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Guia de mapas
ilustrados
Os melhores serviços da região
nesse Circuito Comercial

21

Abertas as inscrições
Residencial

Qualidade de vida elevada a outro nível.

Apartamentos

75m

2

3 dormitórios
com 1 suíte
Condomínio clube
Varanda gourmet

2 Vagas

Localização privilegiada

Central de vendas:

11 4148 1214
WhatsApp:

11 94597 4768

Sistema Cooperativa

Somos uma sociedade de pessoas que tem como objetivo realizar sonhos, o da casa própria, prestando serviços na área da construção civil.

zap!

Crescimento e
desenvolvimento
O Guia de Mapas Ilustrados nasceu com o propósito de apoiar negócios locais, aumentando, assim, a sustentabilidade econômica da nossa região. Essa rentabilidade fortalece
uma importante rede e viabiliza novos investimentos.
Contudo, não podemos avançar se nossa região não estiver também seguindo de forma
equilibrada nos quesitos de desenvolvimento urbano. Não há qualidade de vida se não
houver mobilidade ou, então, se não houver segurança. O desenvolvimento de uma comunidade requer planejamento responsável por parte das autoridades e implementação
de ações que beneficiem os cidadãos. Nós, por aqui, temos feito - enquanto imprensa
regional e moradores - nossa parte.
Garimpamos neste tradicional Circuito Comercial uma grande variedade de novos serviços
que estão disponíveis bem pertinho de você. São profissionais e especialidades que, com
certeza, trarão benefícios e mais praticidade para o dia a dia de toda a família. Quando os
negócios locais prosperam, novos empregos ficam disponíveis e menos deslocamentos
às cidades vizinhas são necessários.
No conteúdo editorial, enfatizamos notícias em torno da sustentabilidade, enumerando
pessoas e iniciativas que estão transformando a realidade do seu entorno. E que elas sirvam de inspiração para que, de alguma forma, possamos agir e beneficiar a comunidade
que escolhemos para viver. Vamos multiplicar!
Ótima leitura!
Gabriela Napolitano Alonso
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No ceNtriNho da GraNja, espaços
dispoNíveis para locação.
Tudo que vocÊ
precisa em
um só Lugar!

Rua José Félix de oliveiRa, 834

Rua José Félix de oliveiRa, 1270 / 1290
Juntos somos verdadeiramente mais fortes!

aqui Tem

coworking!

(11)99972-4310 e (11)94214-1919
@escritoriosnagranJa

NOTAS
VERDES

Destaque em ações que geram futuro

PROJETO RECOLHE 9 MIL KG
DE LIXO DO OCEANO PACÍFICO

DÉCADA DO OCEANO
A ONU – ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas instituiu, de 2021 a 2030, a Década da Ciência
Oceânica ou Década do Oceano para despertar a consciência sobre a importância do
ambiente marinho-costeiro. O objetivo é unir esforços de todos os setores da sociedade
para reverter o ciclo de declínio da saúde do oceano e criar melhores condições para
concretizar o desenvolvimento sustentável. Em comunicado, a ONU explicou que o termo
“oceano” foi usado no singular “com a finalidade de reforçar a importância de pensarmos
em um ‘oceano global’, o maior bioma do planeta, responsável por proporcionar segurança
alimentar e regulação climática, entre outros serviços essenciais para a humanidade”.
Em todo mundo, a Década do Oceano pretende mobilizar cientistas, gestores, políticos
e sociedades a protegerem o oceano que, apesar de cobrir 71% da superfície do planeta
Terra, é pouco conhecido e conservado.

Centro de pesquisa para inovações
de combate a mudanças climáticas
O GOVERNO DE SÃO Paulo anunciou investi-

mento de R$ 63 milhões em parceria entre a
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) e a multinacional Shell
em um centro de pesquisas de engenharia
para inovações no combate às mudanças
climáticas. O Fapesp Shell RCGI (Research
Centre for Greenhouse Gas Innovation)
terá sede na USP e passará a ter cinco novos
programas: NBS (Nature Based Solutions);

CCU (Carbon Capture and Utilization);
BECCS (Bioenergy with Carbon Capture
and Storage); GHG (Greenhouse Gases) e
Advocacy. Os cinco programas articulam
19 projetos de pesquisa, vários deles com
potencial para serem disruptivos. O objetivo da iniciativa é alavancar a ciência
brasileira como referência internacional em
estratégias para defesa do meio ambiente
e desenvolvimento sustentável.

DESDE 2013, A ORGANIZAÇÃO não-governamental Ocean Cleanup tem desenvolvido tecnologias avançadas para
eliminar o plástico dos oceanos. Sua
solução mais recente de limpeza de
larga escala, batizada de System 002,
concluiu recentemente um teste no
Great Pacific Garbage Patch (Grande
Mancha de Lixo do Pacífico), e com
grande êxito. Em um trabalho que durou
seis semanas – iniciado no dia 12 de
setembro –, o equipamento, também
chamado de Jenny e que havia participado de outros 70 testes menores
anteriormente, alcançou a sua maior
captura de plástico oceânico até hoje
em uma única extração: 3,8 toneladas.

FIM DAS EMISSÕES DE GASES DE
EFEITO ESTUFA ATÉ 2050
50%

2030

redução de
emissão

O BRASIL SE COMPROMETEU a alcançar,
até 2050, a neutralidade zero de emissões de gases de efeito estufa no país,
antecipando em dez anos a sinalização
anterior, prevista no Acordo de Paris.
“Entre as medidas necessárias para
tanto, destaco aqui o compromisso de
eliminar o desmatamento ilegal até
2030, com a plena e pronta aplicação
do nosso Código Florestal. Com isso,
reduziremos em quase 50% nossas
emissões até essa data”, disse o presidente Jair Bolsonaro em discurso
na Cúpula de Líderes sobre o Clima.
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L A N Ç A M E N T O

NO MELHOR DA GRANJA VIANA

Perspectiva artística da Piscina

2 DORMS.
C O M

O 1 º A PA R TA M E N TO

INTE
LIGEN
TE

T E R R A Ç O

DA GRANJA

Perspectiva artística do Mini Golf

Perspectiva artística do Paredão de Tênis

Perspectiva artística do Beach Tennis

PISCINA ADULTO E INFANTIL • DECK SALÃO DE FESTAS • ESPAÇO GOURMET • PRAÇA DA FOGUEIRA
CHURRASQUEIRA • QUADRA VÔLEI DE AREIA/BEACH TENNIS • QUADRA GRAMADA • PET PLAY
PLAY AVENTURA • MINI GOLF • PISTA DE SKATE • BOSQUE HORTA • PAREDÃO DE TÊNIS
BICICLETÁRIO • PUB • LAVANDERIA • SALA DE GINÁSTICA • QUADRA DE SQUASH
PILATES/ALONGAMENTO • ESTAÇÃO DE PATINETE • BRINQUEDOTECA • PRAÇA DE APOIO
SALÃO DE FESTAS • PRAÇA DE ACESSO • COWORKING • PLAY KIDS • TAKE AWAY

Perspectiva artística da Quadra de Squash e Fitness

VISITE DECORADO INTELIGENTE
AV. SÃO CAMILO, 1.525 - GRANJA VIANA

THE POINT GRANJA VIANA
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Destaque em ações que geram futuro

COMPROMISSO EUROPEU
TERRAS DO LESTE EUROPEU vêm sofrendo com pragas, incêndios florestais e secas, e restaurar essas áreas naturais
seria uma das soluções para a emergência climática atual.
Pensando nisso, oito países europeus - Albânia, Bulgária,
Croácia, Montenegro, Polônia, Sérvia, Turquia e Ucrânia - acabam de firmar o seguinte compromisso: restaurar
mais de 4 milhões de hectares de terra até 2030. Batizado
de Desafio Global de Bonn, o projeto foi anunciado em um
encontro organizado pela Comissão Econômica da ONU
para a Europa, Unece, e pela Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, como parte da
Década da ONU para a Restauração do Ecossistema.

AVIÃO MOVIDO A ÓLEO DE COZINHA
ÓLEO DE COZINHA USADO não serve apenas para

fazer sabão. Agora também pode ser usado como
combustível para a aviação. Sim, é isso mesmo que você leu!
E mais: o primeiro voo internacional com o biocombustível
já foi realizado. Em meados de maio, a Air France saiu de
Paris, na França, com destino a Montreal, no Canadá, usando
óleo de cozinha residual. A iniciativa evitou a emissão de
20 toneladas de CO2 e recebeu a certificação ISCC-EU do
International Sustainability & Carbon Certification System,
uma organização independente que garante a sustentabilidade. Para viabilizá-la, a Air France-KLM juntou esforços
com a Airbus, o grupo de operações de aeroportos ADP
e a petrolífera Total, responsável por produzir o óleo na
fábrica Oudalle na La Mede, uma refinaria no sul da França.

CERVEJARIA E MALTARIA
CARBONO NEUTRO

SEM MATÉRIAS-PRIMAS
DE ORIGEM ANIMAL

AMBEV DEU MAIS UM passo inédito
com sua cervejaria em Ponta Grossa (PR) e sua maltaria em Passo
Fundo (RS), sendo as primeiras
carbono neutro do Brasil. Juntas,
elas reduziram, nos últimos 5
anos, 90% das emissões de gases
de efeito estufa na atmosfera até
atingirem sua total neutralização.
Isso representa em torno de 9.700
toneladas a menos de CO2 anualmente, o equivalente a 1.300 carros
a menos nas ruas do Brasil. Até o
final de 2021, mais 4 cervejarias
já serão neutras em emissão de
carbono e a jornada continuará
até alcançar 100% da operação
nos próximos anos.

O GRUPO BOTICÁRIO, UM dos maiores conglomerados de beleza do
mundo, anunciou a meta de banir
matérias-primas de origem animal
até 2025 para todas as suas marcas
(O Boticário, Eudora, Quem Disse,
Berenice?; BeautyBox, Multi B,
Vult e O.u.i). A novidade é mais
uma etapa do projeto Uma Beleza
de Futuro, que estabelece compromissos de sustentabilidade e
responsabilidade social até 2030.
Para atingir a nova meta, todos os
lançamentos de setembro de 2021
para cá serão completamente veganos. Os demais produtos passarão
por um processo de reformulação e
adequação nos próximos três anos.

PLÁSTICO EM TIJOLO
MAIS RESISTENTE
QUE CONCRETO
NZAMBI MATEE É DE Nairóbi, no Quênia.
Inconformada com a quantidade de
plástico não só pelas ruas da cidade
onde mora, mas no mundo todo e,
principalmente, nos oceanos, esta
engenheira, que já trabalhou na indústria de petróleo, resolveu agir
e conseguiu transformar plástico
em tijolo. Isso mesmo: a partir de

resíduos de plásticos reciclados misturados com areia, ela conseguiu
criar tijolos sustentáveis, de baixo
custo e, melhor, mais resistentes que
o concreto. Ela chega a produzir 1500
tijolos diariamente, desenvolveu seu
próprio maquinário e já reciclou 20
toneladas de resíduos de plástico.
Sua história é tão inspiradora que ela
recebeu o prêmio Jovens Campeões
da Terra, iniciativa do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) para envolver os jovens no
enfrentamento dos desafios ambientais mais urgentes do mundo.
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LAZER COMPLETO QUE SÓ UM TERRENO DE 3.889M2 PODE OFERECER

DORMS (1SUÍTE)

APTOS 73 A 90 M2

TERRAÇO C/CHURRASQUEIRA A CARVÃO

3 SUÍTES - 120M - FINAL 1

Sugestão de decoração. Móveis em dimensões comerciais não fazem parte do contrato. Medidas internas de face a face, conforme memorial
descritivo. *O proprietário deverá adquirir o aquecedor de passagem. O terraço tem variação de fechamento devido ao projeto da fachada.

FINANCIAMENTO EM ATÉ

180
MESES

SERVIÇO EXCLUSIVO DE PERSONALIZAÇÃO DE
ACABAMENTOS PARA O SEU APARTAMENTO**

Digite
Grand Metropolitan

2893.5889

DIRETO COM A
CONSTRUTORA
SEM BUROCRACIA

A 350M DO
METRÔ, A 5 MIN.
DO SHOPPING
ELDORADO E A
5 MIN. DA USP.

VISITE DECORADO - RUA CAMARGO, 34
LANÇAMENTO

WWW.DIALOGO.COM.BR
@DIALOGOENGENHARIA

PERSPECTIVA ILUSTRADA

Imagens ilustrativas

STUDIOS
SALAS COMERCIAIS
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CRECI/SP 24.073-J

REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Registro de Incorporação sob o nº 02 na Matrícula 263.662 de 15/10/2021, no 18º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo. Lançamento: LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A – Creci/ SP
nº 24.073-J – Rua Estados Unidos, 1971 – CEP: 01427-002 - Jd. América - São Paulo/SP - Fone
(11) 3067-0000 - www.lopes.com.br. e Intermediação: JD House | JD Gestão Consultoria de
Imóveis Ltda – Rua Serra de Botucatu, 541/561 – Tatuapé – São Paulo/SP – 03317-000 – Creci:
J-37.379 – Fone: (11) 3506-0000 – www.jdhouse.com.br. Uso da marca Metrô autorizado
conforme contrato. Distância do terreno até o metrô Butantã é de 350m à pé. Fonte: Google Maps.
Imagens Ilustrativas. *Consulte condições. **Para algumas unidades. Esse empreendimento será
construído no terreno localizado na Rua Camargo, 61 x Rua Reação, 177 x Rua Sapetuba, 430.

PERSONALIDADES

Pessoas que nos inspiram

INFLUENCIADORES
DO BEM
A fama é sinônimo de influência e muitos famosos têm usado
seu prestígio para o bem: defender e disseminar causas nobres.
Selecionamos algumas destas pessoas que pensam não só em
likes, mas em ações concretas, sustentáveis e inspiradoras.

C

onhecida pelo papel de
Hermione Granger, em Harry
Potter, Emma Watson é um
nome de destaque quando o assunto é
luta pelos direitos das mulheres. Além
de ter sido indicada pela ONU Mulheres
como Embaixadora da Boa Vontade
para defender o empoderamento de
mulheres jovens, Emma compareceu ao
Globo de Ouro de 2017 acompanhada por
uma conhecida líder feminista e doou
mais de R$ 4 milhões para campanha

contra o assédio. Mas ela não para por
aí: a atriz também se compromete com o
meio ambiente. Emma Watson chegou
a criar uma conta no Instagram para
compartilhar seus looks de grifes famosas,
enaltecendo de que forma a roupa e a
marca são sustentáveis, e é a mais nova - e
mais jovem - integrante do conselho do
grupo de luxo Kering (leia-se Gucci, Saint
Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen
e outras), em que assume o cargo de
presidente do comitê de sustentabilidade.

BRUNNA SACHS tem apenas 12 anos
de idade e é uma forte defensora e ativista
dos animais e do clima. A brasileira é
uma das embaixadoras da campanha
global Plant Based Treaty, que alerta
para a urgência de ações e busca apoio
de governantes e sociedade na escolha
de uma alimentação sem exploração
animal. “O planeta está enfrentando uma

O artista Moby criou um
site em que os cineastas podem
usar mais de 150 músicas criadas
por ele, desde que os royalties
sejam destinados à organização
Human Society. Ele também
escreveu o livro Gristle: from
Factory Farms to Food Safety
(Thinking Twice About the Meat
We Eat) sobre os maus-tratos aos
animais e participou do filme
Uma Verdade Inconveniente, que
trata dos problemas causados
pelo aquecimento global.

devastação irreversível e cabe a todos
nós fazer a diferença e garantir que as
gerações futuras realmente tenham um
futuro”, disse a jovem. No Instagram, onde
tem mais de 20 mil seguidores, a ativista
teen – que é vegana, por vontade própria,
desde os 4 anos – destaca a importância
das escolhas alimentares no ecossistema
e reforça a urgência do assunto.

T-Cross
Todas as Versões

Pronta entrega

Para um novo você,
uma nova Volkswagen
Discovel
Rod. Raposo Tavares, Km31 | Portão - Cotia/SP
Tel 11 4148-9000 | Whatsapp 11 98919-1179
Perceba o risco, proteja a vida.

www.discovelveiculos.com.br
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GISELE BÜNDCHEN
PLANTOU 40 MIL ÁRVORES

em comemoração aos seus 40 anos, completados em julho de 2020. A
modelo iniciou a campanha Viva a Vida e pediu que seus familiares,
amigos e fãs a presenteassem com doações de mudinhas, que foram
plantadas em áreas na região das bacias do Rio Xingu e Araguaia.
“Sinto que um novo capítulo está começando em minha vida e
queria comemorar de um jeito especial”, contou a modelo em seu
Instagram. A organização responsável pelo plantio e monitoramento
das árvores plantadas é o ISA (Instituto Socioambiental).

Filha de Gilberto Gil e irmã
de Preta Gil, Bela Gil ganhou
notoriedade com seu programa
no GNT, o Bela Cozinha, em
que ensina receitas saudáveis.
Hoje, a apresentadora comanda
o Refazenda, também no
mesmo canal, onde aborda
temas como procedência e
aproveitamento dos alimentos,
valorização das culturas
locais, sazonalidade, manejo
dos resíduos, entre outros.

Banda Coldplay
planeja turnê
sustentável
EM 2019, COLDPLAY AVISOU que só
voltaria aos palcos em turnê mundial quando os shows fossem mais
sustentáveis. E essa hora chegou: a
banda britânica acaba de anunciar
que a turnê MUSIC Of The SPHERES,
que começa em março, na Costa Rica,
tem muitas – mas muitas, mesmo! –
novidades para reduzir a pegada de
carbono.
Para começar, a plateia produzirá
energia ao dançar e pular durante
a apresentação. Tudo graças a um
piso cinético que transforma energia
mecânica em elétrica. Além disso,

bicicletas que geram eletricidade
serão instaladas ao redor do espaço
para que os fãs possam ajudar a recarregar a bateria do show. E não para
por aí: os shows usarão eletricidade
proveniente de energias solar e eólica,
além de baterias movidas a óleo de
cozinha reciclado de restaurantes
locais. Para completar, a banda ainda
se comprometeu a plantar uma árvore
a cada ingresso vendido.
Coldplay criou até uma página
oficial mostrando todas as ações sustentáveis da turnê que passa pelo
Brasil em setembro de 2022.

“

Estamos muito conscientes
de que o planeta enfrenta
uma crise climática.
Portanto, passamos
os últimos dois anos
consultando especialistas
em meio ambiente para
tornar esta turnê o mais
sustentável possível e,
tão importante quanto,
aproveitar o potencial dela
para levar as coisas adiante"
(Coldplay, em nota oficial)
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ECONOMIA CIRCULAR:

a produção com sustentabilidade
O PROCESSO DE PRODUÇÃO sofreu mudanças desde a primeira Revolução Industrial, bem como a sociedade também: era
agrícola, se tornou industrial e agora, digital.
Tais mudanças desenvolveram habilidades
nas pessoas e modelos de negócios, sempre
buscando resultados. O desenvolvimento
tecnológico contribuiu com o aperfeiçoamento de diversos processos produtivos,
acelerou a produção em níveis maiores
com ganhos de capacidade e produtividade,
mas comprometendo reservas de recursos
naturais.
Na maioria dos processos produtivos, as
matérias-primas são extraídas da natureza
em velocidade que não permite a regeneração do planeta e os resíduos da produção e
o descarte de produtos usados contribuem
para impactos ao meio ambiente: poluição,
aquecimento global, problemas de saúde,
gastos públicos.
O processo atual extrai, produz, usa
e descarta. É a economia linear (EL). As
implicações negativas desse processo são a
exploração desenfreada de recursos naturais
e descarte final com problemas ambientais.
Surge a necessidade de uma nova economia que considere as situações presentes
e críticas da EL. Esse modelo é a economia
circular (EC), onde os fluxos de materiais são

contínuos e os resíduos são transformados
em matérias-primas. A Figura 1 apresenta
os dois modelos.
O objetivo é eliminar o lixo ou que seja
o mínimo possível, reduzir as perdas,
aperfeiçoar o uso de materiais e circular
mais e melhor. A EC pensa em novos ciclos
de materiais, de produção e de modelos de
negócios. A EC não é solução para problemas
da EL; ela muda o sistema atual, evitando
tais problemas, focando em recursos renováveis e uso de resíduos como recursos,
compartilhamento e maior vida útil de
produtos por reparos, modernização, revenda e uso compartilhado, durabilidade
e modularidade.
Os conceitos e práticas de EC ainda
são relativamente novos no Brasil, mas
impulsiona negócios atuais, cria
outros negócios, gera empregos,
protege o meio ambiente, revê valores e atitudes, cria consciência no
consumo e melhora relações: é o novo
comum na produção.

Esta página tem o apoio do CREA-SP e da AETEC, buscando valorizar
os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Em todas
as atividades do seu dia a dia sempre haverá, na retaguarda, um
profissional capacitado e habilitado no CREA. Mas antes de contratá-lo
exija a carteira profissional e a emissão da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Visite o site: aetec.org.br e encontre o profissional de sua preferência.
Matéria originalmente veiculada na revista AETEC.

MAURO Campello

é carioca, morador da Granja há 28 anos,
engenheiro e mestre em engenharia de
produção; CREA 30584 (RJ).

www.creasp.org.br | www.aetec.org.br

Av. Santo Antônio, 294 - Portão, Cotia
Tels: (11)4616-2398 ou

(11)99552-2581

PLANETA
TERRA

De olho no mundo

COMPROMISSO
CONTRA O
DESMATAMENTO
Os líderes mundiais comprometeramse, na Cúpula do Clima das Nações
Unidas (COP-26) a conter o
desflorestamento até 2030. Uma
declaração conjunta será adotada por
mais de 100 países em que se situam 85%
das florestas mundiais, entre elas a
floresta boreal do Canadá, a floresta
amazônica e ainda a floresta tropical da
bacia do Congo. A iniciativa, que se
beneficiará de um financiamento
público e privado de US$ 19,2 bilhões, é
essencial para alcançar o objetivo de
limitar o aquecimento global a 1,5°C
acima dos valores médios da era
pré-industrial.

LÍDERES GLOBAIS EM
PROL DO PLANETA

US$
19,2
BILHÕES DE

INVESTIMENTOS PRIVADOS

CÚPULA DO G20 E COP 26 AVANÇAM EM METAS
EM PROL DO MEIO AMBIENTE

NO FINAL DE OUTUBRO, aconteceu a chamada

Cúpula do G20, uma reunião dos líderes
dos países que compõem a organização.
Reunidos em Roma, na Itália, presidentes e

1

Brasil 2024
primeiros-ministros de 19 países e um bloco
econômico, a União Europeia, discutiram
temas ambientais, antecedendo a COP 26, e
de saúde, ligados à pandemia de Covid-19.

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Limitar o aquecimento global a 1,5°C.
Encerrar os subsídios para a produção de
carvão mineral (responsável por 80% das
emissões globais de gás carbônico).
APESAR DA INTENÇÃO DE SEGURAR O PROCESSO DE
AQUECIMENTO GLOBAL, O G20 NÃO ESTABELECEU
UMA DATA PARA A NEUTRALIDADE DE CARBONO,
QUANDO TODAS AS EMISSÕES DEVERÃO SER
COMPENSADAS POR MEDIDAS DE PRODUÇÃO
DE OXIGÊNIO, COMO O REFLORESTAMENTO.
O DOCUMENTO FINAL INFORMOU SOMENTE
QUE ESSE OBJETIVO DEVE SER ALCANÇADO
“POR VOLTA DA METADE DO SÉCULO”.

O Brasil sediará, pela primeira vez, o
encontro anual de presidentes e
primeiros-ministros do G20 em 2024.
A cidade brasileira para sede do
encontro ainda não foi definida.

2
RECUPERAÇÃO

3

ECONÔMICA

SAÚDE

Os países do G20
comprometeram-se a manter
os auxílios que sustentem a
retomada econômica. O
comunicado ressaltou que os
governos evitarão a retirada
prematura de medidas de
apoio, com o objetivo de que,
a longo prazo, haja
estabilidade financeira e
sustentabilidade fiscal.

Compromisso de vacinar 70%
da população mundial contra a
Covid-19 até o fim de 2022;
Distribuição de imunizantes a
países pobres;
Transferir tecnologias para
que vacinas de RNA
mensageiro sejam
produzidas em países em
desenvolvimento, como o
Brasil.
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de 01/11/2021 a 30/11/2021

Na Casa Noble a Black Friday acontece o mês inteiro,
são mais de 100 imóveis participantes com

DESCONTOS de até

SCANEIE E CONFIRA TODOS
OS IMOVEIS PARTICIPANTES

R$1MILHAO
em todo o mês de novembro

Este imóvel está na

CÓDIGO: CA0722

Este imóvel está na

CÓDIGO: CN1540

DE: R$8.000.000,00 /

POR: R$7.000.000,00

DE: R$9.950.000,00 /

ECONOMIZE R$1.000.000,00

POR: R$8.999.000,00

ECONOMIZE R$951.000,00

Este imóvel está na

Este imóvel está na

CÓDIGO: CN1127

CÓDIGO: CN1407

DE: R$4.500.000,00 /

POR: R$3.990.000,00

ECONOMIZE R$510.000,00

DE: R$3.700.000,00 /

POR: R$3.200.000,00

ECONOMIZE R$500.000,00

www.casanoble.com.br (11) 9 9556-0949 casanobleimoveis casanobleimoveis
*Promoção válida de 01/11/2021 a 30/11/2021 somente para os imóveis, participantes da campanha, podendo ter alteração de valor sem aviso prévio.
Sujeito á análise e aprovação de crédito.

MODA
SUSTENTÁVEL

Para cuidar de você e do mundo

FAÇA A DIFERENÇA PARA O
MEIO AMBIENTE ATRAVÉS
DO GUARDA-ROUPA
De tempos em tempos, é necessário repensar o alto consumo de roupas. Você sabia
que a indústria têxtil representa um impacto entre 8 e 10% de gases estufa? É por isso
que o termo “moda sustentável” veio com força total nos últimos tempos. Separamos
algumas dicas de como cuidar do planeta começando pelo seu guarda roupa.

PERSONALIZAR

Opções democráticas e o
custo-benefício

TENHO OU NÃO TENHO O QUE
VESTIR, EIS A QUESTÃO!

A PRINCIPAL DICA PARA não achar que o armário está “vazio” é saber
exatamente o look que valoriza seus pontos fortes. O autoconhecimento é fundamental para saber exatamente como misturar cores,
peças e acessórios.

AFINAL, QUAL A QUANTIDADE CERTA DE ROUPAS
PARA CADA INDIVÍDUO?
EXISTEM ALGUMAS OPINIÕES A respeito ddo número de peças neste
conceito, mas a quantidade ideal se resume a 45, sendo:
• 20 peças de cima (tops, blusas, camisas
e camisetas);
• 10 peças de baixo (calças, bermudas,
shorts e saias);
• 3 peças inteiras;
• 2 jaquetas ou blazers;
• 10 calçados.
Roupas íntimas, de gala, de praia, de
ginástica e pijamas não entram nesta
conta. Bolsas e acessórios também não, mas
suas quantidades devem ser repensadas.

Ao aderir a um estilo
mais sustentável, a
primeira coisa a se
pensar é: “ter poucas,
mas boas peças”. É
possível agradar a
todos os estilos com
roupas “coringa” no
armário e, entre as
mais versáteis, estão
a camisa branca
e a calça jeans.

Coloque cor no
seu armário

Colorir algumas peças
de forma estratégica
pode formar ótimos
looks que te farão
pensar no conceito
minimalista. Mas
calma, o pretinho
básico não deve ser
exterminado. Muito
pelo contrário, a
intenção é deixá-lo
“menos óbvio”
e acertar nas
sobreposições.

É comum enjoarmos de algumas
roupas e, para isso, também
existe solução. As adaptações
nas peças de roupas têm se
tornado cada vez mais comuns.
Assim, você consegue trazer
mais da sua personalidade para
seus looks, além de deixá-los
muito estilosos. Na internet
existem vários tutoriais de como
personalizar as peças. É possível
fazer com qualquer roupa e
transformá-la totalmente. O fato
de reutilizar peças que
provavelmente iriam para o lixo
causa um impacto positivo
significativo no meio ambiente.
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CONSCIÊNCIA NA HORA
DE COMPRAR
QUEM NUNCA ACHOU UMA peça linda
na vitrine, foi logo comprando e,
quando de fato foi utilizar, percebeu que não combinava com
você? Essa é uma atitude comum,
pois comprar por impulso nos leva
a tomar decisões nem sempre
corretas e, assim, o acúmulo de
roupas paradas no armário só
aumenta. Para evitar que isso
aconteça, antes de adquirir qualquer roupa, pare, pense e reflita:
será que combina mesmo com
minha personalidade e estilo?
Possuo outras peças que com
ela ficam harmoniosas? Preciso
mesmo comprar mais roupas nesse
momento? Essas reflexões fazem
a diferença no planeta e no seu
bolso. Isso porque, além de cuidar
do meio ambiente, você não terá
gastos desnecessários.

COMPRE E DESAPEGUE
contribuir
para uma moda mais sustentável é
desfazer-se de uma peça após comprar outra. Assim você mantém uma
rotatividade em seu guarda-roupa e
pode ajudar outras pessoas doando
aquilo que não fará mais parte dos
seus looks.
UMA OUTRA FORMA DE

COMPRAR DE BRECHÓS
JÁ SE FOI O tempo em que comprar

roupas de brechós era brega. Uma
das tendências que tem ganhado cada

vez mais espaço entre os brasileiros
é o consumo de roupas já utilizadas.
Essa atitude contribui para a moda
sustentável. Dá um fim a peças que
provavelmente voltariam para a natureza e causariam grandes impactos
ambientais, além de ser mais acessível
por ter valor inferior a roupas compradas diretamente de lojas. É possível
criar grandes looks com roupas de
brechós. Basta ter criatividade e bom
senso na hora de escolher as peças,
sempre aproveitando modelos que
se encaixam no seu estilo.

PRODUTOS
SUSTENTÁVEIS

Produtos que fazem a diferença

Produtos que
salvam a
natureza
Você sabia que é possível conciliar consumo e sustentabilidade?
Cada vez mais, diversas empresas optam pela confecção de
produtos sustentáveis, ou seja, objetos com melhor
desempenho ambiental ao longo de sua vida útil, com função,
qualidade e nível de satisfação igual ou melhor que produtospadrão. Vale a pena entrar nessa onda! Muitas pessoas buscam
aderir a um dia a dia em harmonia com o meio ambiente,
mas não sabem por onde começar. Porém, alcançar esse
estilo de vida é mais fácil do que parece. Ele parte de pequenas
mudanças que fazem toda a diferença e trazem praticidade.
FREQUENTEMENTE NOS DEPARAMOS COM o
desperdício de água na espera que ela chegue
à temperatura ideal do banho. Uma novidade
é o coletor Ecobanho, uma espécie de “maletinha” para armazenamento da água. Depois,
ela pode ser utilizada para regar plantas,
lavar o quintal ou até mesmo na descarga.

A luminária Solar Sol Jar é uma alternativa eficiente, ecologicamente correta
e barata para a iluminação convencional.
Ela conta com um painel interno que capta
e transforma a luz solar em energia para
iluminar a casa. O conceito é simples: basta
colocá-la sob o sol durante o dia e aproveitar
a energia estocada durante a noite.

As hastes convencionais estão hoje
entre os 10 itens mais encontrados
em limpezas de praia. As Hastes Flexíveis da Positiv.a são feitas de papel
reciclável e biodegradável e algodão
puro, com tratamento antigerme nas
pontas. Elas vêm em uma caixinha
zero plástico e, além de não gerarem
poluição plástica, apoiam iniciativas
de limpeza do oceano no Brasil. Parte
das vendas deste produto é destinada
ao cuidado de praias e oceanos da
ONG Sea Shepherd Brasil.

Já parou para pensar na quantidade de
plástico filme - que leva 500 anos para se
degradar - que utilizamos diariamente? Os
panos de cera são uma alternativa ecológica e sustentável para embalar alimentos e
conservá-los dentro ou fora da geladeira.
Atóxico e lavável, ele é composto 100% por
algodão, uma camada de cera de abelha, óleo
de coco e breu.

O capacho de fibra de
coco é ideal para áreas
internas secas, fabricado
com fibras naturais e de
fácil decomposição. Além
de ser ecológico e não
agredir o meio ambiente, o capacho de porta
assume a importante
função de limpar a sola
dos sapatos em dias secos
e úmidos.

As bolsas da Harveys são fabricadas a
partir da reutilização de cintos de segurança
automotivos. Além de um belo design, as
bolsas são sustentáveis, pois reaproveitam
um material que poderia virar lixo e poluir
a natureza, levando anos para se decompor.
Disponíveis no site da Amazon e no site
Zappos.
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Você sabia que é simples
praticar ações sustentáveis?
Basta mudar alguns hábitos,
é o que defende o granjeiro
Marcus Nakagawa. O
professor de Desenvolvimento
Socioambiental, em parceria
com a Klabin, desenvolveu a
série Dias Mais Sustentáveis.
São 30 vídeos curtos
disponíveis gratuitamente no
YouTube e que apresentam
atitudes assim, rotineiras e
fáceis de se colocar em prática.

Benefícios dos produtos sustentáveis

Menos resíduos
para os aterros

Economia
de água

Menor emissão
de gases de
efeito estufa

Redução do consumo
de recursos
processados e
naturais

Redução de
poluição da
água e do ar

Desenvolvimento de
infraestrutura física
e social de
comunidades locais

CANAL CIRCUITO

revistacircuito.com/granjeiromarkus-nakagawa-lancavideos-com-dicas-de-como-sersustentavel-no-dia-a-dia/
As inovações em
sustentabilidade estão mais
perto do que você imagina! A
Granja Viana está recheada de
talentos e produções criativas,
de design, funcionalidade,
moda sustentável e
conforto em equilíbrio
com o meio ambiente.
CANAL CIRCUITO www.

revistacircuito.com/
garimpados-da-granja
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TURISMO
VOLUNTÁRIO

Juntos mudamos o mundo

VIAJANDO NAS POSSIBILIDADES
HÁ UM UNIVERSO DE possibilidades para os aventureiros de plantão e
quem busca viver experiências autênticas deve conhecer o turismo
voluntário, ou melhor, o volunturismo. A alternativa consiste em um
tipo de excursão em que o viajante busca mais que passear: ele vive o
lugar em que se encontra - com toda a sua beleza, singularidade e mais:
necessidade. O turista busca por trabalho voluntário, conciliando
visitar e contribuir. Essa imersão em determinado local é muito rica
e benéfica para todos os envolvidos, afinal, nosso mundo clama por
empatia e solidariedade. Conhecer uma região significa pesquisar
e redescobrir sua história. Ouvir o que aqueles que ali habitam têm
a dizer e buscar entender o que os move. O volunturismo é um dos
melhores caminhos para fazê-lo.

Tipos de
volunturismo
SUPORTE PARA COMUNIDADES

CUIDADOS INFANTIS

E SE VOCÊ FOSSE capaz de contribuir com

AUXILIAR ORFANATOS E ORGANIZAÇÕES de jovens

a vida da comunidade em que se encontra?
Participar de atividades necessárias e
prestar serviços diversos, como apoio em
construções de casas, escolas, bibliotecas e
outras estruturas é uma forma de fazer a
diferença. Além disso, há inúmeras opções
de trabalhos que visam reduzir as desigualdades sociais de um local: arrecadar
doações, organizar cestas básicas junto a
entidades responsáveis e contribuir com
a organização e realização de workshops
educativos são algumas opções.

desfavorecidos e refugiados que buscam asilo
temporário são opções de voluntariado urgentes
no mundo em que vivemos. Esse tipo de rede sempre pode contar com apoio e é crucial entender o
contexto daqueles que ali se encontram. Uma das
maiores premissas da assistência humanitária é
colocar as necessidades da população assistida no
centro e como prioridade.

EDUCAÇÃO
O ENSINO DE LÍNGUAS é uma forma bas-

tante difundida de turismo voluntário.
Esse tipo de serviço promove intensas
trocas culturais e é direcionado a todos os
públicos. Existe também a opção de viajar
como tradutor, auxiliando, por exemplo,
em cirurgias e procedimentos médicos.
O ensino de outras matérias e atividades,
como esportes, música e teatro, também
pode ser muito bem aproveitado.

O turismo voluntário
pode ser realizado
através de instituições
de caridade ou
ONGs locais.

É importante
lembrar
Uma pesquisa detalhada
é crucial para esse tipo de
viagem. Busque conhecer
o passado do lugar e sua
história atual: quais são os
problemas que enfrenta?
Quais instituições trabalham
ativamente ali e como elas
funcionam? Busque por
referências a respeito dos
serviços prestados e da
procedência das entidades
atuantes. Dessa forma,
sua viagem será realizada
com segurança e essa
experiência será memorável.
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POR ONDE
COMEÇAR?

SUSCAL, EQUADOR

O Kinti Wasi é um projeto
que nasceu de três mulheres
indígenas de uma comunidade
equatoriana. O centro combina
ITACOATIARA, BRASIL
o conhecimento de gastronomia
andina, arquitetura, ecologia e
Próxima a Manaus,
Itacoatiara é a terceira cidade ancestralidade, além de dar cursos
sobre esses temas a estrangeiros.
mais populosa do estado
do Amazonas. Lá tem uma
FACATATIVÁ, COLÔMBIA
casinha de bairro colorida
onde foi fundada a Escolinha Um grupo de amigos voluntários
fundaram a Fundación Anawin
Itacoatiara, formada
para ajudar crianças de baixa
apenas por viajantes que
renda com atividades variadas querem ajudar as crianças
esportivas, recreativas, lúdicas,
da comunidade. Assim, dá
culturais e ecológicas.
para contribuir ensinando
inglês, matemática,
STANN CREEK, BELIZE
pintura, espanhol, música,
Imagina voluntariar nas místicas
jogos e esportes.
Montanhas Maias? Lá existe um centro
HUANCAYO, PERU
de aprendizagem autossustentável
chamado Sattva Land, baseado
O Peru-Peru Volunteering
nos princípios da permacultura.
busca o desenvolvimento
educacional de crianças
EL PORVENIR, HONDURAS
peruanas. A função do
O Honduras Child Alliance trabalha
voluntário é auxiliar no
para melhorar a alfabetização de
pós-escola de crianças de
crianças carentes em espanhol quanto
4 a 14 anos com a lição de
em inglês. Que tal fazer uma visita?
casa, no período da tarde.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
A OFERTA DE ASSISTÊNCIA médica, administração de

vacinas, educação a respeito de doenças e como evitá-las,
além de outras práticas relacionadas à saúde, são formas
de volunturismo que beneficiam a todos. Esse tipo de
serviço é útil à vida em comunidade e também pode servir
como treinamento para estudantes da área, causando
uma onda de contribuição futura.
CONSERVAÇÃO
OUTRA FORMA DE VOLUNTURISMO é voltada para a preser-

vação ambiental e conservação animal. Algumas opções
são viagens para santuários ou reservas, contribuindo
com serviços do dia-a-dia, realizando pesquisas e até
rastreando e monitorando espécies nativas.

RENOVA

ACADEMIA DO CAT

MANUTENÇÃO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA
Prevenção + Restauração + Manutenção

SESI COTIA

MADEIRA

MaNUtENçãO

m

Do começo ao fi
depois

antes

PERgOlADOS

A ACADEMIA MAIS

SEGURA
DA REGIÃO DE COTIA

Construção e manutenção

PAREDES vERDES

Construção e paisagismo

gUARDA CORPO PARA vARANDAS
Construção e manutenção

SAIBA MAIS!
11 93440-5459
SESI COTIA:
R. MESOPOTÂMIA, 300 - COTIA

MObIlIáRIO URbANO
DECkS
Construção e manutenção

Ajustamos a proposta conforme a necessidade do cliente, oferecendo a melhor
solução para garantir a saúde das suas superfícies e estruturas de madeira.

LIGUE E RENOVE:

11

91118-1595
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Rodovia Raposo Tavares
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The Square Open Mall
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gastronomia

Casa &
Construção

01

pet

saúde &
Estética

lazer &
eventos
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03

Colégio Albert Sabin

Colégio AB Sabin

Colégio Vital Brazil

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

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.

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.

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

Av. N. Senhora da Assunção, 438 – V.Butantã
tel.: 3712-2218
www.vitalbrazilsp.com.br

05

Maíra Ellias
Quiropraxia

Sem dor com quiropraxia, tratamento
terapêutico alternativo que busca
prevenir ou tratar problemas
articulares. Sem utilização de
medicamento, apenas levando em
considerando a relação entre os
sistemas músculo-esquelético e
nervoso. Afinal, o corpo é o reflexo da
mente.
Rua Narciso Stulini, 302 - Sala 412 - Osasco
tel.: (11) 99528-7498

06

07

Colégio Giusto Zonzini

Colégio Raposo Tavares

Educação é investimento, sim!
Escolhendo o Giusto, você
proporcionará ensino de ponta,
atendimento personalizado, os
melhores profissionais da educação,
além de vários diferenciais. Para nós, a
educação do seu filho vale muito.

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 Adherbal Stresser, 452
tel.: 3781-0621
www.giusto.com.br - @colgiustozonzini

Rua Paolo Agostini, 650 – Parque Ipê
tel.: 3782-2476
Whatsapp colegioraposotavares.com.br

04
04

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
BUTANTA@EXPERIMENTO.COM.BR

08

Clínica Veterinária
Raposo Km 19,5

Seu animal sob ótimos cuidados
clínicos: cirurgia, vacinação, ortopedia,
internação, cardiologia, laboratório, RX,
ultrassom e muito mais. Além de hotel,
banho e tosa, serviço de taxicão.

Rua Joaquim Guimarães, 50
tel.: 3782-0229/99655-5618
@vet_raposo
vetraposo195@gmail.com
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Rodovia Raposo Tavares

13

Shopping
Granja Viana

15
14

18
17
16
19

21 22
20

09

10

AUTO POSTO PORTAL DA
ALDEIA
Garantia de bom atendimento e
comodidade em meio à rotina atribulada.
Abasteça com segurança e confiança.
Variedade de serviços e produtos
exclusivos: combustível BR e troca de
óleo.

Rodovia Raposo Tavares, km 22

13

23

11

Dona Deôla Granja Viana

Toldos Granja Viana

Tradição em sabor e frescor, a Dona Deôla
Granja Viana está há 17 anos participando
de todos os momentos do dia a dia de
seus clientes. Do pão à pizza da
madrugada, sempre a melhor opção 24h.

Referência em toldos fixos, móveis,
policarbonatos, coberturas e toldos
especiais, a Toldos Granja Viana fabrica os
melhores produtos do mercado,
oferecendo charme e conforto para sua
residência.

Rodovia Raposo Tavares, km 22
tel.: 4612-2288 www.donadeola.com.br
@donadeola

Estrada da Aldeinha, 1134
Whatsapp: (11) 98443-0509
www.toldosgranjaviana.com.br

14

15

12

Escola Janela
para o Talento

Referência em berçário e educação
infantil na Granja Viana. Um espaço
encantador, lúdico e acolhedor para um
atendimento personalizado.

Estrada Tambau, 03
tel.: (11) 4186-2929 / (11) 4186-4817
@janelaparaotalento
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Clínica Gran Prime

Proinvest

Fast Frame

Roseli Di Mauro

Oferece atendimento de qualidade, nas
especialidades de Neurocirurgia de
coluna e crânio, Ortopedia, Fisioterapia,
RPG, Pilates, Cardiologia, Metabologia,
Nutrição, Exame de Bioimpedância,
Exames Laboratoriais, Eletrocardiograma
e Clínica Geral.

Quer vender seu imóvel? Fale conosco!
Há 35 anos na Granja Viana e Região, a
Proinvest faz um trabalho diferenciado
para a divulgação de seu imóvel. E
mais... avaliação comprovada, fotos
profissionais e filmagem com drone

11 anos na região. Padrão de qualidade
na prestação de serviços e
atendimento. Descontos imperdíveis.
Atendimento em domicílio, com dia e
hora marcados. Para receber nossas
promoções, cadastre o número da loja
no seu celular.

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.

Rodovia Raposo Tavares, KM 23,333
tel.: (11) 4617-8699
www.proinvest.com.br

Shopping Granja Vianna – Piso G2
tel. e whatsapp (11) 4702-8485
sgv@fastframe.com.br

Rua Gal. Fernando Vasconcellos C. de
Albuquerque, 80 – Sala 412 B
Whatsapp 99611-9880
www.dimauropsicologia.com.br
roseli.d.mauro@gmail.com

CLÍNICA GRAN PRIME

Rua Adib Auada, 35 - Conj. 103 - Bloco A
tel.: (11) 4621-8032 / (11) 94780-3558
www.clinicagranprime.com.br
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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.

Centro comercial RT 23 – Rodovia Raposo
Tavares, km 23 - loja 08
tel.: 4612-1559 / 4612-4106 / 9 8696-9222
www.studiohirose.com.br
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educação
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Viannaodonto

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

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.

Rua Gal. Fernando Albuquerque, 80
The Point – Conj. 313 A
Tel.: 3416-7355 / 9 8290-3191

Rua Gal. Fernando Albuquerque, 80
The Point – Sl 401A
tel.: 2771-3029 www.viannaodonto.com.br

20
21

Maislaser by Ana
Hickmann

É uma rede de clínicas de depilação a
laser com tecnologia moderna, segura e
confortável, e que atende todos os tipos
de pele, das mais claras as mais escuras,
inclusive as bronzeadas.

Rua Ushima Kira, 87 - Loja 3 - Centro
Tel.: 2690-3462 / WhatsApp: (11) 9 6636-1814
sp.cotia@maislaser.com.br
@maislaser.granjaviana
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Rações Country Shop

LEARDI GRANJA VIANA

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.

Credibilidade, expertise e transparência
fazem parte desta rede que há 100
anos atua em um dos mercados mais
exigentes do Brasil! Imóveis
residenciais e comerciais e terrenos de
zonas de uso misto, comercial e
industrial.

Rodovia Raposo Tavares, km 24,5
tel.: 4702-4411 / Whatsapp: (11) 9 8689-0169

Rua Jaime Cunha 80 - loja 02
tel.: (11) 2130-9999 / 94713-4900
com/leardigranjaviana
@leardigranjaviana
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Colégio Rio Branco

Faculdade Rio Branco

Currículo brasileiro integrado ao currículo
internacional, por meio do Programa
Internacional Rio Branco. O período
regular conta com mais aulas e atividades
em Inglês e o complementar oferece o
Integral com currículo internacional, o
Middle School e o High School.

A Melhor Faculdade de Cotia e região.
Professores mestres e doutores.
Graduação: Administração, Direito,
Relações Internacionais e Sistemas de
Informação. Vestibular 2021 simplificado
online ou com nota do Enem.

Rod. Raposo Tavares, 7.200, km 24
tel.: 4613-8500
www.crb.g12.br

Rod. Raposo Tavares, 7200 – km 24
WhatsApp: (11) 4613-8455
www.riobrancofac.edu.br

25

LOJA DE CONVENIÊNCIA
BENTEVI

Ambiente agradável com mesas e
poltronas para aquele bate papo e
paradinha estratégica a qualquer hora do
dia. Deliciosos salgados, cafés, doces,
bebidas, departamentos, produtos
importados e muitas novidades toda
semana! Estamos no Ifood!

RUA JAIME CUNHA, 80 - LOJA 15
TEL.: 4702-2277
IFOOD: BR MANIA BENTEVI

26

Ken Sushi
Especializada em eventos e delivery,
agora com barcas e Kit Festa Oriental
para aniversários! Contamos com
atendimento personalizado e um
cardápio repleto de novidades!

delivery whatsapp: (11) 9 8678 3022
kensushi01@gmail.com
@deliverykensushi - Sushi_ken
Contato eventos:94891-9659
www.kensushi.com.br
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Grupo Caminho

G3I é sua imobiliária na Granja Viana e
região. Consulte-nos. As melhores
opções em imóveis residenciais,
comerciais e industriais.

Equipe multidisciplinar com foco na
abordagem da ABA (Análise do
Comportamento Aplicada) para crianças
com desenvolvimento atípico
(principalmente – TEA), dificuldades
comportamentais, sociais, de
aprendizagem e alguns transtornos,
como TDAH e TOD.

Av. São Camilo, 61
tel.: 4613-1300
www.g3i.com.br

Avenida São Camilo, 251
tel.: 4551-7074
contato@grupocaminho.com.br

06

Dra. Mei e Petland
Granja Viana

SONIA TAKARA
FISIOTERAPIA E PILATES

Av. São Camilo, 469
tel.: 4551-9430 - whatsapp 966030790
@petland.granjaviana

Av. São Camilo, 899 – 2º andar - Sala 16 e 21
Tel.: 4777-9311 / whatsapp: (11) 9 9935-4370
www.soniatakara.com.br

Núcleo veterinário e centro de
bem-estar no coração da Granja Viana
oferecemos expertise da maior rede
de franquias pet do mundo. Aqui você
poderá contar com os serviços de
consultas, vacinas, exames, cirurgias,
farmácia e banho & tosa.

05

06

Avenida São Camilo
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RAP OSO TAVARES

Avenida São Camilo

Atuando há 21 anos na região. A clínica
oferece atendimentos especializados
na área de Fisioterapia ortopédica,
R.P.G., Estúdio de Pilates e Acupuntura.

03

04

Marcio Garbuglio
Centro Veterinário

INSTITUTO ANA DE SÁ

Centro veterinário especializado:
endocrino, oncologia, ortopedia,
oftalmo, us, nutricionista, acupuntura,
cardiologia, animais silvestres,
dermatologia, neurologia, laboratório

Proposta pedagógica transformadora e
humanista. Alimentação saudável e
sem lactose. Projeto bilíngue. Aulas de
música, dança, culinária e robótica.

Av. São Camilo, 211
tel.: 4612-9090 - 9 7199 7942
contato@mgcentroveterinario.com.br

Rua Nova Amazonas, 901 – Granja Viana
whatsapp e tel.: (11) 4702-9970
www.institutoanadesa.com.br

07

08

Vendinha

Doutores da Granja

Presente que a Basílica se deu pelos
20 anos de Granja. Oferece uma
deliciosa comida por quilo no almoço,
em um ambiente aconchegante e
intimista. Collab e eventos com reserva
às noites.

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.

Av. São Camilo, 980
Tel.: 4617-4718 / 4617-4745

Avenida São Camilo, 980
tel.: 4702-0626 / 4777-9333
whatsapp: (11) 9 4500-5136
@doutoresdagranja_
doutoresdagranja.com.br
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Provital Quiropraxia
Roberto S. Bleier Filho é Quiropraxista,
graduado desde 2005 e atual
presidente da Associação Brasileira de
Quiropraxia. Atende na Granja Viana há
dez anos!

Avenida são Camilo, 989 - sala 15
Centro Comercial GranvilleTower
tel.: 3406-5399 / 98056-5535
bleierfilho@gmail.com

13

10

Renbukan Artes
Marciais

Atua há sete anos na região da Granja
Viana, atendendo famílias que buscam
autoconhecimento e revolução humana
através do Karate. No tatame da escola
também são oferecidas técnicas de
Judô, Kenpo Havaiano e Kobudo.

Av. São Camilo, 989 – Granville Towers
Tel.: 9 3946-8772
www.renbukan.com.br
@renbunkan_brasil

14

11

Rokkon Gastronomia
Japonesa

O melhor da gastronomia japonesa
que vai do tradicional ao
contemporâneo, com corte exclusivo
de sashimi, sushis especiais e serviço
de catering, que leva o Rokkon para
seu evento, festa ou casa.

Av. São Camilo, 1181 – Lj 03
Informações e Delivery: (11) 4702-7600
@rokkongranja

15

12

2Soul: Inglês com
Propósito (by Adriano
Rosa)

Venha comprovar o que dezenas de
alunos já sabem: o método da 2Soul
funciona! Aprenda mais rápido, mais
leve e principalmente... com propósito!
100% online: aprenda de onde estiver.
Sem material didático, zero matrícula.

@2soul.inglescomproposito
WhatsApp: +55-11-99152-4040
www.2soul.school/2soul

16

lets go run

Nova Drogaria da Granja

Granja Viva Imóveis

Anglo Leonardo da Vinci

Mais que uma loja online de moda fitness
e running, somos uma loja que traz a
roupa certa para o seu treino.
Inspirar nossos clientes a ter uma vida
mais saudável e feliz através do esporte é
o nosso propósito.

Melhor assistência farmacêutica e
melhores preços da região! Ofertas
imbatíveis, serviços completos e
compromisso com sustentabilidade:
aceitamos descarte de medicamentos
vencidos. Delivery grátis na Granja
Viana.

A melhor opção em atendimento
personalizado, seja para comprar,
vender ou alugar seu imóvel.
Encontramos o lugar dos seus sonhos e
o comprador certo para sua
propriedade, atuando de forma ética,
profissional e transparente.

Cuidamos do bem mais precioso: o
futuro dos seus filhos! Na família do
Anglo Leonardo da Vinci, tem espaço
para a família de cada aluno. Venha
construir pontes e abrir portas para o
futuro brilhante que seu filho merece!
Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio

Avenida São Camilo, 1810
(11) 4169-1515 / (11) 4169-1013 / (11) 95686-1013

WhatsApp: (11) 99685-1464
tel.: 4617-5460
www.granjavivaimoveis.com.br

Avenida São Camilo, 2500 – Granja Viana
Tel: (11) 94313-9299
www.estudenoanglo.com.br

tel.: (11) 91216-4139
www.letsgorun.com.br
letsgorun_
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BM - JOALHEIROS
Compra & Venda de metais nobres,
pratarias e avaliações de jóias em geral
Fabricamos alianças sob encomenda
Atendemos a domicílio

WhatsApp: (11) 99791-0971

21

LEÃO MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO

Há 49 anos no mercado, oferece
produtos para piscina, jardinagem,
utensílios domésticos, elétrica,
hidráulica, pintura, ferragens,
ferramentas e limpeza.

Av. São Camilo, 4414
Tel.: 4169-8588
www.depositoleao.com.br

compras

18

GRANJA VERDE PODAS E
CORTE DE ÁRVORES

Equipe de profissionais experientes
para oferecer serviços de paisagismo,
jardinagem, manutenção de
condomínios, descarte de lixo verde,
licenciamento e compensação
ambiental, poda de árvores e limpeza
de lotes.

Avenida São Camilo, 1003 - 1º andar
WhatsApp: (11) 9 9459-3387
wanderli@granjaverdejardins.com.br

22

19

Renova manutenção e
construção em madeira
• Decks • Pergolados • Paredes Verdes
• Guarda corpo para varandas
• Mobiliário externo
Atuamos com projetos diferenciados
para sua área externa e para garantir a
saúde das suas superfícies de madeira.

Whatsapp: (11) 9 1118-1595

23

24
CARAPICUiBA
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Pizza Di Toni
A pizza artesanal da Granja Viana, com
opções de pizzas e hamburguers.
Salão amplo fechado e espaço com
mesas ar ao livre. Estacionamento
interno. Espaço para eventos.

Salão e delivery
Av. São Camilo, 3500
tel. 4169-4502 / 97152-9173
@pizzaditoni

24

A Casa das Baterias

Cresci e Perdi

Transduson

Na região desde 2006,
comercializando
baterias automotivas e especiais, e na
troca de óleo para todos os veículos,
nacionais e importados. Entrega e
instalação gratuita na região.

Tudo que seus filhos precisam está aqui!
Roupas infantis, brinquedos, cadeirinhas,
bebê conforto e muito mais. Peças de R$1
a grandes marcas com preços incríveis.
Não serve mais para seus filhos? Nós
compramos.

Transduson 30 anos, atendendo
Carapicuíba e região, um centro de
diagnósticos completo e avançado,
equipamentos de última geração e
profissionais altamente qualificados.
Nova Unidade II em Alphaville!

Avenida Inocêncio Seráfico, 4286
Tel.: 4167-7884/ 4146-8733

Av. Inocêncio Seráfico, 2597
tel.: (11) 91087-0520
@crescieperdi_carapicuiba
www.bazarcrescieperdi.com.br

Rua Corifeu de Azevedo Marques, 209 –
Centro - Carapicuíba
Tel/WhatsApp: 11 2222-1130
www.transduson.com.br
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Grupo Caminho

Escola Pitangueiras

Desde 2002 na Granja Viana, o Espaço
Integração é referência em
desenvolvimento humano, saúde e
bem-estar, medicina, psicologia,
fisioterapia, coaching, meditação,
terapias relaxantes e afins.

Equipe multidisciplinar com foco na
abordagem da ABA (Análise do
Comportamento Aplicada) para
crianças com desenvolvimento atípico
(principalmente TEA), dificuldades
comportamentais, sociais, de
aprendizagem e alguns transtornos,
como TDAH e TOD.

Nossa missão: uma escola criativa,
tecnológica e esportiva. Um espaço
amplo com atividades ativas e digitais
alinhadas ao sistema Anglo de ensino.

RUA SÃO FRANCISCO 170
WHATSAPP: (11) 9 1092-2562 / (11) 9 9174-8290
WWW.ESPACOINTEGRACAO.COM.BR

Avenida Dona Cherubina Viana, 523
Tel.: (11) 4551-7074
contato@grupocaminho.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 267
Tel.: 4702-5252
@escolapitangueiras

IANA FERREIRA PSICÓLOGA
CRP: 06/13564

Pátio Viana I
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ESPAÇO INTEGRAÇÃO
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Entreposto da Feijoada

Alfazema Depil

Graduada e mestre pela USP, tem
também formação em musicoterapia e
arteterapia. Abordagem junguiana em
terapia individual, de família e casal e
trabalhos em grupo.
Atendimentos online.

Mais completo empório da região com
todos os tipos de queijos, frios fatiados
na hora, frutas secas, castanhas,
farináceos, produtos naturais, grãos,
azeitonas, conservas, temperos,
bacalhau, ingredientes para feijoada.

Há 23 anos sendo referência de
excelência nos serviços de depilação
com cera quente de camomila,
massoterapia, cabeleireira e manicure.
Estacionamento com manobrista e
gerador para falta eventual de luz.

Tel.: (11) 99188 1978
www.entretexto.com

Rua José Félix de Oliveira, 928 - loja 14/15
Tel.: 4612-8600 / WhatsApp: (11) 9 7979-7982
@entrepostodasfeijoadas
www.entrepostodasfeijoadas.com.br

Rua José Félix de Oliveira, 937
Tel.: (11) 4617-3482
www.alfazemadepil.com.br

04

NÃO CONTÉM GLÚTEN
BY SILVIA KAWAGUTI

Desde 2014 no mercado sem glúten
produzindo doces e salgados livres de
contaminação cruzada. Servimos
almoço, lanches, doces e salgados.
Aceitamos encomendas de bolos de
festa. Opções sem lactose.

Rua José Felix de Oliveira, 807-A
Tel.: 9 8789-1747
@ naocontemglutensk

08

SERRANO Supermercados
Granja Viana

Com 37 anos de tradição no varejo
alimentício, mantém estrutura moderna
em localização privilegiada. Sempre
prestando o melhor atendimento e
oferecendo os melhores produtos e
serviços com muito amor no que faz.
Loja física e plataformas digitais.

Rua José Félix de Oliveira, 1.000
tel.: (11) 4212-1779 / SAC: (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br
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FRANK FOX ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ACESSÓRIOS

Manutenção e venda de notebooks,
desktops, celulares, tablets e
monitores. Sempre pontuando na
qualidade, oferecemos técnicos bem
formados e em dia com nossos valores,
além da incessante busca pelo
conhecimento e aperfeiçoamento.

Rua José Félix de Oliveira, 1022
Tel./WhatsApp: (11) 4777-9203

13

10

Escola Sementes
do Alecrim

Acolhendo as descobertas da primeira
infância. Pedagogia que considera a
fase neural, individualidade,
desenvolvimento das habilidades de
socialização, resolução de conflitos,
autonomia e coordenação.

Avenida Dona Cherubina Viana, 1697
tel.: (11) 91029-7200

14

11

OPOSTO BAR E
RESTAURANTE

Situado no coração da Granja Viana.
Aos sábados, temos feijoada e música
ao vivo. Dispomos de um ambiente em
meio à natureza que remete o quintal
de casa. Venha conhecer. Delivery para
almoço.

Rua José Felix de Oliveira, 1133
tel.: (11) 4551-4290
@ nopostobar

15

12

EDA - Escola de
Desenvolvimento
Artístico

Conheça nosso novo começo! Uma
escola jovem, contemporânea e com
um ambiente saudável e acolhedor.
Escola para desenvolver artisticamente
crianças, jovens e adultos de forma
livre e autêntica através da arte da
dança e do teatro.
Rua José Felix de Oliveira, 1133
Tel.: 4617-3885 / 98849-0595
@edaescola

16

faculdade Estácio

Granjavet

Escola Granja Viana

Escola Villa Happy

A Estácio é uma das maiores e mais
respeitadas instituições do setor
educacional brasileiro. Há 50 anos,
proporciona acesso a um ensino de
excelência em larga escala e de
maneira única. Movida pelo propósito
de “Educar para Transformar”.

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

Com 45 anos de vida, a EGV oferece
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio, com opções de Período Integral.
Venha nos conhecer!

Na Villa Happy, a alfabetização acontece
por meio do Método Fônico, considerado
o melhor método de alfabetização do
mundo. Ambiente alegre e acolhedor.
Sistema Mackenzie de Ensino Princípios e valores cristãos.

Rua José Félix de Oliveira, 1148 - Loja 06
tel.: (11) 9 9375-6889
www.estacio.br

Rua José Félix de Oliveira, 1197
tel.: 4702-2937 / WhatsApp: (11) 9 9923-8589
@granjavet_hc

Rua José Félix de Oliveira, 1271
Tel.: 4617-2777
www.egv.com.br
@escolagranjaviana.oficial

Rua José Felix de Oliveira, 1612
Tel.: 4612-9872 / Cel: (11) 9 6308-7678
@escolavillahappy
coordenacao@escolavillahappy.com.br
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Rua São João
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Rua José Felix De Oliveira

Rua José Felix De Oliveira

saúde &
Estética

Casa &
Construção

03

04

DI GRANDE PEDRAS
PRECIOSAS

ARTEIRO GARGIULO
ADVOGADOS

PSICOPEDAGOGA EDNEIA
NASCIMENTO

ANA LAPORTA ESTÉTICA
E SAÚDE

Rua José Felix de Oliveira, 834 – LOJA 1
Tel.: (11) 9 8216-0190
@digrandestones

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 2
Tel.: 4702-3024 / whatsapp: (11) 9 4110-5598
@arteirogargiuloadvogados
contato@advocaciaag.com.br
www.advocaciaag.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 1 C
whatsapp: (11) 9 8216-0190
di.psicopedagoga@outlook.com
beacons.ai/di_nascimento

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALAS 3A/3B
whatsapp: (11) 9 9534-3949
@dranalaporta
anapaulalaporta@gmail.com
www.analaporta.com.br/

Di Grande é uma empresa que trabalha
nos seguimentos de pedras (preciosas,
semi-preciosas, esotéricas e home
designer), joias e semi-joias.
Trabalhamos também com consertos e
confecção personalizada de joias.

05

CLÍNICA TAUFER
Medicina Personalizada. Ginecologia.
Ginecologia Regenerativa. Laser
Ginecológico. Obstetrícia. Reposição
Hormonal iso-molecular.

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 5A
tel.: 4702-4420 / whatsapp: (11) 9 9286-9966
@clinicataufer
www.clinicataufer.com

Há 18 anos na Granja, atua nas áreas de
Direito Empresarial, Planejamento
Patrimonial e Sucessório (holdings),
trabalhista e tributário.

06

Formada pela USP e Pós-graduada em
Psicopedagogia Clínica e Institucional,
especialista em Transtornos do
Neurodesenvolvimento. Atua na área
educacional, realizando diagnóstico e
Intervenção para dificuldades e
transtornos de aprendizagem.

07
01

Biomédica Esteta CRBM 20150.
Especialista em tratamentos faciais e
corporais. Agende sua primeira
avaliação como cortesia

08

MENEGHISSO & PASQUOTTO
ARQUITETURA

PSIMOB

POLIANA CARVALHO LASH

O casal de arquitetos Mariana
Meneghisso e Alexandre Pasquotto
atuam há 16 anos na Granja em projetos
residênciais e corporativos,
gerenciamento e consultoria em
arquitetura, viabilidade e design de
interiores.

Empresa de consultoria em construção
e gerenciamento em obras. Contamos
com parceiros e profissionais para toda
parte de projetos e documentação na
área imobiliária. Temos a importação de
materiais vindos de grandes países
como Itália, Turquia e Grécia.

Referência em extensão de cílios e
cursos. Com certificação nacional e
internacional.

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 5B
tel.: 4551-7809 / whatsapp: (11) 9 9272-8924
@meneghisso_pasquotto_arq.
www.pasquottoarquitetura.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 6C
tel.: 4702-0757 / whatsapp: (11) 9 9867-4422
@psimob
www.psimob.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 834 – SALA 7C
whatsapp: (11) 9 9306-5504		
@polianacarvalho_lash
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01

espaço coworking

O coworking mais charmoso e
aconchegante da Granja Viana está no
Félix Office. Nossa sala é
multifuncional, higienizada após cada
locação. Pacotes personalizados.
Preços Especiais. Venha usufruir do
melhor que o Félix Office tem a
oferecer.

Rua José Félix de Oliveira, 1270 – sala 1
whatsapp: (11) 9 4214-1919
@escritoriosnagranja
escritoriosnagranja.com.br

05

CAIXA COM IDEIAS
Do mundo dos negócios para negócios
do mundo! Empreendedora, mãe de
gêmeos, faz de seu sonho a arte
personalizada para seus clientes, como:
agendas, planners, cadernos, etiquetas,
canecas, camisetas, e muito mais!

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
tel.: (11) 9 9460-3285
@caixacomideias

02

saúde &
Estética

compras

03

04

PSICOLOGIA &
ACUPUNTURA

DRA. LUANA KORTING
CUNHA

VIVIAN DE MORAES FREITAS
MOREIRA

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
Whatsapp: (11) 99342-2151

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
Tel.: (11) 9 5953-3027
www.lkfisiopelve.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
tel.: (11) 9 9441-3229
@azoazul_terapia
azoazul10@hotmail.com

Psicólogo CRP 06/45832.
Adolescentes e Adultos. 27 anos de
experiência clínica. Atendimento com
hora marcada.

06

Saúde íntima merece tratamento
diferenciado com profissional
especializado. Atende gestantes,
mulheres, homens e crianças
emincontinências, constipação,
disfunções sexuais, parto, pósprostatectomia e dor pélvica crônica.

07

JULIA GONCALVES SANTANA
Psicóloga CRP:06/147652

CRVB Suporte em TI

Especialista em Terapia Cognitiva
Comportamental. Atendimento
Adolescentes e adultos.
“Se nossos pensamentos forem claros,
estaremos melhor preparados para
alcançar nossos objetivos” (Aaron Beck)

Empresa com 16 anos de experiência na
área de suporte técnico, configurações e
instalações de programas, impressoras,
redes e manutenções. Rápido
atendimento personalizado, tanto local
quanto remoto.

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
Tel.: (11) 9 8835-7836
@ julia.psicoterapia

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
Tel.: (11) 9 2187-8247
@crvb.suporte

Terapeuta transpessoal integrativa,
com ênfase em logoterapia,
aromaterapia e reiki. Atendimento
online e presencial com hora marcada.
"Invista em você, isso nunca será perda
de tempo ou de dinheiro"

08

Maryllucy SANTANA
Psicológa CRP: 06/78853

Atendimento a adolescentes, adultos,
casais e empresas, presencial e online.
"Você não pode proibir a tristeza de
bater na sua porta. Mas pode impedir
que ela entre e seja hóspede" (autor
desconhecido)

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 1
Tel.: (11) 9 9356.2277
www.marillucysantanapsi.negocio.site
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Félix office
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TUO TEMPO CAFÉ

LABELE IMÓVEIS

Seja para encontrar os amigos, fazer
uma refeição tranquila, ler um bom
livro, usar o wi-fi ou simplesmente
apreciar uma xícara de café, Tuo Tempo
Café é sua melhor opção na Granja.

Sempre a oportunidade de um bom
negócio! A Labele Imóveis fica
localizada no coração da Granja Viana e
tem tudo para realizar seus sonhos!
Casas, apartamentos e terrenos para
venda e locação!

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – Lj 1
Whatsapp: (11) 9 9306-5504
@tuotempo_cafe

05

Wanzza Vieira
Fotografia e Vídeo

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – Lj 2
Tel.: 2690-3122 / Whatsapp: (11) 9 9306-5504
@labeleimoveis
www.labeleimoveis.com.br

06

AGÊNCIA E-NOVA

Casamentos, Pré wedding, Ensaios
Família, Pessoal e Profissional.

Marketing Digital: Links Patrocinados;
Social Media; Criação de Sites;
Facebook Ads; SEO; Planejamento de
Mídias.

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 103.1
Tel.: (11) 9 9730-4442
@wanzzavieirafotografa
@retratoconceitual

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 108
Tel.: 4146-2900/ Whatsapp: (11) 9 9320-0937
@enovaonline
agenciaenova.com.br

serviços

03

educação
& cursos

gastronomia

saúde &
Estética

04

MARCELLO BACCI DE MELO
ADVOGADO

CA INGLÊS CHRISTOPHER
ANDERSEN

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 101
Tel.: 2690-4438 / Whatsapp: (11) 9 8114-9944
mbme@terra.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 102
Whatsapp: (11) 9 9534-3949
@inglesca
www.caingles.com.br

Advogado atuante há mais de 25 anos
nas áreas cível e empresarial. Conta
ainda com uma equipe de competentes
profissionais para atendimento também
nas áreas trabalhista e tributária, tanto
para pessoa jurídica quanto física.

07

Aprenda inglês de uma forma diferente!
"Spin the Teachers": método exclusivo
de rotação de professores, a cada aula
o aluno aprende com um professor
diferente. Aulas online e presencial.

08

MARIA GIL PEDAGOGA
E PSICOPEDAGOGA

ÉFESO NEGÓCIOS E
EDUCAÇÃO

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 204.1
Whatsapp: (11) 9 8471-1853
@clinicapsicopedagomariagil
www.psicopedago.com

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 204.2
Whatsapp: (11) 9 7094-8257
@efesonegocios
www.efesonegocios.com.br/

Analista de Comportamento Aplicado,
Neurociência da Educação, Psicologia
do Desenvolvimento Infantil.
Atendimento à criança e ao adolescente
com TEA, TDAH, DI, SD, Dislexia e
demais transtornos de aprendizagem.

Com um programa de educação
financeira, assessoria e metodologia
diferenciada, ajuda a estabelecer
planejamento financeiro e de
investimentos adequados, indicando o
caminho para a liberdade financeira.
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VERÔNICA DIETRICH
TERAPEUTA HOLÍSTICA

ADRIANA BRENN
FONOAUDIÓLOGA

PSICOPEDAGOGA

IVO PRATES PEDIATRA

Mais de 20 anos de experiências em
atendimento clínico nas áreas de fala,
motricidade orofacial, estimulação de
linguagem, gagueira, leitura, escrita e
dificuldades na aprendizagem.
Fonoterapia infantil, adolescente e
adulta. Consulta online e presencial.

Adriana Aguiar, psicopedagoga,
neuropsicopedagoga e aplicadora ABA.
Atua na alfabetização de crianças com
deficiência e em crianças com
dificuldades escolares. Avalia e
intervém em transtornos e déficits de
aprendizagem.

O carismático Dr Ivo é pediatra no Félix
Office, desde a inauguração em 2007.
Além de atendimentos particulares,
atende convênios médicos.

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 207.1
Whatsapp: (11) 9 9985-1589
@vpdietrich

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 207.2
Whatsapp: (11) 9 94457235
@adribrenn_fono

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 208.2
Whatsapp: (11) 9 9413-1485
@psicopedagoga.aguiar

Mestre em Reiki e Magnified Healing®️,
dedica-se a iniciar pessoas nesta
importante arte de cura e autocura. Em
atendimentos individuais, utiliza ainda
várias técnicas de terapias vibracionais,
como a radiestesia, Cristais, Florais,
Cores, Aromas e Acupuntura.

13

14

15

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 209
Whatsapp: (11) 9 6063-0932
@drivoprates
doutorivo@doutorivoprates.com.br

16

TOFFANIN ATENDIMENTO
HUMANIZADO

JULIANA SILVA
CAMUFLAGEM ESTÉTICA

PORT KIDS

AUTISMO NA PONTA DO PÉ

Especialista em cobertura permanente
de estrias, manchas, olheiras e
cicatrizes. Pioneira na região em
camuflagem Estética Reparadora.
Certificada pelo renomado Rodolpho
Torres.

Espaço criado pelo Dr. Ewerton Hermely
para atender às famílias de forma lúdica
e surpreendente, garantindo saúde e
qualidade de vida para todas as idades,
trabalhando para o crescimento
saudável e feliz de seus pacientes.

O projeto Autismo na Ponta do Pé é
uma organização não governamental
criada para oferecer atendimento de
qualidade para crianças de baixa renda
que se encontram dentro do Espectro
Autista.

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 210
Whatsapp: (11) 9 4040-8462
@toffanin_atendimentohumanizado

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 301.1
Whatsapp: (11) 94454-5547
@camuflagem_estetica_reparadora
julianasilva_camuflagem@hotmail.com

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 302
Tel.: 4551-.4551 / Whatsapp: (11) 9 9870-5585
@clinicaportkids
www.clinicaportkids.com.br

Rua José Felix de Oliveira, 1270 – SALA 313.1
Whatsapp: (11) 9 9378-1337
@autismonapontadope
autismonapontadope@gmail.com

Luciana Lopes oferece atendimento
odontológico personalizado à toda
família, com ênfase em pacientes
pediátricos e especiais. O consultório
Toffanin oferece também quiropraxia e
técnicas da medicina tradicional chinesa
(acupuntura, cromoterapia, ventosa).
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Clínica Veterinária
VetVida
Clínica médica e cirúrgica de cães e
gatos. Exames laboratoriais, vacinação e
especialidades.

Rua do Amor Perfeito, 725 - Jd. Colibri
TEL.: (11) 4186-0102 / (11) 97646-2696

05

saúde &
Estética

lazer &
eventos

compras

02

04

Colégio Kids +

Evidive

Colégio Santa Tereza

Sistema Educacional Mackenzie e aulas
de inglês Cambridge. Alimentação
própria, materiais de uso comum, Ballet,
Capoeira, Judô e Música inclusos na
mensalidade. Do Berçário ao 5° ano com
várias opções de horários.

Escola de mergulho com certificação
Padi. Proporciona experiências
incríveis: aulas teóricas e práticas em
piscina que culminam em uma viagem
para Paraty e Angra dos Reis, além do
Emotion Dive para você experimentar
esta atividade maravilhosa.

Mais de 40 anos de tradição, com foco
na educação de princípios e valorização
humana. Ensino Infantil e Fundamental
1, educação tecnológica, projeto
bilíngue, atividades extracurriculares,
Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS) e
muito mais.

Estrada do Capuava, 4227 – Granja Viana
WhatsApp: (11) 98908-2887
www.evidive.com.br

Estrada do Capuava, 3620
Tel.: (11) 98815-6367
www@santatereza.com.br

Estrada do Capuava, 4725
Tel: 4262-1802 / WhatsApp: (11) 99357-2625
www.colegiokidsmais.com.br
@colegiokidsmais

06

Haras Vila Real
Espaço de eventos

Jardim Waldorf Espaço
Bem Viver

Estrada do Moinho Velho, 750
Tel.: (11) 9 5088-0707
www.harasvilareal.com.br
@harasvilareal

Totalmente integrado à natureza, conta
com salão de festas com capacidade
para 350 convidados. Gazebo perfeito
para uma cerimônia ao ar livre. Amplo
estacionamento, seguranças, equipe de
limpeza, móveis e bombeiro. Suítes para
até 12 pessoas.

03

07

08

Vianna Village

SESI COTIA

Atua há 16 anos na educação infantil,
oferecendo manhã, tarde e integral. Em
uma linda área verde com mais de 3 mil
m² de muita natureza, as crianças se
desenvolvem através do brincar e
diversas vivências.

Conheça o Centro Comercial Vianna
Village, onde tudo que precisa está
em um só lugar. Ideal para quem
busca praticidade no dia a dia. Com
estacionamento gratuito e segurança
24 horas no local.

Aqui você irá encontrar muita diversão
para você e sua família. Possuímos
playground, redário, quadras
poliesportivas, campo de futebol
society, quadra de beach tênis, piscina
semiolímpica, piscina recreativa,
academia e muito mais.

Passagem das Paineiras 35- Embu das Artes
Tel.: (11) 9 7173-2617
www.jardimespacobemviver.com.br
@jardimespacobemviver

Rua Mesopotâmia, 109
Tel.: 4702-2655
@viannavillage

Rua Mesopotâmia, 300
whatsapp: (11) 93440-5459
fb.com/sesicotiasp
@sesicotia
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Clínica MedViana

Master Service

Cresci e Perdi

Monica Hopfgartner

Policlínica com diversas especialidades,
exames e procedimentos com
atendimento diferenciado, observando o
paciente como um todo. Nosso
diferencial é cuidar do paciente como se
fosse nossa família!

Seu eletrodoméstico parou de
funcionar? Não fique na “mão de
curiosos”! Chame a assistência técnica
Master Service - técnicos treinados e
especializados nas marcas Brastemp /
Consul/ Electrolux e outras.

Tudo que seus filhos precisam está aqui!
Roupas infantis, brinquedos, cadeirinhas,
bebê conforto e muito mais. Peças de
R$1 a grandes marcas com preços
incríveis. Não serve mais para seus
filhos? Nós compramos!

Advogada e consultora jurídica nas
áreas cível, inventário e divórcio.

Avenida das Acácias, 58 – Passargada
Tel.: 4777-9644 - WhatsApp: 9 5136-6762
www.clinicamedviana.com.br

Avenida das Acácias, 161
Tel.: 4613-3400 / WhatsApp: 94306-5125
www.mastergranja.com.br

Rua dos Manacás, 228
Tel.:(11) 9 5082-4171
@crescieperdi_granjaviana
www.bazarcrescieperdi.com.br

13

14

Taki Sushi

Otopina Digital

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.

Transforme a sua empresa e sua casa!
Serviços de TI de infraestrutura, suporte,
sistemas, websites, apps, mobile,
computação em nuvem, casa digital,
monitoramento IP, telefonia IP e
engajamento digital.

Rua dos Manacás, 557
Tel.: 4777-9893
www.takisushi.com.br

Tel.: 4673-3500 / Whatsapp: (11) 9 3237-0880
www.otopina.digital
@otopina.digital

15

Oliveira & Ferraz
Advogados

Escritório com mais de 10 anos de
experiência e profissionais
especializados na defesa de seus
direitos: Direito do Consumidor (contra
Planos de Saúde, Bancos, Financeiras e
Construtoras) e Direito Civil (Família,
Sucessões e Contratos).

Av. João Paulo Ablas, 277 - sala 03
Tel.: (11) 95618-2001
E-mail: drpauloqueiroz01@gmail.com

Rua dos Manacás, 340 – sala 1
Tel.: 9 9712-0101
monicagartner@hotmail.com.br

16
07
01

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.

Av. João Paulo Ablas, 1689 - cj 3 e 4
Tel.: 4617-4610 - www.totalden.com.br
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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.

Avenida José Giorgi, 698
tel.: 4702-5386
www.sp2supermercado.com.br

05

02

Solstar - Energia Solar:
o melhor investimento

• Economize até 95% na conta de luz
• Aumente o valor do seu patrimônio
• Gere sua própria energia
• Fique livre dos aumentos na conta de luz
• Fonte sustentável, renovável e
ecológica
• Garantia de eficiência por 25 anos

Avenida José Giorgi, 900 - Loja 06
tel.: 97289-2087 / 91337-8383

06

03

RC SAúDE E SONO
Fisioterapia Domiciliar

educação
& cursos

saúde & compras
Estética

04

Ateliê Odonto Nobre

Uma clínica de fisioterapia dentro de
sua casa. Profissionais especializados
em Ortopedia, Neurologia, Pediatria,
Geriatria, Cardiorrespiratória e
Drenagem Linfática.

Atendemos todas as especialidades
odontológicas, com tratamentos
modernos com tecnologia digital.
Realizamos também harmonização
orofacial, invisalign e escaneamento
oral para diversos procedimentos.

Agendamentos e Informações:
Tel: (11) 94541-7123

Estrada Fernando Nobre, 869 - Sala 4
tel.: (11) 4612-2136

07

08
APOIO PEDAGÓGICO

Sofia Becker Lavanderia
e Passadoria

COLÉGIO SIDARTA

Escola Doce Geração

COLÉGIO SAMARAH

8 anos na região! Primor com suas
roupas, estofados, edredons, cortinas,
tingimento, costuras e reformas de
tapetes. Sistema leva e traz e preços
imbatíveis. Combos promocionais e
lavagem de tapetes com preço especial
(R$ 30/m²)!

Com educação integral, investiga
processos de aprendizagem para o
desenvolvimento de competências
sociais e experiência acadêmica. Ensino
de inglês e espanhol são aliados e a
aprendizagem pela experiência é
valorizada.

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.

Há 31 anos ajudando a escrever as
melhores histórias. Com excelência e
tradição na educação, um corpo
docente altamente preparado e
qualificado, nossos alunos, da
Educação Infantil ao Ensino Médio,
aprendem de verdade!

Estrada Fernando Nobre, 1020 – Lj. 27
tel.: (11) 4551-0002 / 9 9170-7180/ 9 8893-6331
@sofiabeckerlavanderia

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

Estrada Danúbio, 84
tel.: (11) 4616-0888/ (11) 4614-8650
www.colegiosamarah.com.br
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Michelle Ferreira
Psicóloga

Colégio Ipê

EUROPCAR

Hanesbrands

Psicoterapia - abordagem Cognitivo
Comportamental, estruturada e
diretiva, focando no presente e visando
tratar comportamentos disfuncionais,
dificuldades relacionais e de
aprendizagem.

Educação que reflete no futuro! Com
estrutura didático-pedagógica e equipe
qualificada, oferece educação infantil e
ensino fundamental do 1º ao 9º ano,
em um ambiente de valorização da
inovação e saber.

Venha conhecer nossa agência e
usufruir dos serviços de uma das
maiores redes de locadoras de
automóveis do mundo. Tarifas
diferenciadas para: locação diária,
mensal, terceirização de pequenas e
médias frotas. Atendimento qualificado.

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.

Rua José Menino, 186 - Parque Rincão
WhatsApp: (11) 9 6180-0043
@psicologamichelleferreira
www.michelleferreira.site.psc.br

Rua Recife, 33 - Jd. dos Ipês
Tel.: 4616-6204
www.sonhocolegioipe.com.br
contato@sonhocolegioipe.com.br

05

06

Rod. Raposos Tavares, km 31
Tel.: (11) 4777-1190 / whatsapp (11) 9 8913-6425

07

Travessa Macapá, 120
Tel.: 4615-4800
www.hanesbrands.com.br

08

Espaço Coworking

toki sushi

Escola Natureza

Arial Suprimentos

A Associações dos Arquitetos,
Engenheiros e Técnicos de Cotia (AETEC)
oferece um espaço com infraestrutura
completa, com sala de coworking, sala
individual de reunião e auditórios para
treinamento. Informações em
aetec.org.br/coworking

Uma das casas mais conceituadas de
culinária e rodízio de comida oriental
japonesa. Mais diversos e saborosos
pratos em um só lugar! Estacionamento
gratuito com manobrista.

Ser Natureza é ter atitude
empreendedora. Com respeito e
acolhimento, o aluno é o protagonista,
desenvolvendo-se e tornando-se
responsável, criativo, consciente de
suas escolhas e solidário.

Revenda de suprimentos para
comunicação visual, sendo: adesivos
para paredes, geladeiras, armários, pias,
box, etc; adesivos automotivos;
acessórios para toldos; tintas para silk
screen; cartazes e splash.

Av. Benedito Isaac Pires, 1401
Tel.: 4243-9164
www.tokisushi.com.br

Rua Topázio, 138 / 272 - Jd. Nomura
Tel.: 2690-4579 / 2690-1266
Whatsapp: 97277-2606

Estrada Victor's, 256 - Cotia
tel.: (11) 4703-3565 / (11) 9 4034-2061
www.arialsuprimentos.com.br

Av. Santo Antônio, 294 - Portão
Tel.: (11) 4616-2398 / (11) 99552-2581
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Farmácia Harmonia

Supermercado Pedroso

Atendimento com farmacêuticos
especializados e as mais recentes
novidades magistrais. Peça seus
medicamentos manipulados e
homeopáticos com quem confia.
Orçamentos e solicitações via
WhatsApp. Entrega em todo Brasil.

Qualidade e tradição são 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! Comodidade através de
compras on-line, Pedroso na sua casa.

Av. Professor Manoel José Pedroso, 858
Tel.: (11) 4616-1615/ whatsapp: (11) 9 9104-1349
@manipulacaoharmonia

Av. Professor Manoel José Pedroso, 340
Tel.: 2106-1888
www.supermercadopedroso.com.br

13

SERRANO Supermercados
e Atacado – Atalaia

Curumim Ervas
e Temperos

colégio talento

Com uma tradição de quase 30 anos, a
loja trabalha com mais de 5 mil
produtos. Variedade de condimentos,
temperos, especiarias, chás, grãos,
cereais e produtos naturais. Isso sem
falar nas cachaças e na linha oriental.

São mais de 26 anos, atuando na
educação, entregando resultados
consistentes e atendendo alunos da
Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e pré-vestibular.

Rua da Marinha, 184 - Mercado municipal
Delivery: 4616-9492
@curumim_cotia

Rua Janete , 32 - Jd. Dinorah
Tel.: 4616-0859/ Whats App : 9 9626-3960
www.colegiotalento.com.br

15

16

Trilha do Pão km39

Atobá Pizzaria

Com uma linha completa de pães, é 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.

A mistura de pizza, música e arte faz da
pizzaria um espaço único na região. Seu
ambiente aconchegante e intimista, é
ideal para reuniões e encontros. Seu
cardápio original surpreende a cada
pizza.
AT

A

Rod. Raposo Tavares, km 39 (sentido SP)
Informações e Delivery: (11) 4703-6149
@trilhadopao39

O melhor vizinho dos condomínios e
ótima opção na estrada de Caucaia.
Loja aconchegante, variedade de
produtos, açougue com as melhores
carnes, hortifruti com alta qualidade e
produtos fresquinhos, com muito amor
no que faz. Vendas no atacado e varejo.

BÁ

I Z Z

Av. Prof. Joaquim Barreto, 887 – Atalaia
Tel.: (11) 4243.3000 / SAC (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br

SERRANO Supermercados
Tijuco Preto

O

P

Variedade e modernidade. A loja conta
com mais de 10.000 itens em sua
variedade de produtos comercializados.
Amplo estacionamento, prestando o
melhor atendimento para nossos
clientes sempre com muito amor no
que faz. Vendas no varejo, atacado e
através de plataformas digitais

14

12

11

R

I A

Rod. Raposo Tavares, km 39 (sentido SP)
Informações e Delivery: (11) 4148-2000
@atobapizzaria

Av. Ivo Mário Isaac Pires, 3.060 – Tijuco Preto
Tel.: (11) 4616-4103 / SAC (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br
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SERRANO Supermercados
e Atacado km 39,5

Polo 40

A melhor opção em Atacado e Varejo,
tudo num só lugar (atacado,
supermercado, restaurante e farmácia).
Loja física e Televendas com o melhor
atendimento da região.

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 39,5
Televendas (11) 9 4714-6632
SAC: (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br

Rodovia Raposo Tavares, km 40
Tel.: 3500-4041
vendas@polo40.com.br
www.polo40.com.br

21

da

22

Cognos Baby

Colégio Cognos

Um colégio à frente dos novos tempos,
oferece educação baseada em princípios
e valores Cristãos, utilizando o Sistema
Mackenzie de Ensino. Um ambiente
sadio, livre de bullying e ideologias é a
base para a educação de qualidade e
permanente.

Um colégio à frente dos novos tempos,
oferece educação baseada em princípios
e valores Cristãos, utilizando o Sistema
Mackenzie de Ensino. Um ambiente
sadio, livre de bullying e ideologias é a
base para a educação de qualidade e
permanente.

Rua dos Encanadores, 41
Tel.: (11) 4158-4258
www.colegiocognos.com.br/

Rua José Manoel de Almeida, 364
Tel.: (11) 4158-4258
www.colegiocognos.com.br
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Casa Noble Negócios
Imobiliários

SERRANO Supermercados
– Caucaia do Alto

Rua José Manoel de Almeida, 1209 - Sala 02
Tel: 4559-0949 / WhatsApp: (11) 9 9556-0949
@casanobleimoveis
www.casanoble.com.br

Rua José Lopes Neto, 37 - Caucaia do Alto
Tel.: 4611-1134 / SAC: (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br

Eleita a melhor imobiliária de Vargem
Grande Paulista, a Casa Noble vem
crescendo cada vez mais na região de
Cotia e Granja Viana, oferecendo uma
experiência única no atendimento de
compra, venda e locação de imóveis em
condomínio fechado. CRECI 33748J

23

A melhor opção no centro de Caucaia.
Qualidade e preço justo, instalações
modernas, sempre prestando o melhor
atendimento e oferecendo os melhores
produtos e serviços com muito amor no
que faz. Vendas no atacado e varejo.
Carvão e lenha. Venha nos conhecer.

24

SERRANO Supermercados
– Vargem Grande
Paulista Centro

Chama Sempre Forte

Uma das lojas mais tradicionais de
Vargem Grande, o melhor açougue da
região, hortifrúti com produtos frescos
e padaria com grande variedade.
Vendas no atacado e varejo.

Quando o assunto é forno,
churrasqueira, fogão e lareira, a Chama
Sempre Forte é a especialista da
região. Oferece produtos de qualidade
e adequados às necessidades de cada
cliente.

Rua Leonardo Soares Rodrigues, 91 – Jd.
Olímpia – Vargem Grande Paulista
Tel.: (11) 4159-7333 / SAC: (11) 9 4013-6299
www.superserrano.com.br

Estrada da Água Espraiada, 2777
Tel.: 9 4226-2040 / 4242-8494 / 4611-0147
www.chamasempreforte.com.br
chamasemprefortevendas@gmail.com
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The Square Open Mall
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RAPOSO TAVARES
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02

Trilha do Pão Granja

Outlet Lingerie

O novo ponto de encontro da Granja
Viana conta com uma linha especial de
pães, almoço, café da manhã especial
no final de semana, lanches, pizza e
opções veggie. Aceita encomendas
para festas e eventos.

A Outlet Lingerie oferece as melhores
marcas de lingerie, pijamas, meias e
cuecas para toda a família. Tamanhos
do P ao Plus. Você monta o seu
conjunto de acordo com seu estilo. Vale
a pena conferir!

Alameda Raposo
Informações e Delivery:
tel.: (11) 2898-6053
@trilhadopaogranja

Alameda Central
tel.: (11) 96366-6910

05

06

Sorriso da Granja

PR Advocacia

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 e estética.

• Penal • Flagrante (24 horas),
inquérito, audiência, defesa, recurso
em geral e sustentação oral
• Trabalhista • Cível e Consumidor
• Família • Inventário e Divórcio
• Judicial ou extrajudicial

Bloco A – Sala 318
Tel.: 4612-1721 / 9 3800-8655
www.sorrisodagranja.com.br
Vila Madalena: 3673-5270 / 9 5000-0115

Bloco A - Cj. 341
tel.: (11) 98162-7177 / 2898-9767
placito@gmail.com

03

04

Experimento
Intercâmbio Cultural

Consultório Square
Granja Viana

BLOCO A - SALA 3
TEL.: 94026-1098
WWW.EXPERIMENTO.COM.BR
GRANJAVIANA@EXPERIMENTO.COM.BR

Bloco A - Sala 239
Tel: (11)4702-7524 / 97110-0414
www.consultoriosquaregv.com

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

07

DR. CPAP
SONO | CPAP | SAÚDE
•️ Distúrbios do Sono
•️ Insônia
•️ Ronco e Apneia do Sono
•️ Aparelhos de CPAP e BPAP
•️ Exames do Sono
•️ Polissonografia

Agendamentos e consultas
Tel: (11) 97851-8451
www.doutorcpap.com.br

Especialidades para sua saúde:
Ortopedia e Traumatologia/ Clínica
Médica/ Geriatria/ Cardiologia
Pediatria/ Fisioterapia pélvica/
Psicologia/ Pediatria/ Alergia e
Imunologia/ Nutrição/ Bioimpedância/
Neurologia/ Homeopatia/ Ginecologia
e Obstetrícia/ Terapia Integrativa

08

Momem Store
As melhores marcas de roupas e
artigos esportivos você encontra na
Momem Store, a loja que incita sua
vontade de se movimentar e de se
reinventar.

Alameda Central
Tel.: 2898-9761
www.momem.com.br
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The Square Open Mall

09

Centro Auditivo Estilo
de Vida

Advocacia
Patricia Martins

Sala 102, Bloco C
Tel.: 11 4702.6262
www.centroauditivoestilodevida.com.br

Bloco C – Sala 111
Tel.: 2898-9630
www.patriciamartins.com.br

Os melhores aparelhos auditivos do
mercado, profissionais especializados e
atendimento personalizado no
consultório ou em domicílio.
Terapia Fonoaudiológica,
Otorrinolaringologista, acessórios,
pilhas e assistência técnica para todas
as marcas.
serviços

educação
& cursos

saúde &
Estética

11

ESPAÇO POSTURA & SAÚDE

Pilates Clínico, RPG, Fisioterapia
Ortopédica e Neurológica, Bandagem
Terapêutica, Ventosaterapia, Drenagem
Linfática, Osteopatia, Método
Abdominal Hipopressivo, Moveflow,
Inner Balance, Psicoterapia e
Psicanálise, Psicopedagogia, Terapia
Ocupacional, Enfermagem Obstétrica e
Pediatria Clínica.

Bloco E – Salas 209 e 210
WhatsApp: (11) 9 9797-0427 / (11) 98208-6487

15

compras

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.

gastronomia

12

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.

Bloco E - Salas 407/408
Tel.: 3788-0301 / 3788-0884
www.novaeracont.com.br

16

Federal Invest

Kida Sushi

A maior rede de fomento mercantil do
Brasil. Aqui na Federal Invest você
encontra antecipação de recebíveis
(cheques, boletos e duplicatas),
máquina de cartão de crédito sem
custo, gestão financeira, registro de
marcas e patentes.

Criado com um novo conceito de trazer
a mais tradicional gastronomia
japonesa, pratos modernos como
Udon, lamen, Karê e muito mais! Kida
Sushi se especializou no Japão. Venha
nos conhecer

Bloco F - Sala 404
WhatsApp (11) 3500-6019
www.federalinvest.com.br

10

Praça das Árvores - Loja 215 AC
tel.: (11) 99109-4915 / 2898-9921

13

14

Ricardo Monteiro
Advogados

Marília Valença
Sociedade de Advogadas

Bloco F - Salas 302 e 303
Tel.: 3071-1048

Bloco f - sala 419
Tel.: 4159-6736

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.

17

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

18

SEU JOÃO BOTEQUIM

Bar do Alemão

Cortes argentinos, peixes e saladas,
petiscos de botequim e a tradicional
Feijoada da Margô aos sábados.
Diversos rótulos de vinhos, cervejas e
chopps artesanais. Tudo isso em
ambiente descontraído com uma
varanda a céu aberto e playground.

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.

Praça das Árvores
Tel.: 2898-9721
@seujoaobotequim

Praça das árvores
Tel.: 2898-9590
bardoalemaofamiliasteiner
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Raposo Shopping

01

02

04

03

SMART FIT

1 A99

AMERICANAS EXPRESS

RI HAPPY

A Smart Fit foi criada com o propósito de
democratizar a prática de atividade física
de alto padrão, com planos acessíveis e
experiência simples. Com mais de
1000m², a unidade do Raposo Shopping
conta com aparelhos de última geração,
ar condicionado, aulas de ginastica,
smartbox, hit e estacionamento.

Uma rede de lojas de varejo que atende a
todas as famílias. Oferecendo a alta qualidade pelo menor preço, sem falar da grande variedade de produtos trazendo sempre novidades para você.

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

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

Piso: G1
WhatsApp: (19) 9 7414-0109

Piso: Raposo
WhatsApp: (11) 9 9225-2479

Piso: Raposo

05

06

Piso : São Paulo
Tel.: (11) 3735-1033
WhatsApp: (11) 9 9286-1835
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08
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MAGAZINE LUIZA

CASAS BAHIA

MUNDO DA UTILIDADE

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

É marca Top of Mind por 16 anos consecutivos 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. A Casas Bahia se reinventa para
que o consumidor brasileiro tenha cada
vez mais facilidade no seu dia a dia e se
sinta sempre em casa.

O Mundo da Utilidade oferece a seus
clientes uma ampla gama de produtos
para o lar, valorizando os clientes de todos os estilos e possibilidades, com variedade e condições diferenciadas, com
gente que têm paixão pelo que faz e brilho nos olhos, trabalho em equipe e com
responsabilidade, visando o otimo atendimento e satisfação.

Piso : São Paulo
Tel.: (11) 3732-0500

Piso : Raposo
TeL.: (11) 3732-6800
WhatsApp: (11) 9 9639-4084

(EM BREVE)

Piso: Raposo

VIVO (EM BREVE)
O Raposo Shopping segue ampliando seu
mix de lojas, com uma grande novidade
muito esperada por seus clientes, uma loja
novinha da Vivo, com atendimento de todos os serviços da operadora, exposição e
degustação do portfólio de produtos
como smartphones, smartwatches e
acessórios.

Piso: Raposo
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Raposo Shopping

Ponte Eusébio Matoso

RAPOSO TAVARES
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CINEMARK

TEATRO RAPOSO

GAME STATION

MUNDO ANIMAL (EM BREVE)

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.

Sala Irene Ravache: Espaço dedicado à
cultura na capital paulista com 252 lugares. A programação variada inclui peças
de teatro adulto e infantil, além de cursos ligados à arte.

O Game Station é a maior rede de Parque
de Diversão indoor do Brasil. Com 385m²
de pura diversão é referência de diversão
entre adultos, adolescente e crianças. Em
2022, um novo parque será inaugurado
com mais de 1000m².

O Raposo Shopping traz uma grande novidade, o Mundo Animal, uma lanchonete
temática com o objetivo de proporcionar
uma experiência diferenciada, em um ambiente temático inspirado na selva. Uma
das grandes atrações é o leão “Leonel", o
simpático leão mascote da Mundo Animal,
anima as famílias com seu pocket show
diariamente, as apresentações envolvem
crianças e adultos em uma história lúdica e
interativa.

Piso: Cinema

Piso: Cinema

13

14

Piso: São Paulo
Tel.: 11 3733-0730
WhatsApp: 11 977183083

15

Piso: São Paulo

16

MARISA

C&A

RENNER

PERNAMBUCANAS

A Marisa é a maior rede de moda feminina
e lingerie do Brasil. Com 70 anos de experiência, construiu uma forte relação de
cumplicidade e intimidade com a mulher,
conhecendo e acompanhando suas necessidades e anseios. A proposta da marca é ser íntima e cúmplice da mulher brasileira e seus sonhos, oferecendo a ela
acesso a uma moda de qualidade, considerando sua diversidade e respeitando as
tendências internacionais..

A C&A é uma das maiores empresas de
moda do mundo, que atua focada em propor experiências que vão além do vestir.
Além de roupas, a empresa também proporciona aos seus clientes uma plataforma de expressão, com a comercialização
de outras categorias como sapatos, eletrônicos e itens de beleza.

A Renner é a maior varejista de moda do
Brasil. Com o conceito de Estilos de Vida, a
marca traz coleções que representam atitudes e personalidades. As lojas oferecem
uma experiência multicanal e são organizadas para facilitar a escolha dos clientes
pelas peças que refletem seu jeito de ser
e de viver.

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

Piso: São Paulo/Raposo
Tel.: 3732-0400

Piso: Raposo
Tel.: (11) 2504-0007

Piso : São Paulo/Raposo
Tel.: (11) 2588-2300

Piso: São Paulo
Tel: (11) 2787-5220
WhatsApp: (11) 99509-0833
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Educação & cursos
Anglo Leonardo da Vinci
Tel.: (11) 94313-9299
Pág. 28

Autismo na Ponta do Pé

WhatsApp: (11) 99378-1337
Pág. 35

CA Inglês Christopher Andersen
WhatsApp: (11) 99534-3949
Pág. 34

Cognos Baby

Tel.: (11) 4158-4258
Pág. 41

Colégio AB Sabin

Colégio Vital Brazil

Tel.: (11) 93946-8772
Pág. 28

EDA - Escola de Desenvolvimento
Artístico

2Soul: Inglês com Propósito (By
Adriano Rosa)

Tel.: (11) 4617-3885 / (11) 98849-0595
Pág. 37

Escola Doce Geração
Tel.: (11) 99565-1413
Pág. 38

Escola Granja Viana
Tel.: (11) 4617-2777
Pág. 37

Escola Natureza

Tel.: (11) 3712-0713
Pág. 24

Tel.: (11) 2690-4579 / (11) 2690-1266 /
WhatsApp: (11) 97277-2606
Pág. 39

Colégio Albert Sabin

Escola Janela para o Talento

Tel.: (11) 3716-5666
Pág. 24

Colégio Cognos

Tel.: (11) 4158-4258
Pág. 41

Colégio Giusto Zonzini
Tel.: (11) 3781-0621
Pág. 24

Colégio Ipê

Tel.: (11) 4616-6204
Pág. 39

Colégio Kids+

Tel.: (11) 4262-1802 / WhatsApp: (11)
99357-2625
Pág. 41

Colégio Raposo Tavares
Tel.: (11) 3782-2476
Pág. 34

Colégio Rio Branco
Tel.: (11) 4613-8500
Pág. 26

Colégio Samarah

Tel.: (11) 4616-0888 / (11) 4614-8650
Pág. 38

Colégio Santa Tereza
Tel.: (11) 98815-6367
Pág. 41

Colégio Sidarta

Tel.: (11) 4612-2711
Pág. 38

Colégio Talento

Tel.: 4616-0859/ 99626-3960
Pág. 40

Renbukan Artes Marciais

Tel.: (11) 3712-2218
Pág. 24

Tel.: (11) 4186-2929 / (11) 4186-4817
Pág. 25

Escola Pitangueiras
Tel.: 4702-5252
Pág. 36

Escola Sementes do Alecrim
Tel.: (11) 91029-7200
Pág. 37

Escola Villa Happy

Tel.: 4612-9872 / Cel: (11) 96308-7678
Pág. 37

Evidive

WhatsApp: (11) 98908-2887
Pág. 41

Experimento Intercâmbio Cultural

WhatsApp: (11) 99152-4040
Pág. 28

saúdE & Estética
Adriana Benn Fonoaudiólogal
WhatsApp: (11) 9 9445-7235
Pág. 35

Alfazema Depil

Tel.: (11) 4617-3482
Pág. 36

Ana Laporta Estética e Saúde
WhatsApp: (11) 99534-3949
Pág. 32

Ateliê Odonto Nobre
Tel.: (11) 4612-2136
Pág. 38

Centro Auditivo Estilo de Vida
Tel.: (11) 4702-6262
Pág. 29

Clínica Gran Prime

Tel.: (11) 4621-8032 / (11) 94780-3558
Pág. 25

Clínica MedViana

Tel.: (11) 4777-9644 / WhatsApp: (11)
95136-6762
Pág. 42

Clínica Taufer

Tel.: (11) 3714-5353 / (11) 94026-1098
Pág. 24 / 28

Tel.: (11) 4702-4420 / WhatsApp: (11)
99286-9966
Pág. 32

Faculdade Estácio

Consultório Square Granja Viana

Faculdade Rio Branco

Doutores da Granja

Tel.: (11) 99375-6889
Pág. 37
WhatsApp: (11) 4613-8455
Pág. 26

Grupo Caminho

Tel.: (11) 4551-7074
Pág. 27 / 36

Instituto Ana de Sá

Tel. e WhatsApp: (11) 4702-9970
Pág. 27

Jardim Waldorf Espaço Bem Viver
Tel.: (11) 97173-2617
Pág. 41

Tel.: (11) 4702-7524 / (11) 97110-0414
Pág. 28

Tel.: (11) 4702-0626 / (11) 4777-9333
WhatsApp: (11) 94500-5136
Pág. 27

Dra. Luana Korting Cunha
Tel.: (11) 95953-3027
Pág. 33

Dr. CPAP - Sono / CPAP / Saúde
Tel.: (11) 97851-8451
Pág. 28

Espaço Integração

WhatsApp: (11) 91092-2562 / 99174-8290
Pág. 36
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Espaço Postura & Saúde

WhatsApp: (11)99797-0427/ 98208-6487
Pág. 29

Iana Ferreira Psicóloga
Tel.: (11) 99188-1978
Pág. 36

Ivo Prates Pediatria

WhatsApp: (11) 96063-0932
Pág. 35

Júlia Gonçalves Santana Psicóloga
Tel.: (11) 98835-7836
Pág. 33

Juliana Silva Camuflagem Estética
WhatsApp: (11) 94454-5547
Pág. 35

Maíra Ellias Quiropraxia
Tel.: (11) 99528-7498
Pág. 24

Maislaser By Ana Hickmann

Tel.: (11) 2690-3462 / WhatsApp: (11)
96636-1814
Pág. 26

Maria Gil Pedagoga e Psicopedagoga
WhatsApp: (11) 98471-1853
Pág. 34

Marillucy Santana Psicóloga
Tel.: (11) 99356-2277
Pág. 33

Michelle Ferreira Psicóloga
WhatsApp: (11) 96180-0043
Pág. 39

Poliana Carvalho Lash

WhatsApp: (11) 99306-5504
Pág. 32

Port Kids

Tel.: (11) 4551-4551 / WhatsApp: (11)
99870-5585
Pág. 35

RC Saúde e Sono - Fisioterapia
domiciliar
Tel.: (11) 94541-7123
Pág. 38

Roseli di Mauro

WhatsApp: (11) 99611-9880
Pág. 25

Sonia Takara Fisioterapia e Pilates
Tel.: (11) 4777-9311
WhatsApp: (11) 99935-4370
Pág. 27

Sorriso da Granja

Tel.: (11) 4612-1721 / (11) 93800-8655
Pág. 28

Studio Hirose

Tel.: 4612-1559 /98696-9222
Pág. 26

Toffanin Atendimento Humanizado

Psicologia & Acupuntura Luiz
Naporano
WhatsApp: (11) 99342-2151
Pág. 33

Psicopedagoga Adriana Aguiar
WhatsApp: (11) 99413-1485
Pág. 35

Psicopedagoga Edneia Nascimento
Tel.: (11) 98216-0190
Pág. 32

Tel.: (11) 4702-2937 / (11) 99923-8589
Pág. 37

Marcio Garbuglio Centro Veterinário
Tel.: (11) 4612-9090 / (11) 97199-7942
Pág. 27

Rações Country Shop

Tel.: (11) 4702-4411 / WhatsApp: (11)
98689-0169
Pág. 26

sErviços
A Casa das Baterias

Tel.: (11) 4167-7884 / (11) 4146-8733
Pág. 29

Agência E-Nova

WhatsApp: (11) 94040-8462
Pág. 35

Tel.: (11) 4146-2900 / WhatsApp: (11)
99320-0937
Pág. 34

Total Den Odontologia

Arteiro Gargiulo Advogados

Tel.: (11) 4617-4610
Pág. 42

Transduson

Tel. / WhatsApp: (11) 2222-1130
Pág. 29

Verônica Dietrich Terapeuta Holística

Tel.: (11) 4702-3024 / WhatsApp: (11)
94110-5598
Pág. 32

Advocacia Patricia Martins
Tel.: (11) 2898-9630
Pág. 29

WhatsApp: (11) 99985-1589
Pág. 35

Auto Posto Portal da Aldeia

Vianna Face

BM Joalheiros

ViannaOdonto

Caixa com Ideias

Vivian de Moraes Freitas Moreira

Casa Noble Negócios Imobiliários

Tel.: (11) 3416-7355 / (11) 98290-3191
Pág. 26
Tel.: (11) 2771-3029
Pág. 26
Tel.: (11) 99441-3229
Pág. 33

Provital Quiropraxia

Tel.: (11) 3406-5399 / (11) 98056-5535
Pág. 28

GranjaVet

PEts
Clínica Veterinária Raposo km 19,5
Tel.: 3782-0229 / 99655-5618
Pág. 24

Clínica Veterinária VetVida

Tel.: (11) 4186-0102 / (11) 97646-2696
Pág. 41

Dra. Mei e PetLand Granja Viana
Tel.: (11) 4551-9430
WhatsApp: (11) 96603-0790
Pág. 27

Pág. 25

WhatsApp: (11) 99791-0971
Pág. 29
Tel.: (11) 99460-3285
Pág. 33
Tel.: (11) 4559-0949 / WhatsApp: (11)
99556-0949
Pág. 41

CRVB Suporte em TI
Tel.: (11) 92187-8247
Pág. 33

Di Grande Pedras Preciosas
Tel.: (11) 98216-0190
Pág. 32

Éfeso Negócios e Educação
WhatsApp: (11) 97094-8257
Pág. 34

Empresa Contábil NovaEraCont

Tel.: (11) 3788-0301 / (11) 3788-0884
Pág. 29
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Espaço Coworking AETEC

Monica Hopfgartner

Bar do Alemão

Espaço Coworking Félix Office

Nova Drogaria da Granja

Dona Deôla Granja Viana

Europcar

Oliveira & Ferraz Advogados

Ken Sushi

Otopina Digital

Kida Sushi

Outlet Lingerie

Não Contém Glúten By Silvia
Kawaguti

Polo 40

Oposto Bar e Restaurante

PR Advocacia

Pizza di Toni

Proinvest

Rokkon Gastronomia Japonesa

Ricardo Monteiro Advogados

Seu João Botequim

Tel.: (11) 4613-1300
Pág. 27

Smart Fit

Taki Sushi

Labele Imóveis

Sofia Becker Lavanderia e
Passadoria

Toki Sushi

Tel.: (11) 4616-2398 / (11) 99552-2581
Pág. 39
WhatsApp: (11) 94214-1919
Pág. 33

Tel.: (11) 4777-1190 / WhatsApp: (11)
98913-6425
Pág. 39

Farmácia Harmonia

Tel.: (11) 4616-1615 / WhatsApp: (11)
99104-1349
Pág. 40

Fast Frame

Tel. e WhatsApp: (11) 4702-8485
Pág. 25

Federal Invest

WhatsApp: (11) 3500-6019
Pág. 29

Frank Fox Assistência Técnica e
Acessórios
Tel. / WhatsApp: (11) 4777-9203
Pág. 37

Granja Viva Imóveis

Tel.: (11) 4617-5460 / WhatsApp: (11)
99685-1464
Pág. 28

G3I Imobiliária

Tel.: (11) 2690-3122 / WhatsApp: (11)
99306-5504
Pág. 34

Leardi Granja Viana

Tel.: (11) 2130-9999 / (11) 94713-4900
Pág. 26

Loja de Conveniência Bentevi
Tel.: (11) 4702-2277
Pág. 26

Marcello Bacci de Melo Advogado
Tel.: (11) 2690-4438 / WhatsApp: (11)
98114-9944
Pág. 34

Marília Valença Sociedade de
Advogados
Tel.: (11) 4159-6736
Pág. 29

Master Service

Tel.: (11) 4613-3400 / WhatsApp: (11)
94306-5125
Pág. 42

Tel.: (11) 99712-0101
Pág. 42

Tel.: (11) 4169-1515 / (11) 95696-1013
Pág. 28
Tel.: (11) 95618-2001
Pág. 42

Tel.: (11) 4673-3500 / WhatsApp: (11)
93237-0880
Pág. 42
Tel.: (11) 96366-6910
Pág. 28
Tel.: (11) 3500-4041
Pág. 41
Tel.: (11) 98162-7177 / (11) 2898-9767
Pág. 28
Tel.: (11) 4617-8699
Pág. 25
Tel.: (11) 3071-1048
Pág. 29
Pág. 44

Tel.: (11) 4551-0002 / (11) 99170-7180 / (11)
98893-6331
Pág. 38

Solstar - Energia Solar

Tel.: (11) 97289-2087 / (11) 91337-8383
Pág. 38

Vianna Village

Tel.: (11) 4702-2655
Pág. 41

Wanzza Vieira Fotografia e Vídeo
Tel.: (11) 99730-4442
Pág. 34

Gastronomia
Atobá Pizzaria

WhatsApp: (11) 4148-2000
Pág. 40

Tel.: (11) 2898-9590
Pág. 29
Tel.: (11) 4612-2288
Pág. 25

WhatsApp: (11) 98678-3022
Pág. 26
Tel.: (11) 99109-4915 / (11) 2898-9921
Pág. 29

Tel.: (11) 98789-1747
Pág. 36
Tel.: (11) 4551-4290
Pág. 37

Tel.: (11) 4169-4502 / (11) 97152-9173
Pág. 29
Tel.: (11) 4702-4600
Pág. 28
Tel.: (11) 2898-9721
Pág. 29

Tel.: (11) 4777-9893
Pág. 42
Tel.: (11) 4243-9164
Pág. 39

Trilha do Pão Granja

Delivery: (11) 2898-6053
Pág. 28

Trilha do Pão km 39

Delivery: (11) 4703-6149
Pág. 40

Tuo Tempo Café

WhatsApp: (11) 99306-5504
Pág. 34

Vendinha

Tel.: (11) 4617-4718 / (11) 4617-4745
Pág. 27
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comPras
Americanas Express

WhatsApp: (11) 99225-2479
Pág. 44

Arial Suprimentos

Tel.: (11) 4703-3565 / (11) 94034-2061
Pág. 39

Casas Bahia

Tel.: (11) 3732-6800 / WhatsApp: (11)
99639-4084
Pág. 44

C&A

Tel.: (11) 2504-0007
Pág. 45

Cresci e Perdi

Tel.: (11) 91087-0520
Pág. 29 / 42

Curumim Ervas e Temperos
Delivery: (11) 4616-9492
Pág. 40

Di Grande Pedras Preciosas
Tel.: (11) 9 8216-0190
Pág. 32

Entreposto da Feijoada

Tel.: (11) 4612-8600 / WhatsApp: (11)
97979-7982
Pág. 36

Hanesbrands

Tel.: (11) 4615-4800
Pág. 39

Let’s Go Run

Tel.: (11) 91216-4139
Pág. 28

Magazine Luiza

Renner

Haras Vila Real Espaço de Eventos

Ri Happy

Mundo Animal

Tel.: (11) 2588-2300
Pág. 45
Tel.: (11) 3735-1033 / WhatsApp: (11)
99286-1835
Pág. 44

Serrano Supermercados Granja Viana
Tel.: (11) 4212-1779 / SAC: (11) 94013-6299
Pág. 36

Serrano Supermercados Caucaia do
Alto

Tel.: (11) 4611-1134 / SAC: (11) 94013-6299
Pág. 41

Tel.: (11) 4243-3000 / SAC: (11) 940136299
Pág. 40

Serrano Supermercados e Atacado
km 39,5
SAC: (11) 94013-6299
Pág. 41

Serrano Supermercados Tijuco Preto
Tel.: (11) 4616-4103 / SAC: (11) 940136299
Pág. 40

Supermercado Pedroso
Tel.: (11) 2106-1888
Pág. 40

Supermercado SPII
Tel.: (11) 4702-5386
Pág. 38
Pág. 44
WhatsApp: (19) 97414-0109
Pág. 44

Momem Store

LazEr E EvEntos

Mundo da Utilidade

Tel.: (11) 2787-5220
WhatsApp: (11) 99509-0833
Pág. 45

Teatro Raposo
Pág. 45

casa E construção

Granja Verde Podas e Corte de
Árvores

1a99

Pernambucanas

WhatsApp: (11) 93440-5459
Pág. 41

Serrano Supermercados e Atacado
Atalaia

Marisa

Pág. 44

Sesi Cotia

Chama Sempre Forte

Tel.: (11) 4159-7333 / SAC: (11) 940136299
Pág. 41

Vivo

Tel.: (11) 2898-9761
Pág. 28

Pág. 45

Serrano Supermercados Vargem
Grande Paulista Centro

Tel.: (11) 3732-0500
Pág. 44
Tel.: (11) 3732-0400
Pág. 45

Tel.: (11) 95088-0707
Pág. 41

Cinemark
Pág. 45

Game Station

Tel.: (11) 3733-0730 / WhatsApp: (11)
97718-3083
Pág. 45

Tel.: (11) 94226-2040 / (11) 4242-8494 /
(11) 4611-0147
Pág. 41

WhatsApp: (11) 99459-3387
Pág. 29

Leão Material para Construção
Tel.: (11) 4169-8588
Pág. 29

Meneghisso & Pasquotto Arquitetura
Tel.: (11) 4551-7809 / WhatsApp: (11)
99272-8924
Pág. 32

Psimob

Tel.: (11) 4702-0757 / (11) 99867-4422
Pág. 32

Renova Manutenção e
Construção em madeira
Whatsapp: (11) 9 1118-1595
Pág. 29

Toldos Granja Viana

WhatsApp: (11) 98443-0509
Pág. 25

guia
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fisioterapia / pilates
Dra

endocrinologia

Sandra Paolini crefito 3/51896-F

Fisioterapia • RPG • Pilates
(11) 9

97970427

sandrapaolini2@gmail.com

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210

terapias complementares

Rua Tapes, 34 - Granja Viana

(11)

9 7400-4466

(11)

Profissional com vasta experiência
na área principalmente em redução
de peso, diabetes e tireóide.
The Square

Psicanálise Clínica Bioenergética e Análise Corporal
Massoterapia, Naturopatia e Psicoterapia Tântrica Constelação Familiar Sistêmica
Practitioner em Florais de Bach Aromaterapia e Aromatologia Clínica
Leitura de Registros Akáshicos MahaLilah - o Jogo da Vida

Erica Reis (CRT 43.703)

Dr. Arnaldo T. Oda

Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

4612-7771

Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204
Granja Viana - Tel.: (11)

94360-8496

clinicamedicaoda@uol.com.br

advocacia

serviços
Dedetizadora

(11) 97498-7120
agrodoimo.com.br

Controle de:
Insetos
Roedores
Cupim

Limpeza de Caixa d'água

Marcello Bacci de Melo
Advo gAd o

AtuAnte há 25 Anos nAs áreAs:

Cível
Empresarial
Trabalhista
Tributário
Atendimento A pessoAs
físicAs e jurídicAs
José Félix de Oliveira, 1270 - sl 101 - tel 26904438 - 9 8114-9944

Anuncie aqui

4702-3936

