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PSICOTERAPIA

Dra. Eliana Frigerio Barrella

CRP 44969 – SP

Quem olha para fora sonha, quem 
olha para dentro acorda – Jung

VALORES ACESSÍVEIS 

WhatsApp: (11) 9.4258-0306

CHAVEIRO MARCELO

CARIMBOS

AFIAÇÕES

CHAVES DE AUTO
CODIFICADAS

Av. Dr. Guilherme D. Villares, 1210
AO LADO DO ESTACIONAMENTO

DO SHOPPING OPEN CENTER

Cópias de chaves, cadeados e acessórios

chaveiromarcelo@live.com

3501-0790 | 3743-4098
94046-2211        94789-9573

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
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doTERRA promove o Kit de Apresentação para você ingressar no universo dos óleos essenciais

• Refresque seu armário, colchão, carro ou ar 
c o n d i c i o n a d o  a o  c o m b i n a r,  e m  u m 
pulverizador, a Lavanda com água.

• Adicione uma gota a seu smoothie favorito para adicionar 
um toque refrescante e diferente.

• Use uma gota de hortelã-pimenta com Limão Siciliano em 
água para uma bebida deliciosa e refrescante.

Lavanda – tem sido estimada por causa de seu 
aroma inconfundível e sua miríade de 
benefícios. A Lavanda é amplamente usada 
por suas propriedades calmantes e relaxantes, 
que são as suas qualidades mais notáveis. 
Graças à versatilidade de suas propriedades, o 
doTERRA® Brasil  Lavender é um óleo 
indispensável para se ter a qualquer hora.

• Adicione à água do banho ou aplique nas 
têmporas e na nuca para aliviar o estresse.

Perfeito para os que estão começando a 
aprender sobre os óleos essenciais, o Kit de 
Apresentação é tudo que você precisa para 
começar a desfrutar dos incríveis benefícios 
dos óleos essenciais doTERRA. O kit inclui 
frascos de 5 ml dos óleos de Lavender, Lemon 
e Peppermint, além de uma lista de usos 
sugeridos para cada óleo na parte interior da 
caixa. Confira:

• Adicione algumas gotas de Lavanda em 
travesseiros, roupa de cama, ou na planta dos 
pés para uma noite de sono restauradora.

Lemon – os muitos usos e benefícios fazem com que ele seja 
o óleo essencial mais vendido da loja. O doTERRA® Brasil 
Lemon é um agente de limpeza poderoso que purifica o ar e, 
quando difundido, é muito energizante e edificante. 
Também já foi demonstrado que ele ajuda a melhorar o 
humor.
• Difunda o óleo essencial de Limão-Siciliano no ambiente 
para promover uma atmosfera positiva.
Peppermint – o hortelã-pimenta é um híbrido de menta 
aquática e de hortelã verde. Uma alta concentração de 
mentol – como a encontrada no óleo essencial Peppermint 
doTERRA – diferencia o hortelã-pimenta de melhor 
qualidade de demais produtos. Frequentemente usado em 

cremes dentais e goma de mascar para higiene bucal, 
promove a mesma sensação refrescante quando adicionado 
às suas bebidas, e continua sendo um dos mais vendidos e 
um dos óleos essenciais preferidos da doTERRA.

doTERRA Morumbi
WhatsApp: (11) 97528-0051
Facebook: doterramorumbi
Instagram: @doterramorumbi
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Astróloga Rita Maluf avisa: começamos o mês com o tom da Lua Cheia! 

Astróloga Rita Maluf
WhatsApp: (11) 99986-9991

O que quer dizer isso? 

• Mercúrio em Leão nos fornece mente brilhante e 
muitas ideias a serem colocadas em prática.

ritamaluf8@hotmail.com 

Vamos lembrar que a chegada da lua cheia exprime maior 
ânimo e deixa nossa energia em alta. Toda lua cheia fica 
com a energia ativa por seis meses. Como essa lua 
acontece no eixo Leão e Aquário, a consequência é que 
haverá a contraposição do “eu” versus o “nós”, em um 
período que a entrada de Vênus entra em Câncer, que ficou 
4 meses no mental signo de Gêmeos, e Mercúrio entra no 
brilhante signo de Leão. 

• Em um período de lua cheia entre Leão e Aquário, a 
vontade de liberdade e ação fica em alta. 
• Vênus em Câncer pede aconchego, lar, família e 
intimidade respeitada. 

Concluindo: Importante nesse período saber canalizar a 
forte energia da lua cheia, procurando não tornar energia 
em agressividade e irritabilidade. O aconchego e quietude 
de Vênus em Câncer deve ser usado sem acomodação e 
sim com medida para que Mercúrio em Leão possa ajudar 
a dar brilho em questões práticas e pendentes!

Instagram: @ritamalufastrologa
ASTRÓLOGA



A SUA BICICLETARIA

NO MORUMBI

Bicicletas / Peças
Acessórios / Vestuário

Av. Dr. Luiz Migliano, 1110 - lj 25 - Portal do Morumbi

w w w . m o v i n g b i k e . c o m . b r

3136-0532          96911-5788
@movingbikeshop /movingbikeshopbicicleta

Manutenção em bicicletas nacionais
e importadas, Speed e MTB

Aluguel
Mar do de

REPAROS RESIDENCIAIS

CHUVEIRO | CORTINAS | TORNEIRAS
VARAL DE TETO | PRATELEIRAS | VAZAMENTO

PEQUENAS PINTURAS | DESENTUPIMENTO
E SERVIÇOS EM GERAL

A sua casa em boas mãos!

marceloluccio@bol.com.br

9 9916-0627

DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
(protege o ambiente do Coronavírus)

DEPRESSÃO?
Você possui sen�mentos de tristeza profunda?

Sensação de vazio? Falta de energia?
Insônia ou sono excessivo? Alterações do ape�te?
Pensamentos suicidas?

Tem tratamento! Me ligue AGORA!

Consulta presencial
(Morumbi Medical Center)

Consulta ON LINE
(Zoom, Microso� Teams, Webex ou WhatsApp )

Psicóloga Simone Romanato – CRP 52.280

(11) 99600-9058

deliverymorumbi.com.br

Ligue AGORA!
 (11) 99161-4463

Destaque a sua 
empresa no mais novo 
portal de  no DELIVERY

MORUMBI

DELIVERY

#fiqueemcasa
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Ayran Pilates é referência regional em Fisioterapia. Conheça!

Email: contato@ayranpilates.com.br 

• Melhora da postura corporal

Os benefícios da fisioterapia na Ayran Pilates podem ser 
vistos tanto em relação aos aspectos preventivos quanto 
curativos.  Todos os exercícios orientados pelo 
fisioterapeuta direcionam para a recuperação de uma 
lesão ou na preparação física correta.

Na Ayran Pilates é imprescindível uma análise minuciosa 
da situação clínica do paciente, formulação de hipóteses 

diagnósticas, solicitação de exames musculares 
complementares e instituição de intervenções precisas e 
condicionadas para atingir todos os benefícios que a 
fisioterapia pode fazer.

• Diminuição de dores osteomusculares

Instagram: @ayranpilates
www.ayranpilates.com.br 

• Prevenção de lesões decorrentes do envelhecimento 
Entre outros.

As sessões de fisioterapia são determinadas conforme as 
metas terapêuticas a serem alcançadas e dependem muito 
da disciplina e também do empenho dos pacientes que 
executarão as práticas.

Agende sua sessão!

Veja alguns benefícios que a fisioterapia da Ayran Pilates 
traz para você

WhatsApp: (11) 95081-8421

Ayran Pilates
Rua David Bem Gurion, 1001

• Auxílio nos transtornos respiratórios

Dra Maricelia, da NutraBambini, fornece dicas preciosas sobre aleitamento materno

Estamos falando do alimento padrão ouro em nutrição 
infantil, com a adequada oferta de nutrientes que o bebê 
precisa exclusivamente até os 6 meses de vida e, pelo 
menos até os 2 anos, com a alimentação complementar. 
Um alimento bioativo, que muda sua composição de 
acordo com a idade e necessidade da criança. Rico em 
imunoglobulinas que favorece uma melhor resposta 
imunológica e prevenção de infecções virais, otites e 
alergias.

No último mês comemoramos o Agosto Dourado, mês da 
campanha que apoiou e incentivou o aleitamento 
materno. Não é porque o mês se encerrou que vamos 
deixar o tema pra lá, não é mesmo? A recomendação é da 
Dra. Maricélia Cirilo Gonçalves, da NutraBambini. 
“Favorecer, estimular e apoiar o aleitamento materno é 
para toda a vida”, explica.

É claro que existem algumas situações que exigem 
tratamentos e abordagens especiais. Bebês que sofrem de 
Alergia à Proteína do Leite de Vaca ou Doença do Refluxo 
Gastroesofágico, por exemplo, apesar do esforço das mães 
em seguir uma dieta adequada, acabam precisando do uso 

de fórmulas especiais para otimizar o tratamento e 
nutrição. E nesses casos um bom profissional pode 
orientar o momento certo para cada passo ser dado.
Não é menos mãe quem, por alguma razão, não pode 
garantir o aleitamento ao seio materno. Vamos sempre, 
encorajar, apoiar e empoderar essas mães!

Além de tudo isso, é barato, prático e ecologicamente 
sustentável. Sejamos todos nós, profissionais, familiares e 
cuidadores,  grandes acolhedores dessas mães, 
incentivando o Aleitamento Materno.

Dra. Maricelia Cirilo Gonçalves – CRM 115.281/SP
Gastropediatria / Nutrologia Pediátrica / Pediatria Geral
Av. Giovanni Gronchi, 6195, sala 612 

NutraBambini Especialidades Pediátricas

Tel. (11) 3791-7864Os estudos já apontam claramente o efeito protetor do 
leite materno na prevenção da obesidade e também 
garante a melhor formação do sistema nervoso central, 
garantindo o desenvolvimento cognitivo. Amamentar 
reduz o risco de depressão pós-parto, protege a mãe 
contra o câncer de mama e ovários e ajuda na recuperação 
do peso pré-gestacional.

Instagram: @dramaricelia
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Ótica

TRABALHAMOS COM MULTIFOCAIS

L E N T E S D E C O N T A T O

Shopping Portal
Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 1.269 - Lj 1A

www.oticalottus.com.br

3744-7229         96094-8574
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Consultório Guedala adverte: estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia

Sabe-se que as mulheres são mais propensas do que os 
homens a sofrer com ansiedade e estresse. Mas há outros 
fatores de riscos que independem do gênero: alimentação 
desregrada, doenças pré-existentes, ausência de 
acompanhamento psicológico, sedentarismo e necessidade 
de sair de casa para trabalhar.

Psicóloga Simone Romanato – CRP 52.280

Dica da psicóloga para lidar com estresse durante a 
pandemia: estabelecer uma rotina de sono regrado, 
exercícios físicos e se ocupar com livros e meditação no 
tempo livre. “Estabeleça um horário fixo para acordar e 
escolha coisas para fazer, nem que seja limpar a casa”, diz 
Romanato. “A pressão social em tempos de isolamento pode 
impor ainda mais estresse às pessoas. Esse período da 
quarentena não é o momento de mudar seus hábitos 
radicalmente. Isso pode gerar mais angústia. Respeite seu 
estilo de vida e seus limites”, recomenda.

WhatsApp: (11) 99600-9058   
Instagram: @simoneromanatopsicologa

Segundo a psicóloga Simone Romanato, do Consultório 
Guedala, o número de casos de depressão quase dobrou, 
enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram 80% nos 
últimos meses. Os problemas de saúde mental estão 
crescendo em escala preocupante durante a pandemia do 
novo coronavírus. 

LinkedIn: Simone Romanato

Para a depressão, as causas apontadas são idade avançada, 
ausência de crianças em casa, baixo nível de escolaridade e 
presença de idosos no ambiente doméstico. A psicóloga 
relata um agravamento preocupante desde o início da 
quarentena. O crescimento nos casos de depressão foi de 
4,2% para 8%, e os casos de crise aguda de ansiedade 
apresentaram um salto de 8,7% para 14,9%. Segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), os percentuais médios na 
população são de 8,5% para estresse, 7,9% para ansiedade e 
3,9% para depressão. Simone Romanato sinaliza que quem 
recorreu à psicoterapia na internet com consultas “on line” 
apresentou índices melhores de estresse e ansiedade. 
Quem praticou exercícios físicos, sobretudo aeróbicos, 
também teve um desempenho melhor do que as pessoas 
que não fizeram nenhuma atividade.

Mercearia da Saúde investe em linha aroma�zada de álcool em gel

Mercearia da Saúde Farmácia e Manipulação Humana e 
Veterinária

Dê um pulo na Mercearia da Saúde e veja a completa linha 
de produtos à disposição. E deixe um cheirinho agradável em 
suas mãos...

A Mercearia da Saúde, sempre atenta aos hábitos de 
consumo da população – e, em especial, dos moradores do 
Morumbi – ingressou nessa corrente. Mas fez mais do que 
isso: colocou em suas prateleiras uma linha de produtos 
aromatizados, com destaque para Lavanda, Lemongrass e 
Mentolado. Tem sido um enorme sucesso, pois não há quem 

não se encante com os aromas dessa família. Se é pra usar 
álcool em gel por todo o tempo, várias vezes ao dia, que seja 
com aromas agradáveis!

De acordo com Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o consumo de 
álcool em gel no Brasil cresceu de 200 toneladas (janeiro a 
maio de 2019) para 6,3 mil toneladas neste ano. As razões 
foram óbvias para esse monumental aumento... e tomara 
que continue assim: sinal de que a população brasileira, na 
medida do possível, conscientizou-se da importância de 
realizar a correta higienização das mãos para se prevenir do 
coronavírus. WhatsApp: (11)96645-2657

Facebook: /merceariadasaude

Tel: (11) 3746-7088 / 3854-0714

Instagram: @merceariadasaude
www.merceariadasaude.com.br 

A. Dr. Guilherme Dumont Villares, 323 

Facebook: merceariadasaude
atendimento@merceariadasaude.com.br 



PRÓD GO
Filho

Clínica de Reabilitação de 

Dependentes Químicos

DIGA NÃO
ÀS DROGAS!

AJUDE-NOS A RECUPERAR VIDAS!

4616-8336 / 4703-2190

Tratamento contra a dependência de drogas e álcool Tratamento contra a dependência de drogas e álcool 
com base na  e terapia com base na  e terapia PALAVRA DE DEUSPALAVRA DE DEUS
ocupacional e acompanhamento Psicologico.ocupacional e acompanhamento Psicologico.

Tratamento contra a dependência de drogas e álcool 
com base na  e terapia PALAVRA DE DEUS
ocupacional e acompanhamento Psicologico.
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Doctor Feet dá dicas sobre a prevenção e tratamento do olho-de-peixe

Para prevenção, use sapatos ou sandálias em lugares 
propícios à contaminação e mantenha seus pés limpos e 
secos. Em caso de rachaduras ou fissuras nos pés, em 
decorrência do ressecamento excessivo, procure uma 

podóloga para fazer o desbaste dos calos e calosidades e faça 
uma hidratação profunda.
Cuide bem de seus pés! Em caso de dúvidas, agende uma 
avaliação gratuita.

Esse agente é bastante contagioso e a transmissão do vírus 
ocorre na maioria das vezes através de pequenas lesões na 
p e l e  ( b o l h a ,  co r te s ,  a r ra n h õ e s ,  p o r  exe m p l o ) , 
principalmente em ambientes quentes e úmidos e pode 
acometer pessoas de qualquer idade, inclusive crianças. O 
olho-de-peixe pode causar desconforto e dor ao caminhar e 
na prática de exercícios físicos e pode ser identificado por 
pontinhos pretos sobre a pele.

Doctor Feet – Podologia e Produtos Ortopédicos, Médicos 
e de Conforto para os Pés
Av. Giovanni Gronchi, 5930, Piso Térreo

Popularmente conhecido como olho-de-peixe, um tipo de 
verruga que surge na planta do pé, trata-se de uma doença 
de pele causada por um vírus que pode penetrar na pele ao 
andar descalço em locais contaminados, como, por exemplo 
piscinas, chuveiros e vestiários de uso público, clubes, na 
praia e centros esportivos.

Morumbi Town Shopping

A clínica de podologia Doctor Feet no Morumbi Town 
Shopping tem uma equipe de podólogas capacitadas, 
formadas pelo Senac, aptas a identificar as verrugas 
plantares (olho-de-peixe) e realizar o tratamento adequado. 
A Doctor Feet é a maior rede de podologia do Brasil, com 
lojas em quase todos os estados do Brasil.

Tel.: (11) 3502-6740 / (11) 3502-6741

Primeira providência: não esprema a verruga! Isso pode 
espalhar o vírus e mais verrugas podem aparecer. Um 
dermatologista ou uma podóloga experiente pode 
identificar o olho-de-peixe com facilidade (que pode ser 
confundido com um calo) e realizar o tratamento.

WhatsApp: (11) 99197-4545

Studio Fit destaca a importância de emagrecer com saúde

Já as dietas milagrosas por longos períodos favorecem o 
catabolismo muscular (perda de massa magra), o que 
deixará a pele flácida e sem vida, acelerando o processo de 
envelhecimento. Sem contar que a falta de vitaminas e 
minerais levam à má qualidade da pele, das unhas, dos 
cabelos, diminuição da libido, cansaço, entre outras coisas. 
Ingerir uma quantidade calórica muito abaixo do 
metabolismo obrigará seu organismo a poupar energia, e 
isso NÃO se transformará em perda de gordura!

No processo de emagrecimento, o ideal é primeiro buscar a 
saúde e adquirir hábitos saudáveis. O emagrecimento será 
uma consequência. Dietas milagrosas com pouco valor 
nutricional podem até resolver num curto período de 
tempo, mas se mostraram ineficientes a longo prazo. Quem 
aguenta tomar sopa ou shakes a semana inteira? Quem 
aguenta ficar contando pontos quando se come? Quem 
aguenta só comer proteínas e gordura? 

É preciso considerar a prática de atividades físicas, mais o 
que praticar? Qual a melhor atividade para emagrecer? 
Aquela que você gosta! Isso mesmo! A prática diária e a 
rotina saudável irão fazer toda diferença em sua saúde e 
autoestima
Hoje em dia temos muitas opções. Não gosta de nada? A dica 
do Studio Fit é experimentar as mais variadas atividades. 
Você acabará se identificando com alguma modalidade. 
Além disso, compreender o básico da alimentação, como 
saber diferenciar proteínas, gorduras e carboidratos, é 

essencial. Contrate um profissional da área de nutrição e 
educação física para acompanhamento.
 O StudioFit conta com uma equipe especializada em cuidar 
de você! Nutricionista, fisioterapeuta e professora de 
educação física. Agende seu horário! 

Studio Fit Thais Rezende
Fisioterapeuta Dermato funcional
Av. Giovanni Gronchi, 6195 
sala 1314/1315
Telefone: (11) 2729-4006
Whatsapp: (11) 96769-2404

Instagram: @studiofithaisrezende
 (11) 95751-0991
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Do�ore Odontologia dá dicas sobre clareamento dental. Entre nessa!

dottoreodontologia@gmail.com 

Se você está insatisfeito com seu sorriso por conta de 
manchas ou dentes escurecidos, o clareamento dental pode 
ser a técnica indicada. O processo consiste em utilizar 
produtos à base de peróxido de hidrogênio, que, quando em 
contato com a superfície dos dentes, conseguem quebrar as 
moléculas pigmentadas.

Em ambos, os cuidados se repetem: diminuir o consumo de 
alimentos e bebidas com corantes, como café, molho 
vermelho e vinho, optar por canudos para ingestão de 
líquidos, evitar cigarros e manter uma rotina de cuidados 
com a higiene dental. O uso de enxaguantes bucais coloridos 
ou que contenham álcool em sua composição é descartado.

Dra. Silmara Dottore - CROSP 83900 - Cirurgiã Dentista 
formada pela Universidade de Guarulhos

Tel.: (11) 5841-9997

A Dottore Odontologia ensina que há dois tipos de 

clareamento dental: o feito no consultório e o caseiro 
supervisionado. No primeiro caso, o gel clareador é aplicado 
nos dentes após a realização de uma limpeza e proteção da 
gengiva. Ele é ativado através de um laser ou luz led, sendo 
necessárias pelo menos três sessões para que o clareamento 
seja concluído.

Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, sala 1918

Dottore Odontologia

Não há muitas barreiras que impeçam o paciente de realizar 
o clareamento dental. Desde que toda a cavidade bucal 
esteja em um bom estado de saúde, é possível fazer o 
tratamento sem problemas. As contraindicações são para 
pacientes que possuam problemas bucais como cáries e 
doenças periodontais. Grávidas e menores de 16 anos 
também não devem realizar o clareamento.

WhatsApp: (11) 97142-8065

Instagram: @dottoreodontologia
www.dottoreodontologia.com.br  

Já o caseiro mais comum é com o uso de moldeira e gel 
clareador. A moldeira é um dispositivo de silicone feito sob 
medida, de forma que se encaixa perfeitamente na arcada 
dentária do paciente. Nela, aplica-se o gel clareador que vai 
entrar em contato com os dentes de 30 minutos a uma hora. 
Normalmente, o tratamento costuma durar cerca de três 
semanas.

Brinquinho com Carinho explica por que furar a orelha do bebê com brinco estéril

Veja o que diz a Anvisa: “a perfuração do lóbulo auricular 
deverá ser feita com aparelho específico para esse fim e que 
utilize o brinco como material perfurante. Parágrafo único. É 
vedada a utilização de agulhas de aplicação de injeção, 
agulhas de suturas e outros objetos para a realização da 
perfuração.”
Na Brinquinho com Carinho, os brincos usados para 

perfuração são da marca Studex, o dispositivo descartável 
do System 75 foi projetado para que, mesmo depois de 
inserida no equipamento para perfuração, mantenha a total 
esterilização e assepsia. Dessa forma a aplicação é feita sem 
contato manual. Neste dispositivo, o brinco e a tarraxa ficam 
fixos e a aplicação pode ser feita com o bebê deitado. O 
aplicador insere o brinco e a tarraxa ao mesmo tempo. 
Cada par de brincos System 75 é apresentado em duas 
cápsulas individuais esterilizadas, contendo um brinco e 
uma tarraxa cada uma. Dessa forma é possível usar uma 
cápsula sem comprometer a esterilização da outra. 
Disponíveis em oito lindos e delicados modelos, os brincos 
Baby tem postes de perfuração mais finos e mais curtos que 
se ajustam confortavelmente às pequenas orelhinhas.

Por que não furar as orelhas de bebês com os brincos que 
são presentes de avós ou madrinhas? Esses brincos não são 
os indicados! Por penetrarem a pele, não devem ser 
uti l izados materiais que não sejam esteril izados 
adequadamente, ou seja, em autoclave, mesmo que sejam 
de ouro ou “feitos para bebês”. Poderão ser usados depois 
da cicatrização.

WhatsApp: (11) 96343-6261
Caroline Wieczorek

brinquinhocomcarinho7@gmail.com

Brinquinho com Carinho

Veja alguns cuidados fundamentais para uma boa 
cicatrização: higienização, evitar atritos no local, usar 
apenas soro fisiológico para limpeza e realizar a troca da joia 
após o período de cicatrização. Brinquinho com Carinho 
atende com hora marcada e no conforto da sua residência. 
Agende seu horário!
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Psicoterapeuta Eliana Barrella sinaliza os traços caracterís�cos da compulsão por compras

Procure a ajuda de um psicólogo para entende melhor seu 
caso. Ele irá orientá-lo a entender o que o impulsiona a 
comprar  e  qua is  são  os  mot ivos  e  os  gat i lhos 
desencadeadores, usando ferramentas específicas para 
trabalhar seu pensamento e suas crenças. E estabelecerá 
metas para mudança de comportamento. Na psicoterapia, 
portanto, o paciente compreende o motivo que o levou à 
compulsão por compras, ao mesmo tempo em que começa a 
vivenciar novos padrões de comportamento, ou seja, a obter 
prazer com atitudes mais saudáveis.

Eliana Frigerio Barrella

De acordo com a psicoterapeuta Eliana Barrella, que possui 
consultório aqui no Morumbi, há um indício bastante 
frequente nas afirmações de pacientes que abordam esse 
tema da “compulsão por compras”. Frases como “eu não 
percebi quando fiquei assim”, "eu sei que é prejudicial, mas 
não consigo me controlar ", "sinto vergonha por agir dessa 
forma" tornam-se frequentes.
Uma pessoa não se torna consumista do dia para a noite. 
Geralmente, o consumismo vem de uma sequência de 
comportamentos compulsivos do indivíduo. Por exemplo, se 
uma pessoa faz uma compra de roupas porque há tempos 
não comprava e realmente o armário estava precisando de 
uma renovada, isso não faz com que essa pessoa seja 
compulsiva.
É uma doença? Pode-se dizer que o consumismo é uma 

doença psicológica. Isso significa, basicamente, que uma 
pessoa consumista não consegue controlar a vontade de 
comprar. Além da falta de autocontrole, o consumismo 
desencadeia forte ansiedade. Outro fator importante é o 
descontrole financeiro. Mergulha-se em dívidas. Essa 
compulsão pode desencadear diversos outros problemas, 
inclusive nas relações interpessoais. Estouram-se os limites 
de seus cartões de crédito, adquirem-se novos cartões e 
“não sossegam” até utilizarem todo o limite... É um ciclo.
O tratamento para esse tipo de problema precisa ser 
bastante específico. Isso porque, apesar de os sintomas 
serem parecidos, cada indivíduo tem crenças e motivações 
próprias que o levam ao comportamento compulsivo. 

WhatsApp: (11) 94258-0306
eliana.frigerio@yahoo.com.br 

Psicoterapeuta
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Você sabia que nosso bairro tem uma unidade do Colégio Obje�vo?

A estrutura do Colégio Objetivo-CSA foi plasmada para 
a t e n d e r  à s  ex i g ê n c i a s  d e  s e g u ra n ç a  e  s a ú d e , 
proporcionando aos seus estudantes um ambiente propício 
ao aprendizado e à prática de sociabilidades sem, contudo, 
olvidar a tranquilidade dos pais. 

Rua Aparaó, 32 - Vila Sonia

Instagram: @objetivocsa

Objetivo CSA

O Colégio Objetivo-CSA foi fundado em 2005 
na região do Butantã para oferecer à 
c o m u n i d a d e  u m  s i s te m a  d e  e n s i n o 
d i fe re n c i a d o,  p a u ta d o  p e l o  va l o r  à 
aprendizagem, parceria,  tolerância e 
crescimento do indivíduo em seus mais 
amplos aspectos.

Igualmente, vem reformulando sua grade curricular de 
acordo com as reformas do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio que estão sendo implementadas. Isso confere ao 
Colégio Objetivo-CSA a possibilidade de oferecer aos seus 
estudantes  um curr ículo amplo e  di ferenciado, 
harmonizando o aprendizado às opções de seus alunos.

A Educação Básica do Colégio Objetivo-CSA 
(do Ensino Fundamental I ao Médio) é 
ministrada por um quadro de professores 

minuciosamente selecionados pela coordenação 
psicopedagógico e corpo diretivo da instituição. Seu quadro 

docente conta com profissionais graduados e pós-
graduados por renomadas e tradicionais universidades 
públicas e privadas.

O Colégio Objetivo-CSA acredita na parceria entre a 
instituição, seus profissionais, estudantes e, sobretudo, com 
as famílias que nos confiam a vital tarefa de contribuir para o 
desenvolvimento de seus filhos.

Telefone: 11 2364-7534
Facebook: objetivocsa

www.objetivocsa.com.br



O Caminhando é uma ONG, sem fins lucrativos, que oferece 
gratuitamente SERVIÇOS SÓCIO EDUCACIONAIS a mais de 180 

JOVENS COM DEFICIÊNCIA intelectual, deficiência auditiva e 
deficiência física.

CAMINHE CONOSCO E FAÇA A DIFERENÇA NA VIDA DESSA MOÇADA!

11 5541-8845

Saiba mais sobre o nosso projeto! Acesse: www.caminhando.org.br

FALE COM A GENTE!

Agência: 6543-9 
C/C: 048400-8

Agência: 7486-0
C/C: 04444-4

CNPJ: 61.581.773/0001-01

VOCÊ PODE FAZER DOAÇÕES DE QUALQUER VALOR E AJUDAR 
A FINANCIAR ESTA CAUSA SOCIAL DA MAIOR RELEVÂNCIA.

giromorumbi.com.br/ong-caminhando

Se preferir, faça sua doação 
direto via PagSeguro

Acesse:
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Como preparar as crianças para a retomada das aulas presenciais 

www.piupiueei.com.br  
Facebook: /piupiueei 

Tel.: (11) 3743-2449 / 3742-8280
Av. Marechal Juarez Távora, 220, Morumbi

WhatsApp: (11) 93351-3536

Durante a pandemia, encontramos experiências muito 
diferentes entre as famílias. Houve aquelas que 
mergulharam num confinamento profundo, outras que 
reduziram contatos ou mudaram completamente suas 
rotinas e hábitos. Essas diferentes experiências fizeram com 
que as crianças percebessem a realidade com suas perdas e 
ganhos, também, de formas diferentes. 
O mesmo deve acontecer quando as aulas retornarem. 
Algumas crianças irão à escola de forma menos preocupada, 
outras com muitos receios, outras com seus lutos e questões 
emocionais afloradas, enquanto outras não irão neste 
primeiro momento. Validação emocional: esteja atento às 
emoções, expectativas e desejos de seu filho. Respeite, 
valorize e considere as suas emoções. 
• Ludicidade e afetividade: dose as informações em 

medidas que sejam adequadas à idade, de forma lúdica e 
afetiva, para que não se formem traumas ou bloqueios. 
• Previsibilidade: converse sobre o retorno à escola, as 
diferenças que irá encontrar, pergunte sobre expectativas, 
desejos e o ajude a perceber a nova realidade como positiva. 
“Que bom que temos todos esses protocolos. Sem eles, não 
poderíamos voltar a ver os amigos e a professora”. 
• Parceria e equilíbrio: cuide também da relação que você 
tem com a escola e com a professora. 
• Diferentes realidades: nem todas as crianças poderão 
voltar e é importante explicar isso ao pequeno. Assim o 
ajudamos a desenvolver a empatia: “posso entender qual a 
minha realidade, a realidade dos meus amigos e a 
importância de respeitar as diferenças”.

Piu-Piu Escola de Educação Infantil e Berçário

Instagram: @piupiueei

Colégio Modular aprimora aulas online com apoio da Rede Pitágoras

Rua Clementine Brenne, 378

Visando o bem-estar dos alunos, com o melhor 
aprove i tamento  educac iona l  d iante  das  atua is 
circunstâncias, o Colégio Modular não cruzou os braços 
durante a quarentena e está investindo pesado no conteúdo 
online. Uma das medidas foi ingressar no congresso da rede 
Pitágoras, que possui um material didático pioneiro na 
incorporação de alterações da BNCC (Base Natural Comum 
Curricular), que é o documento normativo para as redes de 
ensino e suas instituições públicas e privadas – referência 

obrigatória para elaboração dos currículos escolares e 
propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino 
fundamental e ensino médio.

Facebook e Instagram: @colegiomodular

Com enfoque 100% virtual atualmente, o Modular irá buscar 
muitas inovações que serão implantadas no decorrer do 
próximo ano, com novas ferramentas e recursos de 
aprimoramento de sua plataforma digital. Um deles é o 
Matific, específico para aulas de Matemática, que ficaram 
muito mais leves com a adoção dessa ferramenta, utilizando 
métodos e dinâmicas de jogos na resolução de problemas 
ligados à matéria. Já o Cloudlabs facilita a realização de 
experiências de Física, Química e Biologia. Agora, os alunos 
poderão fazer as simulações dos experimentos no ambiente 
totalmente interativo. 

www.colegiomodular.com.br 

Morumbi
Tel: (11) 3742-8194

Colégio Modular
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A 2AP Imóveis, tradicional empresa do ramo imobiliário 
daqui do Morumbi, esclarece: a assinatura eletrônica 
refere-se a qualquer forma de autenticação de autoria que 
se utilize dos meios digitais. Trata-se de um termo mais 
amplo, que envolve assinatura eletrônica por login/senha 
(como no acesso a plataformas bancárias), autenticação 
por biometria, firma digitalizada, reconhecimento do IP 
relacionado a e-mails e, é claro, a assinatura digital,  
que, por sua vez, promove essa confirmação por meio de 
um complexo conjunto de fórmulas matemáticas, as quais 
relacionam um código algorítmico ao seu emissor.
Esse processo é feito por meio de um certificado digital 
emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), entidade 
que detém fé pública para chancelar o procedimento tal 
qual um órgão de emissão de documentos como o Detran 
ou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).
Há diversos diplomas legais que confirmam a validade 
jurídica dos muitos modelos de firma eletrônica, inclusive 

da que se usa da inserção de login e senha em 
uma plataforma específica para fixação do 
autógrafo. Na verdade, são raros os atos 
j u r í d i c o s  e m  q u e  a  l e i  d e t e r m i n a 
exclusivamente a assinatura digital. 
A assinatura eletrônica é a forma mais 
simples e eficiente de prover validade de 
documentos e, por isso mesmo, é também a 
mais utilizada! Por meio de ferramentas 
adequadas para garantir a segurança do 
processo, qualquer pessoa pode aplicar sua 
assinatura em um documento eletrônico de 
maneira rápida e eficaz.

Neste mundo cada vez mais virtual e digitalizado, surge a 
dúvida para quem transaciona algum imóvel: como fazer 
uma assinatura eletrônica de forma descomplicada?

Proporcionando agilidade à concretização de 
negócios, a assinatura eletrônica costuma ser 
usada em contratos de aluguel, planos de 
saúde, compra e venda, notificações jurídicas 
e aquisição de produtos e serviços em geral.

2AP Imóveis
Rua Jamanari, 330, cj. 205
Tel.: (11) 2384-2491
WhatsApp: (11) 98668-5794
Instagram: @2apimoveis
www.2apimoveis.com.br 

2AP Imóveis esclarece a importância da assinatura eletrônica nas transações imobiliárias
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Vai reformar a quadra ou o playground do seu condomínio? Veja essa dica da DuroService 

Se seu condomínio vai aproveitar o isolamento social – e 
estamos prestes a ingressar num relaxamento de uso das 
áreas comuns – para reformar quadras poliesportivas e 
playgrounds, o revestimento poliuretano pode ter diversas 
cores,  br i lhos e apresentar  acabamento l iso ou 
antiderrapante. É a melhor solução. Consulte a DuroService e 
garanta ótimo acabamento e preços competitivos.

O revestimento poliuretano substitui os pisos cerâmicos e 
vinílicos, proporcionando maior durabilidade, assepsia e 
estética, e podem ser utilizados em pisos novos ou 
recuperando pisos antigos que possuam irregularidades na 
superfície, como buracos, trincas e fissuras, por intermédio 
do uso de argamassa polimérica – esse recurso garante uma 
excelente planicidade no piso acabado.

A alta tecnologia desenvolvida em tintas para piso nos 
últimos anos, através dos laboratórios da empresa Bayer, 
vem se destacando no mercado devido à alta resistência à 
a b ra s ã o,  a u m e n ta n d o  a  r i g i d e z  d a  s u p e r f í c i e , 
impermeabilidade, resistência química, facilitando a 
limpeza, excelente aspecto visual e resistente aos raios 
ultravioletas.

DuroService
Almir Hesser
WhatsApp: (11) 99192-2333
almir@duroservice.com.br
www.duroservice.com.br 
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Que tal fazer fotos que influenciam na decisão de compra nos mercados de vendas digitais?

WhatsApp: (11) 97528-0051
Facebook: patriciapaixaofotografia

Esbarramos todo o tempo nas mídias sociais em 
fotografias de artigos à venda. Esse estilo de fotos chama-
se “still”, que designa imagens de objetos e produtos. Ele 
pode estar presente nos anúncios daqui da Giro Morumbi, 
nas mídias sociais ou no site do fabricante.

Clicadas geralmente em estúdio, com uma perfeita 
iluminação, as fotos still da fotógrafa Patrícia Paixão são 
meticulosamente produzidas, levando-se em conta, além 
da luz, o fundo que será usado (real ou aplicado). Quer 
provocar uma boa impressão em seu site ou nas redes 
sociais com os seus produtos? Fale com o Patrícia!

Patrícia Paixão Fotografia

Instagram: @patriciapaixaofotografia

A foto de um produto cumpre um papel fundamental, 
justamente porque o cliente não pode tocá-lo ou conferir 
sua textura, por exemplo. E é exatamente por isso que ela 
possui grande relevância para encantá-lo, gerar interesse e 
provocar a compra. Por demonstrar o produto, essa foto 
concentra diversas questões preparatórias, como valores 
de marca, filosofia de uso e tudo mais que se desejar 
transmitir ao comprador em potencial – fora os pontos 
fortes do produto, como design e/ou facilidade de 
aplicação do produto. E tudo isso vem antes do clique!

Muito mais complexa do que parece, a foto still não é um 

simples retrato do objeto à venda. A fotógrafa Patrícia 
Paixão explica que esse gênero de sua profissão é um 
valioso investimento de marketing! Com a proliferação dos 
meios digitais, ela pode também ser chamada de “foto e-
commerce”.

www.patriciapaixao.46graus.com 

Atual Publicidade dá a receita para inserir uma nova marca no mercado

Atual Publicidade e Propaganda
De acordo com a Atual, toda vez que você vai lançar uma 
nova marca, produto ou empresa, o primeiro passo é a 
definição do público-alvo. A quem o seu produto é dedicado: 
crianças, jovens, adultos, homens, mulheres? Em seguida, a 
ação é investir em estratégias de marketing que atinjam o 
seu público e desperte curiosidade, como campanhas que 
mostrem que vale a pena ele entender e pesquisar mais 

sobre aquele seu produto. Isso pode ser feito com landing 
pages explicativas, teasers, propagandas, stories, mídias 
sociais, influencers etc.

Essas são apenas algumas dicas para o seu lançamento de 
sucesso, lembrando que cada produto, marca ou empresa 
tem a sua estratégia de lançamento. Gostou dessas dicas? 
Consulte a Atual Publicidade e Propaganda e aprimore sua 
estratégia!

A Atual Publicidade e Propaganda é especialista neste tema. 
E dá algumas dicas a quem quiser se lançar com novos 
negócios. Mas que também fará a diferença a quem já está 
“de portas abertas”, mas não consegue atrair tantos clientes 
como gostaria.

WhatsApp: (11) 95856-1395
E-mail: contato@gamkt.com.br 
Instagram: @g.amktdigital

É também importante que você mostre a qualidade do seu 
produto. Pode ser no ponto de venda, com um unboxing ou 
até mesmo em um evento, reforçando a expectativa e 
ampliando a curiosidade pelo “uso”. Quarto passo: depois 
que você chamou a atenção do seu público-alvo para o 
produto é necessário criar um tipo de alerta para compra 
“imediata”, como um desconto na pré-venda, um brinde 
exclusivo, unidades limitadas, entre outros. Precisamos 
provocar a necessidade da compra. Ou até o medo da 
escassez! E mais uma etapa importante: otimize os seus 
meios de vendas. Tenha certeza de que está tudo certo e que 
seus clientes não terão nenhum problema na hora da compra 
efetiva.

Pergunte a qualquer empreendedor: o que mais lhe 
preocupa no instante de lançar sua nova marca? Certamente 
todos eles, dentre tantas dificuldades, citarão a seguinte 
dúvida: “como poderei ser notado?”

www.gamkt.com.br 
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Terras Gonçalves esclarece sobre a nova tendência de proteção de dados – LGPD  

Em 14 de agosto de 2018, após oito anos de debates e 
redações, o presidente Michel Temer sancionou a Lei Geral 
de Proteção de Dados do Brasil (LGPD) - Lei 13.709/2018, 
que inicialmente entraria em vigor 18 meses após sua 
publicação, mas já teve alterada a sua data de vigência por 
diversas vezes. Em decorrência do Covid-19, a medida 
provisória 959/2020 definiu, dentre outros pontos, que a lei 
de proteção de dados (com exceção das punições) entrará 
em vigor em 3 de maio de 2021. 

Para tanto é imprescindível o consentimento do indivíduo 

para a coleta e armazenamentos de dados por meio de uma 
autorização. Caso contrário, isso pode ser considerado uma 
infração. Ainda é prematuro afirmar sobre a necessidade de 
autorização a respeito do armazenamento de meros dados 
cadastrais, tais como telefone e e-mail. 

Diante do atual cenário mundial com o advento da pandemia 
do Covid-19, passamos a observar com mais clareza quando 
o assunto é a regulamentação das políticas de uso de dados e 
acesso à informação, com o surgimento de novas tendências 
globais. Ao que tudo indica, mesmo com todas as dificuldades para as 

implementações da LGPD, em principal, em tempos de 
pandemia, as organizações não poderão descansar com 
relação a quaisquer destas medidas, porque sua vigência se 
encontra a cada dia mais eminente.

Terras Gonçalves Advogados
Rua Aureliano Guimarães, 150/170 cj 103

Em verdade, a crise do Coronavírus tornou-se público o 
quanto a proteção e privacidade de informações podem ser 
violados. A lei, por si só, busca assegurar o direito à 
privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários, por 
meio de práticas transparentes e seguras, garantindo 
direitos fundamentais, bem como estabelecer regras claras 
sobre tratamento de dados pessoais. Como?

Morumbi

Uma das formas é com o estabelecimento de regras únicas e 
harmônicas sobre tratamento de dados pessoais, por todos 
os agentes e controladores que fazem tratamento e coleta de 
dados, o que na prática ainda é uma incerteza. Com isso, visa 
a lei, fortalecer a segurança das relações jurídicas e a 
confiança do titular no tratamento de dados pessoais, 
garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa 
das relações comerciais e de consumo, ou seja, trazer mais 
segurança jurídica. 

Resta esclarecer que, no bojo da nova lei, qualquer pessoa 
pode pedir, a qualquer momento, para ter acesso a todos os 
dados que uma empresa ou instituição pública mantém 
sobre si. A resposta deve ser gratuita e ser fornecida em até 
15 dias. Caso haja descumprimento da nova lei, as empresas 
e instituições estarão sujeitas a multas de até R$ 50 milhões 
por infração e também podem ser proibidas de continuarem 
coletando dados.

Dr. Renato Pires de Campos Sormani

Tel.: (11) 3501-1111
Facebook: terrasgoncalves

www.terrasgoncalves.com.br
Instagram: @terrasgoncalves
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Genial! A iCaiu nasceu para restaurar telas quebradas de iPhones. Mas, hoje, é bem mais do que isso

A iCaiu nasceu como uma empresa de remanufatura de telas 
de iPhones quebradas no Rio de Janeiro, vendendo essas 
telas originais - que se tornariam lixo eletrônico - para 
assistências fora da rede de autorizadas Apple. Após um ano, 
os sócios perceberam que essas assistências técnicas não 
ofereciam um serviço de nível adequado para seus clientes, 
algo esperado considerando-se que se trata de um device de 
alto valor, e, assim, a iCaiu decidiu abrir sua primeira loja. 

Instagram: @icaiu

E-mail: contato@icaiu.com.br / marketing@icaiu.com.br 

Os sócios identificaram mais uma dor enfrentada pelos 
consumidores: a grande insegurança e a falta de comodidade 

para comprar e vender aparelhos seminovos. Pensando em 
resolver esse problema, no final de 2019 a iCaiu lançou o 
primeiro marketplace de iPhones usados no Brasil, que 
intermedia a compra e a venda de usados entre pessoas 
físicas, oferecendo uma maneira confortável e segura para 
quem procura vender seu aparelho por um valor maior do 
que o oferecido por lojas e operadoras, ao mesmo tempo em 
que oferece aos compradores segurança na qualidade do 
aparelho, com a maior garantia do mercado (6 meses), 
facilidade de pagamento e preços mais baratos do que os 
praticados pela concorrência.

iCaiu Solução Completa Apple

Com um ambiente moderno e acolhedor, transparência nos 
preços e serviços prestados na frente do consumidor por um 
staff profissional e técnico, a iCaiu mudou os padrões do que 
se esperar de uma assistência técnica. Dessa maneira, houve 
a migração do negócio tipo B2B para ser uma empresa B2C, 
com foco direto na excelência de atendimento ao 
consumidor. Com o tempo, esse modelo se mostrou um 
sucesso. Em pouco mais de três anos, a iCaiu passou de uma 
única loja no Rio para 14 lojas (Rio e São Paulo), com 
expectativa de terminar o ano de 2020 com o total de 18 
lojas.

Tel.: (11) 4118-2688

Twitter: iCaiuOficial

Outra carência identificada foi a ausência quase total de 
empresas que oferecessem planos de proteção ou seguros. 
Pensando nisso, a empresa lançou o iCaiu+ Total, um plano 
de proteção para iPhones usados que cobre todos os tipos de 
danos causados ao aparelho com preços bem acessíveis.

www.icaiu.com.br

Av. das Nações Unidas, 14401 - cj  213

Facebook: icaiu

Apesar do maior foco residir nos iPhones, a iCaiu também 
trabalha com iPads, Apple Watches e, em breve, MacBooks. 
Ou seja, se você é dono de um celular e precisa de algum 
reparo – ou ainda quer adquirir um usado –, não há muito o 
que pensar: procure a iCaiu, especializadíssima em Apple.

Dia D Limpeza é a solução ideal para sua casa, comércio, pós-obra, pré-mudança ou escritório

Rua Olímpio Rodrigues da Silva, 137

Tel. / WhatsApp: (11) 99104-5989

Na Dia D Limpeza, os serviços podem ser combinados nos 
intervalos mais adequados a cada cliente, em função da 
necessidade: ele pode ser aplicado à sua casa, comércio ou 
escritório, além de pós-obras ou pré-mudanças, com visitas 
mensais, quinzenais ou semanais, sem custos (como 
encargos) adicionais.

Presente há oito anos no Morumbi, a Dia D Limpeza é uma 
empresa tradicional e conhecida por aqui. Especializada em 
todos os tipos de limpezas, sejam elas das mais profundas às 
mais rotineiras, as tarefas são sempre executadas por 
profissionais treinados e equipados. Os produtos utilizados 
nas limpezas são levados pela própria Dia D, que faz questão 
de usar uma linha própria para garantir a eficácia do serviço.

Dia D Limpeza

Morumbi

À base de peróxido de hidrogênio, os produtos de limpeza 
possuem alto poder de desinfecção, além de combinar várias 

etapas numa única aplicação: limpa, desinfeta, desodoriza e 
alveja! E ainda executa serviços de passadoria de roupas.

A  empresa  faz  orçamentos  sem compromissos . 
Experimente!

Facebook: Dia D Limpeza
Instagram: @diadlimpeza
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Elite Flores possui grande versa�lidade de produtos. Confira!

Com a aproximação de chegada da primavera, a bela “a 
estação das flores”, naturalmente as atenções voltam-se 
ainda mais ao segmento de floriculturas. Muito mais do 
que uma simples loja que “vende flores”, algumas delas se 
transformaram em verdadeiras “stores” de presentes, 
onde os arranjos florais são apenas um dos produtos à 
venda.

Tel.: (11) 3739-0404

Mas e as flores? Como no restante do ano, a empresa 
intensifica a qualidade e o comprometimento com o 
cliente nesse período de chegada da Primavera, 
entendendo que sua atividade não está apenas 
relacionada à estética, mas à pontualidade na entrega, ao 
esmero utilizado nos arranjos, ao cordial atendimento no 
balcão de loja e à logística do atendimento delivery.

WhatsApp: (11) 94020-3907

A Elite Flores acredita que, na condição de uma das 
maiores floriculturas de São Paulo, sua vocação é se 
apresentar como verdadeiras lojas de vendas de emoções 
e sentimentos. Se você não quiser ir até a loja, todo o 
cardápio de produtos e serviços pode ser adquirido online, 
através do site www.eliteflores.com.br .

Esta é a característica da Elite Flores. Dotada de cestas de 
cafés-da-manhã, pelúcias, perfumes (O Boticário e 
Natura), chocolates, vinhos, canecas, copos, vidros, 

almofadinhas, porta-retrato, balões e muito mais, a Elite 
mescla esses ingredientes e cria verdadeiras obras de arte 
para presentear entes queridos.

Instagram: @eliteflores

Elite Flores
Av. Dr. Guilherme D. Villares, 2013

www.eliteflores.com.br  

El te
flores

M O R U M B I

Cabine de pintura de padrão internacional faz a diferença na Cristal Care 

E isso não é tudo: a Cristal Care é especializada em 
"detalhamento automotivo", que é um processo de lavagem, 
polimento e tratamento muito mais aprimorado que o 
convencional, e oferece o que há de melhor em tratamento e 
proteção de pintura há mais de 10 anos no mercado. O alto 
nível de treinamento e especialização da equipe de técnicos 
possibilitou, porém, a ampliação desse escopo de trabalho, 
buscando novas (e rápidas) soluções para pintura artesanal e 
funilaria “prime” – inclusive com o martelinho de ouro –, 
recuperação e repintura de rodas, aplicação de Insulfilm e 
pel ícula anti-vandal ismo, além de instalação de 
equipamentos de áudio e entretenimento.

Instagram: @cristalcare_

Cristal Care 

Quando o seu carro está bem cuidado, além do uso diário 
com maior higiene e boa aparência, ele sempre valerá mais 
do que os demais modelos semelhantes na hora da revenda. 
E não há nenhuma empresa mais competente para executar 
pequenos reparos e aprimorar a estética do seu carro do que 
a Cristal Care.
Ao levar seu carro ali na avenida Giovanni Gronchi, 6073, 
você não fica com aquela sensação de estar numa “oficina 
mecânica” tradicional. A limpeza do local é exemplar, bem 
como há uma confortável recepção para que os proprietários 
aguardem os reparos rápidos de seus carros. Tudo muito 

adequado à proposta de ser a referência para reparos 
automotivos “express” em toda a região do Morumbi. 

Avenida Giovanni Gronchi, 6073, Morumbi

Whatsapp: (11) 96872-2920

Estética e Detalhamento Automotivo

Tel. (11) 5685-0189

Facebook: /cristalcareesteticaautomotiva

Um dos diferenciais da empresa, além do constante 
treinamento dos profissionais e busca de novas tecnologias, 
reside na cabine de pintura com padrão internacional. Caso o 
seu carro necessite da repintura de alguma parte da lataria, o 
padrão de qualidade do serviço executado nesta cabine será 
um tremendo diferencial. É bem diferente de outras oficinas 
que somente aplicam a tinta e, naturalmente, proporcionam 
um resultado final desigual no acabamento da tonalidade.

Antes

Depois
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Venda de bikes dobra no Brasil: e a Moving Bike Shop está aqui para te atender

Aqui no Morumbi, nós temos a Moving Bike Shop, que 
também está surfando essa onda da alta nas vendas de 
bikes novas – tanto que mudou recentemente seu 
endereço e se transferiu para uma loja muito maior. A 
vantagem da “nossa” loja é que ela promove diversas 
outras atividades, como consertos, reformas, venda de 
acessórios, locação, revisões... Na Moving Bike Shop, você 
encontra tudo para a sua bike!

De acordo com a Aliança Bike (Associação Brasileira do 
Setor de Bicicletas), o mercado vive um momento histórico 
no Brasil. No início da quarentena, o setor já vinha 
experimentando um expressivo aumento de 50%, quando 
comparadas as vendas de maio e junho deste ano ante o 
mesmo período de 2019. Entre junho e julho, porém, o 
incremento nas vendas foi de 118%. O levantamento foi 
feito após uma pesquisa com diversas empresas 
associadas à entidade.

A alta procura segue uma tendência encontrada em várias 
partes do mundo por conta da pandemia: aos poucos, com 
a retomada das atividades, as pessoas estão procurando 
um meio de transporte mais seguro, para manter o 
máximo de distanciamento social possível.

Moving Bike Shop
Rua Dr. Luiz Migliano, 1100, loja 25
Tel / Whatsapp: (11) 3136-0532
Instagram: @movingbikeshop
www.movingbike.com.br 

Com alfaiataria própria, isto é, o cliente tem a convicção de 
que o caimento será impecável, pois não há ninguém 
melhor do que a própria equipe da loja para executar 
aqueles pequenos ajustes (barra de calça ou de mangas, 

por exemplo).  E o melhor: sem nenhum custo extra para 
as peças adquiridas na loja. Mas isso não é tudo. Reginaldo 
investiu também da grade de tamanhos. Há camisas até o 
número 8, contemplando os mais “gordinhos”. 

Shopping Portal

Neste mês, a Vettilo Moda Masculina está executando 
uma promoção pra lá de especial. Blazers, ternos, paletós, 
suéteres, cardigans, malhas e blusas terão descontos 
progressivos: uma peça, 10%. Se o cliente adquirir duas 
peças, o desconto é de 20%. Mas não acabou: três peças, 
30%. Na Vettilo, você ainda encontra meias, cuecas, 
camisetas, bermudas, cintos, jaquetas, shorts, pijamas. E 
tudo com excelência em qualidade, bom gosto e 
atendimento. Na Vettilo, o homem sai sempre bem 
vestido.

Vettilo Moda Masculina

Tel.: (11) 4304-0514

www.vettilo.com.br 

Facebook: vettilomodamasculina
vettilo@vettilo.com.br  

Av. Guilherme D. Vilares, 1269, loja 2 A
Quer combinar qual idade impecável,  produtos 
diferenciados, preços imbatíveis e atendimento 
personalizado numa única loja de moda masculina? Pois o 
fundador da Vettilo, Reginaldo Vettilo, trilhou o caminho 
do empreendedorismo após atuar em outras grifes e 
resolveu aplicar tudo o que conhecia em sua própria loja. A 
Vettilo Moda Masculina é o resultado disso.

WhatsApp: (11) 98251-0694

Instagram: @vettilomodamasculina

Ve�lo Moda Masculina faz uma promoção sensacional neste mês
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Ó�ca Lo�us adota novíssima tecnologia para tomada de medidas na escolha de óculos

Se você já conhece a Ótica Lottus, sabe que ela é referência 
na região para artigos relacionados a óculos, lentes, óculos 
de sol e tudo o mais. Mas uma empresa de ponta como a 
Ótica Lottus sabe que sempre precisa ir além, provendo 
qualidade não só nos produtos e no atendimento, mas 
também nos serviços prestados ao cliente.

Experimente confeccionar seus óculos na Ótica Lottus. 
Qualidade, atendimento e tecnologia nos serviços!

Av. Guilherme Dumont Villares, 1269, loja 1

De olho em novas tecnologias disponíveis no mercado, a 
loja adquiriu um aparelho chamado Fitpad2, produzido 
pela Essilor, que resolve essa dúvida histórica na escolha da 
armação e na tomada de medidas: trata-se de um iPad com 
um aplicativo já instalado, que é compacto, preciso e 
seguro. O aparelho registra as imagens (até quatro 
modelos por tela), proporcionando ao cliente a 
comparação posterior de qual armação ficou melhor em 
seu rosto! Mas faz mais do que isso: as medidas são 
tomadas digitalmente de forma precisa, tanto para perto 
como para longe, sem erros de posicionamento.

Shopping Portal
Tel: (11) 3744-7229

Email: atendimento@oticalottus.com.br 
Instagram: @otica.lottus 

Ótica Lottus

Desde sempre, a escolha de um par de óculos sempre foi 
algo prosaico: você experimenta um modelo, olha no 
espelho... e não consegue visualizar corretamente se 
aquela armação ficou boa porque está sem os seus 
próprios óculos. Sempre foi assim. Tira um, põe outro, 
pede opinião do balconista... Só que, na Ótica Lottus, esse 
tempo de incertezas acabou.

Whatsapp: (11) 96094-8574

Ótica

Marido de Aluguel do Morumbi viabiliza reparos em hidráulica e instalações elétricas

O marido de aluguel é especialista em ambos os assuntos, 
podendo resolver um grave problema que tira seu sossego. 
Marcelo Lúccio, que atua aqui no Morumbi, está sempre 
equipado para resolver essas situações numa única visita. 
Chame o Marcelo para resolver qualquer um dos problemas 
da sua casa em uma única visita!

Se há componentes dentro da sua casa que são complexos e 
exigem algum conhecimento técnico para serem 
consertados... são a parte hidráulica e, principalmente, as 
instalações elétricas. Já pensou se você se mete a trocar um 
registro e espana a rosca na hora do aperto? A dor de cabeça 
que isso vai dar? Ou que tal o risco (até de um acidente mais 
severo) de trocar um chuveiro sem o devido conhecimento 
técnico de eletricidade? 

Marcelo Lúccio

Por isso, erros são inaceitáveis em ambos, mas ainda assim, 
em algumas obras há falhas que acabam resultando em um 
projeto mal sucedido, o que ocasiona problemas no 
decorrer do uso dessas funções da casa. E, por isso, todo 
cuidado é pouco para não ficar sem água ou energia! 

Marido de Aluguel

Cel: (11) 99916-0627
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Facebook: paellasrosalelias

Paellas Rosal Elias
WhatsApp: (11) 99405-1694

Instagram: @paellasrosalelias

A  o r i g e m  d a  p a e l l a  r e m o n t a  a o s 
camponeses da região de Valência, na 
Espanha, que saiam à lida com seus 
rebanhos e preparavam, em meio aos 
campos por onde passavam, suas paellas de 
animais silvestres (pato, coelho ou javali...), 
cogumelos, vagens, arroz bomba, azafrán e 
azeite de oliva. Obtinham um resultado 
muito  saboroso,  que fo i  ganhando 
popularidade e prestígio na região. Mas era 
um prato dos campos e consumido apenas 
por aqueles que iam com os pastores e 
camponeses, na imensa maioria, homens.
Com o passar do tempo, esses senhores 
passaram a preparar esse prato para suas 
famílias, sendo uma maneira de dar um 
descanso para suas esposas, principalmente 
aos fins de semana, quando eles estavam 
em casa. Assim, passou-se a ser dito, que 
eles preparavam o prato para suas esposas: 
Para ela, em castelhano, “para ella”! Não 

tardou para o prato ser chamado, em homenagem singela 
dos maridos para suas esposas, de PAELLA.
Desse romântico movimento, originaram-se aos menos 
duas tradições que prevalecem até hoje: o preparo das 
paellas aos domingos e sempre pelos maridos, para suas 
esposas e filhos. Então, a tradição diz que quem faz paella é 
o paellero, sempre um homem e o recipiente onde se faz a 
paella, chama-se paella também. Aqui no Brasil, 
costumamos chamar esse tacho de paellera, mas na 
verdade, paellera é a esposa do paellero.

A história desse icônico, colorido e aromático prato 
espanhol, que, sem dúvida, fica ainda mais interessante e 
agradável quando contada pelo paellero, enquanto 
prepara sua deliciosa paella, pode ser encomendado aqui 
no Morumbi: procure a Paellas Rosas Elias!

Paellas Rosal Elias explica a incrível e inusitada origem do nome “paella”
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Silvano Festas está recheada de novidades para a diver�da festa de Halloween 

Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 888

Facebook: silvanofestas

Silvano Festas

Tel.: (11) 3969-1297

De olho no crescimento dessa celebração, a Silvano Festas 
reúne as melhores tendências e novidades em artigos para 
Halloween. Doces, bonecos eletrônicos, caveiras, aranhas 
e uma infinidade de fantasias são os principais destaques 
no estoque da loja neste ano. 

Instagram: @silvanofestas
www.silvanofestas.com.br 

Confira as novidades de perto na loja ou acesse a loja 
virtual. Lá é possível navegar pela extensa variedade de 
produtos, verificar preços, disponibilidade e comprar com 
a opção de receber em casa ou retirar na loja. Tudo para 
facilitar a vida do cliente, que pode economizar tempo 
escolhendo os produtos pelo site.

Tradicional na cultura norte-americana, o Halloween está 
se difundindo cada vez mais rapidamente por aqui. A festa, 
que acontece dia 31 de outubro, tem sido celebrada com 
enorme entusiasmo pelas crianças. O Dia das Bruxas, 
originalmente, nasce como um culto aos mortos. O termo 
tem origem na expressão em inglês “All Hallow’s Eve” 

(Véspera de Todos os Santos), pois é comemorado um dia 
antes do feriado de 1 de novembro. 

WhatsApp: (11) 97382-8209
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3800 Gourmet Pizzaria faz promoção super especial neste período de quarentena

Instagram: @gourmetpizzaria3800

Não perca! Pedidos Delivery pelos telefones (11) 3596-
3468 ou 4508-1674. São 115 sabores!!

Morumbi

3800 Gourmet Pizzaria

www.3800pizzaria.com.br 
Facebook: 3800 Gourmet Pizzaria

Av. Giovanni Gronchi, 3800

Oferece opções gourmets, preparadas com ingredientes 
saborosos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Além 
disso, a opção com bordas recheadas é imperdível e as 
pizzas doces são maravilhosas – excelentes opções de 
sobremesas, como Twix, Sensação Branco, Sensação Leite, 
Romeu e Julieta, Prestígio, Ouro Branco, Nutella com 
Morango, Nutella com Banana, Floresta Negra, Confete, 
Cheescake, Brigadeiro e muito mais.

Tel.: (11) 3596-3468
A 3800 Gourmet Pizzaria rompe o paradigma de que pizza 
é para se saborear às sextas ou aos sábados. Que nada! 
Todo dia é dia de pizza! Localizada em um ponto de facílimo 
acesso, na Av. Giovanni Gronchi, 3800, a casa sustenta essa 
oferta fazendo uma promoção de arrasar: de segunda a 

quinta-feira, as pizzas de muçarela, pepperoni e calabresa 
têm um desconto enorme: de R$ 69, você só vai pagar R$ 
39 em cada uma! E ainda ganha uma garrafa de guaraná 
Antarctica de 2 litros!! Imperdível! A 3800 Gourmet 
Pizzaria trabalha com delivery e faz entregas rápidas para 
toda a clientela do bairro. 

Pães artesanais e de fermentação natural? Humm... Segue a dica: prove os produtos da Premium Bread

O casal Marcos e Lucia inaugurou a Premium Bread há cinco 
anos. A ideia, na época, era abrir um negócio diferente do 
que era praticado no ramo. Eles idealizaram, então, uma 
fábrica de pães artesanais que tivesse um grande volume de 
produção, sem descuidar da qualidade. O assunto foi 
estudado por anos, valendo-se até de uma temporada de 
vários meses na Europa, onde o mercado de pães artesanais 
assados e ultracongelados é muito forte, pois esse método 
preserva as características e qualidade do pão, sem 
necessidade de aditivos químicos nem conservantes. 

loja.premiumbread.com.br 

WhatsApp: (11) 988427588

Os produtos da Premium Bread são feitos com fermentação 
natural e lenta. Para isso, o fermento é substituído pelo 
levain, um fermento natural que dá o azedinho característico 
do pão de verdade. As massas folhadas levam somente 
manteiga e nada de margarina ou outras gorduras. A 
produção também não usa aditivos nem conservantes e tem 
muitas opções veganas e sem açúcar. 

 

A empresa fornece para os melhores restaurantes e hotéis 
da cidade. Com a crise do Covid, ela abriu a Premium Bread 
To Go para atender diretamente as pessoas sem saírem de 
casa, mantendo o padrão de qualidade, higiene e 
principalmente o carinho com que são trabalhados os 
produtos. 
São pães especiais e de fermentação natural, sem pré-
misturas ou corantes artificiais. Eles saem prontinhos dos 
fornos da fábrica e vão direto para ultracongelamento e 
embalagem, evitando assim qualquer tipo de contaminação 
e dispensando o uso de conservantes. Para consumir, basta 
deixar uns 30 minutos ou mais fora do freezer e depois 5 
minutos no forno já quente ou airfryer (200 graus). Até na 
torradeira o resultado é excelente! Os pães saem perfeitos, 
como se você tivesse o padeiro na sua casa!

Facebook: premiumbreadbr_togo 

De volta da viagem, persistia o desafio de reunir um 
maquinário que fosse capaz de trabalhar massas especiais, 
altamente hidratadas e de qualidade, altos volumes de 
demanda e flexibilidade de personalização para os clientes. 
Mas a “receita” da empresa ficou pronta. E, desde então, foi 
só sucesso!

Instagram: @premiumbreadbr_togo

Experimente os produtos da Premium Bread!

Premium Bread 
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Ÿ 200g de manteiga

INGREDIENTES
Massa

Ÿ 200g de açúcar
Ÿ 6 gemas
Ÿ 200g de farinha de trigo
Ÿ 6 claras em neve

Que tal um delicioso Bolo de Rolo? Chef Flávio Duarte ensina uma receita irresis�vel

www.giromorumbi.com.br/flavio-duarte

A
ce

ss
e!

Massa
Modo de preparo

Ÿ leve ao fogo a goiabada com a água e deixe amolecer. 
Fica como uma geleia mole.

Ÿ bata na batedeira a manteiga com o açúcar até formar 
um creme, coloque as gemas e continue batendo até 
ficar cremoso.

Ÿ Junte a farinha de trigo, por último as claras em neve.
Recheio

Flávio Duarte – Bake Off Brasil
Tel. (11) 98747-0183
flaviorogerioduarte@yahoo.com.br 
Instagram: @chefflavioduarte

Ÿ Vire o bolo sobre um pano úmido polvilhado com açúcar, 
passe uma camada bem fina da goiabada e enrole.

Montagem

Ÿ Asse o segundo bolo, passe o recheio e enrole com o 
primeiro bolo. Faça o mesmo procedimento com toda 
massa. Dá mais ou menos 5 bolos.

Ÿ Por último, polvilhe com açúcar. 

Ÿ Coloque de 5 a 6 colheres (sopa) de massa para assar cada 
b o l o,  l e ve  a o  fo r n o  p ré - a q u e c i d o  5  m i n u to s 
aproximadamente.

Ÿ Formas retangulares com margarina e enfarinhada de 
30x40cm

Ÿ Açúcar p/ polvilhar

Recheio
Ÿ 500g de goiabada
Ÿ 1/2 xícara de água

Portal de Minas

Claro que você pode aproveitar o conforto do restaurante 
e dar um pulo lá durante a semana para aproveitar essa 
promoção: no salão, os pratos individuais de segunda a 
sexta custam apenas R$ 21,90 (frango grelhado, frango à 
milanesa e pernil). Mas, se estiver sem tempo, baixe o 
aplicativo próprio, disponível para iOS e Android, e faça 
seu pedido! Está esperando o quê? Portal de Minas, a 
legítima culinária mineira!

Quem está trabalhando em casa, sabe muito bem: há 
muito menos tempo disponível... do que parece. Entretido 
no computador, você está sempre em reuniões com 
colegas da empresa, clientes ou fornecedores. E a 
“praticidade” de estar em casa engana: sempre se tem a 
impressão de que há tempo pra tudo. E é o contrário! Você 
bate o olho no relógio e... são 14h30. E o que você vai 
almoçar?
De olho nessa realidade dos moradores do Morumbi e 
região durante a quarentena, o Portal de Minas resolveu 

introduzir diversos pratos executivos para “facilitar” a vida 
desses vizinhos. Você tem opções de filé mignon, 
estrogonofe, filé à parmegiana, carne de sol desfiada, 
pernil, lombo assado e frango grelhado.

Av. Guilherme Dumont Villares, 1210
Shopping Open Center - Portal do Morumbi 
Tel.: (11) 3744-2554
Instagram: @restauranteportaldeminas

Portal de Minas anuncia uma de suas novas especialidades: os pratos execu�vos
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A Micheluccio é uma das mais tradicionais pizzarias de São Paulo. Chega ao Morumbi!

Dentre as centenas de milhares de italianos que chegaram 
ao Brasil na primeira metade do século passado, um deles 
teria uma missão especial em São Paulo: disseminar e 
popularizar o incrível sabor da pizza napolitana. Afonso 
Paschoal deixou sua querida Nápoles e veio exercer o ofício 
de padeiro no Brasil. Conheceu Dona Assunção, uma 
imigrante portuguesa e tiveram 3 filhos, Miguel, João e 
Manuel. Profissional de mão cheia, Afonso ensinou os 
segredos das massas ao filho Miguel que montou uma 
padaria na Rua Teodoro Sampaio. Em 1966 comprou uma 
pizzaria na Rua Consolação que não tinha nome e a batizou 
de Micheluccio (Miguelzinho em italiano).

Recentemente, Marcus e Fernanda, filhos do sr. Paschoal, 
decidiram trazer de volta para São Paulo a tradição de uma 
das melhores pizzas da cidade. O local escolhido foi a 
Aclimação. Os filhos mantiveram a tradição das 43 pizzas 
salgadas, sem se esquecer das doces. No cardápio o cliente 
encontra algumas sugestões de entrada como o delicioso 
Pão de Calabresa. Calzones, Pizzas Veganas e uma ótima 
carta de vinhos completam a experiência.
A boa notícia é que essa pizzaria recheada de deliciosos 
sabores e tradição está desembarcando também no 
Morumbi, na Av. Giovanni Gronchi. Então, se você é fã de 
uma boa pizza e não abre mão da tradição das massas 
napolitanas, já sabe: procure a nova Micheluccio! Recém-
inaugurada, ele funciona de terças e quintas das 18h00 à 
meia-noite, sextas e sábados das 18h00 às 00h30 e, aos 
domingos, das 18h00 às 23h00.

Micheluccio Pizza Artezanalle

Seu Paschoal colocou em prática uma das tradições da 
família na culinária.  A massa artesanal se transformou 
numa referência da boa pizza, e a casa na Rua da 
Consolação tornou-se um ponto de encontro. Ali a pizzaria 
funcionou até 1979, quando algumas filiais foram abertas 
na Avenida Faria Lima, Juscelino Kubitscheck e Rua 

Cardoso de Almeida, Domingos de Moraes e Bela Cintra.

Unidade Morumbi
Av. Giovanni Gronchi, 5461 
Tel.: (11) 3773-5252

Tel.: (11) 5082-3650

Facebook: michelucciopizza

Unidade Aclimação

Instagram: @micheluccio.pizzzaria

www.michelucciopizzaria.com.br

Rua Pedra Azul, 610

Um dos destaques da casa continua sendo, mesmo, as 
esfihas. As abertas são feitas nos seguintes sabores: carne, 
queijo, queijo branco com salsinha, zátar, escarola e carne 
com Catupiry. O melhor é que tudo isso é sempre feito de 
forma caseira, sem conservantes ou qualquer ingrediente 
artificial. Tudo natural... e delicioso! 

Rua Regente Leon Kaniefsky, 283
Vila Progredior

Não dá água na boca quando você lembra da culinária 
árabe? Quem não gosta de kafta, arroz sírio, homus, falafel 
ou fatuche? E que tal shawarma, coalhada seca, 
charutinhos, babaganush, kibe cru, beirutes, tabule... 
Delícia, não? E isso sem falar das esfihas. Tradicional point 
da região do Morumbi para a deliciosa culinária árabe, o 
Dr. Árabe abusa das melhores receitas para encantar e 
fidelizar seus clientes. Lá, todos os pratos são apetitosos. 

O melhor de tudo isso: o Dr. Árabe está trabalhando em 
sistema delivery. O restaurante utiliza com receitas 
originais dos primeiros imigrantes da família, que 
chegaram ao Brasil na década de 30. É o puro sabor da 
culinária árabe no Morumbi! Chega tudo na sua casa bem 
rápido e quentinho! E não deixe de encomendar as esfihas 
congeladas, um dos maiores sucesso do Dr. Árabe.

Dr. Árabe

Tel: (11) 3721-6044

Dr. Árabe produz as melhores esfihas da região e entrega por delivery
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www.vegetalfoods.com.br 

A dieta ocidental não é a melhor para os níveis de açúcar 
no sangue. Na verdade, há uma preocupação crescente 
com o aumento de casos de diabetes tipo II. O estilo de 
vida vegano pode ajudar a corrigir isso. Estudos mostram 
que quase metade dos veganos consegue reduzir a 
quantidade de medicamentos para diabetes que 
precisam, em comparação com pouco mais de um quarto 
dos não vegetarianos. Isso significa que a dieta ajuda a 
reduzir os níveis de açúcar no sangue, retificando alguns 
dos danos causados pelas altas ingestões.
Além disso, pesquisas indicam que as pessoas que seguem 
uma dieta vegana têm 50 a 78% a menos de chance de ter 
diabetes tipo II no futuro. Esse benefício pode ser visto em 
ambos os indivíduos sem sinais da condição e que foram 
diagnosticados com pré-diabetes.
Isto é provavelmente devido à mudança no foco alimentar. 
As pessoas em uma dieta vegana se concentram mais em 
grãos integrais e fibras. Esses alimentos se quebram mais 
lentamente no nosso organismo, mantendo os níveis de 
açúcar baixos.
Além disso, chocolate, doces e outros alimentos refinados 
são geralmente ignorados porque envolvem produtos de 

origem animal de alguma forma. Embora existam 
alternativas veganas, as pessoas tendem a fazer escolhas 
mais saudáveis no dia a dia. Se quiser saber mais sobre 
dietas veganas ou provar algumas delícias, procure a 
Vegetal Foods.

Vegetal Foods
WhatsApp: (11) 98124-4815
Instagram: @vegetalfoodsoficial

Você sabia que uma dieta vegana diminui os níveis de açúcar do sangue? Dica da Vegetal Foods 

Com o número reduzido de mesas e colaboradores, a 
Quick Pizza está trabalhando com reservas de mesas, até 
para garantir o melhor atendimento. A “Promoção Pega e 
Vaza” (o cliente vai na pizzaria, retira seu pedido e leva pra 
casa), que nasceu durante a quarentena, permanece 
funcionando normalmente, além do próprio serviço de 
delivery. Horários de costume: segundas, terças, quartas, 
quintas e domingos, das 18h00 às 23h15; sextas e sábados 
das 18h00 às 00h00. 

Quick Pizza - Unidade Morumbi

Super Quadra Morumbi 

(A pizza da foto chama-se Crema di Balsamico / muçarela 
especial, presunto crú tipo Parma, crema di balsâmico e 
queijo Terreiro ralado.)

WhatsApp: (11) 95843-1000

Quick Pizza Viaggio - Unidade Real Parque

WhatsApp: (11) 96454-5546

Quick Pizza Viaggio - Unidade Caxingui
Tel.: (11) 3744-1000

Tel.: (11) 3739-5000
WhatsApp: (11) 98062-5000

 (11) 98782-8998

Telefone:  (11) 3744-7000

Assim, a Quick Pizza está reabrindo, mas tomando todo o 
cuidado necessário e seguindo todos os protocolos 
s a n i tá r i o s  re c o m e n d a d o s  p e l a  A nv i s a ,  c o m o 
distanciamento de mesas, diminuição em 60% do total de 
lugares, mesas com no máximo 6 pessoas de um grupo, 
cardápio digital, atendimento de salão até às 22:00 horas, 

disponibilidade de álcool gel, entre outros.

 (11) 95497-7000

A Quick Pizza reabriu! Durante esse momento de 
pandemia, houve total comprometimento com a saúde e o 
bem-estar do time de colaboradores, amigos, clientes e 
parceiros. Sabemos que o número de contaminados ainda 
deve aumentar consideravelmente. Precisamos garantir a 
desaceleração da transmissão do vírus, mantendo o 
máximo possível de isolamento social.

Av. Marechal Juarez Távora, 34

www.quickpizza.com.br   

Quick Pizza: a redonda mais gostosa do pedaço!
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Que tal dar um novo look na sua aparência depois de alguns 
meses trancada em casa?

• Modeladora - feita com movimentos mais 
fortes e profundos, tem o intuito de atingir 
camadas mais profundas da pele. A atribuição 
de que ela quebra gorduras é controversa, já 
que muitos  médicos  af i rmam que é 
impossível quebrar a gordura apenas com o 
movimento das mãos. Mesmo assim, a 
massagem atua também na circulação, 
melhorando o metabolismo da região. Dessa 
forma, ela acaba sendo eficiente contra a 
celulite, mas apenas nos graus leve e 
moderada. 

Tudo isso sem sair de casa. Ligue pra Vitória!

• Drenagem linfática - essa massagem se 
vale de movimentos mais suaves na sua pele, 
ajudando na circulação do sangue e ainda 
elimina líquidos retidos no organismo. 
Geralmente, as técnicas usadas nos tipos de 
massagem clássicas são usadas também na 
drenagem linfática; também costuma ser 
suave.

Vitória Estética e Massagem
WhatsApp: (11) 95476-0028

Trabalhando com atendimentos domiciliares há seis anos na 
região do Morumbi, a Vitória é uma graduada especialista 
no assunto. Além de realizar diversas ações, como estética 
facial, incluindo micro pigmentação fio a fio, labial, design 
de sobrancelhas, limpeza de pele e micro agulhamento, 
depilação com cera egípcia, ela trabalha (e explica) com 
diversos tipos de massagens:

Instagram: @estetica_vitoriacosta

• Relaxante - se você é uma pessoa muito estressada no 
cotidiano e está sempre sob pressão, esse é um dos tipos de 
massagem que você precisa. Com deslizamento e 
amassamento, essa massagem estimula a liberação da 
ocitocina e ainda outros hormônios de antiestresse. É uma 
massagem mais leve para evitar que você tenha dores em 
seu corpo.

Vitória Esté�ca explica os �pos de massagens realizadas pela especialista
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Instagram @barbearia4.18

Tel.: (11) 4564-7333

A Barbearia 4.18 trabalha com vários estilos de corte, do 
social ao ousado. A ideia é executar aquilo que o cliente 
pedir. A boa aparência e a satisfação dos amigos e clientes 
são a principal meta. Conta com horário marcado para que 
você não precise ficar esperando e se expondo ao novo 
Covid-19 sem necessidade. Se você não conhece a 

Barbearia 4.18, faça uma visita e tenha certeza de que lá 
você estará seguro contra vírus e bactérias. O atendimento 
só ocorre com hora marcada por um dos telefones ou pelo 
AppBarber.

Barbearia 4.18

Jardim Monte Kemel
Rua David Ben Gurion, 1001, sala 2

WhatsApp: (11) 98986-9322
www.barbearia418.com.br

Você conhece a Barbearia 4.18? Localizada no centro 
comercial ao lado do condomínio Paulistano, conta com 
ótimos profissionais que estão preparados para lhe dar o 
melhor atendimento quando se trata de corte de cabelo e 
barba. A Barbearia 4.18 segue todos os procedimentos de 
saúde impostos pelos órgãos estadual, municipal, Anvisa e 
OMS. Mas vai além: as medidas protetivas são até maiores 
do que as recomendações legais, tudo em nome da 
segurança dos clientes e dos profissionais que lá atuam.

Agende também pelo AppBarber

Há permanente higienização das cadeiras entre um 
atendimento e outro, a capa de corte é descartável, os 
equipamentos são higienizados com BioCide Barba – um 
produto feito exclusivamente para matar vírus, germes e 
bactérias. Além disso, os barbeiros usam máscara durante 
todo o procedimento, o que também é pedido aos clientes 
nos cortes de cabelo. Já na hora de fazer a barba, você tira a 
máscara, mas o barbeiro, além de manter a máscara, 
reforça a proteção com o FaceShield. A Barbearia 4.18 
possui o selo de Bio Segurança, totem de álcool em gel 70º 
e tapete sanitizante na entrada. 

Barbearia 4.18 é a melhor opção para aquele capricho no visual masculino
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C o m o  vo c ê  e stá  e nf re nta n d o  e s s a 
pandemia? Muitas tesouradas na tristeza?
Um dia depois do outro...  Sim, houve 
momentos de tristeza e apreensão, muita 
ansiedade com o desconhecido.  Ninguém 
sabia o que esperar, quanto tempo tudo isso 
ia durar...  No entanto, aos poucos, foi ficando 
claro que é uma situação cujo ciclo vai ser 
mais longo do que imaginávamos e que 
devemos aprender a lidar com a situação.  
F ina lmente ,  ao  aca lmar  o  coração, 
percebemos que se trata de voltar ao que 
realmente importa, com muitos momentos 
de redescoberta, de troca e de amor.  

Comecei minha carreira na minha cidade natal, Bauru.  
Conheci o “sacerdócio” e nunca mais deixei...  Comecei a 
trabalhar escondido de meu pai, com 13 anos, no Salão 
Ivani de Meo.  Passei a frequentar São Paulo, pois estava 
sempre na busca de novas técnicas e aprimoramento na 
profissão. Naturalmente fui abraçando esta cidade incrível 
e decidi me mudar, aos 20 anos de idade, quando recebi a 
oportunidade de trabalhar em um cabelereiro de grande 
rede assumindo uma unidade no Morumbi.  

Fico sempre muito honrado com reconhecimento. É das 
coisas que mais me tocam o coração. Tenho paixão pelo 
meu trabalho, e quero que minhas/meus clientes e 
amigas(os) tenham o melhor de mim. Quando você está na 
cadeira comigo, eu me entrego de corpo e alma e busco 
excelência no trabalho desde o primeiro atendimento (que 
é da recepção, o horário, o agendamento) até o produto 
final.  Por isso, meu maior desafio é sempre me manter 
equilibrado, com boa energia e concentração.  Busco 
manter minha mente e meu espírito focados em oferecer 
meu melhor sempre.
Você deve ser muito ouvido antes de iniciar algum 
trabalho, ou seja, as clientes pedem sua opinião. E qual a 
psicologia que você usa para fazer alguém desistir de um 
corte, ou de uma tintura, que você antevê que não ficará 
bom? 
Sempre sou muito sincero porque acredito que, quando 
uma cliente se senta na minha cadeira, ela/ele vem a um 
especialista. Em geral conversamos e tento entender qual é 
a expectativa ou o anseio. Por exemplo, quer ficar com o 
rosto mais alegre, recuperar a saúde dos cabelos, um corte 
mais leve ou, ainda, mais prático de acordo com seu dia a 
dia. Ao entender a raiz da questão posso orientar sobre 
quais as melhores maneiras de obter aquele resultado. É 
sempre uma troca e me cabe traduzir o sentimento com 
arte. Ao dar opções e explicação técnica sobre porque 
aquele corte ou cor não vai funcionar, ajudo a cliente a 
enxergar outras soluções. Também há uma relação de 
confiança que se constrói ao longo do tempo e isso tem 
muito valor. 

As técnicas vão e voltam, mas as boas técnicas 
amadurecem e estão sempre presentes (por exemplo 
tesouras e navalhetes). O repicado na tesoura normal e 
com navalha por exemplo: com navalha é mais moderno e 
desconectado, por outro lado o tradicional, feito na 
tesoura, tem um efeito mais clássico. Mas tudo depende 
da tendência do momento e do efeito que se quer produzir.

Um Hair Stylist afamado como você também já foi um 
iniciante. Conta pra gente como começou essa história.

Logo depois fui convidado para participar de um evento em 
Buenos Aires e a partir daí comecei a ganhar premiações 
nacionais e internacionais por conta das habilidades 
técnicas em rapidez e didática no trabalho.  Fui 7 vezes 
aclamado “Tesoura de Ouro” por qualidade e excelência.

Estilos de cortes vão se sucedendo ao longo dos anos. 
Mas e as técnicas? Conta um pouco da evolução das 
técnicas nos últimos tempos, tipo uso de tesoura ou de 
navalha, por exemplo.

Lidar tão diretamente com a beleza feminina, e ser 
responsável por boa parte dessa beleza, é algo 
impactante para qualquer profissional e, imagino, cria 
uma relação de intimidade com sua clientela. Como é 
essa relação com seu público?

E qual foi o grande desafio que você superou que te 
trouxe até aqui? Há reportagens na imprensa que te 
denominam o melhor cabeleireiro do Brasil.

É uma relação construída com base em confiança, mas 
tudo começa com o fato de ser um profissional bom e 
consistente.  E como é uma relação de confiança, procuro 
sempre deixar a cliente livre, com um cabelo que não a 
torne escrava do salão.  Ainda sou partidário da saúde dos 
cabelos.  Por exemplo, podemos tingir toda a cabeça mas 
também ofereço fazer um bordado que é uma técnica 
onde pinto apenas os cabelos brancos e preservo os com 
cor natural.  Há uma consciência cada vez maior com 
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Eu me sinto um “cabelereiro de família”. Tenho grande 
orgulho de ter clientes inclusive de fora de São Paulo que 
me acompanham há 20 anos. Gosto de cuidar dos cabelos, 
por isso, pra mim, estar no Salão não é trabalho, mas amor 
à vida, à arte e à família. Isso me leva a cuidar não apenas 
da cliente, mas da família.  A mãe, a filha, a neta – ao longo 
da vida, comemorando a faculdade concluída, o mestrado, 
o casamento, o batizado...  E tem uma leva nova de clientes 
infantis que quero acompanhar toda a trajetória. É uma 
honra estar presente nos momentos especiais de vida 
familiar.

relação a envelhecer bem. E cuidar da saúde capilar é um 
pilar importante neste processo.  

E a Giro Morumbi? Como descobriu a revista?

Sempre fui de estudar muito porque acredito que um corte 
perfeito não pode ser um golpe de sorte, mas o resultado 
de estudo, técnica e tecnologia. Por isso, constantemente 
monitoro as tendências, especialmente na Europa e nos 
Estados Unidos e, em seguida, estudo avidamente os 
detalhes técnicos que aprimoro e adapto para o ambiente 
e o clima tropical.  
Sabemos que você é um homem de fé. De onde vem essa 
inspiração?

A inspiração vem de minha criação, que foi sempre de 
muita fé e de amor, de Nossa Senhora de Guadalupe e de 
Santa Edwiges, dada por uma amiga há muitos anos cuja 
imagem nunca tirei da carteira. Gosto de pensar que as 
pessoas quando se sentam na minha cadeira têm um 
amigo e um irmão de fé, além do profissional.
Conta um pouco da sua relação com o Morumbi. Você 
trabalha em outro bairro... mas mora por aqui. Recebe 
muitas clientes do nosso bairro?
A verdade é que me rendi ao bairro – me mudei para cá ano 
passado não apenas pela praticidade de morar próximo ao 
trabalho (um luxo em uma cidade como São Paulo), mas 
porque me identifico com o jeito família do bairro onde 
tenho muitos amigos, clientes e família.Com uma oferta tão gigantesca da indústria de 

cosméticos, como você consegue se atualizar das 
novidades e formar o seu repertório de produtos para 
usar com suas clientes?

Sempre curti a revista, mesmo antes de mudar para cá, por 
causa da qualidade das informações e as melhores dicas do 
bairro.  A sintonia foi de primeira quando um dia meu 
assessor digital me convidou para conhecer a Monica 
Garcia y Puerto, Diretora de Negócios e a Cecilia Cabral, 
Diretora Comercial. Já era grande leitor, aí fiquei fã de vez. 
Uma revista de grande repercussão, atenta, positiva e que 
captura a energia e a essência do bairro.



Agradecemos a confiança das empresas apoiadoras do Giro Morumbi.

Diretora de Negócios: 
Monica Garcia y Puerto
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