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Editorial

Carta das Editoras

N

ós da C&M Editora estamos em
festa. Estamos celebrando a 12ª
Edição do GUIA LGBTS, o Guia da
Nany People. E é com muita satisfação e
alegria que nós trazemos até vocês mais
uma edição do jornal LGBTS News.
O GUIA e o Jornal representam uma vitória mediante os percalços socio econômicos em que nosso país se encontra.
Diante das dificuldades nos mantemos
firmes, nas barreiras, avançamos e continuaremos a cumprir nossa missão de mediar a relação entre o público LGBT e o
comércio, primando pela qualidade e na
constante busca pelos melhores profissionais e empresas. O resultado de nosso
empenho pode ser constatado em nossas
mídias sociais que refletem nossas novas
parcerias com mais ofertas em produtos
e serviços.
Agradecemos pela sua confiança em
nosso sistema multimídia. Sempre fare-

mos o melhor para superar as suas expectativas, abrindo novas frentes de negócios e oportunidades porque, como sabemos, é na adversidade que surgem
oportunidades.
Bons negócios!
C&M Editora
Tels.: 2267-1237 / Cel.: (11) 98824-5114.....
www.guialgbts.com.br ou www.guiadananypeople.com.br

Marcelo Fernandes de Mello - Advogado

O

advogado Marcelo Fernandes de Mello, através de perguntas e respostas, esclarece
algumas das muitas dúvidas sobre os direitos do LGBT.

1. As escolas de Ensino Fundamental
e Médio devem garantir o uso de banheiros e unifor
mes de acordo com
a identidade de gênero de cada aluno?
Sim. Deve ser garantido a cada aluno
o uso de banheiro e
uniformes de acordo
com o gênero como
qual cada aluno se
dientifica. Ainda, aos
alunos adolescentes,
fica dispensada a autorização do responsável.

anos, exibir os documentos exigidos pelo
Cartório e declarar
perante o registrador a vontade de proceder a adequação
da identidade, mediante a averbação
do nome e do gênero. A alteração é sigilosa.

2. O que é necessário para alterar
o nome civil pelo
nome social?
Ter no mínimo 18

3. E se eu me arrepender de ter alterado o nome?
Poderá ser revertida no próprio Ofí-
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vício de vontade ou
simulação quanto ao
desejo real da pessoa requerente, fundamentadamente.

cio de Registro Civil,
mediante autorização do juiz corregedor, ou através da
via judicial.
4. O registrador do
Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais poderá
se recusar a efetuar a alteração do
nome?
A recusa só pode
ocorrer se o registrador suspeitar de fraude, falsidade, má-fé,
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5. As ações cíveis
e criminais, bem
como os débitos
pendentes, impedem a averbação
da alteração do nome e gênero?
Não, pois o ofício
de registro civil comunicará aos juízes
e órgãos competentes a respectiva alteração.

Marcelo Fernandes de Mello
Advogado
(11) 3229-2546
www.mouraborges.adv.br

xeam
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Saúde e Segurança

Igualdade para todos

O

projeto da nossa corretora, a
primeira In-clusiva do Brasil, foi
idealizado por Alexandre, um sonhador com
um propósito de vida
diferente: tornar o
mundo mais acessível e com igualdade
de tratamento para
todos.
Tudo começou durante sua trajetória
de vida. Alexandre vivenciou e presenciou
discriminação no setor profissional das
mais diversas ordens,
como barreiras no
meio de seguros, tanto pela falta de preparo das seguradoras
em geral, quanto pela
falta de zelo no tratamento do público
como, por exemplo,
quando da inserção
do nome social em
apólices. Além disso,
Alexandre constatou
a falta de diversidade
nos quadros de funcionários, principalmente em cargos de
liderança. Após refletir sobre esses problemas, Alexandre
pensou em como poderia contribuir para
que houvesse uma
efetiva mudança.

A All Pé Santana

ras no país. Tentamos
transformar nosso
sentimento de tristeza e dor em busca por
justiça. Não podemos
deixar que isso continue a ocorrer poque significaria regredir. Por isso, a Inclusiva sonha e luta
com força cada dia
mais. Queremos mais
amor, mais respeito,
mais empatia e, primordialmente, a igualdade de direitos.
Depois de muitos
obstáculos, aliou o seu
conhecimento no ramo securitário com a
vontade de transformação e se tornou
corretor de seguros,
fundando sua própria
corretora. Ao dar esse
ousado passo, Alexandre não apenas realizou seu sonho; ele
quebrou padrões de
comportamento preconceituosos da sociedade. Sua meta primordial vai além da
corretagem de seguros. A Inclusiva prima
por tratamento com
mais humanizado,
com respeito, atenção
e igualdade.
Ultimamente, as

notícias de crimes de
ódio cometidos por
preconceito e homofobia, felizmente, têm
diminuido. Porém, o
feminicídio cresce:
uma mulher é assassinada a cada duas ho-

A

(11) 3713-8007
(11) 99763-6823 ...
@incusivaseguros
@incusivaseguros
www.inclusivacorretora.
com.br

All Pé Santana
faz parte de uma
.rede de franquias. Aqui, seus pés
recebem tratamento
especial: corte técnico das unhas, tratamento de calos e rachaduras, micose a laser; unhas encravadas,
hidratação, massagem
e reflexologia.
Além dos tratamentos de Podologia,
você encontra uma linha completa de produtos para o conforto
dos pés: calçados que
proporcionam o máximo em conforto e
bem-estar para os seus pés, palmilhas de
silicone, gel e sob medida; calcanheiras, protetores para joanetes,
calos, cremes para os
pés e rachaduras; joelheiras, talas, meias de

compressão e muito
mais.
Nossa marca possui 95% de aprovação dos consumidores que utilizam nossos serviços e produtos, o que faz da All
Pé a maior rede especializada no tratamento e conforto dos
pés, com mais de 90
unidades e 800 colaboradores presentes
em 15 estados.
A All Pé Santana
está localizada na
Rua Alfredo Pujol,
n°102 (próximo ao
Metrô Santana).

(11) 3106-526
(11) 94397-6354 ...
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Fique por dentro

Seven Cruising Bar

O

Seven Cruising Bar é um
oásis de diversão entre homens na
cidade de São Paulo.
Localizado no centro da cidade, mais
precisamente nos
limites entre os bairros da República e
Vila Buarque, o Seven Cruising Bar é
a filial paulistana da
unidade do Rio de
Janeiro, que também
é um sucesso absoluto de público na
sua cidade de origem. Com mais de
600 metros quadrados, o Cruising Bar
abre todos os dias e
permite que os homens possam circular pelo local de roupas, cueca, jockstraps ou nus. O clima aconchegante
do local é um convite a interação que
pode acontecer em
qualquer lugar do
masculino bar.
O Seven Cruising
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conta com uma ótima estrutura de armários, banheiros,
pufs, sofá, cadeiras
eróticas e ainda as
famosas cabines com
capacidade para até
seis homens. Pagando apenas o valor da
da entrada, os clientes tem o direito de
desfrutar do bar durante todo o dia de
funcionamento. O local permite até mesmo que os clientes
saiam e voltem sem
precisar pagar novamente a entrada.
Aberto todos os dias
o Seven Cruising Bar
é pensado nos mínimos detalhes para
oferecer o melhor da
diversão entre homens, com total privacidade e conforto.
O bar não permite
garotos de programa
e tem uma programação diária bem-humorada com uma ótima
política de descontos:
estudantes, pratican-

tes de musculação,
homens de barba. A
cada dia, de segunda
a quinta, o Cruising
Bar oferece ótimas
oportunidades de se
divertir muito a um
preço justo. Nos finais de semana o local costuma encher
e tem seu horário estendido. O bar tem
fortes parcerias com
grandes marcas voltadas ao público gay
masculino, uma delas é com o aplicativo Scruff, um dos
maiores aplicativos
de encontros gays do
mundo.
Além de programação diária, o local
tem as famosas festas com shows ao vivo totalmente interativos. Todos os que
desejarem podem
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participar. Todos os
homens maiores de
18 anos são bemvindos ao Seven. O
público é bem disposto e frequentado
majoritariamente
por homens de 18
a 35 anos. Embora,
como dissemos, todos os homens que
procuram uma boa
diversão masculina
são bem recebidos.
Não por acaso o
Seven Cruising Bar
é de longe o melhor
bar só para homens
da cidade de São Paulo onde a pegação é
certa!
Seven Cruising Bar
(Unidade Consolação-SP)
(11) 3237-1316
(11) 94344-0887....

www.sevencruisingbar.com
http://www.instagram.com/
sevenbarbr

Wilson Goes
consultor

M

uitas vezes
você precisa comprar
um presente para
uma pessoa querida
ou para você mesma,
mas se depara com
as dificuldades do
dia dia, seu tempo
que é precioso, o
trânsito que irá enfrentar para chegar,
os estacionamentos
lotados. Sua vontade
e não precisar sair,
não é? Seu desejo
foi atendido. Precisou é só chamar o
Wilson Goes, o seu
consultor em domicílio. Produtos da
Jequiti, do Boticário,

da Cacau Show e
muito mais. Não fique perambulando
por aí, gastando tempo e dinheiro. Aproveite este serviço e
desfrute seu tempo
com aqueles que você ama. Ligue para
o consultor Wilson
Goes.
(11) 98822-9162 ....

E-mail:
goeswilson@uol.com.br

Saúde, Beleza e Bem-estar

Por que contratar a
HOUSE MAID?

P

ara saber o preço da faxina de
sua residência,
não falemos tanto da
PEC das Domésticas
que, por si só, trouxe
grandes implicações
nos orçamentos familiares.
Essas famílias hoje
passam por um processo de reeducação:
se financeiramente
os valores ficam fora
das possibilidades da
família, por causa da
PEC das Domésticas,
as famílias buscam
alternativas mais baratas para que o trabalho doméstico não
se torne tão pesado.
Uma das soluções
encontradas é o contrato dos serviços de
diaristas para a faxi-

na semanal da residência.

Produtos de limpeza*
R$ 55,00

Quanto custa uma
diarista?

Transporte
R$ 8,40

Suponhamos que
seja contratada uma
diarista para a faxina
uma vez por semana.
O preço médio gira
em torno dos R$ 150,00.
A esse valor deveremos acrescer algumas
despesas mensuráveis e imensurávies,
essas últimas relacionadas com alguns custos invisíveis que aqui
exemplificamos.

TOTAL - R$ 213,40

Custos Diretos

> O desconforto que
cria nas famílias por
terem em casa uma
pessoa estranha durante 8 horas.
> Aquele porta-retrato, jarra ou mesmo a
TV que tanto gostamos e a diarista quebrou sem possibilidade de reposição.
> Aquele dia em que
era tão importante a
faxina para receber visitas no final de semana...e a diarista não
veio.
> Aquele serviço que
não ficou tão bem feito.
> Existem alertas que
afirmam que a lei trabalhista tem interpretações conflitantes
acerca da habitualidade.

Preço por diária
R$ 150,00

* Em média, para a
limpeza de um apartamento de 100 metros
quadrados, gastamos
no mercado cerca de
R$ 220,00 por mês
em produtos de limpeza.

Custos invisíveis
da faxina: quanto
podem valer?

que cobra o valor informado em orçamento. Por exemplo,
no caso de um apartamento de até 80
metros quadrados, o
preço gera em torno
dos R$ 195,00;
• os produtos de limpeza são por conta da
empresa;
• possuem seguro de
responsabilidade civil para o caso de
quebra de objetos;
• fazem o trabalho
com equipes de 2 pessoas em menos de 2
horas;
• se uma das fun-cionárias falta, uma
substituta é enviada
ao local;
• em qualquer momento, se o serviço
não está a contento,
o cliente pode reclamar com a empresa
e, prontamente, outra faxineira corrigirá
o trabalho;
• o vínculo empregatício é da empresa.
Por essas razões a
House Maid tem crescido na demanda na
ordem dos 30% a cada mês.
Como a House
Maid calcula o seu
preço? Vamos verificar os cômodos em
sua casa e trabalhar
para formar um preço que combine com
você e com o seu orçamento.

Empresa de limpeza residencial
• As opções que ganham relevância no
mercado são as empresas profissionais
de limpeza doméstica,
como a House Maid

(11) 2638-6800 e
(11) 99212-6440.....
E-mail:
moema.sp@housemaid-brasil.
com.br
Site:
wwww.housemaid-brasil.com.br

JORNAL LGBTS NEWS / www.guialgbts.com.br / 2018 / 2019

5

Pense nisso

Ele nasceu no corpo errado

O

s pais precisam
.estar preparados para lidar
com o desejo de uma
criança transgênera.
Você está?
Casos de crianças
transgêneras são pouco divulgados, principalmente no Brasil.
Mas após o vídeo
viral de Ryland Whittington, o assunto ganhou destaque, despertou discussões e
dúvidas surgiram entre os pais.
O termo transgênero, segundo um estudo de Natacha Kennedy, da Universidade
de Londres, significa
Transtorno de Identidade de Gênero (TIG).
As causas são biológicas, não ambientais
e/ou culturais, e se dá
durante a gestação. O
transgênero existe devido a não associação
da pessoa pelo modo
como é vista pelos outros. Por exemplo: o
homem não se percebe como homem, mas
como uma mulher,
apesar de possuir características físicas
(corporais) masculinas. Isso pode se dar
tanto por atribuições
físicas quanto por
comportamento ou
vestuário.
Muitas vezes, o transgênero só se aceita
ou reconhece na fase
adulta, mas é possí-
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vel que isso ocorra na
infância, como aconteceu com Ryland, que
nasceu “menina”, mas,
aos cinco anos, não se
aceitava como tal. E
quando isso acontece,
os pais ficam perdidos,
sem saber como lidar
com a situação – até
mesmo por ser um fato
não muito conhecido e
pouco estudado.
É muito importante
que os pais procurem
um especialista para
saber se a criança realmente se reconhece
como transgênero ou
se há alguma outra
questão. O sistema básico de crenças e valores de uma criança
costuma ser moldado
até os sete anos de idade e o desenvolvimento (formatação) do sistema nervoso ocorre
aproximadamente até
os cinco anos. A criança pode rejeitar sua
imagem por diversas
razões: grupos sociais,
escola, amigos, família
e ainda a postura dos
familiares em relação
ao que pode um menino e ao que pode uma
menina. Por isso, é muito importante a avaliação de especialistas
para que se possa descartar inúmeras variáveis patológicas que
podem justificar um
comportamento como
esse.

a criança for realmente
diagnosticada como
um transgênero, como
os pais podem lidar
com o preconceito?
Na sociedade atual,
ainda há preconceito
com aquilo que foge ao
que é entendido por
normalidade – e o transgênero acaba sendo
muito repreendido.
Contudo, o que deve
ser posto aos pais, de
maneira geral, é que
as crianças devem ter
apoio para poderem se
adaptar melhor dentro
do mundo e, sobretudo, no ambiente escolar, que é, geralmente,
o primeiro local de contato da criança com o
ambiente externo.
As famílias devem ter
em mente que o filho
é diferente e deve ser
amado e respeitado,
sem sofrer preconceito
dentro de sua própria

Mas, e se após o contato com o especialista
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casa. Deve-se ter tolerância, não reprovar
as atitudes e manter
um bom diálogo com
a criança. Não ver a
criança com o olhar
das imposições sociais,
mas de uma maneira
diferente, acolhedora.
Uma questão essencial para a família
– no caso, pais ou responsáveis – é pensar
nos filhos não somente como meninos ou
meninas, mas como
filhos. É essencial
apoiar a criança para
que se sinta fortalecida e consiga lidar com
o sofrimento causado
pelo preconceito.

(11) 98227-6446 (Nextel)
www.mayconsouza.psc.br
www.facebook.com/
psicologomayconsouza
Rua Apiacás, 213 – Perdizes –
São Paulo-SP

Saiba mais

A cura através do
autoconhecimento

D

(Texto inspirado por autor desconhecido. Redigido por Cristiana Maresca)

e maneira geral e quase instintiva, buscamos um estado de
harmonia em várias
dimensões: dentro de
nós mesmos, na relação com outras pessoas, sejam familiares, amigos e colegas,
e na carreira profissional.
Essa harmonia é
um dos fatores responsáveis por uma
vida saudável, entendendo-se que: “saúde
e cura são o mesmo
movimento. A cura é
uma frequência em
movimentos contínuos. Nossa lição é
aprender a sintonizar
e sustentar esse alinhamento.” Sendo
assim, sustentar a
saúde é sustentar a
cura e, para isso, há
necessidade de uma
profunda atenção e
sabedoria nas escolhas que são feitas.
Podemos entender
equilíbrio como o despender de energia e
tempo de forma equilibrada, delineando
objetivos que atendam nosso coração,
conectando vida social, pessoal, familiar
e espiritual.

Tome uma atitude
para realmente transformar o que incomoda e gera doenças diversas. Esse caminho
exige disciplina, autoconhecimento, desapego e humildade.
Todos nós merecemos paz, felicidade,
amor, prosperidade e
harmonia. Convido-os
a realizar um tratamento e desenvolvimento pessoal profundo, mergulhando em
seu poderoso universo
interior por meio dos
trabalhos que ofereço
aqui ou nas mídias sociais. São eles:
Terapia Metafísica
Conversa terapêutica que auxilia na expansão de consciência,
percebendo com mais
clareza padrões e concondicionamentos limitantes e dolorosos,
promovendo esclarecimento e força para
mudar sua realidade
no que necessitar.

Massagem
bioenergética
Transmuta energias negativas impregnadas em nosso corpo, oriundas de pensamentos, sentimentos e emoções densas, promovendo mais equilíbrio, autoconhecimento e bemestar.
Terapia Xamânica
Tratamento com
tambor, pedras, maracá e outros objetos
de poder.
Trabalha o fortalecimento, equilíbrio,
autoconhecimento e
apoderamento do ser,
ancorando a sabedoria e a paz que há
dentro de você. É um
trabalho terapêutico
e espiritual ao mesmo tempo suportado
por energias de curandeiros, xamãs,
ervas, animais de poder e medicinas indígenas, tratando corpo físico e astral.
Cristiana Maresca
Terapeuta holística
(11) 99657-2879 ....
Cristiana Maresca
www.cristianamaresca.com.br

Geração cárie zero:
sorrir é para todos

Q

uando se fala
em dentista,
muita gente já
sente um calafrio.
A lembrança do
barulho do motorzinho, da anestesia e o
medo da possibilidade de dor já trazem
algumas más recordações.
Em adultos esse
medo muitas vezes é
real, ou seja, a pessoa teve uma má experiência no passado
devido a profissionais
não preparados e, por
isso, não consegue
esquecer e acredita
que toda vez que for
ao dentista, aquilo irá
se repetir.
Nas crianças normalmente o medo é
uma fantasia, algo que
ela ouviu falar.
Frases como “se você não se comportar, vou te levar no
dentista pra tomar
injeção” são, infelizmente, muito comuns
ainda hoje.
Para mostrar que
nada disso é verdade, processos como
consultas de acolhimento nas quais fazemos o primeiro contato da criança com
o ambiente do consultório de forma lúdica interação com os
instrumentos odontológicos e brinquedos são parte do meu

processo de trabalho
e fundamentais para
ganhar a confiança
dos pequenos ao meu
tratamento.
Na verdade, minha
intenção é cada vez
mais ter que fazer
menos. Mas, como
assim?
Prevenção. Esse é o
segredo!
A saúde bucal das
crianças começa na
gestação. A mãe que
passa por um prénatal odontológico,
recebe orientações
sobre nutrição e higiene bucal, diminui
consideravelmente a
quantidade de bactérias e previne um
parto prematuro e
baixo peso ao nascer.
Após o parto, o próximo passo é a amamentação. Além de
fornecer substâncias
protetoras, há o estimulo correto para o
crescimento e desenvolvimento facial.
Atualmente os formatos de família são
diversos e sempre
cheios de amor. Casais homoafetivos,
por exemplo, muitas
vezes optam pela

adoção e não passam
por essa fase pré-natal. Isso não é e nem
deve ser um impedimento para iniciarmos a prevenção,
mesmo tendo passado a fase da gestação
e amamentação.
Quanto mais cedo a
criança for levada ao
odontopediatra, menores são as chances
do desenvolvimento
de cáries e futuras
complicações. Mesmo sem haver dor ou
algo visível nos dentinhos, marque sua
consulta. Nós, odontopediatras, vamos
dar informações importantes, além de
ajudar a criança a
passar a ver o consultório com outros
olhos, adaptando-se
aos exames de rotina.
Crianças sem medo
e sem cárie. Sorrindo
com muita saúde.
Pense nisso. Venha
agendar uma visita!
(11) 99410-5960
(11) 5182-0067
3571-8723
Rua Alexandre Dumas, 521 –
Santo Amaro
Email:
mpaulacslima@gmail.com
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Fonseca Despachante e
Corretora de Seguros

H

á 29 anos no
mercado, a
Fonseca
Despachante é uma
empresa especializada em veículos
blindados junto ao
Exército, DETRAN
e DECADE-POLÍCIA CIVIL, além de
oferecer serviços
em processos administrativos de pontuação, transferência de veículos, renovação de CNH entre outros.
Também atribui à
sua marca a empresa Fonseca & Fonseca Corretora de
Seguros, que surgiu
com o objetivo de
oferecer atendimento centrado nas necessidades dos nossos clientes, por

8

meio dos diversos
serviços disponíveis
no mercado de seguros.
Somos parceiros
das melhores seguradoras do país e
oferecemos os melhores serviços do
mercado. Operamos
com todos os produtos de seguros (pessoais e corporativos).
Nosso objetivo é
orientar e oferecer
sempre as melhores
alternativas, tanto
em seguros quanto
em serviços de despachante; aliar a melhor cobertura ao
menor custo e benefício, de forma personalizada, para manter um trabalho de
alta qualidade, com

agilidade e eficiência, proporcionando
aos nossos clientes
profissionalismo,
confiança e honestidade.
Teremos o maior
prazer em oferecer
um produto que leve tranquilidade e
segurança para você, sua família e seu
patrimônio.
Entre em contato
conosco e faça o seu
orçamento!

(11) 3771-4046
(11) 3771-2072
(11) 99944-3167
www.fonsecacorretora.
com.br
www.fonsecadespachante.
com.br
Rua Prof. José Horácio Meirelles Teixeira, 1229 – loja
5 – Morumbi – SP
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A Obesidade como
Fator de Risco

A

inda hoje, há
uma valoriza.ção de corpo
perfeito, trazendo
consequências aos
que não se encaixam a esse ideal estético, gerando uma
preocupação excessiva e dificuldades
de manter uma alimentação adequada,
assim como uma angústia relacionada
ao peso e forma do
corpo.
Segundo o IBGE,
em 2017, 56% da
população brasileira estava acima do
peso considerado
benéfico, e cerca de
80% começou o ganho de peso na adolescência.

Muito além de
uma condição fisiológica, a obesidade é
um fato social e cultural que abrange
aspectos do cotidiano, como autonomia
e funcionalidade dentro das tarefas domésticas, profissionais e de lazer do indivíduo.
A obesidade tem
ganhando cada vez
mais a preocupação
de profissionais da
saúde, determinando o auxílio que o paciente precisa, em
todos os aspectos que
causam prejuízo da
qualidade de vida.
Ela pode ou não
estar carregada de

conteúdo emocional
que pode ocasionar
fatores de risco como ansiedade e depressão, e ocasionar
demasiado sofrimento. Mediante acompanhamento multidisciplinar, o psicólogo tem um papel
importante porque
é capaz de compreender, fortalecer e
organizar as questões emocionais.

Paula Jonas, Mayra Ferreira e
Bianca Afonso

Clínica PsicoSelf
Tel.: (11) 4379-2771
www.psicoself.com.br
Email:
psicoself@psicoself.com.br
Rua Narciso Sturlini, 302 –
cj.1105 Condominio Torre
do Paço – Centro Osasco

Pense nisso

O receio da crítica
dos outros

“Se você não recebe nenhuma crítica, é provável que você não tenha nenhum sucesso” (Malcolm X)

E

sse é um assunto que costuma fazer com
que uma pessoa se
sinta recriminada
ou acanhada ao
acreditar e defender uma ideia, teoria ou crença, em
praticamente todas
as áreas da vida.
Nesse momento,
o sujeito é tomado
por um sentimento
relativo de medo e
o mesmo traz certa
insegurança para
ele, fazendo assim
com que fique sem
d ireç ã o ou i de ia
para tomar suas decisões nos momentos necessários para direcionar sua
vida.
Tal sensação tende a fazer com que
essa pessoa viva de
maneira evasiva, a
fim de evitar ser
criticada. Porém,
tal sentimento pode
resultar em atitudes que, em primeira instância, costumam parecer inconvenientes sob
outros pontos de vista (não sendo esses

do criticado), como
por exemplo, sentirse ofendido, ficar chateado ou decepcionado.
Receber uma crítica costuma desencadear uma série de
sentimentos, tais como a incompreensão ou a frustração,
resultando em seguida nas atitudes
já mencionadas. E,
na maioria das vezes, o sujeito não
consegue ver a crítica como um elemento que pode ser
colaborativo para a
sua opinião.
‘Você não presta
pra nada! Nada do
que você faz dá
certo!’

ta, é o momento em
que ele começa a se
esforçar excessivamente para agradar
a todos que estão ao
seu redor, fazendo
também com que pareça ser uma pessoa
sem opinião própria
em certos casos.
Quanto mais avançada esta fase, maior é a sensação de
nulidade e o resultado é o desmanche da
identidade. Com o
avançar do processo fica mais difícil
para a pessoa voltar a entender que
uma das primeiras
regras para alcançar
a felicidade é entender quem ele é e como administra seus
conflitos e emoções.

que visa auxiliar o
interessado na construção de recursos
para aprimorar sua
autognose, isto é,
melhorar o conhecimento de si mesmo,
de maneira que sua
autoestima seja resgatada, transformando também o ambiente ao seu redor com
seu novo olhar.
A partir do momento em que compreender quem é, reconhecer suas qualidades e limitações,
poderá se relacionar
com seu próximo vivendo a vida que decidiu levar, sem se
preocupar com os
males da recriminação.

A partir do momento que o indivíduo começa a tomar
por base o ponto de
vista alheio, sua identidade começa lentamente a se desmanchar e ele passa
a assumir, em parte
ou na totalidade,
aquela do criticador.
Mostrando isso
de maneira explíci-

O atendimento
psicoterapêutico
tem auxiliado várias
pessoas a superar o
medo da crítica, fazendo com que elas
entendam como este medo funciona do
ponto de vista da
pessoa criticada e
da que fez a crítica.
O tratamento consiste em um método

CLÍNICA RUBEDO: PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA,
PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO
(11) 2508-3138 / 2387-9202
(11) 99146-7557....
Site:
www.clinicarubedo.com.br
R. André Vidal, 330 - Tatuapé
(ao lado do Shopping Boulevard Tatuapé)
(11) 3237-2776
(11) 98642-6965 ....
Site:
www.psicologohigienopolis
.com.br
psicologohigienopolis
R. Piauí, 350 – Higienópolis
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Como identiﬁcar o Pet Shop
ideal para o seu amigo

Loja Tsara:
Espaço Holístico

O

que mais ouço
em eventos,
festas, roda de
amigos e familiares
é a pergunta: “Em
qual pet shop devo
levar o meu pet?”.
Então, venho dar
algumas dicas a respeito desse mercado
tão mágico, mas que
sem os devidos cuidados e precauções,
podem ser uma experiência desagradável.
O primeiro item a
ser observado se o
pet shop supre suas
necessidades. É importantíssimo se
sentir bem assessorado, ter proﬁssionais com capacitação acima da média.
Além de limpo e
organizado, o pet
shop não pode ter
aquele cheiro forte
na recepção. Para
trabalhar com estética, saúde e bem-estar ele deve ser
impecável e isso começa na recepção.
O mesmo deve ser
observado no centro
estético e consultório veterinário que
devem estar sempre
organizados e limpos.
O atendimento é
um diferencial. Proﬁssionais treinados
e com alta capacida-
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espiritual, Magia Cigana, Magia Wicca.
Mais informações
nas redes sociais.

de de entender as necessidades de seu pet
é um ponto fundamental no primeiro
atendimento. Antes
do banho ou consulta
veterinária, o atendimento proﬁssional
na entrada irá direcionar os cuidados
que serão necessário
com o seu amigo.
O centro estético. É
importante analisar
os seguintes itens:
um pet shop seguro
tem câmeras não só
com monitoramento,
mas também imagens gravadas; as salas devem ter vidros
ou disponibilidade de
imagens para acompanhar o serviço do
seu pet. Esses itens
básicos são fundamentais para mostrar a transparência
dos proﬁssionais do
local.
O veterinário. Esse
proﬁssional deve dar
toda a assitência durante o exame e após
o tratamento. Procure veterinários que
solicitem exames
quando necessário,
pois, com isso será

mais preciso o diagnóstico. Um veterinário perito, quando
diagnostica um problema que não é de
sua alçada, prontamente encaminha
o pet para um especialista.
Agora basta aproveitar este momento
prazeroso com seu
melhor amigo no Pet
Shop que você escolher.
Então borá lá!
Fabio Junqueira
(11) 5641-0828
Av. João Carlos da Silva
Borges, 436
ligadosbichos
ligadosbichosoﬁcial
#aquienossomundo
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A

loja Tsara apresenta um novo
..conceito em
loja de artigos religiosos e esotéricos.
Além disso, pensando no bem-estar
dos nossos clientes,
na sobreloja temos
o Espaço Holístico
Tsara, onde todas as
atividades foram
pensadas com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida e compreensão da relação
que estabelecemos
conosco e com o próximo.

Algumas de nossas
atividades: Atendimento com Baralho
Cigano, Acolhimento

(11) 96446-1979....
www.espacotsara.com.br
espacotsara
@espacotsara
Av. Lacerda Franco, 2015 –
Cambuci – São Paulo
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Fique por dentro

Anderson Figueiredo: o seu
personal trainer

A

tividade física
e com orienta.ção personalizada é o investimento ideal para você conquistar novos
objetivos e, principalmente, cuidar da
sua saúde e bem-estar.
O trabalho do personal trainer é um
dos facilitadores e
acelerador de resultados, pois os trei-

nos são mais intensos e motivantes e
melhor monitorados.
O treinamento com
personal trainer é
indicado para perda de peso, fortalecimento muscular,
dores lombares, joelhos, ombros. O treinamento propicia
aumento de massa
muscular, ganho de
força e resistência.
Treinamento personalizado para a
terceira idade obter
mais qualidade de
vida e bem-estar.
Venha fazer a primeira aula grátis!

CRET: 081768 - G/SP
E-mail:
atpersonaltrainer@ live.com
(11) 98104-3197....

Lairce Almeida Consultoria
Imobiliária (CRECI 67051).

A

tuando nomercado
.imobiliário
há mais de 10 anos
com ética e profissionalismo, garantimos atendimento
personalizado que
atende as suas necessidades e o seu
gosto pessoal.
Alguns de nossos
produtos incluem
imóveis com plantas funcionais e com
opções de personalização. Temos em
Moema o projeto residencial com lazer
e localização privilegiada no melhor
de Moema; integra-

ção com o entorno e
acesso a todas as facilidades que a vida
contemporânea necessita. O que você
acha de personalizar
a planta do seu apartamento? Aqui você
pode. Apartamentos
com metragem 102
m² a 175 m² (2 e 3
suítes). Na Chácara
Santo Antônio há o
Natureza e design,

dois mundos que se
unem para criar uma
nova realidade. Com
arquitetura assinada
pelo renomado Yoo
Studio de John Hitchcox e Philippe Starck,
esse empreendimento está localizado dentro de uma quadra
exclusiva de 11.300
metros quadrados.
Os apartamento
têm 137 m² (2 e 3 dormitórios). Já na Mooca, um bairro tradicional e valorizado,
oferecemos empreendimentos com metrô na porta da sua
casa, conforto, lazer
e segurança em um
condomínio pensado
para momentos com
amigos e família.
Aproveite as vantagens do projeto “Mi-

nha Casa, Minha Vida”. Apartamentos
com metragem de
35 a 62 m² (1, 2 e 3
dormitórios).
Na Barra Funda
oferecemos um clássico que irá fazer
história na Zona
Oeste. Lazer e segurança para você
e sua família em
apartamentos com
metragens entre 67
a 83 m² com 2 e 3
dormitórios com suíte.
Essa é uma pequena amostra de nossos empreendimentos. Oferecemos outras opções em todos os bairros São
Paulo.
Estamos à disposição para mais informações e esclarecimentos.
Consultora de imóveis
Lairce Almeida
(CRECI 67051)
E-mail:
laircefar@hotmail.com ou
laircefar@hotmail.com
(11) 97485-9741.....
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A excelência da
Consciência

Livro de Alba A. Araújo

A

escritora Alba
A. Araújo, pro..m o t o r a d e
saúde e terapeuta
ayurvédica, lança
em Lisboa/Portu-gal no próximo dia
13/09 no Café Literário Chiado, seu
novo livro A excelência da Consciência que já está à
venda nos sites de
livrarias do Brasil.
A autora aborda a
depressão de uma
forma clara e desmistificada, esclarecendo os desafios
que enfrentamos
com os processos
de alienação e como
sair desse padrão de
comportamento
para viver uma vida
mais simples e feliz
ao reavaliar crenças
pessoais e preconceitos que carregamos ao longo da vida que nos impedem
de viver o melhor
por medo.
O estado de consciência traz-nos o
estado de libertação
que tanto esperamos em nossas vidas e que adiamos
por falta de coragem de assumir
quem realmente somos.

Alba Araujo relata
que: “Quando me predispus a atender como terapeuta nutricional para o GLBS
Q+ tinha plena consciência que estaria
ad entrand o num
mundo onde as emoções e muitas vezes
decepções fazem parte do dia a dia e que
poderia sim, ajudar
de uma forma exponencial a todos quantos precisam, quer
seja através do coaching emocional ou
com a consultoria
nutricional ayurvédica – resgatar almas no seu sentido
mais amplo e preciso, direcionamento e
expansão de consciência. Quer seja através dos livros – dois
lançados pela editora Chiado – DESE-

J O, C R E N Ç A E
P OD E R e A EXCELÊNCIA DA
CONSCIÊNCIA –,
acreditando sempre
que a educação e o
direcionamento fazem com que tenhamos coragem de assumir o que somos
sem medo que a sociedade nos puna ou
nos discrimine pelo
que somos ou desejamos ser. Como
mudar, eliminar o
sofrimento e ter uma
vida mais feliz?”
A CONSULTORIA NUTRICIONAL AYURVEDICA promove os valores naturais, uma
alimentação saudável e completa, dietas personalizadas e
um direcionamento
para a reconquista
do Poder Interior
através do Coaching de Empoderamento.
Alba A. Araujo
Consultora Nutricional
Ayurvedica
(11) 96575-7626 ....
albaluciniaaraujo
Site:
http://lucinia500.wixsite.
com/albaayurveda
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Apometria de
Ancoragem: o que é?

E

xistem propósitos de alma.
Esses propósitos podem estar enevoados ou até desconectados por problemas externos ao
nosso consciente.
Pode haver energias negativas interferindo na nossa jornada e personalidade e que, nem sempre, estão alinhadas
a nossa missão. O
primeiro passo da
Apometria é a liberação do fluxo energético. Na mesma
sessão pode ser trabalhada a saúde e
regular as energias
física, psíquica e espiritual com seu propósito de vida.
A Apometria é uma
técnica que, através
do ancoramento e
do trabalho das equipes invocadas e do
desdobramento
consciente, atua em
dimensões superiores e inferiores, promovendo a cura em
todos os níveis e o
despertar da consciência.
O maior benefício da Apometria de
Ancoragem é a limpeza física e extrafísica em vários níveis, pois rastreia
profundamente nossos corpos sutis em
todas as dimensões
e vidas anteriores,
conseguindo detectar e remover
equipamentos
(chips, implantes,
elementais prejudiciais), energias ex-

necto com a sua energia e, como um cada espiritualidade,
será feita a limpeza dos traumas e
outras situações.

trafísicas negativas,
magias; curar situações traumáticas e
a quebra de cordões
com pessoas desencarnadas e encarnadas com as quais o
paciente mantém relação negativa; processos obsessivos nas
suas diversas formas,
além de trabalhar as
personalidades sabotadoras que atuam
no presente e no passado e suas interferências.
Pode ser feita de
maneira presencial
ou a distancia. Empregando comandos
quânticos eu me co-

Após a limpeza é
possível trabalhar
impedimentos que
você tenha em sua
vida, como por exemplo, a prosperidade,
relacionamentos,
trabalho, filhos.
No dia seguinte
você sentirá uma
grande mudança. A
limpeza abre espaço
para o novo em sua
vida.
Vale lembrar que
é muito importante
a aceitação da cura
e, quanto mais aberto você estiver para
receber, maior será
a diferença!

Laura Graffe Balhestera
Terapeuta
Laura Graffe de Balhestero
(11) 98204-2101....

?

Fique por dentro

Bella Pet
Shop

Imóveis no
Centro SP
dedicação de corretores altamente capacitados e com expertise nos imóveis
da região Central e
com total meio de
divulgação;

A

Imóveis no
Centro SP é
.uma imobiliária com 12 anos de
experiência em locação e venda na região central de São
Paulo. Sua equipe é
formada por profissionais que atuam
no mercado imobiliário desde 1980.
Nossa empresa
está preparada para
serviços como:

– locação e administração de imóveis,
oferecendo aos locadores relatórios, eficiência e agilidade
nas responsabilidades para com o imóvel administrado;

– avaliação de imóveis por corretores
sinceros, justos e
orientados a avaliar
não só o estado do
imóvel, mas toda a
infraestrutura que
o prédio e a região
oferecem, bem como o cenário econômico em que o país
vive;

A imobiliária está
localizada na região
Central de São Paulo, próximo à Praça
da República, oferecendo a você total
atenção e eficiência
nas áreas trabalhadas.

– venda (e locação)
de imóveis com total

– consultoria jurídica nas áreas cível,
familiar, empresarial e trabalhista
com advogados altamente qualificados.

C

om 16 anos
no mercado, a
Bella Pet Shop
oferece serviços de
qualidade e produtos diversos além de
atendimento diferenciado para os pets. A
Bella Pet Shop tem
um ambiente familiar e agradável. Tratamos com carinho,
dedicação e respeito
todo e qualquer pet.
Nosso principal
objetivo é o bem-estar do animal e a satisfação de seu dono.
A Bella Pet Shop
está em dois endereços: no bairro da
Bela Vista e na Saúde. Lá você sempre

encontra produtos
de excelente qualidade, acessórios diversos, roupas, sala
de banho e tosa, consultas e tratamentos.
A Bella Pet Shop
oferece serviços estéticos de banho e
tosa (geral, da raça
e higiênica) e hidratação. Todos os serviços são executados
por profissionais especializados e com
alta qualificação para que seu pet esteja
sempre seguro.

(11) 2738.1378 / 2985-9217
Site:
www.petshopbella.com.br

Contrate
um personal
trainer

O

s benefícios
da prática regular de exercícios físicos são conhecidos por todos e
são indispensáveis
para uma maior qualidade de vida.
A atividade física,
acompanhada por
um personal trainer,
traz resultados mais
rápidos e direcionados para você alcançar seus objetivos,
sejam eles estéticos,
saúde ou hobby.
Além de ser a melhor forma de incentivo que certamente
fará você cumprir a
promessa feita todo
início de ano de pra-

ticar uma atividade
física periodicamente.
Comece agora
mesmo a cuidar da
saúde da melhor forma. Contrate um
personal trainer!

Maria Paula Machado
(11) 99104-5269....

(11) 3333.2855 / 3338-0456
Av. Dr. Vieira de Carvalho,
51 – 1ª andar -São Paulo-SP
www.facebook.com/imoveisnocentrosp
www.imoveisnocentrosp.
com
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A All Pé
Brooklin

A

All pé – Brooklin oferece ser.viços de podologia básicos, Geriátrica, Esportiva, Homecare, hidratação
profunda, remoção de
calos e calosidades;
tratamento a laser
para micoses e verruga Plantar (olho de
peixe), tratamento de
fissuras, ressecamento plantar e correção
de unhas; atendimento para diabéticos, manicure, depilação feminina, masculina e designer de
sobrancelhas.
Dispomos de profissionais formados
e altamente treinados para identificar
e tratar problemas
relacionados aos pés,
além de um preparo
especial para valorizar a estética dos
membros.
A podologia é o ramo da saúde que se
dedica ao estudo dos
pés e membros inferiores do ponto de
vista da sua anatomia, patologia e podopatias. O podólogo
é o profissional que
contribui para a melhoria da qualidade
de vida, por meio da
promoção da saúde
pública, prestando
serviços clínicos em
áreas multidisciplinares, como a pediatria,
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geriatria, traumatologia, endocrinologia,
dermatologia, ortopedia, medicina vas
cular e medicina desportiva.
Problemas comuns
nos pés e que devem ser tratados
por um podólogo
Muitas vezes, ao
sentir dor nos pés, as
pessoas tentam resolver o problema sem
procurar a ajuda do
especialista por simples falta de informação, ou seja, desconhecem a existência
de profissionais qualificados. Os problemas mais conhecidos
dos pés e que são facilmente resolvidos
por um podólogo são:
unha encravada, calo
e calosidade, correção de unhas (órtese), fissuras e ressecamento.

Dra. Karla
Cristina S.
Morales

Esses são os nossos
serviços. Ficou interessado? Quer saber
mais sobre nós e conhecer nosso espaço?
Ligue e agende seu
horário de segunda a
sexta das 8h às 20h e
aos sábados das 9h às
17h.
All Pé Campo Belo
(11) 5041-0536
All Pé Broklin
Av. Santo Amaro , 3747
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Veterinária

U

ma veterinária que vai a
sua casa.
Você pediu e nós
atendemos. Residentes do bairro Santana e região não precisam mais sair do
conforto dos seus
lares, e nem causar
desconforto para o
seu filho de quatro
patas. Basta chamar
a Dra. Karla Cristina Singi Morales,
veterinária graduada desde 2002 pela
FMU. Ela está preparadíssima para
fazer o atendimento
domiciliar, consultas, vacinas e avaliações. Infelizmente
hoje temos que nos
preocupar em muito para quem abrimos a porta de nos-

Praticão
Pet Shop e

P
sa casa. Portanto, a
indicação de uma
profissional de confiança e competência é fundamental.
Precisou? Ligue
para a Dra. Karla
Cristina. Uma profissional de confi-ança.

Dra. Karla Cristina
S. Morales
(11) 98365-6215.....

.ara v o c ê d o
.Tremembé e
região o que
era bom agora ficou melhor ainda.
Além de você poder contar com 20
anos de tradição
do Pet Shop Praticão, você tem também a nova administração, com profissionais competentes e bem treinados
para atendê-los, oferecendo uma gama
de produtos e serviços .
No Praticão você
encontra tudo em
um só lugar: pássaros, aquarismo, cães
de raça; Pet Shop,
banho e tosa, veterinário serviço de
leva e traz, enfim,

uma variedade de
produtos e serviços
de qualidade para
atender você e o seu
filho de quatro patas. E tudo isso pertinho de você, aqui
no Tremembé, com
preços justos.
Não espere, venha
conferir. Esperamos
por você .
PRATICÃO PET SHOP E
CLÍNICA VETERINÁRIA
(11) 2953-8009
(11) 98826-1091....
Praça Dona Mariqueinah
Sciacia, 45 – Largo Tremenbé

Para você e seu melhor amigo

Pet Shop
Bicho Chic

T

.udo o que você
precisa para o
seu amigo agora você encontra
bem aqui, pertinho
de você, na região
do Jardins no Pet
Shop Bicho Chic.
Nosso pet shop temuma equipe com profissionais altamente
capacitados que trabalham com produtos de qualidade,
cuidando com especial carinho do seu
bichinho de estimação. Banho e tosa,
hidratação e higienização de dentes,
limpeza de ouvido,
corte de unhas; veterinário, hotel, creche, serviço de leva
e traz, além de aces-

sórios: brinquedos,
petiscos, rações, roupas e tudo que você
você precisa para o
seu amiguinho.
Aqui no Pet Shop
Bicho Chic tratamos
o seu pet como se
fosse nosso.
Venha conhecer!

(11) 3051-8055
(11) 97342-2451....
BICHO CHIC
Rua Tutóia,170

Ana’tureza

OS SETE CHAKRAS E SUAS
ASSOCIAÇÕES

A

Ana’tureza oferece uma gran.de variedade
de infusões para você
aumentar sua experiência gustativa, pois
essa bebida é imersa
em uma rica história.
As ervas são usadas
para curar desde o início dos tempos e transportam uma vibração poderosa que nos
conecta de volta à
Terra e à nossa fonte
de energia.
Cada xícara tem muito a oferecer: é sutil,
saudável e sofisticado.
KIT EQUILIBRIO
DOS CENTROS
ENERGÉTICOS
O kit é composto
por ervas especificamente sintonizadas
para cada centro de
energia, desintoxicando o físico e o campo
energético. Muitas
vezes na vida nos sentimos desequilibrados e fora do controle. Embora a meditação e uma vida equilibrada sejam excelente, às vezes precisamos de energia
extra que só uma xícara de amor para
aquecer ou resfriar
as emoções pode oferecer.
OS SETE CHAKRAS E SUAS AS-

SOCIAÇÕES
• 7º chakra: lavanda/rosa/noz-moscada/camomila >Divindade, paz e iluminação. Mantra: Eu entendo.
• 6º chakra: menta/
camomila/jasmim/
anis/maracujá > Intuição e percepção
sensorial. Mantra:
Eu vejo.
• 5º chakra: tomilho/laranja/melissa/
perpétua > Comunicação, criatividade
autoexpressão.
Mantra: Eu falo.
• 4º chakra: rosa
jasmim/perpétua/limão > Compaixão,
amor e cura Mantra: Eu amo.
• 3º chakra: menta/
alecrim/laranja/capim cidreira/canela
> Vontade, limpeza e
identidade. Mantra:
Eu faço.
• 2º chakra: calêndula/hibiscus/erva
doce/angélica> Criatividade e conexão
com os outros. Mantra: Eu sinto.
• 1º chakra: dente
de leão/cravo/sálvia/
gengibre/ ginseng
> Instinto, emoção e
energia primitiva.
Mantra : Eu sou.
(11) 4229-3663
https://t.me/anatureza
Site:
www.ervas-anatureza.com.br
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PRODUTOS E SERVIÇOS

Adestramento

Arquiteto(as)

Bar Cruising

Clínica de Estética / Espaço
- Continuação

Advogado(as)

Artigos religiosos

Bolos / Salgados

Casa Noturna

Assessoria Previdenciária

Cinema

Barbearia
Clínica de Estética / Espaço

Bares / Cafés / Choperia

Clínica de Psiquiatria

16
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Consultoria Nutricional

Dentistas

Feminização

Hotel e Day Care p/ Animais

- Continuação

Contador

Fisioterapeuta

Imóveis - Compra e Venda

Hotel e Day Care p/ Animais

Corretores

Lavanderia

Depilação

Massagens Tântrica

Despachante

Moda Praia

Cosméticos

Dog Walker

Móveis Planejados

Curso de Banho e Tosa

Espaço Holístico

Oficina Mecânica
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Personal Trainer

Pet Shop Banho e Tosa

Pet Shop Banho e Tosa

- Continuação

Podólogo

- Continuação

Pet Banco de Sangue/Doação

Produtos Naturais

Pet Plano de Saúde

Psicólogos / Terapeutas
Coaching

Pet Produtos p/ Estética Animal

Pilates

Podólogo
Pet Shop Banho e Tosa
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Psicólogos / Terapeutas
Coaching

Salão de Beleza

- Continuação

- Continuação

Terapia Alternativa

- Continuação

Reprodução Humana

Serviço de Limpeza

Transplante Capilar

Restaurantes / Pizzarias

Sex Shop

Veterinários(as)

Veterinários(as)
- Continuação

Shows

Terapia Alternativa
Roupas Íntimas / Cuecas

Salão de Beleza
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