 9h as 18h

By Chefs Horácio Cymes 
e Marcos Godoy

Do petit comité à grandes eventos. Consulte - nosDo petit comité à grandes eventos. Consulte - nos



Cotia

CapuavaCaucaia 
do Alto

Vargem 
Grande

Fernando 
Nobre

Embu das 
Artes

R a p o s o  T a v a
r

e
s

SERviçOS EDUCAçãO
& CURSOS

gAStROnOMiA CASA & 
COnStRUçãO

pEt SAúDE &
EStétiCA

lAzER &
EvEntOS

COMpRAS



Granja 
Viana

Sao 
Paulo II

-

Jardim  
da Glória

  Parque  
Sao George

R a p o s o  T a v a
r

e
s

-

CIRCUITO
COMERCIAL



Raposo TavaRes 32

R.
 J

aci
nt

o
Go

nç
alv

es

R. Carmélia Morano

Stresser
R. Adherbal

Osasco

Rod. Raposo Tavares Rod. Raposo Tavares

Rodoanel

Vila 
São Francisco

Pq. dos
Pr

Av. Corifeu de A
zevedo Marques

Av. Corifeu de Azevedo Marques

R.
 Pa

olo
 A

go
sti

ni

R. I
nác

io C
erv

ant
es

Jd. Bonfiglioli

Raposo 
Shopping

Av. Autonomistas

Parque Ipê

R. 
Joa

qui
m Guim

arã
es

Av. Escola Politécnica

D
r. 

Câ
nd

ido
 M

ota
 Fi

lhoDr. Franscisco Pati

íncipes

COlégiO AlbERt SAbin

O Albert Sabin apresenta proposta 
baseada no socioconstrutivismo e 
oferece um ambiente em que cada 
aluno pode explorar suas aptidões e 
escolher seu caminho.

COlégiO Ab SAbin

Dedicado à Educação Infantil, o AB 
Sabin tem a mesma filosofia 
educacional e proposta pedagógica do 
Colégio Albert Sabin, com ensino de 
qualidade e formação baseada em 
valores humanistas.

COlégiO WAlDORF MiCAEl 
DE SãO pAUlO
Fundado há 41 anos, o Colégio Micael é 
uma das escolas Waldorf pioneiras do país. 
Do maternal ao ensino médio, preocupa-
se com a formação integral do ser 
humano, desenvolvendo o encantamento 
do aluno pelo mundo e pelo outro.

COlégiO vitAl bRAzil

O Vital Brazil é uma opção de 
qualidade, no Butantã, para os pais que 
querem um ensino forte, que garanta a 
sequência acadêmica dos filhos, do 
Maternal ao vestibular. Qualidade 
Albert Sabin.

COlégiO giUStO zOnzini 

Escolha inteligente!
Evolução, superação e aprendizado 
com alegria. Educação socioemocional, 
vivência bilíngue, plataformas digitais 
de estudos, cursos extras, esportes, 
projetos exclusivos e muito mais.

tElhADO AMERiCAnO 

Mestre telhadista chileno com experiência 
internacional na construção e reforma de 
telhados americanos, revestimentos 
siding e estruturas steel frame. Diga 
adeus às goteiras e tenha um autêntico 
telhado americano em sua casa!

AV. DARCy REIS, 1901 – PARQuE DOS PRínCIPES
TEl.: 3712-0713
WWW.AlBERTSABIn.COM.BR

AV. MARTIn luTHER KInG, 2266 – SãO FRAnCISCO
TEl.: 3716-5666
WWW.ABSABIn.COM.BR

RuA PEDRO A. SOARES, 68 - JD. BOA VISTA
TEl.: (11) 3782-4892 - WWW.MICAEl.COM.BR
FACEBOOK: COlEGIOMICAElSP
InSTAGRAM: COlEGIOMICAElSP

AV. n. SEnHORA DA ASSunçãO, 438 – V.BuTAnTã
TEl.: 3712-2218
WWW.VITAlBRAzIlSP.COM.BR

RuA ADHERBAl STRESSER,452
TEl.: 3781.0621
WWW.GIuSTO.COM.BR 

PEçA ORçAMEnTO SEM COMPROMISSO: 
9 7570-1984 / 9 9249-7195
WWW.TElHADOAMERICAnO.COM.BR/

EMpóRiO bERAlDin 

Empório Beraldin é uma conceituada 
marca de tecidos e revestimentos 
naturais para decoração. Em seu 
galpão/off há tecidos, tapetes, móveis 
e acessórios, de 50% a 80% off!

RuA ARI APS, 84 – JD. BOnFIGlIOlI
TEl.: 11 4617-8460 / WHATSAPP: 11 98283-5401
InSTAGRAM: @EMPORIOBERAlDInGAlPAO_OFF

04

04
10

08

08 09

03

03

02

07

02

17
19

SERviçOS EDUCAçãO
& CURSOS

gAStROnOMiA CASA & 
COnStRUçãO

pEt SAúDE &
EStétiCA

lAzER &
EvEntOS

COMpRAS

10

01

01

ExpERiMEntO 
intERCâMbiO CUltURAl
Programas para atender os mais 
diversos perfis. High School, 
universitários, Profissionalizantes, 
Estudo + Trabalho, Au Pair, Programa 
de Férias além do tradicional Programa 
de Idiomas.

SãO FRAnCISCO CEnTER SHOP - AV DR 
CAnDIDO MOTA FIlHO 545/731 - lOJA 36
TEl.: 3714-5353 - WWW.EXPERIMEnTO.COM.BR
EMAIl: BuTAnTA@EXPERIMEnTO.COM.BR
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ClíniCA vEtERináRiA 
RApOSO KM 19,5
Seu cão sob ótimos cuidados clínicos: 
cirurgia, vacinação, ortopedia, 
internação, cardiologia, laboratório, RX, 
ultrasom e muito mais. Além de hotel, 
banho e tosa, serviço de taxicão.

JAnEttE SilvA  
pSiCólOgA CRP n. 06/27264

Especialista em Psicologia Junguiana, 
Psicossomática, Psicologia Jurídica, 
Dependências, Abusos e Compulsões 
e Psicologia Preventiva. Atende 
crianças, adolescentes, adultos, casais 
e terceira idade.

gRAnJA viAnA 
MARMORARiA
Transformando com estilo!
Oferece aos clientes uma linha 
completa, nacional e importada, de 
mármores e granitos, além de 
atendimento profissional e 
personalizado.

RuA JOAQuIM GuIMARãES, 50
ROD. RAPOSO TAVARES, KM 19,5
TEl.: 3782-0229/99655-5618
FACEBOOK: ClínICA RAPOSO KM 19,5
@ClInICA_VETERInARIARAPOSOKM195
DAnISHA@uOl.COM.BR

ESTRADA VElHA DE SOROCABA, 599 - SAlA 1
TEl.: 9 9131-2200 / 9 8478-2471

ESTRADA DA AlDEIA, 368
TEl.: 4617-4675 / 96881-4294
COnTATO@GRAnJAVIAnAMARMORARIA.COM.BR

COlégiO RApOSO tAvARES

O colégio chama a atenção por sua 
estrutura pedagógica, com a formação 
de salas menores com o objetivo de 
facilitar a interação entre professor e 
aluno e melhorar o aprendizado.

RuA PAOlO AGOSTInI, 650 – PARQuE IPê
TEl.: 3782-2476
WWW.COlEGIORAPOSOTAVARES.COM.BR

RiplAy SpORtS

Sua praia na Granja Viana!!! Aulas de 
Futevolei, Beach Tênis e condicionamento 
físico ao ar livre nas quadras de areia. 
Quadras de futebol Society para locação e 
espaço para eventos corporativos, 
confraternização e aniversários.

ESTRADA DA AlDEIA, 699 - TEl.: (11) 95033-3332
@RIPlAySPORTS.GRAnJAVIAnA - 
WWW.RIPlAySPORTS.COM.BR

DOnA DEôlA  
gRAnJA viAnA
Tradição em sabor e frescor, a Dona Deôla 
Granja Viana está há 14 anos participando 
de todos os momentos do dia a dia de 
seus clientes. Do pão à pizza da 
madrugada, sempre a melhor opção 24h

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 22
TEl.: 4612-2288 - WWW.DOnADEOlA.COM.BR
InSTAGRAM: @DOnADEOlA

1009

ESCOlA JAnElA 
pARA O tAlEntO
Referência em Berçário e Educação 
Infantil, há 17 anos na Granja Viana!  Para 
quem procura qualidade e atendimento 
personalizado. Funciona das 7 às 19h e 
não fecha nas férias.

ESTRADA TAMBAú, 3 
KM 22,5 ROD. RAPOSO TAVARES.
TEl.: 4186-2929/ 4186-4817
WWW.JAnElAPARAOTAlEnTO.COM.BR
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11
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AlFAiAtARiA FEMininA

Calças 100% artesanal de altíssima
qualidade. Confeccionadas em
linho com um caimento perfeito
e não requer cuidados especiais no
momento da lavagem. Diversas
cores e tamanhos do 36 ao 48.

RuA ADIB AuADA, 35 – SAlA 407 B
TEl.: 9 6931- 1313
WWW.HAnDMADEByFATIMA.COM.BR 
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bUFFEt vivA viDA

O espaço ideal para sua festa! um 
ambiente completo com espaços 
personalizados, brinquedos lúdicos e 
eletrônicos e comidinhas originais. 
Venha viver uma experiência única no 
Buffet Viva Vida.

DRA. SiMOnE DE S. 
AlEnCAR
Fisioterapeuta (Crefito 3 - 269439-F) 
que atua na área há 20 anos
Fisioterapia na área de ortopedia e 
traumatologia, acupuntura no 
tratamento de dores  e drenagem 
linfática.

tUtORES EDUCAçãO 
MUltiDiSCiplinAR
Reforço escolar, aulas particulares e 
acompanhamento escolar. Interação 
completa e diagnóstico ajudam na busca 
pelo tutor mais capacitado para as 
necessidades específicas de cada aluno.

ROCCO ODOntOlOgiA

Dispõe de odontologia integrada e 
especialistas em todas as áreas.
Clínica geral, odontopediatria, 
clareamento a laser e cirurgias 
periodontais.

RuA ADIB AuADA, 418
TEl.: 4617-3860

RuA ADIB AuADA, 386 - SAlA 15
TEl.: (11) 9 7545-5322
E-MAIl: SIMOnEE.FISIOTERAPEuTA@GMAIl.COM

RuA ADIB AuADA, 262 – SAlA 9
TEl.: 4148-3679
COTIA-GRAnJAVIAnnA@TuTORES.COM.BR
WWW.TuTORES.COM.BR/COTIA-GRAnJAVIAnnA

RuA ADIB AuADA, 35 – COnJ. 102 B 
PRIME OFFICE PARK
TEl.: 4612-6178/ 4702-6277/ 94552-7967
WWW.ROCCOODOnTOlOGIA.COM.BR
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Vianna Espaço 
Modulares

23.5

thE lASh OFFiCE

Master em Alongamento de Cílios, 
oferecendo ainda serviços de 
Esmalteria, Cabelo e mais, em estúdio 
aconchegante na Granja Viana. A 
beleza além do olhar!

RuA ADIB AuADA, 35 - SAlA 312B
TEl.: 4321-3095 / WHATSAPP: 93926-5215
InSTAGRAM: @THElASH_OFFICE

ClíniCA gRAn pRiME

Atendimento humanizado de qualidade 
em diferentes especialidades médicas. 
Referência nacional na prestação de 
serviços médicos, com mais de 1000 
cirurgias já realizadas, oferecendo 
atendimento ágil, afim de garantir a 
saúde de nossos pacientes.

CAnAl DE pERíCiA

Escritório especializado em perícias em 
diversas especialidades. Oferece 
cursos de capacitação para o público 
interessado em perícias em geral e, 
especialmente, para assistentes 
técnicos e peritos judiciais.

R. ADIB AuADA, 35 - 103 A
TEl.: 4621-8032 / 9 4780-3558
WWW.ClInICAGRAnPRIME.COM.BR

RuA ADIB AuADA, 35 - SAlA 407B
TEl.: 4321-3267 - WWW.CAnAlDEPERICIA.ORG

CLÍNICA GRAN PRIME
MEDICAL CENTER

19

19
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pROinvESt

O imóvel que você procura está AQuI!
Temos mais de 6.000 imóveis 
cadastrados.
Venha nos fazer uma visita!

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 23
TEl.: 4617-8699
WWW.PROInVEST.COM.BR
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viAnnAODOntO

Trate seus dentes sem dor com a 
professora de implante, prótese e 
reabilitação oral e diretora da Assoc. 
Bras. de Analgesia e Sedação, Dra. 
Karina Reina Vianna.  Aplicação de 
botox e preenchimento facial.

viAnnA FACE

Botox, lipo de papada, fios de 
sustentação, peeling químico, design 
de lábios e preenchimento com ácido 
hialurônico.

RuA GAl. FERnAnDO AlBuQuERQuE, 80 
THE POInT –  Sl 401A - TEl.: 2771-3029
WWW.VIAnnAODOnTO.COM.BR

RuA GAl. FERnAnDO AlBuQuERQuE, 80 
THE POInT –  COnJ. 313 A
TEl.: 3416-7355 / 9 8290-3191 

StUDiO hiROSE

Formado por uma equipe de talentosos 
profissionais, que estão sempre 
antenados com as tendências, o Studio 
Hirose é um espaço planejado e 
desenhado cuidadosamente para tratar 
de sua beleza, saúde e bem estar.

ROSEli Di MAURO

Psicoterapeuta com mais de 30 anos 
de experiência clínica. Terapeuta de 
família, casal, adultos e crianças. Possui 
pós graduação e especialização em 
Terapia Familiar e de Casal pela 
PuC-SP.

CEnTRO COMERCIAl RT 23 – RODOVIA RAPOSO 
TAVARES, KM 23 - lOJA 08
TEl.: 4612-1559 / 4612-4106 / 9 8696-9222
WWW.STuDIOHIROSE.COM.BR 

RuA GAl. FERnAnDO VASCOnCEllOS C. DE 
AlBuQuERQuE, 80 – SAlA 412 B
WHATSAPP: 99611-9880
WWW.DIMAuROPSICOlOGIA.COM.BR
RD.MAuRO@BOl.COM.BR
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ROD. RAPOSO TAVARES, 7200, KM 24
TEl.: 4613-8500
WWW.CRB.G12.BR

COlégiO RiO bRAnCO

Currículo inovador do Minimaternal ao 
Ensino Médio, cursos livres gratuitos, 
módulos universitários, período integral 
modular bilíngue, parceria com Cel.lep, 
projetos de pré-intercâmbio, 
plataformas Google for Education. 

31

31

The 
Point

24

COntClASS

Cansado de separar documentos para o 
contador? Conheça a mais nova 
contabilidade digital. Atendimento 
personalizado em contabilidade, folha de 
pagamento e RH, planejamento 
orçamentário e tributário, BPO, e outros.

RuA GAl. FERnAnDO V. C. DE AlBuQuERQuE, 
nº 80 - COnJunTOS 415 A E 416 A
TEl.: 4551-1494 / 4551-1499 / 4551-1508
WWW.COnTClASS.COM.BR

28

28

RuA GAl. FERnAnDO V.C. AlBuQuERQuE, 80 - S. 2B
TEl..: 4777-9171 / WHATSAPP: 96163-4444
InSTAGRAM: ClInICA.SInAPSE
SITE: HTTPS://ClInICA-SInAPS.nEGOCIO.SITE/

ClíniCA SinApS 

A mais nova referência em Psicologia 
Clínica e neuropsicologia na região. 
Com profissionais capacitados para 
acolher e promover saúde psíquica e 
emocional e um espaço que atende as 
demandas infantis e adultas. 

29

29

FACUlDADE RiO bRAnCO

Graduação: Administração*, Direito, 
Relações Internacionais e Sistemas de 
Informação
Graduação em 2 anos: Gestão 
Comercial*, Gestão de RH* e Marketing.
*Presencial e EAD

ROD. RAPOSO TAVARES, 7200 – KM 24
WWW.RIOBRAnCOFAC.EDu.BR

32
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ClíniCA MEDviAnA

Policlínica com diversas especialidades e 
atendimento diferenciado, observando o 
paciente como um todo. Clínica Geral, 
Pneumologia, Oftalmologia, Pediatria, 
Endocrinologia, Dermatologia, Cirurgia 
Plástica, Ginecologia, Mastologia, 
Acupuntura, Psicologia e Fisioterapia

AVEnIDA DAS ACáCIAS, 58 – PASSARGADA
TEl.: 4777-9644/ 4777-9645
WHATSAPP: 9 5136-6762
WWW.ClInICAMEDVIAnA.COM.BR

iMpAKtO

A loja conta com mais de 12 mil itens. 
Ideal para quem está à procura de 
chocolate, artigos para culinária, 
confeitaria, decorações para festas, 
além de atacado e varejo de doces, 
guloseimas, embalagens e 
descartáveis.

COlégiO ipê

Educação que reflete no futuro! Com 
estrutura didático-pedagógica e equipe 
qualificada, oferece educação infantil e 
ensino fundamental em um ambiente 
de valorização da inovação e saber.

ESTRADA DO EMBu, 320  - TEl: 4615-4991 
E-MAIl: lOJACOTIA@IMPAKTO.COM.BR
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/IMPAKTOFESTAS
InSTAGRAM: @IMPAKTOFESTAS

RuA RECIFE, 33 - JD. DOS IPêS
TEl.: 4616-6204
COnTATO@SOnHOCOlEGIOIPE.COM.BR
WWW.SOnHOCOlEGIOIPE.COM.BR

RAçõES COUntRy ShOp

uma das mais tradicionais lojas da 
Granja Vianna, fundada há mais de 30 
anos. Trabalha com as principais 
marcas de ração do mercado, além de 
Farmácia Veterinária completa e 
produtos para piscina.

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 24,5
TEl.: 4702-4411
WHATSAPP: 98689-0169

SOnnERvig FORD RApOSO

Eleita a melhor concessionária Ford do 
Brasil. Trabalha com veículos novos e 
semi-novos, além de peças e serviços.

CEMACC

Escola trilíngue que atende do Berçário 
ao Ensino fundamental I. utiliza o 
Sistema Mackenzie de Ensino e para o 
trilinguismo, parceria com a OXFORD. 
Aulas de Ballet, Judô, Robótica, Tênis e 
muito mais. Alimentação saudável 
elaborada por nutricionista.

ótiCA ORbiS

um novo conceito em Ótica, para cuidar 
da sua saúde visual com estilo e 
qualidade. Trabalha com diversas 
marcas em óculos de sol e de grau, 
além de lentes de contato.
Conta com preços imperdíveis e tem 
um atendimento de qualidade.

RuA JAIME CunHA, 20
TEl.: 4617-9300

RuA MESOPOTâMIA, 109 – 2º AnDAR
TEl.: 4612-3742 - WWW.CEMACC.nET

AV. DAS ACáCIAS, 58 - lOJA 6
TEl.: 4777-1417 - @OTICAORBIS
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vitAlEA EStétiCA & SpA

Empreendimento que vai mudar o 
conceito de Estética e SPA, muita 
tecnologia, conforto, segurança e com 
atendimento diferenciado.
Quer resultados de excelência? 
VITAlEA fazendo parte da sua vida.

AVEnIDA MARGInAl, 611
TEl.: 9 8817-4518
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Travessa Macapá

hAnESbRAnDS 

Maior comerciante de vestuário básico 
diário do mundo. no Brasil, possui 
marcas líderes como zorba, Kendall, 
Hanes e Tensor. Vende roupas íntimas, 
shapewear, meias, camisetas, 
moletons e outros.

TRAVESSA MACAPá, 120
TEl.: 4615-4800
WWW.HAnESBRAnDS.COM.BR
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hitOMi FEStAS & DECORAçãO

Decoração de festas infantis, chá de bebê, 
batizado e mini wedding exclusiva, 
personalizada e inovadora. Coordenação, 
planejamento e organização de festas, 
tornando esse momento único e 
inesquecível.

WWW.HITOMIFESTAS.COM.BR
COnTATO@HITOMIFESTAS.COM.BR
TEl.: 9 7486-8343 - @HITOMIFESTAS

pOlO 40

A melhor opção de loteamento 
comercial e industrial da região. Fácil 
acesso, localização privilegiada, 
segurança e infraestrutura completa. 
Sua empresa no lugar certo! lotes a 
partir de mil m².

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 40
TEl.: 3500-4041
VEnDAS@POlO40.COM.BR
WWW.POlO40.COM.BR

47

39 tRilhA DO pãO 

O seu ponto de encontro para o café da 
manhã, almoço ou um delicioso lanche 
a qualquer hora do dia. Atendemos 
encomendas para festas e eventos.

RAPOSO TAVARES, KM 39 (SEnTIDO SP)
TEl.: 4703-6149 - WHATSAPP: 9 9666-4452
WWW.39TRIlHADOPAO.COM.BR
FACE E InSTAGRAM: @39TRIlHADOPAO

45

AtObá pizzARiA

Perfeita sintonia entre gastronomia, 
música e arte. Ambiente intimista ideal 
para reunir amigos e família, um 
encontro romântico ou uma reunião da 
empresa.

RAPOSO TAVARES, KM 39 (SEnTIDO SP) - COTIA
RESERVAS E DElIVERy: 4148-2000/97644-5938
WWW.ATOBAPIzzARIA.COM.BR
FACEBOOK/ATOBAPIzzARIA E InSTAGRAM: 
ATOBAPIzzARIA

44

37

SERRAnO SUpERMERCADO 
E AtACADO
Há 35 anos somos referência na região 
quando o assunto é "Qualidade e 
Preços baixos", atendemos Varejo e 
Atacado. Conheça nosso serviço de 
venda on-line

ESTRADA VOlTA REDOnDA,159 - KM 39,5 ROD. 
RAPOSO TAVARES
TEl.: 4206-3737 / 94071-1456
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COlégiO MADRE ivA

Acolhimento e cuidado que educa e 
transforma. Sua ação educativa prima 
pela excelência acadêmica e vivência 
ética e efetiva dos valores 
fundamentais à dignidade humana.

RuA nElSOn RAInERI, 700 - lAJEADO
TEl.: 4148-9110 - WHATSAPP: 9 9785-5031
WWW.COlEGIOMADREIVA.COM.BR
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Estrada velhade Sorocaba
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ACESSO

Estradada Aldeia

RAPOSO TAVARES

DR. ARnAlDO t. ODA

Endocrinologia e clínica geral
Se você procura um profissional com 
vasta experiência na área de redução 
de peso, diabetes e tireóide, o Dr. 
Arnaldo T. Oda é o médico que melhor 
pode atendê-lo.

COnSUltóRiO MéDiCO  
SqUARE gRAnJA viAnA
Clínica com diversas especialidades em 
saúde: Acupuntura, Alergologia, 
Cardiologia Pediátrica, Fisioterapia 
Pélvica,  Geriatria, Ginecologia, 
Homeopatia, neurologia, nutrição, 
Pediatria, Psicologia.

lA viE gRAnJA viAnA

Adriana Silvestre oferece diversos 
tratamentos capilares que recuperam e 
revitalizam os fios: alistamentos, 
colorações e tratamentos. É a 
distribuidora oficial dos produtos 
Glynett na região.

SUbStânCiA  
gAStROnOMiA light

Boutique de Gastronomia light com 
tudo para a sua alimentação ter mais 
sabor, mais saúde e mais praticidade! 
Conheça nossos programas de 
alimentação semanais e venha 
emagrecer com mais sabor. 

BlOCA A - SAlA 204
TEl.: 9 4360-8496
E-MAIl: ClInICAMEDICAODA@uOl.COM.BR 

BlOCO A – SAlA 239
TEl.: 4702-7524 / 9 7110-0414

BlOCO A - SAlA 301
ATEnDIMEnTO COM HORA MARCADA: 9 9241-9241

AlAMEDA RAPOSO - lOJA l20A (DEnTRO DA CIA 
ATHlETICA)
TEl.: 9 7144-3927 - WWW.SuBSTAnCIA.COM.BR

lA viEnnE DERMAtOlOgiA 

A dermatologista larissa Viana é 
especialista em deixar as mulheres 
mais bonitas e confiantes com 
tratamentos personalizados. E 
Raphael Viana, em Dermatologia 
pediátrica. A equipe ainda conta com 
nutricionista e esteticista. 

MARy hElp - COtiA CEntRO 

Diário, temporário ou mensal?  
A Mary Help tem o profissional 
perfeito, treinado e qualificado para 
sua necessidade! Agende agora 
mesmo: 9 4502-6799!

BlOCO A - SAlAS 20 E 21
TEl.: 2898-9614
WWW.lAVIEnnEGRAnJAVIAnA.COM.BR

BlOCO A – SAlA 202 - TEl.: 2898-9691
WWW.MARyHElP.COM.BR/unIDADE/
COTIA-CEnTRO

05

0201 03 04
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BlOCO A - SAlA 322 
TEl.: 4381-8281
WWW.PASQuAlISOluTIOn.COM.BR

BlOCO A
COnTATO: (11) 98573-5140 PARA AulAS DE 
REDAçãO COM ADRIAnA / (11) 99127-2092 PARA 
AulAS DE FíSICA COM luIS FERnAnDO

pASqUAli SOlUtiOn

Precisa de Profissionais de TI? Conte 
com a Pasquali, referência em agilidade 
e qualidade técnica de seus 
profissionais. Há 18 anos fornece e 
aloca mão-de-obra especializada em 
TI para o Brasil todo.

AUlAS pARtiCUlARES  
DE FíSiCA E REDAçãO
Ministradas por luis Fernando, 
professor formado pelo ITA, com MBA 
pela FGV e pós-graduação pelo IBMEC 
e FEA-uSP. E Adriana, professora 
formada pela uSP, com doutorado em 
literatura e 18 anos de experiência na 
área de desenvolvimento de textos.

08

SERviçOS EDUCAçãO
& CURSOS

gAStROnOMiA CASA & 
COnStRUçãO

pEt SAúDE &
EStétiCA

lAzER &
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Estrada velhade Sorocaba
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ACESSO

Estradada Aldeia

RAPOSO TAVARES

AlAMEDA CEnTRAl - lOJA 101 A 104
TEl.: 2898-9580

JACqUES JAninE

Entregamos felicidade através do 
melhor serviço de Beleza, para pessoas 
de todas as idades e todos os lugares!

SORRiSO DA gRAnJA

Prof. Dr. Ricardo Raitz (CRO 58714) 
– cir-dentista, mestre e doutor pela 
uSP. Realiza tratamentos integrados 
com laminados, botox, ortodontia 
Invisalign, cirurgia, periodontia, 
endodontia, implante, pediatria e 
prótese.

tRAining COntAbiliDADE

Conte com nossos 25 anos de 
experiência para as soluções e suporte 
necessários para atender as 
exigências do complexo cenário 
legislativo,  alavancando sua empresa 
com maior segurança e lucratividade 
para o seu negócio.

BlOCO A – SAlA 318
TEl.: 4612-1721 / 9 3800-8655
WWW.SORRISODAGRAnJA.COM.BR
unIDADE VIlA MADAlEnA: 3673-5270

BlOCO A - SAlA 101
TEl.: 3816 -3232 / WHATSAPP: 9 7570-3232
E-MAIl: ROSElI@TMAS.COM.BR  
WWW.TMAS.COM.BR

AlAMEDA CEnTRAl - lOJA 106A
TEl.: 2898-6088
WWW.VACInVIllE.COM.BR

vACinvillE

Estrutura completa, sistema de 
vacinação indolor, materiais de primeira 
linha e vacinas de laboratórios 
americanos e franceses, sem falar do 
delicioso cafézinho da recepção e da 
inédita realidade virtual.

12 1109 10

SUpERgEEKS  
gRAnJA viAnA
Ajudamos a preparar melhor o seu filho 
para o futuro. A partir de 5 anos, as 
crianças e adolescentes, aprendem a 
programar seus próprios games, 
aplicativos e robôs de verdade. Aula 
demonstrativa gratuita, venha conhecer 
nossa metodologia.

MOMEM

na Momem, você encontra tudo para 
seu treino de corrida! Conheça nossos 
produtos de running e training no 
conceito Fashion Fitness, trabalhamos 
com as melhores marcas do mercado. 
Faça-nos uma visita!

AlAMEDA CEnTRAl
TEl.: 4349-6110 / WHATSAPP: 9 4476-5501
WWW.SuPERGEEKS.COM.BR

AlAMEDA CEnTRAl - lOJA 110A
TEl.: 2898-9761/ 9 3218-1662
@MOMEMSTORE

14

CEntRO AUDitivO  
EStilO DE viDA
Os melhores aparelhos auditivos de 
tecnologia avançada e fonoaudiólogas 
especializadas. Realiza atendimento 
domiciliar, possui todos os acessórios 
para aparelhos. Oferece terapia 
fonoaudiológica particular e aceita 
planos de saúde.

BlOCO C - SAlA 102
TEl.: 4702-6262/ 98233-9959
WWW.CEnTROAuDITIVOESTIlODEVIDA.COM.BR

16

tJhl COnStRUtORA

Com mais de 5 anos de experiência, a 
TJHl é uma empresa que vem 
crescendo muito na região 
metropolitana de São Paulo, 
especializada no ramo da Construção 
civil e reformas.

BlOCO C - SAlA 3
WWW.TJHl.COM.BR

13 15
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RiCARDO MOntEiRO 
ADvOgADOS
Ricardo Monteiro Advogados possui 
equipe cuja vocação é a pacificação de 
conflitos com eficiência, transparência e 
resultados notáveis, fruto da sólida 
experiência adquirida na consultoria 
prestada a grupos empresariais.

EMpRESA COntábil 
nOvAERACOnt
Empresa especializada em contabilidade, 
Fiscal e trabalhista. Atendimento a 
Pessoas Jurídicas e Físicas. Regimes 
tributários, lucro Real, lucro Presumido e 
Simples nacional, todos os portes de 
empresa e suas especificidades.

gRAn ClíniCA DE vACinAS

Especializado em imunização para todas 
as idades que, além de desenvolver 
atendimento in loco, tem programas de 
vacinação em empresas, escolas e 
outros.

BlOCO E – SAlA 306
TEl.: 3071-1048

ClíniCA DE OFtAlMOlOgiA

Dr. Alexandre Katsumi Onici
Consultas e Exames. Atendemos 
convênios e particulares.

BlOCO C – SAlA 302
TEl.: 2898-9731 / 2898-9732

MARíliA vAlEnçA 
SOCiEDADE DE ADvOgADAS
Desde 1997 na área do Direito 
Imobiliário e trabalhando, também, com 
assessoria jurídica para condomínios e 
associações residenciais e comerciais.

BlOCO C - SAlA 318
TEl.: 4159-6736

24

BlOCO E - SAlAS 407/408
TEl.: 3788-0301 / 3788-0884
WWW.nOVAERACOnT.COM.BR

BlOCO E – SAlA 420/421
TEl.: 4612-3464
WWW.GRAnVACInAS.COM.BR

22 23

17 18

BlOCO C – SAlA 111
TEl.: 2898-9630
WWW.PATRICIAMARTInS.COM.BR

BlOCO C - SAlA 318
TEl.: 9 9308-8232
E-MAIl: FAlECOM@ATElIEDODIREITO.COM.BR
WWW.ATElIEDODIREITO.COM.BR

ADvOCACiA  
pAtRiCiA MARtinS
Pós-graduada pela PuC-SP e membro 
do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família, a advogada é especializada em 
Direito de Família e Sucessões e tem 
mais de 20 anos de experiência.

AtEliê DO DiREitO

Cursos com 3 horas de duração,  voltados 
ao estudante de direito ou profissional 
advogado, onde ensinamos a prática para 
que nossos alunos aprendam advogar 
com segurança e ética necessárias na 
profissão.

2019

BlOCO C - SAlA 207
TEl.: 2898-9804/ 9 8278-9804
WWW.VEnTuRACOnSulTORIA.COM

vEntURA nEgóCiOS 
iMObiliáRiOS

Equipe credenciada, com corretores 
preparados e altamente qualificados 
atuando no mercado imobiliário há vários 
anos, podendo desta forma proporcionar 
uma negociação rápida e tranquila.
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KAllAS & CRUz ADvOgADOS

Os advogados nida Kallas e Marcelo 
Cruz uniram suas experiências 
profissionais e abriram um escritório de 
assessoria jurídica com ênfase em 
assuntos ligados a Direito Médico, 
Responsabilidade Civil Médica e Bioética.

BlOCO E – SAlA 605
WWW.KAllASECRuz.ADV.BR

CiA pAUliStA

Basílica, Campana e Gloriosa se uniram 
e adotaram a Cia Paulista de Pizza. no 
almoço, oferece um variado buffet e, à 
noite, um mix do cardápio das três 
pizzarias.

WA ExpRESS

Boa estrutura de atendimento, frota 
própria e profissionais especializados 
para prestar o melhor serviço de 
entregas expressas, com eficiência, 
responsabilidade e segurança.

PRAçA DAS áRVORES
TEl.: 2898-9866/ 2898-9867

ESTACIOnAMEnTO
WHATSAPP: 9 7047-8216

31 

SEU JOãO bOtEqUiM

Cortes argentinos, peixes e saladas, 
petiscos, feijoada aos finais de semana 
e buffet diariamente. Diversos rótulos 
de vinhos e cervejas artesanais. Tudo 
em ambiente descontraído e varanda 
convidativa! 

PRAçA DAS áRVORES
TEl.: 2898-9721
FACEBOOK: SEuJOAOBOTEQuIMOFICIAl

29 

BlOCO F - SAlA 211
TEl: 9 7366 0552

PRAçA DAS áRVORES
TEl.: 2898-9590
InSTAGRAM: BARDOAlEMAOFAMIlIASTEInER

bAR DO AlEMãO 
 
Amplo e descontraído ambiente, ideal 
para almoço ou janta com a família ou 
happy hour com amigos. Tem iguarias 
da cozinha alemã, variedades de pratos 
e porções e a parmegiana mais famosa 
do Brasil.

30 

tAg lAngUAgES

Inglês para crianças, jovens e adultos. 
Individual e grupo. Cursos regulares, 
personalizados e online.  Preparação 
para viagem, entrevistas, certificações.

EDnA COStA

Psicóloga, Junguiana e EMDR 
(dessensibilização e reprocessamento 
pelo movimento ocular). Atendimento, 
crianças, adolescentes e adultos.

BlOCO E - SAlA 612
TElS.: 4612-3540 / 2898-9769  / 9 9633-0612

26 27
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BlOCO F – SAlA 314
TEl.: 94236-6671

AnA MARiAnO tERApiAS 
COMplEMEntARES E 
intEgRAtivAS
Equilíbrio entre corpo e alma, com 
Fitoenergética®, Reiki, Radiestesia, 
Shiatsu, Barras de access®, 
Cromoterapia, Florais, Auriculoterapia  
e Cristais.

25
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iAnA FERREiRA – pSiCólOgA 

CRP 06/13564
Graduada e mestre pela uSP e 
musicoterapeuta pela Escola Paulista 
de Artes. Abordagem junguiana, em 
terapia de adolescentes e adultos, de 
família e casal.

DRA. lEtíCiA tAUFER

Ginecologia, obstetrícia, reprodução 
humana e laser ginecológico. 
Tratamento para rejuvenescimento 
vaginal, estética íntima, infertilidade, 
videocirurgia, atendimento cirúrgico e 
obstétrico nos melhores hospitais e 
centros de reprodução humana.

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834 - SAlA 3A
TEl: 99188-1978
WWW.IAnAFERREIRA.COM

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 267
TEl.: 4702-5252
WWW.ESCOlAPITAnGuEIRAS.COM.BR

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834 - SAlA 5A
TEl.: 4702-4420/ 99286-9966

12
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07

ESCOlA pitAngUEiRAS

Agora instalada no Castelo Aragon, a 
escola atende do berçário ao ensino 
fundamental II. Conta com sistema 
Anglo de ensino e seu espaço tem 
salas tradicionais e temáticas, além de 
muitos cantos a serem explorados. 

04

04
09

CUltURA inglESA

Inglês para crianças, adolescentes e 
adultos com conversação, atividades 
online e lousa interativa. Atividades 
extracurriculares, como teatro, coral e 
concurso de bandas.

FElix bOUlEvARD
 
localizado no coração da Granja Viana, é o 
conjunto comercial mais charmoso da 
região. Destina-se à locação de salas para 
empresários, consultórios, profissionais 
liberais, etc. Estacionamento exclusivo.

PRAçA DOuTOR nISO VIAnA, 51
TEl.: 4612-3150 / WHATSAPP: 9 9939-4999
P67GRAnJAVIAnnA.COM.BR
@P67GRAnJAVIAnnA

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 189
TEl.: 4702-5408
WWW.CulTuRAInGlESASP.COM.BR

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834
TEl.: 9 9972-4310 
GRACA.SCHMIDT@TERRA.COM.BR
GRACA.SCHMIDT@ME.COM

03

03

06

06

pROJEtO 67

Mais de 600m² de pura arte! Cursos de 
bateria, canto, baixo, guitarra, piano, 
violão, dança e percussão. Aqui no 
Projeto67, o seu show acontece!!!

02

02

08

08
11

24

Felix 
Boulevard

Vila Fenix

élEn JAnE SAntORO

Psicóloga e Arteterapeuta 
CRP: 06/43947
Atendimento a adolescentes e adultos.
“Muitas vezes as mãos sabem resolver 
enigmas que o intelecto em vão lutou 
por compreender” (C.G.Jung)

RuA SãO FRAnCISCO, 170 
TEl.: 9 6418-7447

01

01

StUDiO CARlA KAgUEyAMA

um salão  completo, inovador e 
aconchegante! Tudo para seu bem estar 
mental e estético: cabelo, maquiagem, 
estética facial e corporal, manicure, 
pedicure, depilação, podologia, além de 
balneoterapia, cromoterapitica, e outros!

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 807
TEl.: 4702-3320 / 9 5606-8404
WWW.STuDIOCARlAKAGuEyAMA.COM.BR
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RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834 - SAlA 2
TEl.: 4702-3024
WWW.ADVOCACIAAG.COM.BR

12

ARtEiRO gARgiUlO 
ADvOgADOS
Há 15 anos na Granja, tem equipe 
atuante em Direito Empresarial, 
Trabalhista, Civil, Família e Sucessões, 
Tributário, Consumidor, Comercial, 
Previdenciário e Imobiliário.

A SUA CASA EM ORlAnDO

Aluguel de casas de férias em Orlando! 
Pertinho da Disney, casas em 
condomínio fechado com segurança, 
clube, assistência 24h em português. 
Mais de 250 opções de casas, bem 
equipadas, para seu conforto.

bEM zEn MASSAgEnS E 
pRESEntES DE bEM EStAR
Para relaxar e tirar suas dores corporais 
e emocionais. São 7 deliciosos Spas, 
Massagens como Quiropraxia,  
Drenagem linfática,  Modeladora, 
Bambuterapia, Relaxante , tratamentos 
faciais e acupuntura.

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834 - SAlA 3B
TEl.: 9 6323-9490
WWW.ASuACASAEMORlAnDO.COM.BR

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 834 – SAlA 6A E 6B
TEl.: 9 9290-8502
WWW.BEMzEnMASSAGEnS.COM.BR

AlFAzEMA DEpil

Há 20 anos sendo referência de 
excelência nos serviços de depilação 
com cera quente de camomila, estética, 
podologia, cabeleireira e manicure. 
Estacionamento com manobrista e 
gerador para falta eventual de luz.

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 937
TEl.: 4617-3482 /4617-4888
WWW.AlFAzEMADEPIl.COM.BR

09

SERRAnO SUpERMERCADO 
E AtACADO
Há 35 anos somos referência na região 
quando o assunto é "Qualidade e 
Preços baixos", atendemos Varejo e 
Atacado. Conheça nosso serviço de 
venda on-line. Em breve, reinauguração.

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 800
WWW.SuPERSERRAnO.COM.BR

SAnté FêtE Et CUiSinE

Para seu evento ser ainda mais 
especial, temos a comodidade que você 
procura com o charme que só nós 
oferecemos. Estrutura completa e 
gastronomia assinada pela Chefe 
Débora Papaiz

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1032
TEl.: 4702-2535/ 4702-2504
WWW.BuFFETSAnTE.COM.BR

14

15

11

Estação do Sino

Pátio Viana I

Zagaia

AVEnIDA DOnA CHERuBInA VIAnA, 343 
TEl.:4777-9385
WWW.ESPACOARAuCARIAS.COM.BR
FACEBOOK.COM/ESPACOARAuCARIAS/
InSTAGRAM: @ESPACO_ARAuCARIAS

ESpAçO ARAUCáRiAS

Buffet infantil e espaço para festas e 
eventos em geral. Amplo, integra os 
convidados e possui brinquedos não 
eletrônicos. Oferece gastronomia 
diferenciada e estacionamento próprio

15

14

WE lOvE DESSERtS

Confeitaria artesanal que oferece 
deliciosas opções de doces, bolos para 
festas e sobremesas. Entre eles, o 
tradicional brownie recheado e as 
famosas coxinhas de brigadeiro com 
morango.

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1148
WHATSAPP: 9 6353-1185 - @WElOVEDESSERTSBR
WWW.WElOVEDESSERTS.COM.BR
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R. D. Cherubina Viana

17

DROgARiA tEM+FARMA

Além de remédios, você também 
encontra produtos de beleza,  higiene, 
cuidado pessoal e bem-estar. Tudo com 
o menor preço. Aberto de segunda a 
sexta, das 7 às 22h; sábado, das 8 às 22h; 
e domingos e feriados, das 8 às 20h. Aqui 
a gente Tem+ prazer em atendê-los!!!

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1100
DElIVERy SEM TAXA: 4612-3536 / 4612-4747 /
9 4701-5495 / 93342 -0945

16

16



José felix de oliveira

ESCOlA villA hAppy

Sistema Mackenzie de Ensino - 
Princípios e valores cristãos.
Método fônico, utilizado em países 
como a Finlândia e Inglaterra.

ESCOlA gRAnJA viAnA

Com a experiência adquirida ao longo 
de 43 anos, a EGV  oferece educação 
de qualidade para alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio, com opção de 
Período Integral.
Venha conhecer ! 

StUDiO MAJô

Pensa em cada detalhe para oferecer 
aos clientes um lugar aconchegante e 
confortável! Equipe formada pelos 
profissionais Joana , Sônia, Marlene, 
naná , Eliene e Fran.

CláUDiA CAMARgO

loja de fábrica, com roupas, bijuterias, 
acessórios, bolsas e calçados.

bEAUty StORE  
gRAnJA viAnA

loja de Dermocosméticos, além de 
cursos livres e workshop para área da 
estética. Oferce acessórios para 
estética, móveis para clínicas, venda e 
locação de aparelhos.

lAvAnDERiA MR JEFF

Primeira lavanderia digital da região. 
lava e passa roupas, cortinas, tapetes e 
couros. lavagem a seco. Atendimento 
personalizado no balcão, sistema 
delivery e aplicativo. Sua roupa lavada e 
passada sem sair de casa! Em breve 
nova unidade: Av José Giorgi, 280 lj 33D

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1612
TEl.: 4612-9872
WWW.ESCOlAVIllAHAPPy.COM.BR

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1271
TEl.: 4617-2777 - WWW.EGV.COM.BR
@ESCOlAGRAnJAVIAnA.OFICIAl

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1401 - lOJA 5
TEl.: 4611-2720 / 9-7409-5998
@STuDIOMAJOCABElOECORPO

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1401 - lOJA 4
WHATSAPP: 9 9528-9656
@ClAuDIA_CAMARGO_BIJuTERIAS

RuA JOSÉ FElIX DE OlIVEIRA, 1401 - lOJA 16
TEl.: 4612-3222 
WHATSAPP: 9 8545-2694

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1401 lJ 11
TEl.: 4551-0199 / 99110-4941
WWW.MRJEFFAPP.COM

26

26
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Villa Funchal

Felix Office

FElix OFFiCE
 
localizado no coração da Granja Viana, é o 
conjunto comercial mais elegante da 
região. Destina-se à locação de salas para 
empresários, consultórios, profissionais 
liberais, etc. Estacionamento exclusivo.

gRAnJAvEt hEAlth CARE
 
Somos especializados em todo 
tratamento de saúde e beleza para seu 
animal. Banho - hidratação - tosa - pet 
móvel - pet store - clínica geral - exames 
e especialidades

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1270
TEl.: 99972-4310 
GRACA.SCHMIDT@TERRA.COM.BR
GRACA.SCHMIDT@ME.COM

RuA JOSÉ FÉlIX DE OlIVEIRA, 1197
TEl.: 4612-9656
WWW.GRAnJAVET.COM.BR

20

RuA JOSÉ FElIX DE OlIVEIRA, 1270 - SAlA 101
TEl.: 2690-4438

MARCEllO bACCi DE MElO

Advogado atuante há 23 anos nas 
áreas cível e empresarial. Atendimento 
a pessoas físicas e jurídicas ainda nas 
áreas de direito trabalhista e tributário, 
contando com profissionais 
experientes na condução e resolução 
de tais litígios.

21
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45GRaNjaRdim

pROvitAl qUiROpRAxiA

Roberto S. Bleier Filho é Quiropraxista, 
graduado desde 2005 e atual 
presidente da Associação Brasileira de 
Quiropraxia.  Atende na Granja Viana há 
nove anos!

REpitA ESpRESSO

Com a identidade árabe que trouxe do 
@restauranterepita, oferece opções de 
desjejum, almoço e happy hour. Além 
de um café maravilhoso com grãos 
especiais e uma vitrine colorida, cheia 
de bolos e doces que se renovam 
diariamente.

vEnDinhA

Comida por quilo no almoço, misto de 
bar e restaurante no jantar, com 
porções, pratos e criações com nossas 
massas de pizzas. Além de um 
cuidadoso serviço de bar. Presente que 
a Basílica se deu pelos 20 anos de 
Granja.

EDA - ESCOlA DE 
DESEnvOlviMEntO 
ARtíStiCO
Conhecida pela seriedade no trabalho e 
pelo ambiente acolhedor e familiar, 
proporciona ferramentas para que o aluno 
consiga potencializar o artista que há em 
si. Aulas de dança, teatro e música, 
formação em ballet clássico (RAD).

DOUtORES DA gRAnJA

Com equipe qualificada, oferecem aos 
moradores da região diversas 
especialidades médicas para garantir 
comodidade e conforto sem que o 
paciente tenha de sair do bairro.

ESpAçO SAúDE

É o primeiro espaço de coworking da 
saúde na Granja Viana. Reúne 
profissionais que atuam em diferentes 
áreas e especialidades para prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação 
da saúde

AV. SãO CAMIlO, 980
TEl.: 3406-5399 / 98020-5533
BlEIERFIlHO@GMAIl.COM

AVEnIDA SãO CAMIlO, 980
TEl.: 2690-2363
@ESPRESSO_REPITA

AV. SãO CAMIlO, 980
TEl.: 4617-4718 / 4617-4745

@EDAESCOlA  - AV. SãO CAMIlO, 980
TEl.: 4617-3885 / 9 8849-0595

AVEnIDA SãO CAMIlO, 980
TEl.: 4702-0626 / 4777-9333
WWW.DOuTORESDAGRAnJA.COM.BR

AV. SãO CAMIlO, 980 - SAlA 23
TEl.: 4702-6652 / 4702-0626
WWW.ESPACOSAuDEGRAnJARDIM.COM.BR
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pERFit

Primeiro studio de Musculação/
funcional personalizado da Granja 
Viana. Profissionais qualificados e 
diferenciados em um ambiente 
acolhedor! Venham tomar um café 
com a gente!

RuA SãO CAMIlO, 980
TEl.: 985005477 (AnA), 98275-0924 (RICARDO),  
99441-5349 (luIS), 98316-9898 (DEMETRIOS)
InSTAGRAM: @PERFITSTuDIO

04

Al.São Luiz

Granjardim

Granloft

EDUCAçãO
& CURSOS

gAStROnOMiA SAúDE &
EStétiCA



46são camilo

MUnDO vERDE SãO CAMilO

Alimentos sem glúten, sem lactose, 
light , diet, funcionais, integrais, 
veganos ,orgânicos, chás , snacks , 
suplementos alimentares e esportivos. 
Contamos com nutricionista em loja!

DRA. MáRCiA CAStRO

Ortodontista, trabalha com aparelhos 
fixos- Sistema Damon e com 
alinhadores estéticos - Clear Correct e 
implantes, além de realizar trabalhos 
estéticos com resinas e também 
facetas cerâmicas. Conquiste um lindo 
sorriso e aumente sua autoestima!

StACCAtO
nos segmentos de acabamentos, 
revestimentos especiais, louças e 
metais. Possui um portfólio completo 
de produtos que proporciona soluções 
para todos os ambientes residenciais e 
corporativos.

RED bAllOOn

Inglês para crianças a partir dos 3 anos 
e adolescentes. As atividades de artes, 
vídeo, música e computadores tornam 
o aprendizado natural e divertido. 
Ofereça o melhor a seus filhos

RuA DOM JOAQuIM, 1041 - GRAnJA VIAnA
TEl.: 2690-2556
WWW.InSTITuTOAnADESA.COM.BR

WEBSITE: 2SOul.COM.BR
FACEBOOK/InSTA: @2SOul.SCHOOl
lInKEDIn: lInKEDIn.COM/SCHOOl/2SOulSCHOOl
TEl.: 3042-1010

AVEnIDA SãO CAMIlO 1181 - lOJA 4 TEl.: 
4777-9105 / 9 9595-4343   
@MunDO_VERDE_SAO_CAMIlO 
SAOCAMIlOGRAnJA@MunDOVERDE.COM.BR

AV. SãO CAMIlO, 412 – SAlA 13
TEl.: 4702-4747 / 97120-8271
WWW.DRAMARCIA.COM

AVEnIDA SãO CAMIlO, 384
@STACCATO_REVESTIMEnTOS

AV. SãO CAMIlO, 620
TEl.: 4612-8040
WWW.REDBAllOOn.COM.BR

04

04

inStitUtO AnA DE Sá

Atendimento e proposta pedagógica 
diferenciada, sistema de ensino J. Piaget, 
alimentação saudável e balanceada 
(sem lactose), aulas de capoeira, inglês, 
robótica pedagógica e culinária. Das 06h 
às 19h

2SOUl lAngUAgE SChOOl

3 passos para aprender inglês do seu 
jeito, direto no que precisa e com os 
assuntos que mais gosta. Processo 
100% online: faça aonde quiser. E tudo 
começa em ouvir você. Contate-nos!

01

01

02

02

05

05

06 

SOniA tAKARA 
FiSiOtERApiA E pilAtES
Atuando há 18 anos, Sonia Takara oferece 
atendimentos especializados na área de 
Fisioterapia ortopédica e Esportiva, R.P.G., 
Estúdio de Pilates, Acupuntura e 
Reeducação uroginecológica. 

AV. SãO CAMIlO, 899 - COnD. PRATICITTà - 
SAlAS 16 E 17 - TEl.: 4777-9311
WWW.SOnIATAKARA.COM.BR

22.5

CAnDy AtEliER DE DOCES

Bolos confeitados e em pasta americana, 
para festas e casamentos. Brigadeiros 
gourmet,  pães de mel, brownies, doces 
lembranças para ocasiões especiais. 
Tudo feito com material de primeira 
qualidade, chocolate belga e carinho.

CAnDy ATElIER DE DOCES
WHATSAPP: (11) 98883-5474
FB.COM/CAnDyATElIERDEDOCES
@CAnDy_ATDOCES
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pizzA Di tOni

Venha saborear a verdadeira Pizza 
Artesanal com trigo orgânico moído em 
moinho de pedra. Ambiente único na 
região, rústico, aconchegante, em meio 
ao verde, com salões internos e 
externos e estacionamento interno 
gratuito.

DROgARiA tEM+FARMA

Além de remédios, você também 
encontra produtos de beleza,  higiene, 
cuidado pessoal e bem-estar. Tudo com 
o menor preço. Aberto de segunda a 
sexta, das 7 às 22h; sábado, das 8 às 22h; 
e domingos e feriados, das 8 às 20h. Aqui 
a gente Tem+ prazer em atendê-los!!!

AV. SãO CAMIlO, 3500
TEl.: 4169-4423/ 97152-9173
WWW.FACEBOOK.COM/PIzzADITOnI

AV. SãO CAMIlO, 413 
DElIVERy SEM TAXA: 4169-9400 /4169-1544 / 
94701-6330 / 93351-1687

lEãO MAtERiAl  
pARA COnStRUçãO
Há 47 anos no mercado, oferece 
produtos para piscina, jardinagem, 
utensílios domésticos, elétrica, 
hidráulica, pintura, ferragens, 
ferramentas e limpeza.

pUlSAR SOlAR

Empresa de engenharia especializada 
em energia sustentável, com foco em 
soluções para energia solar fotovoltaica 
e eficiência energética. Produza sua 
própria energia e reduza em até 95% 
sua conta de luz!

AV. SãO CAMIlO, 4414
TEl.: 4169-8588

TEl.: 99515-2598/ 99915-6733
E-MAIl: PulSARSOlARSP@GMAIl.COM
WWW.PulSARSOlAR.COM.BR
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AV. SãO CAMIlO, 2500 - TEl.: 2823-6300
WWW.ESTuDEnOAnGlO.COM.BR

AV. SãO CAMIlO, 1810
TEl.: 4169-1013 / 9 5686-1013 / 4169-1515
WWW.nOVADROGARIADAGRAnJA.COM.BR

AnglO 
lEOnARDO DA vinCi
Reconhecido não só por preparar 
jovens para o mercado de trabalho, 
mas por formar cidadãos conscientes e 
responsáveis. Está sempre entre as 
melhores escolas do Estado de SP 
pela sua qualidade, eficiência e 
metodologia única.

nOvA DROgARiA DA gRAnJA 

Melhor assistência farmacêutica da 
região com prestação de serviços 
farmacêuticos completos!  Possui 
compromisso com a sustentabilidade, 
aceitando descarte de medicamentos 
vencidos! Delivery  grátis em toda 
região da Granja Viana

ROKKOn gAStROnOMiA 
JApOnESA 
O melhor da alta gastronomia japonesa 
com um cardápio diferenciado, cortes 
especiais e serviços como Catering, que 
leva Rokkon para sua casa, empresa ou 
evento. 

pADARiA E COnFEitARiA 
gRAn viAnA
Oferece buffet de almoço todos os dias, 
buffet de café da manhã aos finais de 
semana e feriados, sopas, pizzas e uma 
completa de linha de pães, bolos e 
doces deliciosos.

AV. SãO CAMIlO, 1181 
DElIVERy E RESERVAS: 4702-7600/ 97663-0928 
FACEBOOK.COM/ROKKOnSP 
InSTAGRAM: ROKKOnSP

AVEnIDA SãO CAMIlO, 1181 – lOJA 2 
TEl.: 4612-4100 - WWW.GRAnVIAnA.COM.BR
FACE E InSTAGRAM: @PADARIAGRAnVIAnA

Condominio 
Fazendinha

Alphaville
Granja Viana
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RAPOSO TAVARES

Estr. Velha de Cotia

jaRdim da GlóRia

SpéCiAlité DiAgnóStiCO 
vEtERináRiO
um moderno e atualizado centro de 
imaginologia e análises clínicas para o 
seu pet. Radiologia digital, 
ultrassonografia, exames cardiológicos e 
laboratoriais prestados por médicos 
veterinários especializados.

MOniCA hOpFgARtnER

Advogada e consultora jurídica nas 
áreas trabalhista, cível e família

FlUEnCE RUDniCK

Rudnick há 80 anos projetando 
móveis com qualidade e design. 
nossa franquia tem 100% de 
satisfação dos clientes, com 
excelência no atendimento e na 
prestação de serviços “pós-venda”.

DERMAtOS  
ESpECiAliStA DA pElE
Oferece tratamentos estéticos com 
botox, Estimuladores de colágeno 
(Sculptra; Radiesse), Preenchimento 
com ácido Hialurônico; laser de CO2 
fracionado e luz pulsada. Além de 
drenagem linfática, modeladora e 
relaxante. limpeza de pele.

AVEnIDA JOãO PAulO ABlAS, 465
TEl.: 4702-3854 / 4702-4526 / 9 8311-6075
WWW.SPECIAlITE.COM.BR

RuA DOS MAnACáS, 340 – SAlA 1
TEl.: 9 9712-0101
MOnICAGARTnER@HOTMAIl.COM.BR

RuA DOS MAnACáS, 352
TEl.: 4702-7220/ 4702-7190/ 9 9835-5503
WWW.FluEnCEPlAnEJADOS.COM.BR

RuA DOS MAnACáS, 318
TEl.: 4702-8003

03 04
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tOtAl DEn ODOntOlOgiA

Todas as especialidades e mais: laser, 
ortodontia estética e auto ligada, 
reabilitação, facetas, harmonização 
facial com toxina botulínica e check up 
com câmera intra oral! Tudo em um 
único lugar! Agora com Invisalign

ODOntOCliniC

A maior rede de clínicas odontológicas do 
Brasil. Aqui você encontra serviços em 
todas as áreas da Odontologia, 
atendendo às especialidades Clínica, 
Ortodontia (Infantil e adulto), Prótese e 
Implantes. Grande novidade, aparelhos 
invisíveis e de resultados surpreendentes.

AV. JOãO PAulO ABlAS, 1689 - CJ 3 E 4  
TEl.: 4617-4610 - WWW.TOTAlDEn.COM.BR

R. DOS MAnACáS, 557 
WHASAPP: 9 9538-3940
WWW.ODOnTOClInICGV.COM.BR 

05 06

tAKi SUShi

O melhor restaurante de comida 
japonesa da região! Com pratos 
variados entre sushis, sashimis, 
temakis e grelhados, todos podem se 
divertir e relaxar com muito conforto. 
Estacionamento gratuito com 
manobrista

RuA DOS MAnACáS, 557
TEl.: 4777-9893
WWW.TAKISuSHI.COM.BR
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ESSênCiA gAúChA 
ChURRASCARiA
Dos mais finos cortes de carne a um 
Buffet repleto de variedades em pratos 
quentes, saladas e culinária japonesa. 
Oferecemos essas opções no Rodízio 
ou Quilo em um ambiente agradável e 
familiar, com amplo estacionamento.

RuA DOS MAnACáS, 650
TEl.: 4617-4058
FACEBOOK/InSTAGRAM: 
CHuRRASCARIAESSEnCIAGAuCHA
WWW.CHuRRASCARIAESSEnCIAGAuCHA.COM.BR
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49PQ são GeoRGe

SOCOM AliMEntOS

Com mais de 30 anos no mercado, com 
as marcas próprias Sabor Integral e Du 
Papi, produtos altamente selecionados 
para atender uma alimentação 
equilibrada e saudável.

RuA lúCIA, 48 – PQ. SãO GEORGE
TEl.: 3816-3767
WWW.SOCOMAlIMEnTOS.COM.BR
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02

JUniOR ExpRESS

Há 25 anos servindo os moradores da 
região, oferecendo serviços de 
entregas de documentos, serviços de 
courier, transporte de mercadorias ou 
mesmo em uma simples retirada, tudo 
com preço justo.

TElS.: 4612-8980/ 4262-1987
WHATSAPP: 9 8320-0612
WWW.JunIOREXPRESS.COM.BR
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ESCOlA SEnAi  
“RiCARDO lERnER”
Atua com foco nas áreas de logística, 
Manutenção Mecânica, 
Eletroeletrônica, Metalmecânica, 
Soldagem e Informática.

ESCOlA MOntEiRO lObAtO

Com 20 anos de experiência e tradição, 
tem como referência a excelência em 
educação e o compromisso com o seu 
aluno. Contamos com profissionais 
treinados e capacitados que cuidarão 
do seu filho com muito amor e carinho.

bOx tRAining AREnA

Oferece uma experiência única e 
imersiva para você ficar em forma, com 
as modalidades Funcional, Boxe,  Ritmos, 
Muay Thai, lPO, jiu- jitsu, capoeira, 
pilates, zumba e karate praticados 
em ambiente animado e familiar.

vilOg EntREgAS RápiDAS

Experiência na área de transportes, 
motofrete e entregas rápidas, 
prestando serviços diferenciados e 
alinhados com os objetivos de seus 
clientes

bEE DElivERy

Chegou em Cotia o serviço de entregas 
que mais cresce no Brasil. É a Bee 
Delivery! Com vantagens incríveis para 
entregadores, empresas e pessoas 
físicas, a Bee vem revolucionando esse 
mercado. Baixe agora o aplicativo e 
faça parte dessa Colmeia!

R. DIREITA, 955 - VIlA SAnTO AnTônIO
SAíDA KM 25 DA ROD. RAPOSO TAVARES 
(SEnTIDO InTERIOR)
TEl./WHATSAPP: 4628-1600

RuA DIREITA, 592 - TEl.: 4612-0872
WWW.nEMOnTEIROlOBATO.COM.BR

AV. ElIAS zARzuR, 147
TEl.: 4551-7565/ WHATSAPP: 9 4301-4521
FACEBOOK.COM/BOXTRAInInGAREnA

RuA DO PARQuE, 247
TEl.: 4612-4274 / 2690-3611 / 9 9385-3388
WWW.VIlOGEnTREGASRAPIDAS.COM.BR

COMERCIAl: (11) 9 3315-5143
SuPORTE: (11) 9 3294-5143

StUDiO b - bEth 
CAbElEiREiROS
Instalado na Granja Viana há 30 anos, 
conta com o que há de melhor em 
serviços de estética e beleza prestados 
pelos melhores profissionais.

RuA KARAn, 130 - GRAnJA VIAnnA
TEl.: 4612-3122 / 4612-0777
WWW.BETHCABElEIREIROS.COM.BR
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estRada do emBU e estRada do caPUava

Templo
Odsan Ling

Vintage 
Residencial

Centro Comercial Capuava

hARAS bUOnA FORtUnA

Espaço com 100 mil m², integrado à 
natureza e arquitetado em estilo 
Toscano. Aos domingos, oferece buffet 
de café da manhã. Atende reservas 
para eventos e possui um B&B 
exclusivo, além de charmoso Haras e 
Escola de Equitação Clássica.

iMObiliáRiA pORtA nOvA

Quer alugar ou comprar um imóvel com 
segurança, comodidade e rapidez?  
A imobiliária Porta nova  tem excelência 
no atendimento presencial e digital 
trazendo agilidade e comodidade para 
nossos clientes com assessoria jurídica. 
Trabalhamos em Embu, Cotia e região

RuA DOS AGRIMEnSORES, 770
TEl.: 4703-7003
WWW.HARASBuOnAFORTunA.COM.BR
RESERVAS@BuOnAFORTunA.COM.BR

AlAMEDA FERnAnDO BATISTA MEDInA, 49 
EMBu DAS ARTES -  WHATSAPP 94726-1915
WWW.IMOBIlIARIAPORTAnOVA.COM.BR
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ESpAçO bEbê KiDS

Berçário e Educação Infantil com 
metodologia diferenciada e ambiente 
acolhedor para crianças até 6 anos. 
Trabalha na Abordagem de Pikler, 
única pedagogia especializada em 
bebês no mundo.

nOtAS EM CASA

Aulas de violão, canto, guitarra, 
piano/teclado, flauta, bateria, ukulele, 
violino, baixo e musicalização. Aulas 
individuais e em duplas. Para todas 
as idades. Aulas personalizadas de 
acordo com os objetivos do aluno.

ESCOlA gRAnKiDS

Proposta pedagógica comprometida 
com o desenvolvimento global da 
criança, iniciação ao inglês, estímulo 
das habilidades socioemocionais, 
além da valorização do brincar. Do 
berçário aos 5 anos de idade

JCF SERviçOS

limpeza e conservação
Portaria / ronda / controle de acesso
Copa e recepção / Síndico
Auxiliar de manutenção
Auxiliar de serviços gerais

ESTRADA DO CAPuAVA, 4421 – VInTAGE OFFICES
TEl.: 4148-6424/ 9 9758-8666
WWW.ESPACOBEBEKIDS.COM.BR

ESTRADA DO CAPuAVA, 1700
TEl.: 4612-5633 / WHATSAPP: 9 7477-8150
WWW.nOTASEMCASA.COM.BR

RuA MIGuEl CAlMOn, 44 – JD. SãO VICEnTE
TEl.: 4702-5527 / 4551-2018
WWW.GRAnKIDS.COM.BR

VIA DAS MAGnÓlIAS, 1000-  JARDIM COlIBRI 
TEl.: 9 3024-6712 / 9 9510-4148
E-MAIl: JCF.EMPRESA@GMAIl.COM
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COlUMbO COntAbiliDADE

Assessoria Contábil e Jurídica para 
pequenas e médias empresas, feita 
com Excelência na região desde 1976. 
Contamos com equipe de 
profissionais gabaritados nas áreas 
contábil, fiscal e trabalhista.

RuA CERQuEIRA CÉSAR, 970 - JARDIM SAnTA 
TERESA - EMBu DAS ARTES
TEl.: 4783-9840 - WWW.COluMBO.COM.BR
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COMpRASSERviçOS EDUCAçãO
& CURSOS

SUpERMERCADO Spii

Produtos variados, selecionados com 
rigor e qualidade. Hortifrúti, cortes de 
carnes especiais, padaria artesanal, 
adega com vinhos e cervejas 
importadas, frios e queijos importados.

AV. JOSÉ GIORGI, 280
TEl.: 4613-1213
E-MAIl: POSTODMAIS@uOl.COM.BR
FACEBOOK.COM/REDEDMAIS/

AVEnIDA JOSÉ GIORGI, 698
TEl.: 4702-5386
WWW.SP2SuPERMERCADO.COM.BR

COlégiO viA SApiEnS

Acolhimento, Tecnologia e 
Conhecimentos Acadêmicos Sólidos 
são os principais norteadores do Via 
Sapiens (do Infantil ao Médio), 
agregados à Sustentabilidade e 
Competência Socioemocional.

MySCElliS EStétiCA 
AvAnçADA
Equipe Multiprofissional com 
Especialistas em diversas áreas para 
oferecer não apenas um tratamento de 
estética, mas sim um conceito de 
saúde, beleza e bem estar!

ADvOCACiA bORnACinA

Equipe de profissionais gabaritados ao 
atendimento nas áreas cível 
(empresarial, família e consumidor), 
trabalhista, penal empresarial, 
ambiental, condominial e 
administrativo.

AUtO pOStO D+

Combustível com + mais qualidade e 
100% certificado: procedência Petrobras!
Aberto 24h, conta com centro de 
lubrificação e loja de conveniência, além 
de centro comercial.

StUDiO 28

Com uma equipe multidisciplinar, 
formada por médico, educador físico, 
nutricionista, tatuador e enfermeiro 
esteta, oferece tratamentos em estética 
avançada e tatuagem. 

EnSOlAR COtiA

Soluções Sustentáveis -  EnERGIA 
SOlAR:  Economia na conta de luz de 
até 95%, garantia de 25 anos, 
financiamento de até 60x, valorização 
do imóvel, IPTu Verde. Quer investir no 
futuro com segurança? liga pra gente!

R. BECO DO VInTÉM, 24  
TEl.:  4612-0266  - WHATSAPP:  9 5770-7848
WWW.VIASAPIEnS.COM.BR

AV JOSE GIORGI, 850 - lOJA 4
TEl.: 4777-0334 
InSTAGRAM: @MySCEllIS

AVEnIDA JOSÉ GIORGI, 1181 - COnJunTO 12
TEl.: 2690-1980
COnTATO@ADVOCACIABORnACInA.COM.BR
WWW.ADVOCACIABORnACInA.COM.BR

AV JOSÉ GIORGI, 280 - SAlA 29
TEl.: 4551-1402
WHATSAPP: 9 5246-7186
InSTAGRAM: @_STuDIO28
SITE: WWW.CEnTROESTETICOSTuDIO28.COM

TEl.: 9 4528-5078
@EnSOlARCOTIA
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SOFiA bECKER  
lAvAnDERiA E pASSADORiA
lava (inclusive tapetes, cortinas e 
estofados), passa, costura, remove 
manchas e tinge! Sistema leva e traz e 
preços imbatíveis: camisa social lavada 
e passada R$ 7,90, edredom de 
qualquer tamanho R$ 35 e tapete de 
qualquer tipo R$ 30/m²!

bOSqUE DAS lEtRAS

Escola referência em berçário e educação 
infantil. São 4000m² de área construída, 
3 andares com acesso através de rampas 
e bosque com 2000m². nossa proposta 
pedagógica é fundamenta em Jean 
Piaget, Emmi Pikler, loris Malaguzzi, 
Paulo Freire e outros.

RuA DO GOlF, 32
TEl.: 4618-5323
WWW.ESCOlADAVIlA.COM.BR

ESTRADA FERnAnDO nOBRE, 1020 - lJ 27
TEl.: 4551-2822 / 9 8893-6331
WWW.FACEBOOK.COM/SOFIABECKERlAVAnDERIA

RuA DO GOlF, 32 A
TEl.: 4206-1963
WWW.BOSQuEDASlETRAS.COM.BR
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ESCOlA DA vilA

na Vila formamos pessoas que trilham 
jornadas significativas. 
Para o mundo, isso conta muito!
Oferecemos Fundamental 1 e 2  
e Ensino Médio.
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ESTRADA DAnúBIO, 84 
TEl.: 4616-0888/ 4614-8650
WWW.COlEGIOSAMARAH.COM.BR

COlégiO SAMARAh

Com 28 anos de tradição e o apoio 
pedagógico do Sistema Etapa, 
construímos um alicerce sólido para o 
futuro do seu filho. Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio. 
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COlégiO SiDARtA

Escolher o ensino plurilíngue e 
multicultural não é apenas abrir portas. 
É ampliar experiências de vida. Por 
isso, o Colégio Sidarta está há 21 anos 
aplicando diferentes formas de 
aprender mandarim, inglês, espanhol e 
português desde a primeira infância.

ESCOlA DOCE gERAçãO

Berçário – Infantil - Fundamental
um lugar para evoluir com prazer, muita 
atenção e carinho. utiliza o sistema J. 
Piaget, conta com uma ótima 
infraestrutura física e diversas 
atividades, complementando o 
conteúdo pedagógico.

bUnny COnSUlting

BunnyCo é uma consultoria que 
desenvolve soluções em marketing 
digital para empresas. Sem receita de 
bolo ou enrolação: ajudamos clientes a 
entender e alavancar seus negócios na 
web de forma efetiva.

ESTRADA FERnAnDO nOBRE, 1332
TEl.: 4612-2711
WWW.COlEGIOSIDARTA.ORG.BR unIDADE 1: ESTRADA FERnAnDO nOBRE, 1897

TEl.: 4612-4221
unIDADE 2: ESTRADA DO CAPuAVA, 4239 
TEl.: 9 9565-1413

WHATSAPP: 9 9528 2616
WWW.BunnyCOnSulTInG.COM
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MAx piSCinAS

Construtora de piscinas de concreto 
armado e vinil com 47 anos de história. 
Conta com uma linha completa de 
produtos para manutenção da sua 
piscina, além de filtros e bombas,  
canos e aquecimento solar.  
Orçamento sem compromisso

AtEliê ODOntO nObRE

Todas as especialidades odontológicas 
com tratamentos modernos, 
evidenciados com a tecnologia digital. 
Conta ainda com mais um diferencial: o 
uso do tratamento homeopático

ESTRADA MunICIPAl FERnAnDO nOBRE, 1430
TEl.: 4618-3701 / 4618-3956 / 97425-6947 
WWW.MAXPISCInAS.COM.BR

ESTRADA FERnAnDO nOBRE, 869 - SAlA 4
TEl.: 4612-2136 - WHATSAPP: 9 9482-1096
FACEBOOK.COM/ATElIEODOnTOnOBRE
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uma das casas mais conceituadas em 
termos de culinária e rodízio de comida 
oriental japonesa. Os mais diversos e 
saborosos pratos em um só lugar! 
Estacionamento gratuito com 
manobrista.

AnJO DigitAl EvEntOS

Decoração para casamento, 
aniversários, formaturas e eventos 
empresariais, além de buffet (coquetel, 
jantar, churrasco, massa, finger food, 
mini wedding, coffee break e brunch) e 
presentes diversos.

AV. BEnEDITO ISAAC PIRES, 1401
TEl.: 4243-9164
WWW.TOKISuSHI.COM.BR

RuA AGATA,238 - PARQuE BAHIA
TEl.: 4616-2594 / 9 4466-7017
WWW.AnJODIGITAl.WEEBly.COM

DERMOviDA FARMáCiA

Segurança e qualidade em seus 
produtos, que são manipulados em 
ambiente de trabalho adequado, com 
matéria prima de fornecedores 
qualificados e funcionários treinados.

SUpERMERCADO pEDROSO

Qualidade e tradição, é a marca do 
Supermercado Pedroso. Oferecer 
produtos por um preço justo para todos 
os clientes que fazem parte da nossa 
história. Venha conhecer uma de 
nossas lojas!

AV. PROF. MAnOEl JOSÉ PEDROSO, 1740
TEl.: 4703-0314/ 4616-8944
WWW.DERMOVIDA.COM.BR

AV. PROFESSOR MAnOEl JOSÉ PEDROSO, 340 
TEl.: 2106-1888

FARMáCiA hARMOniA

nosso compromisso é com sua saúde e 
bem-estar. Contamos com as últimas 
novidades em matérias-primas do 
Mercado Magistral e atendimento 
especializado. Receba na segurança de 
sua casa. Solicite por Whatsapp.

AV. PROFESSOR MAnOEl JOSÉ PEDROSO, 858
TEl.: 4616-1615 / 9 9111-1261
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COlégiO tAlEntO

Professores qualificados e 
especialistas em suas disciplinas, 
associado a excelência da Metodologia 
do Sistema Anglo, garantem 
desenvolvimento completo dos 
alunos, do infantil ao pré-vestibular.

RuA JAnETE, 32 - JD. DInORAH
TEl.: 4616-0859/ WHATSAPP: 9 9626-3960
WWW.COlEGIOTAlEnTO.COM.BR
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SERRAnO SUpERMERCADO 
E AtACADO
Há 35 anos somos referência na região 
quando o assunto é "Qualidade e 
Preços baixos", atendemos Varejo e 
Atacado. Conheça nosso serviço de 
venda on-line

ESpAçO COWORKing

A Associação dos Arquitetos, Engenheiros 
e Técnicos de Cotia (Aetec) oferece um 
espaço com infraestrutura completa para 
qualquer tipo de negócio, inclusive com 
serviços de recepção, recebimento de 
correspondências e PABX Virtual.

AV. PROF. JOAQuIM BARRETO, 887 - ATAlAIA
TEl.: 4243-3000
WWW.SuPERSERRAnO.COM.BR

AV. SAnTO AnTônIO, 294 – PORTãO – COTIA/SP
InFORMAçõES: COWORKInG@AETEC.ORG.BR/ 
TEl.: 4616-2398/ 9 9552-2581
WWW.AETEC.ORG.BR/COWORKInG
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OUtbACK

Restaurante informal, construído e de-
corado em estilo que remete ao interior 
da Austrália. O cardápio inclui porções 
bem generosas, sendo oito variedades 
de steaks, opções de peixe, camarão, 
frango, carne suína, cordeiro, massas, 
sanduíches, sopas e saladas. Seg a Qui 
11h30 ás 23h, sáb 12h ás 00h, dom e fe-
riado 12h ás 23h.

ARAMiS

Moda masculina moderna e sofisticada.  
Diversas linhas de produtos que vão do 
tênis ao costume, para todas as ocasiões 
do homem contemporâneo. A marca é 
reconhecida pelo atendimento qualifica-
do com alto know how de moda masculi-
na, além das possibilidades de ajustes 
com alfaiates exclusivos, independente 
do momento da compra.

ApplEbEES

Bar e grill com serviço completo e pra-
tos tradicionais americanos em am-
biente casual. Funcionamento Seg a Qui 
11h30 ás 23h, sáb 12h ás 00h, dom e 
feriado 12h ás 23h.

C&A

Especialista em produtos do varejo de 
moda feminino, masculino e infantil e 
serviços financeiros. Destaca-se na 
venda de roupas, acessórios, celulares 
e eletrônicos. Traduz as tendências de 
moda no mundo todo para os gostos e 
preferências das brasileiras.

REnnER

Oferece moda em diferentes estilos, 
cúmplice da mulher moderna a marca 
oferece qualidade, preços competitivos, 
em ambientes práticos, agradáveis e 
sempre inovadores. Vestuário masculi-
no feminino e infantil, moda praia, bol-
sas e acessórios e perfumaria. 

pERnAMbUCAnAS

A Pernambucanas está ao lado da fa-
mília brasileira. Sempre com o objetivo 
de atender as suas necessidades e de-
sejos oferecem uma ampla variedade 
de produtos e serviços. Moda, portá-
teis, cama, mesa e banho, tecnologia e 
muito mais. Tudo feito com qualidade e 
muito bom gosto.

pREçOlAnDiA

Oferece produtos para o lar, em lojas 
inspiradoras, valorizando os desejos 
dos clientes de todos os estilos. Eletro-
domésticos, Cama, Mesa & Banho e 
Presentes. Todas as grandes marcas do 
mercado estão disponíveis na loja. 

tvz

Versatilidade, essa é a palavra chave do 
sucesso da TVz, marca paulistana pre-
sente no mercado há 27 anos. A marca 
de vestuário feminino possui três linhas 
de produtos: Contemporânea, Fashion 
e Couture.

TEl: 4708-2416                             
PISO: l3
WWW.OuTBACK.COM.BR

TEl: 2181-1050
PISO: l2
WWW.lOJASREnnER.COM.BR

TEl.: 4612-5459
PISO: l1
WWW.ARAMIS.COM.BR

TEl: 4617-5094/4777-6170
PISO: l2
WWW.PERnAMBuCAnAS.COM.BR/

TEl: 4613-6555
PISO: l3
WWW.APPlEBEES.COM.BR

TEl : 2397-0225
PISO: l2
WWW.PRECOlAnDIA.COM.BR/

TEl: 2928-3200
WWW.CEA.COM.BR

TEl: 4613-6838
PISO: l1
WWW.TVz.COM.BR/
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pOntO FRiO

Com mais de 70 anos no mercado as 
lojas oferecem produtos como móveis, 
eletrodomésticos e eletrônicos. Ótima 
opção para listas de casamento

bOtOCliniC

Primeira estética dedicada exclusiva-
mente à aplicação de toxina botulínica, 
e preenchimento com ácido hialurônico. 
Os produtos que utilizam são de reco-
nhecida qualidade, tendo a disposição 
profissionais habilitados e treinados 
para prestar os melhores serviços.

 bODytECh

A mais completa e moderna rede de 
academias do Brasil. São consideradas 
verdadeiros centros de atividades físi-
cas, esportes, bem-estar e lazer para 
toda a família referência no mercado 
brasileiro pelo seu altíssimo padrão de 
qualidade em infraestrutura e serviços. 

CEntAURO

Fundada em 1981, a centauro é a maior 
rede multicanal de varejo em artigos es-
portivos da américa latina. A rede desen-
volveu e implantou, de forma pioneira, o 
conceito de super e megastore que reú-
ne, dentro de um único ambiente, várias 
categorias de esportes, além de entrete-
nimento e experimentação de produtos.

pROviDEnCE

A Providence Exchange é um corres-
pondente cambial registrado no Banco 
Central, tem  atendimento  personaliza-
do, feito de forma correta e legalizada, 
com muita segurança e transparência 
em todas suas operações financeiras. 
Oferecem de forma consistente as me-
lhores cotações do mercado, sem cus-
tos ocultos ou taxas extras.

FASt FRAME

A Fast Frame  maior rede de molduraria 
do mundo, com mais de 20 anos no 
mercado se estabeleceu como referên-
cia de qualidade no mercado, nacionali-
zando a tecnologia e aperfeiçoando 
seus processos. O maior objetivo é 
atender com agilidade e qualidade os 
serviços de  molduras exclusivas, adesi-
vos e impressão FineArt.

CinEMARK

A maior rede de cinemas do Brasil, no 
Shopping Granja Vianna opera com 5 
salas, todas em formado all stadium, 
som digital e assentos love seat. O su-
cesso da Cinemark está ligado à experi-
ência vivida pelo público.

DOMingO é DiA DE tEAtRO

Espaço dedicado a cultura infantil com 
uma programação variada. Todos os 
Domingos às 16h os clientes podem 
curtir uma sessão de Teatro no piso l2 e 
o melhor sem custo.

TEl: 4777-6500
PISO: l2
WWW.POnTOFRIO.COM.BR/

TEl: 4613-6522/6523/6524
PISO: l1
WWW.PROVIDEnCECAMBIO.COM.BR/

TEl.: 9 7076-8383
PISO: l2
WWW.BOTOClInIC.COM

TEl: 4702-8485
PISO: G2
WWW.FASTFRAME.COM.BR

TEl: 4613-6820
PISO: G1
WWW.BODyTECH.COM.BR/

TEl: 5180-3296
PISO: l3
WWW.CInEMARK.COM.BR

TEl.: 4380-1018
PISO: l1
WWW.CEnTAuRO.COM.BR

TEl: 4613-9000/4613-9056
PISO: l2
WWW.SHOPPInGGRAnJAVIAnnA.COM.BR

10
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DR.COnSUltA

O dr.consulta é uma rede de centros mé-
dicos que oferece consultas e exames de 
forma acessível para todos. São mais de 
61 especialidades e 2000 tipos de exa-
mes, com horário até para o mesmo dia! 
Agende em www.drconsulta.com ou li-
gue para 4090-1510.

PISO: SãO PAulO

01 

PISO: RAPOSO

DiA MARKEt

O DIA está no Brasil desde 2001. É pio-
neiro no setor de franquias e líder de 
vendas no segmento de marca própria 
de supermercados no País. Os pilares da 
marca são preço baixo, proximidade, 
produtos DIA e fidelidade.

03 04

PISO: 1

1A99

uma rede de lojas de varejo que atende 
a todas as famílias. Oferece a alta quali-
dade pelo menor preço, sem falar da 
grande variedade de produtos e de um 
atendimento personalizado.

PISO: SãO PAulO
TElEFOnE: 3047-4488

lAvOiSiER  
lAbORAtóRiO E iMAgEM

O lavoisier realiza exames clínicos com 
confiança e segurança, além de condi-
ções especiais para quem não tem pla-
no de saúde. Oferece exames de análi-
ses clínicas, anatomia patológica e 
toxicológico. 
Saiba mais em www.lavoisier.com.br 

02

MARiSA 

A Marisa é a maior rede de moda femi-
nina e lingerie do Brasil. Com mais de 70 
anos de experiência, construiu uma forte 
relação de cumplicidade com a mulher. 
Para mais informações, acesse: www.
marisa.com.br

PISO: SãO PAulO/ RAPOSO
TEl.: 3732-0400

05

PISO: RAPOSO
TEl.: 2504-0007

C&A 

A C&A é especialista em produtos do 
varejo de moda e serviços financeiros. 
Se destaca na venda de roupas, acessó-
rios, celulares e eletrônicos. Tem como 
estratégia traduzir as tendências de 
moda que pesquisa no mundo todo para 
os gostos e preferências das brasileiras.

06

lOJAS AMERiCAnAS 

A lojas Americanas foi fundada em 
1929 e está presente em todos os esta-
dos do país, com mais de mil lojas. A 
rede comercializa mais de 60 mil itens 
de 4 mil empresas diferentes, garantin-
do a seus clientes preços competitivos e 
oferecendo produtos de qualidade.

PISO: RAPOSO

07

CASAS bAhiA

É marca Top of Mind por 12 anos conse-
cutivos na categoria “loja de Móveis e 
Eletrodomésticos”. Além disso, é líder 
de mercado, sendo reconhecida como 
uma das marcas mais valiosas do Brasil 
em ranking divulgado pela consultoria 
Interbrand.

PISO: RAPOSO
TEl.: 3732-6800

08

Ponte Eusébio Matoso
RAPOSO TAVARES14.5

SERviçOS SAúDE &
EStétiCA

lAzER &
EvEntOS

COMpRAS
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DEtRAn.Sp 

O DETRAn.SP está dentro do Raposo 
Shopping. Tudo isso para mais comodi-
dade dos moradores da zona oeste da 
capital. Informe-se no Disque Detran.SP 
sobre os serviços prestados no shopping 
ou acesse o site www.detran.sp.gov.br
 

PISO: RAPOSO
TEl. 3322-3333

09

pERnAMbUCAnAS 

Há mais de 110 anos, a Pernambucanas 
evolui junto com a família brasileira. Refe-
rência no varejo nacional, conta com um 
time de estilistas que identificam as princi-
pais tendências mundiais da moda e ofe-
rece uma ampla variedade de produtos 
em vestuário, lar, eletroportáteis, telefonia 
e informática. Pernambucanas, faz parte 
da família!

PISO: SãO PAulO
TEl: 2787-5220

15

MAgAzinE lUizA 

O Magazine luiza é uma das maiores 
redes varejistas brasileiras com foco em 
bens duráveis. Seu objetivo é vender 
produtos e serviços que gerem satisfa-
ção pessoal e felicidade.

PISO: SãO PAulO
TEl.: 3732-0500

16

PISO: SãO PAulO
TEl.: 3731-8755

bOlix 

Modernidade, qualidade, alegria e emo-
ção estão juntas no Bolix! Oito pistas de 
boliche de última geração e um ótimo 
restaurante prometem cumprir o quesi-
to diversão. 

10

CinEMARK 

A maior rede de cinemas do Brasil, no 
Raposo Shopping opera com 7 salas, 
sendo quatro 3D, todas em formato all 
stadium, som digital e assentos love seat. 
Escolha seu filme, pegue sua pipoca e 
boa diversão.

PISO: CInEMA

11

REnnER 

Com o conceito de Estilos de Vida, a 
Renner traz coleções que refletem dife-
rentes atitudes e personalidades. As lo-
jas são organizadas para facilitar a esco-
lha dos clientes pelas peças que 
refletem seu jeito de ser e de viver.

PISO: SãO PAulO/RAPOSO
TEl.: 2588-2300

14

tEAtRO RApOSO
SAlA iREnE RAvAChE 

Espaço dedicado à cultura na capital pau-
lista com 252 lugares. A programação 
variada inclui peças de teatro adulto e in-
fantil, além de cursos ligados à arte.

PISO: CInEMA
TEl.: 3031-1952

12 

Ri hAppy

Brincar faz bem e nos torna mais feliz. 
Por isso você encontra na Ri Happy o 
maior sortimento de brinquedos do Bra-
sil com todos lançamentos, faixas de 
preço e exclusivos.  

PISO: SãO PAulO
TEl.: 3735-1033

13

Ponte Eusébio Matoso
RAPOSO TAVARES
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  Serviços

A Sua Casa em Orlando
Tel.: 9 6323-9490
Pag. 43

Advocacia Bornacina
Tel.: 2690-1980
Pag. 51

Advocacia Patricia Martins
Tel.: 2898-9630
Pag. 40 

Arteiro Gargiulo Advogados
Tel.: 4702-3024
Pag. 43

Auto Posto D+
Tel.: 4613-1213
Pag. 51

Bee Delivery
Tel.: 9 3315-5143 / 9 3294-5143
Pag. 49

Bunny Consulting
Tel.: 9 9528 2616
Pag. 52

Canal de Perícia
Tel.: 4321-3267
Pag. 34

Columbo Contabilidade
Tel.: 4783-9840
Pag. 50

Contclass
Tel.: 4551-1494 / 4551-1499 / 4551-1508
Pag. 35

Detran.SP
Tel.: 3322-3333
Pag. 57 

Empresa Contábil Novaeracont
Tel.: 3788-0301 / 3788-0884
Pag. 40 

Espaço Coworking
Tel.: 4616-2398/ 9 9552-2581
Pag. 53

Fast Frame
Tel.: 4702-8485
Pag. 55

Felix Boulevard
Tel.: 9 9972-4310
Pag. 42

Felix Office
Tel.: 9 9972-4310
Pag. 44

Imobiliária Porta Nova
Tel.: 9 4726-1915
Pag. 50

JCF Serviços
Tel.: 9 3024-6712 / 9 9510-4148
Pag. 50

Junior Express
Tels.: 4612-8980 / 4262-1987
Pag. 49

Kallas & Cruz Advogados
Pag. 41 

Lavanderia Mr Jeff
Tel.: 4551-0199 / 9 9110-4941
Pag. 44

Marcello Bacci de Melo Advogado
Tel.: 2690-4438
Pag. 44

Marília Valença Sociedade de Advogadas
Tel.: 4159-6736
Pag. 40 

Mary Help - Cotia Centro
Tel.: 2898-9691
Pag. 38 

Monica Hopfgartner Advogada
Tel.: 9 9712-0101
Pág. 48

Pasquali Solution
Tel.: 4381-8281
Pag. 38 

Polo 40
Tel.: 3500-4041
Pag. 37

Proinvest
Tel.: 4617-8699
Pag. 34

Providence Exchange
Tel.: 4613-6522 / 6523 / 6524
Pag. 55

Ricardo Monteiro Advogados
Tel.: 3071-1048
Pag. 40 

Sofia Becker Lavanderia e Passadoria
Tel.: 4551-2822 / 98893-6331
Pag. 52

Sonnervig Ford Raposo
Tel.: 4617-9300
Pag. 36

TJHL Construtora
Pag. 39 

Training Contabilidade
Tel.: 3816 -3232 / 9 7570-3232 
Pag. 39 

Ventura Negócios Imobiliários
Tel.: 2898-9804 / 9 8278-9804
Pag. 40 

Vilog Entregas Rápidas
Tel.: 4612-4274 / 2690-3611 / 99385-3388
Pag. 49

WA Express
Tel.: 9 7047-8216
Pag. 41

  Educação e Cursos

2Soul Language School
Tel.: 3042-1010
Pag. 46 

Anglo Leonardo da Vinci
Tel.: 2823-6300
Pag. 47 

Ateliê do Direito
Tel.: 9 9308-8232
Pag. 40 

Aulas particulares de Física e redação
Tel.: 9 8573-5140 / 9 9127-2092
Pag. 38 

Bosque das Letras
Tel.: 4206-1963
Pag. 52

CEMACC
Tel.: 4612-3742
Pag. 36

Colégio AB Sabin
Tel.: 3716-5666
Pag. 32

Colégio Albert Sabin
Tel.: 3712-0713
Pag. 32

Colégio Giusto Zonzini
Tel.: 3781.0621
Pag. 32

Colégio Ipê
Tel.: 4616-6204
Pag. 36

Colégio Madre Iva
Tel.: 4148-9110 / 9 9785-5031
Pag. 37

Colégio Raposo Tavares
Tel.: 3782-2476
Pag. 33

Colégio Rio Branco
Tel.: 4613-8500
Pag. 35

Colégio Samarah
Tel.: 4616-0888/ 4614-8650
Pag. 52

Colégio Sidarta
Tel.: 4612-2711
Pag. 52

Colégio Talento
Tel.: 4616-0859/ 9 9626-3960
Pag. 53

Colégio Via Sapiens
Tel.: 4612-0266 / 9 5770-7848
Pag. 51

Colégio Vital Brazil
Tel.: 3712-2218
Pag. 32
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Colégio Waldorf Micael de São Paulo
Tel.: 3782-4892
Pag. 32

Cultura Inglesa
Tel.: 4702-5408
Pag. 42

EDA - Escola de Desenvolvimento Artístico
Tel.: 4617-3885 / 9 8849-0595
Pag. 45

Escola da Vila
Tel.: 4618-5323
Pag. 52

Escola Doce Geração
Tel.: 4612-4221 / Tel.: 99565-1413
Pag. 52

Escola Granja Viana
Tel.: 4617-2777
Pag. 44

Escola Janela para o Talento
Tel.: 4186-2929/ 4186-4817
Pag. 33

Escola Pitangueiras
Tel.: 4702-5252
Pag. 42

Escola Villa Happy
Tel.: 4612-9872
Pag. 44

Espaço Bebê Kids
Tel.: 4148-6424/ 9 9758-8666
Pag. 50

Escola GranKids
Tel.: 4702-5527 / 4551-2018
Pag. 50

Escola Monteiro Lobato
Tel.: 4612-0872
Pag. 49

Escola SENAI “Ricardo Lerner”
Tel.: 4628-1600
Pag. 49

Experimento Intercâmbio Cultural
Tel.: 3714-5353
Pag. 32

Faculdade Rio Branco
Pag. 35

Instituto Ana de Sá
Tel.: 2690-2556
Pag. 46 

Notas em Casa
Tel.: 4612-5633 / 97477-8150
Pag. 50

Projeto 67
Tel.: 4612-3150 / 9 9939-4999
Pag. 42

Red Balloon
Tel.: 4612-8040
Pag. 46 

SuperGeeks Granja Viana
Tel.: 4349-6110 / 9 4476-5501
Pag. 39 

TAG Languages
Tel.: 4612-3540 / 2898-9769 / 9 9633-0612
Pag. 41 

Tutores Educação Multidisciplinar
Tel.: 4148-3679
Pag. 34

  Gastronomia

39 Trilha do Pão
Tel.: 4703-6149 / 9 9666-4452
Pag. 37

Applebees
Tel.: 4613-6555
Pag. 54

Atobá Pizzaria
Tel.: 4148-2000 / 9 7644-5938
Pag. 37

Bar do Alemão
Tel.: 2898-9590
Pag. 42

Cia Paulista
Tel.: 2898-9866/ 2898-9867
Pag. 42

Dona Deôla Granja Viana
Tel.: 4612-2288
Pag. 33

Essência Gaúcha Churrascaria
Tel.: 4617-4058
Pág. 48

Outback
Tel.: 4708-2416
Pag. 54

Padaria e Confeitaria Gran Viana
Tel.: 4612-4100
Pag. 47 

Pizza Di Toni
Tel. 4169-4423 / 9 7152-9173
Pag. 47 

Repita Espresso
Tel.: 2690-2363
Pag. 45

Rokkon Gastronomia Japonesa
Tel.: 4702-7600 / 9 7663-0928
Pag. 47 

Seu João Botequim
Tel.: 2898-9721
Pag. 42

Substância Gastronomia Light
Tel.: 9 7144-3927
Pag. 38 

Taki Sushi
Tel.: 4777-9893
Pág. 48

Toki Sushi
Tel.: 4243-9164
Pag. 53

Vendinha
Tel.: 4617-4718 / 4617-4745
Pag. 45

We Love Desserts
Tel.: 9 6353-1185
Pag. 43

  Casa & Construção

Ensolar Cotia
Tel.: 9 4528-5078
Pag. 51

Fluence Rudnick
Tel.:4702-7220/ 4702-7190/ 99835-5503
Pag. 48

Granja Viana Marmoraria
Tel.: 4617-4675 / 96881-4294
Pag. 33

Leão Material para Construção
Tel.: 4169-8588
Pag. 47 

Max Piscinas
Tel.: 4618-3701 / 4618-3956 / 9 7425-6947
Pag. 52

Pulsar Solar
Tel.: 9 9515-2598/ 9 9915-6733
Pag. 47 

Staccato
Pag. 46 

Telhado Americano
Tel.: 9 7570-1984 / 9 9249-7195
Pag. 32

   Pet

Clínica Veterinária Raposo Km 19,5
Tel.: 3782-0229 / 9 9655-5618
Pag. 33

GranjaVet Health Care
Tel.: 4612-9656
Pag. 44

Rações Country Shop
Tel.: 4702-4411
Pag. 36

Spécialité Diagnóstico Veterinário
Tel.: 4702-3854 / 4702-4526 / 98311-6075
Pág. 48



  Saúde & Estética

Alfazema Depil
Tel.: 4617-3482 / 4617-4888
Pag. 43

Ana Mariano Terapias Complementares e 
Integrativas
Tel.: 94236-6671
Pag. 41

Arnaldo T. Oda - Endocrinologia
Tel.: 9 4360-8496
Pag. 38 

Ateliê Odonto Nobre
Tel.: 4612-2136 / 9 9482-1096
Pag. 52

Beauty Store Granja Viana
Tel.: 4612-3222 / 9 8545-2694
Pag. 44

Bem Zen Massagens e Presentes de Bem Estar
Tel.: 9 9290-8502
Pag. 43

Botoclinic
Tel.: 9 7076-8383
Pag. 55

Bodytech
Tel.: 4613-6820
Pag. 55

Box Training Arena
Tel.: 4551-7565 / 9 4301-4521
Pag. 49

Centro Auditivo Estilo de Vida
Tel.: 4702-6262 / 9 8233-9959
Pag. 39 

Clínica de Oftalmologia
Tel.: 2898-9731 / 2898-9732
Pag. 40 

Clínica Gran Prime
Tel.: 4621-8032 / 9 4780-3558
Pag. 34

Clínica MedViana
Tel.: 4777-9644/ 4777-9645/ 9 5136-6762
Pag. 36

Clínica Sinaps
Tel.: 4777-9171 / 9 6163-4444
Pag. 35

Consultório Médico Square Granja Viana
Tel.: 4702-7524 / 9 7110-0414
Pag. 38 

Dermatos Especialista da Pele
Tel.: 4702-8003
Pág. 48

Dermovida Farmácia
Tel.: 4703-0314/ 4616-8944
Pag. 53

Doutores da Granja
Tel.: 4702-0626 / 4777-9333
Pag. 45

Dr. Consulta
Pag. 56

Drogaria Tem+Farma – José Félix
Tel.: 4612-3536 / 4612-4747 / 9 4701-5495 / 9 
3342-0945
Pag. 43

Drogaria Tem+Farma - São Camilo
Tel.: 4169-9400 /4169-1544 / 94701-6330 / 
93351-1687
Pag. 47

Edna Costa - Psicóloga
Tel: 9 7366 0552
Pag. 41

Élen Jane Santoro - Psicóloga
Tel.: 9 6418-7447
Pag. 42

Espaço Saúde
Tel.: 4702-6652 / 4702-0626
Pag. 45

Farmácia Harmonia
Tel.: 4616-1615/ 9 9111-1261
Pag. 53

Gran Clínica de Vacinas
Tel.: 4612-3464
Pag. 40 

Iana Ferreira – Psicóloga
Tel.: 9 9188-1978
Pag. 42

Jacques Janine
Tel.: 2898-9580
Pag. 39 

Janette Silva Psicóloga
Tel.: 9 9131-2200 / 9 8478-2471
Pag. 33

La vie Granja Viana
Tel.: 9 9241-9241
Pag. 38 

La Vienne Dermatologia
Tel.: 2898-9614
Pag. 38 

Lavoisier Laboratório e Imagem
Tel.: 3047-4488
Pag. 56 

Letícia Taufer - Ginecologia
Tel.: 4702-4420 / 9 9286-9966
Pag. 42

Márcia Castro - Ortodontista
Tel.: 4702-4747 / 97120-8271
Pag. 46 

Myscellis Estética Avançada
Tel.: 4777-0334
Pag. 51

Nova Drogaria da Granja
Tel.: 4169-1013 / 9 5686-1013 / 4169-1515
Pag. 47 

Odontoclinic
Tel.: 9 9538-3940
Pág. 48

Perfit
Tel.: 9 8500-5477 / 9 8275-0924 / 9 
9441-5349 / 9 8316-9898
Pag. 45

Provital Quiropraxia
Tel.: 3406-5399 / 9 8020-5533
Pag. 45

Rocco Odontologia
Tel.: 4612-6178 / 4702-6277 / 9 4552-7967
Pag. 34

Roseli Di Mauro Psicoterapeuta
Tel.: 9 9611-9880
Pag. 35

Simone de S. Alencar - Fisioterapia
Tel.: 9 7545-5322
Pag. 34

Sonia Takara Fisioterapia e Pilates
Tel.: 4777-9311
Pag. 46 

Sorriso da Granja
Tel.: 4612-1721 / 9 3800-8655
Pag. 39 

Studio 28
Tel.: 4551-1402 / 9 5246-7186
Pag. 51

Studio B – Beth Cabeleireiros
Tel.: 4612-3122 / 4612 0777
Pag. 49

Studio Carla Kagueyama
Tel.: 4702-3320 / 9 5606-8404
Pag. 42

Studio Hirose
Tel.: 4612-1559 / 4612-4106 / 9 8696-9222
Pag. 35

Studio Majô
Tel .: 4611-2720 / 9-7409-5998
Pag. 44

The Lash Office
Tel.: 4321-3095 / 9 3926-5215
Pag. 34

Total Den Odontologia
Tel.: 4617-4610
Pág. 48

Vacinville
Tel.: 2898-6088
Pag. 39

Vianna Face
Tel.: 3416-7355 / 9 8290-3191
Pag. 35

Viannaodonto
Tel.: 2771-3029
Pag. 35

Vitalea Estética & Spa
Tel.: 9 8817-4518
Pag. 36
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  Lazer & Eventos

Anjo Digital Eventos
Tel.: 4616-2594 / 9 4466-7017
Pag. 53

Bolix
Tel.: 3731-8755
Pag. 57 

Buffet Viva Vida
Tel.: 4617-3860
Pag. 34

Candy Atelier de Doces
Tel.: 9 8883-5474
Pag. 46 

Cinemark – Shopping Granja Viana
Tel.: 5180-3296
Pag. 55

Cinemark - Raposo Shopping
Pág. 57 

Domingo é Dia de Teatro
Tel.: 4613-9000 / 4613-9056
Pag. 55 

Espaço Araucárias
Tel.: 4777-9385
Pag. 43

Haras Buona Fortuna
Tel.: 4703-7003
Pag. 50

Hitomi Festas & Decoração
Tel.: 9 7486-8343
Pag. 37

Impakto
Tel: 4615-4991
Pag. 36

Riplay Sports
Tel.: 9 5033-3332
Pag. 33

Santé Fête Et Cuisine
Tel.: 4702-2535/ 4702-2504
Pag. 43

Teatro Raposo Sala Irene Ravache
Tel.: 3031-1952
Pag. 57

  Compras

1A99
Pag. 56 

Alfaiataria feminina
Tel.: 9 6931-1313
Pag. 33

Aramis
Tel.: 4612-5459
Pag. 54

C&A – Raposo Shopping
Tel.: 2504-0007
Pag. 56 

C&A – Shopping Granja Vianna
Tel.: 2928-3200
Pag. 54

Casas Bahia
Tel.: 3732-6800
Pag. 56 

Centauro
Tel.: 4380-1018
Pag. 55

Cláudia Camargo
Tel.: 9 9528-9656
Pag. 44

DIA Market
Pag. 56 

Empório Beraldin
Tel.: 4617-8460 / 9 8283-5401
Pag. 32

Hanesbrands
Tel.: 4615-4800
Pag. 37

Lojas Americanas
Pag. 56 

Magazine Luiza
Tel.: 3732-0500
Pag. 57

Marisa
Tel.: 3732-0400
Pag. 56

Momem
Tel.: 2898-9761 / 9 3218-1662
Pag. 39 

Mundo Verde São Camilo
Tel.: 4777-9105 / 9 9595-4343
Pag. 46 

Ótica Orbis
Tel.: 4777-1417
Pag. 36

Pernambucanas – Raposo Shopping
Tel.: 2787-5220
Pag. 57

Pernambucanas – Shopping Granja Viana
Tel.: 4617-5094 / 4777-6170
Pag. 54

Ponto Frio
Tel.: 4777-6500
Pag. 55

Preçolandia
Tel.: 2397-0225
Pag. 54

Renner – Shopping Granja Viana
Tel.: 2181-1050
Pag. 54

Renner – Raposo Shopping
Tel.: 2588-2300
Pag. 57

Ri Happy
Tel.: 3735-1033
Pag. 57 

Serrano Supermercado e Atacado - Atalaia
Tel.: 4243-3000
Pag. 53

Serrano Supermercado e Atacado - Granja 
Viana
Pag. 43

Serrano Supermercado e Atacado - km 39
Tel.: 4206-3737 / 9 4071-1456
Pag. 37

Socom Alimentos
Tel.: 3816-3767
Pag. 49

Supermercado Pedroso
Tel.: 2106-1888
Pag. 53

Supermercado SPII
Tel.: 4702-5386
Pag. 51

TV Z
Tel.: 4613-6838
Pag. 54
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clínicas e consultórios

(11)4777-9644 / (11)4777-9645 / (11)95136-6762 
Av. das Acácias, 58 (km 25 sentido SP) - Granja Viana

RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

w w w . c l i n i c a m e d v i a n a . c o m . b r  

Cardiologia | Clínica Geral | Dermatologia | Endocrinologia 
Ginecologia | Oftalmologia | Mastologia | Pediatria 

 Pneumologia | Medicina do trabalho

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

Denis Smith
CREFITO 3 72806-F
Fisioterapia esportiva , ortopédica 
e prevenção de lesões

Patricia Aragão Morello
CRP 06/48628-0
Psicologia Clínica 
e Orientação Vocacional

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:
4702-6652 / 4702-6781
4702-0626 / 4777-9333

www.doutoresdagranja.com.br

Av. São Camilo, 980 - Sala 23
Granja Viana - Cotia
Centro Comercial Granjardim

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

odontologia

CONHEÇA NOSSAS 
ESPECIALIDADES

Agende sua coleta domiciliar ou presencial. Consulte área de abrangência e condições.
11 4621-8032          11 94780-3558

❍ Neurocirurgia de coluna
❍ Neurocirurgia de crânio
❍ Neurocirurgia de escoliose
❍ Fisioterapia
❍ Exames laboratorias 

com coleta domiciliar
❍ Eletrocardiograma
❍ Exame de bioimpedância
❍ Ortopedia

❍ Dermatologia clínica e estéti ca
❍ Clínica Geral
❍ Geriatria
❍ Psicologia
❍ Ginecologia
❍ Drenagem linfáti ca pós-cirurgias
❍ Metabologia: Hipertrofi a 

e Emagrecimento
❍ TRANSPORTE 

GRATUITO DE PACIENTES

GRAN PRIME MEDICAL CENTER

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210
(11) 9 97970427     sandrapaolini2@gmail.com
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psicologia

Carla Soares Polo
Psicóloga Clínica e Terapeuta Cognitivo Comportamental
Ansiedade, depressão, pânico, fobias, humor, insegurança, baixa auto estima, 
estresse, perdas, luto, obsessões e compulsões, distúrbios alimentares e dificuldades 
nos relacionamentos pessoal, profissional, social, afetivo ou familiar.

CRP: 06/102999

Rua Vaticano, 170, Jd. Nomura, Granja Viana, Cotia Km 26 da Raposo Tavares
     (11) 997479323          carlasoarespolo@gmail.com

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais, idosos 
e também atendimento 

Home Care.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coaching Cognitivo 
Comportamental

     Silvia Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos

 (11) 99760-9994    silviareginatorr@uol.com.br

     Silvia Torrentes 

Rua Vaticano, 170 - Granja Viana, Cotia (Km 26 da Raposo Tavares)

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

oftalmologia

farmácia / produtos naturais

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
 • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       99111.1261 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

Trabalhamos com as principais 
novidades do mercado farmacêutico.
Não perca tempo indo até São Paulo, 
consulte-nos!  Entrega em domicílio

terapias complementares

 

17 anos de atividades 

Medicina Integrativa • Acupuntura • Hidroterapia • Ginástica Holística • Micro�sioterapia 
Relax Aquático • Psicoterapia • Coaching • Rebirthing • Terapia do Ser • Arteterapia 

Hipnose • Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

4702-4838       9 9174-8290 - www.espaçointegração.com.br 

ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Rua José Félix de Oliveira, 834  Lj. 5
Granja Viana - Cotia - Fone 4702.4420

Efeitos como Atrofi a Vaginal, Ressecamento, Flacidez 
e Incontinência Urinária são coisas do passado.

advocacia

Direito Empresarial - Direito Civil
Negociações Extrajudiciais -  Cobranças

 rodrigotorelliadvogados                   rodrigotorelliadvogados 

Rodovia Raposo Tavares, Km 22,85  -  Sala 107  -  Vianna Espaços Modulares

11 - 2690.0953               11 - 96323.5011           www.torelliadv.com.br  

imobiliária
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cursos

Aulas particulares e em empresas.
CURSO ACELERADO EM 1 ANO
Fone: (11) 4612-2628 - 99289-7392

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços pet

gastronomia

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

Untitled-2   1 3/7/18   11:32 AM

oportunidades

negócios

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

Graduado nos E.U.A. 
Com experiência de 30 anos, 

dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Grupos, individuais e empresas.

markie@ig.com.br

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

Graduado nos E.U.A. 
Com experiência de 30 anos, 

dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Grupos, individuais e empresas.

markie@ig.com.br9 9975 9273

english  
tutor
Aulas particulares

Francês  
   Todos os níveis     
   Professor naTivo

ProFessor DanIeL

(11) 98213-4107 - 2690-4285

gastronomia

Aceitamos todos os cartões

Você merece o melhor!
Tel.: (11) 4612-3661

serviços

Seu evento maiS  
bonito, Saudável e único

Orçamentos e pedidos
Bruna (11) 94531 0740

FAZEMOS ENTREGAS 
COM MOTOBOY 

E CARRO 
UTILITÁRIO

◆ Trabalhamos com um 
sistema totalmente online 
com rastreio de condutores 
e protocolo digital 

◆  Relatório com detalhamento 
na fatura onde o cliente 
pode consultar de qualquer 
lugar os serviços 

4612-4274 / 2690-3611       99385-33884612-4274 / 2690-3611       99385-3388

OS MELHORES 
PREÇOS DA 
REGIÃO DE 

COTIA

casa e construção

Granja Viana
Casa no Condomínio 

Vila Nova

VENDO  
TROCO  
9 6444 2777

www.xneto.com.br

Jóias Antigas e Modernas, Ouro, Brilhantes, 
Pratarias, Moedas de Ouro, Antiguidades. 

AVALIAMOS E COMPRAMOS
Avaliação residencial

tel. (11) 99132-1619 

TRANSFORME SUAS 
JOIAS EM DINHEIRO 

JOIAS FINAS

ALUGA-SE
Um dos melhores pontos da 

Granja Viana!
•  Próximo ao cartório
•  Poucos metros do acesso  

à Raposo Tavares 
Rua Cherubina Viana, 344

Contato com Renato:  
9 9365-1754 / 9 9103-0392

psicopedagogia

      @euarteefamilia    (11) 9 9611 9796

Carlos Habe
ArteterApiA - Análise de interAções fAmiliAres

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6
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Acima das nuvens...
Lourdes Herrera

O belo é simples e natural.
Monica PerobeLLi

Natureza da região.
ricardo WiLLiaM Muotri

Nas pequenas coisas, podemos ver 
as mãos de Deus.
Vanda baLdiVia

Quer ParticiPar desta coLuna? envie sua foto, com uma breve descrição, para o WHatsaPP da redação (11) 99500-6086
#seupontodevistanacircuito #circuitoolharcompartilhado #posteinacircuito #minhafotonacircuito #circuitoimagens #linacircuito

o l H A r  
c o m P A r t i l H A d o

Seu ponto de vista  
sobre a região!






