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E D I T O R I A L

Editorial

Carta das
Editoras

E

m 2019, a C & M Editora comemora
12 anos. Vivemos as alegrias e amarguras de Copas do Mundo, mudanças
de governo, desenvolvimento tecnológico,
progresso e, infelizmente, alguns regressos
na área socioeconômica de nosso país. No
entanto, permanecemos. Prestamos nossos
serviços com seriedade, rigor e ética, honrando o compromisso assumido com nossos
anunciantes parceiros e consulentes.
Por isso, temos a satisfação de entregar a
27ª. Edição do nosso Jornal LGBTS News.
E aproveitamos o ensejo para adiantar que

Marmoraria JLM
venha nos conhecer

A

Marmoraria
JLM est á n o
.mercado desde 2010 porém fundada em 2014 por
um baiano da cidade
de Pindobaçu que
veio para São Paulo
em busca de uma vida melhor. No início
de sua vida em São
Paulo, ele trabalhou
numa marmoraria
como ajudante, atividade esta que lhe
proporcionou a oportunidade de adquirir
experiência em mármore.
Em 2010 iniciou a
criação das suas próprias peças numa garagem bem simples
alugada. A divulgação de seus trabalhos
eram feitas por indi2

cação, trabalhando
com aplicação de revestimento de pedras
em paredes e pisos,
fabricação de pias,
lavatórios, bancadas,
balcões; peitoril, fachadas, mármores,
granitos em geral,
com excelente qualidade e preço justo.
Com o aumento do

número de vendas e
de clientes, em 2014,
abriu sua empresa
como microempreendedor individual. O
próximo passo foi ampliar seu local de trabalho para melhor
atender aos seus clientes.
O diferencial da
Marmoraria JLM es-
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tá no respeito a nossos clientes. Garantimos preços justos,
respeitamos prazos
de entrega e primamos pela qualidade
de nossos trabalhos.
Marmoraria JLM Granitos
e Pedras em Geral
(11) 2597-6303
98597-6771
(11)
96459-1319
Rua Tatuira, 51 - S. Paulo - SP

estamos na etapa de finalização da 12ª.
Edição do GUIA LGBTS CLASSIFICADOS,
o já estabelecido Guia da Nany People.
Se você ainda não faz parte dos anunciantes, aproveite a oportunidade desta
edição. Anuncie no Guia que atende ao seleto público LGBTS. Você se surpreenderá
com os resultados.
Bons negócios!
As Editoras!
C&M Editora
Tels.: (11) 2267-1237 / Cel.: (11) 98824-5114.....
www.guialgbts.com.br ou www.guiadananypeople.com.br

PARA ANÚNCIAR LIGUE:
Tels.: (11)

2267-1237 / Cel.: (11) 98824-5114
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Saiba mais

Seven Cruising Bar promete ser
um dos pontos altos do Carnaval

P

..arada no Cruising Bar antes e
depois dos blocos de rua promete
render muita diversão!

naval funcionamos
24 horas; homens o
dia todo, todos os dias!
Estamos bem no coração do Carnaval de
rua de São Paulo.

Já consolidado como um dos melhores
locais para homens
de São Paulo, o Seven
Cruising Bar vem a
cada mês trazendo
novidades que estão
animando todos os homens que apreciam a
companhia de muitos
outros homens com
pouca ou até sem nenhuma roupa. O Guia
fez uma rápida e exclusiva entrevista
com Pedro Ubaldino
um dos gerentes do
local:

Guia: Além de muita diversão no pré e
durante o Carnaval,
algo mais que podemos esperar?

Guia: O Seven já é
um sucesso. Quais novidades vem por aí?
Pedro: No dia 23
de fevereiro estreamos
a Festa Boner em São
Paulo. A Boner contará com shows interativos exclusivos, sempre com atrações internacionais.
Nosso objetivo nessa
festa é trazer para o

Seven atores do mercado adulto que fazem
filmes lá fora. Em um
primeiro momento,
vamos trazer atores
brasileiros que são sucesso no exterior, mas
recebemos respostas
positivas de alguns
atores latinos e americanos que querem
muito participar de
nossas festas. Tudo
pode ser conferido em
nosso site.
Guia: Quais são as
expectativas para o
Carnaval?
Pedro: O Carnaval
do Seven tanto no Rio
quanto em São Paulo
costuma ser muito movimentado e concorrido. Aumentamos o número de funcionários e
nos preparamos para
seis dias de diversão
intensa em cada canto
do bar. Durante o Car-

Pedro: O Seven
abre todos os dias. Todos os dias bem movimentado. Trabalhamos o tempo todo para oferecer o melhor
da diversão entre homens no local. Agora
também temos nossa
própria linha de jockstraps. As primeiras
200 peças se esgotaram rapidamente. Vamos lançar novos modelos. No Seven os
homens podem ficar
de roupas, cuecas,
sungas, nus ou de jockstraps. A diversão
é garantida.
(11) 3237-1316
Rua Rego Freitas, 529
Vila Buarque-São Paulo - SP
Próximo às estações República e Mackenzie do metrô.
Segunda a Quinta
14:00H às 22:00H
Sex. – Sáb. – Dom.
Funcionamento 24 horas!
www.sevencruisingbar.
com.br

As 10 melhores
seguradoras do
Brasil em 2018

H

oje em dia, o seguro auto se
tornou algo essencial, pois transmite
o sentimento de proteção em caso de imprevistos, como acidente,
roubo e/ou furto. Porém, de que adianta
ter o seguro se a sua
seguradora não presta um bom serviço,
não é mesmo?
Para que tenha um
bom atendimento, há
algumas dicas que ajudam na hora da contratação. A primeiradica é pesquisar para
saber quais são as melhores seguradoras,
não só no preço, mas
em atendimento também. Outra boa dica é
conversar com parentes e amigos que possam relatar as suas
experiências.
Mas claro que o
preço é importante,
certo? Há casos em
que duas boas seguradoras apresentam
valores bem diferentes, mas com serviços
iguais. Portanto, a pesquisa é essencial.
Aqui na Naccarato
Corretora de Seguros
você faz a cotação e
nossos prestadores tiram todas as suas dúvidas e indicam sempre a melhor proposta
conforme sua necessidade.
Outro detalhe importante na contratação
do seguro é a franquia
(participação obrigatória do segurado em
casos de sinistro).
Muitas vezes, o cor-

retor, para não perder a venda, acaba
sugerindo a contratação da franquia mais alta, pois o valor
do seguro fica mais
baixo.
Porém, por vezes, o
barato sai caro, pois
sabemos que colisões
ocorrem com frequência hoje em dia, e o
conserto acaba sendo
um tanto caro para o
segurado. Por isso,
nós da Naccarato
sempre buscamos a
melhor proposta, esclarecendo os riscos
que poderão ocorrer
e precauções que podem ser tomadas para que um seguro de
qualidade seja contratado.
Enfim, vamos então
apresentar as melhores seguradoras do
Brasil em 2018 conforme informações
de mercado. Escolhendo uma dessas, tenha
a certeza de que terá
um bom atendimento, e poderá ficar despreocupado!
• Grupo Porto Seguro (Porto/Itaú/Azul)
• Sul América Seguros
• Tokio Marine Seguradora
• Allianz Seguros
• HDI Seguros
• Mapfre Seguros
• Bradesco Seguros
• Sompo Seguros
• Liberty Seguros
• Suhai Seguros
Thiago Naccarato
(11) 5585-7880
(11) 95328-3288 ...
www.naccarato.com.br
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Fique por dentro

Cy Cat Hotel
atende seu
Capricho Molduras completa 30 anos
amigo fiel com
com inovação e valorização do artista
muito amor
.oi na outrora
Uma trajetória de em diversos estados senvolvimento com
bucólica Ave- três décadas de mui- brasileiros e até mes- artistas profissionacarinho.
nida Angélica, tos desafios e apren- mo no exterior.
is e instituições é
A arte como forma

Por Amilton Pinheiro

F

contada em romances como Éramos
Seis, de Maria José
Dupré e celebrada
nas imagens da década de 1940, pela
fotógrafa Hildegard
Rosenthal, que a Capricho Molduras se
instalou em 1989, no
número 2.072, até
se estabelecer em
1999, alguns metros
além, no 2.154, onde permanece até
hoje não só como referência na arte paulista, mas também
brasileira.
“Parece que foi
ontem que abrimos
a Capricho”, conta
Ana Célia Monteiro,
sócia-proprietária
que criou a empresa, a qual ajudou a
tornar-se um endereço obrigatório para artistas, fotógrafos e também para o
público mais amplo
em busca de emoldurar suas obras de
arte com bom gosto
e qualidade.

4

dizado, como descreve Berenice Macedo,
historiadora graduada pela Universidade
de São Paulo, que assessora diariamente
a Capricho Molduras
deste 1994. “Já conhecia o lado teórico
da arte, mas a convivência com os artistas me fez enxergar
a obra de arte pelo
olhar deles, entender
o processo criativo.
Posso dizer que foi e
sempre será um grande aprendizado”, conta ela.
A Capricho começou produzindo molduras de diferentes
formatos e sempre
usando materiais que
foram se aperfeiçoando. Já há alguns
anos, passou do simples emolduramento
a uma seleta clientela
e a atender museus,
galerias, instituições
culturais e outros espaços de arte que são
referência não somente em São Paulo, em

“Nossa clientela
cresceu e diversificou-se ao longo desses anos. Nós nos orgulhamos de atender
hoje esses espaços
culturais maiores,
usando materiais de
padrão museológico
internacional, priorizando a conservação
da obra de arte”, explica Ana Célia Monteiro. Para tanto, ela
conta com uma equipe especializada que
está alinhada as inovações da área.
A empresa também tem um seleto
rol de artistas nacionais e internacionais
em seu catálogo. O
atendimento individualizado, a solução
para questões de suas
montagens, materiais específicos para
cada trabalho constituem um grande diferencial para a apresentação dos mesmos
no mercado de arte.
Ana Célia conta também que “Nosso de-
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transferido também
para nossos clientes
mais tradicionais
que querem um bom
acabamento em
suas coleções, ou
simplesmente para
aquele quadro que
está na família há
gerações e precisa
ser repaginado”.
Para ela, esse investimento, baseado
em cursos de arte e
de aprendizado dos
conceitos museológicos mais contemporâneos, são essenciais para que possam ampliar o alcance de atendimento.

Capricho Molduras
(11) 3159-3159
(11) 99901-4225....
capricho_molduras_sp
Av. Angélica, 2154
Higianópolis - São Paulo - SP

E

u, Cyntia, que
sempre fui apaixonada por gatos, um dia, estava
voltando para casa
e fui seguida por um
gatinho que entrou
em nosso apartamento, deitando no colo
e pedindo carinho.
Meu marido que
também admira muito os bichanos também não resistiu a
tanta doçura e o adotamos. Demos a ele
o nome de Bill em
homenagem ao meu
cachorrinho que se
chamava Billy. Logo
adotamos dois irmãos
para Bill: Mingau e
Xodó. Em seguida,
resolvi adotar mais
duas gatinhas. Porém,
sentimos que o apartamento estava ficando pequeno para
tantos gatinhos e
nós, resolvemos mudar para um sobrado, e como havia muito espaço, e eu cada
vez mais encantada
pelos felinos, adotamos mais alguns
também.
Logo fui amadurecendo a ideia de
alugar alguns quartos para as pessoas
que precisassem
viajar e não tivessem
com quem deixar os
seus gatinhos. A

procura cresceu e
nos mudamos novamente para um lugar próximo para
facilitar o cuidado
e atenção aos hóspedes, deixando os
clientes satisfeitos e
felizes.
Com essa mudança ganhei uma nova
profissão: cat sitter
e dona de um hotel
só para gatos, atendendo em domicílio
clientes que preferem não retirar os
gatos de suas casas,
evitando o stress,
visto que muitos
gatos são ariscos e
medrosos.
O Cy Cat Hotel
está crescendo e
ag rad e ç o a D e u s
por ter dado a mim
esse dom maravilhoso, presenteando-me com tantos
hóspedes lindos, retornando muitas vezes. Isso é muito
gratificante pois
trabalho com muito
amor, carinho e dedicação. Sinto-me
satisfeita e animada
com cada novo gatinho que tenho a
oportunidade de hospedar .
Tel.: (11) 2574-6015
(11) 98014-6039
CyCatHotel
cycahotel@hotmail.com

Fique por dentro

Entenda o papel das corretoras
de seguros e a importância de
uma boa escolha

O

corretor de seguros é um especialista responsável por assessorar o segurado durante toda a vigência
do contrato de seguro. A profissão foi regulamentada pela Lei
no. 4.594, 29/12/1964,
e seu papel é atuar
como um técnico especializado, legalmente responsável
pela defesa dos interesses do segurado.
Todo negócio feito
com a seguradora precisa, obrigatoriamente, ser intermediado
por um corretor devidamente habilitado,
seja ele pessoa física
ou jurídica, salvo ex-

ceções, como por exemplo, operadoras de planos de saúde, que tratam diretamente com
os fornecedores.
Atualmente algumas
corretoras se posicionam como consultoria
de benefícios e agregam outros serviços
para os clientes, oferecendo análises, controle e serviços adicionais. Isso pode funcionar muito bem, mas
precisam ser muito
bem combinados, pois
dependem de tecnologia e controles que
precisam estar presentes nos dois lados
da relação.
Seguem alguns passos que julgamos ser

importantes definir
antes da escolha de
sua seguradora:
• Escolha uma corretora com o seu perfil.
Não se deixe enganar pelo tamanho. O
processo de escolha
de uma corretora precisa ser idêntico ao
que se faz quando se
contrata um colaborador. Deve estar em
sintonia com o seu modelo de gestão e com o
estilo da empresa.
O ideal é que a corretora colete todas as
informações que são
importantes para cada
cliente e crie um “ranking” para apresentar
comparativos, por

meio de pesquisas e
conhecimentos técnicos para indicar uma
contratação que tenha o máximo de elementos de aderência
com o perfil do solicitante.
• A corretora precisa
ser especialista no
seu negócio e aliada
à tecnologia.
Tudo está disponível hoje e só não usa
quem não pensa em
deixar seu cliente livre ou tem a pretensão de ficar respondendo e-mails ou chamados para cada necessidade do cliente.
Tenha ao seu lado
quem escolheu a
tecnologia para facilitar e não o prender a
layout que só atende
às seguradoras.

The Zoo
Pet Shop

H

..á mais de
vinte anos no
Itaim Bibi,
cuidando com muito
carinho do seu melhor amigo!
• Clínica Veterinária
• Banho e tosa
• Loja com variedade
de produtos (rações,
acessórios e medicamentos)
• Leva e traz

Funcionamento:
2ª a sexta das 8:00h às 17:30h
e sábado das 8:00h às 16:00h
(11) 3168-6886 / 3078-0119
(11) 99212-4004
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 430 – Itaim Bibi
São Paulo

Bley Corretora de Seguros
Baixe nosso aplicativo Appcor
(https://pols.websiteseguro.
com/RAS589/app)
(11) 3501-8808
(11) 99212-9372
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Activa Brasil Crachás
e Credenciais

A

ACTIVA BRASIL é uma em..presa brasileira, localizada na
cidade de São Paulo,
fundada no ano de
2002 e especializada
no ramo de identificação.
Com máquinas de
última geração, fornece materiais de
primeira qualidade
na confecção dos produtos, além de oferecer um serviço com
pontualidade na entrega e preços justos.
Ao longo desses
anos, procurou se
atualizar e melhorar
a cada dia, conquistando a confiança e
respeito de seus clientes e garantindo a

Para a neurociência, prazeres sexuais, alimentares e financeiros estão na mesma região do cérebro. Um prato cheio
para o perfil gastador.
Silvia Araújo, CEO do Instituto Três Pilares

fidelidade, parceria e
preferência em seus
serviços, focando em
produtos e serviços
diferenciados para
empresas e eventos.
Com o objetivo de
identificar, os crachás
e as credenciais garantem maior controle, organização e segurança para a sua
empresa ou evento.
E com cordões per-

sonalizados agregam mais valor à
sua marca.
Para facilitar ainda mais esse objetivo, além dos produtos citados acima,
a ACTIVA BRASIL
oferece uma variedade de produtos
personalizados para
atender suas necessidades, como, suporte para crachás,
bolsas plásticas,
porta-crachás retrátil, pulseiras
(VIP e para festas),
cordões para canecas, chaveiros, lápis,
canetas, necessaires,
entre outros!
ENTRE EM CONTATO E
SAIBA MAIS!
(11) 2024-7374
(11) 98661-5157
www.activabrasil.com
contato@activabrasil.com
R. Bento Sabino dos Reis, 548 Vila Ema – São Paulo – SP
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O que sexo, comida e
dinheiro tem a ver com a
sua prosperidade?
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S

abe aquela pessoa que gosta
de reunir amigos e costuma falar.
“Dessa vida não se
leva nada”? Para as
finanças comportamentais, aí está um
indicio do perfil “gastador”, um modelo
mental que sente excitação especial em
comprar.
Mas tenha calma!
Com educação financeira, é possível ser
um gastador inteligente, viver em paz
e sentir a alegria de
estar de bem com o
bolso.
Confira os três labirintos que podem
roubar a sua riqueza:
1. Zera Zera: O que
ganha gasta - mil ou
um milhão.
2. Zerado ou Negativo: Gasta o que tem
hoje e o que acha que
terá no futuro. Vira e

mexe entra no vermelho.
3. Negativo, Negativo: Gasta o que não
tem, conta mentiras,
suja o CPF e envolve
pessoas em confusões
financeiras.
Para Warren Buffet,
um dos homens mais
ricos do mundo: “Se
você não é capaz de
controlar suas emoções, jamais poderá
controlar o seu dinheiro”.
Como educadora

comportamental e
financeira eu digo:
“Se não puder lidar com o prazer, terá que pagar a conta
da culpa e abrir mão
do ingresso da felicidade”.

Instituto Três Pilares
Para mais informações:
contato@instituto3pilares.
com.br
(11) 98612-3256
Rua Duarte de Azevedo, 284 Sala 95 - São Paulo - SP

Saiba mais

Mediação possibilita parcelamento
de valores trabalhistas

E

m um cenário
de crise, é imprescindível
que as empresas
minimizem problemas e otimizem tempo. Mas como fazer
isso em relação às
questões trabalhistas, sendo nossas
leis antigas e os processos morosos?
Hoje, praticamente todo o processo
de demissão em uma
empresa se torna de
alto risco, com constantes processos
que causam enormes gastos para as
empresas. Mas existe um caminho que
pode auxiliar muito
o processo de des-

ligamento de um colaborador, realizado
por nossa Câmara de
Conciliação, que lhe
oferece mediação,
conciliação e arbitragem na área trabalhista, proporcionando diversos benefícios às empresas e
aos trabalhadores,
desde a possibilidade de parcelar a rescisão contratual para
a empresa, até a garantia de seu recebimento ao empregado.
A questão funciona
graças ao desejo das
partes se comporem
amigavel e formalmente, gerando gagarantias para ambas

BUSCA DE PARCELAMENTO
Essa ação nada
mais é do que um
acordo que parte do
velho princípio de
que um lado quer receber e o outro quer
pagar, mas que, para
isso, é necessário
um meio termo viá-

vel, gerando como
resultado uma redução considerável dos
custos, sendo possível até mesmo parcelar verbas rescisórias (TRCT, FGTS
em atraso e multa
de 40%).
Somos uma empresa de conciliação
trabalhista, apta a solucionar as mais diversas demandas no
âmbito do contrato
de trabalho e prestação de serviços
com mais de 10 anos
de atuação no mercado.
Empresário, caso
necessitasse reduzir seu quadro de
funcionários você

oneraria seu fluxo de
caixa? Não se preocupe pois nós iremos
ajudá-lo a resolver a
questão das rescissões de seus funcionários, fazendo uma
composição para pagamento parcelado.
Você trabalhador
foi dispensado e a
empresa não quitou
suas verbas e você
continua a esperar?
Nós também podemos lhe ajudar.
Contador, advogado e profissional de
RH, resolva os problemas de seus clientes, apresentando
uma inovadora solução, com menor custo e mais agilidade.

A Conciliartrab
oferece:
• Atendimento realizado por especialistas;
• Conciliação com
parcelamento de verbas;
• Todos os serviços
são realizados de
acordo com a nova
legislação trabalhista;
• Agilidade, rapidez,
sigilo e solução.
Consulte-nos. Será um imenso prazer atendê-lo.
(11) 3106-1318
(11) 9 8390-7487 ....
www.conciliartrab.com.br
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A importância dos implantes
na 3ª. dentição

Hipertermia
aguda em cães

A partir da década de 1990, os implantes começaram a se tornar uma boa opção
para quem perdeu alguns ou todos os dentes.

A

ortodontia é
uma das es.pecialidades
mais importantes
da Odontologia. Ela
ajuda a prevenir e
corrigir estados de
anormalidade no
alinhamento e encaixe dos dentes.
Permitindo devolver qualidade de
vida. Por exemplo,
ver um paciente que
substituiu suas próteses móveis por
próteses parafusadas sobre implantes
se emocionar por
voltar a morder uma
maçã ou até mesmo comer um sanduíche não tem preço.
De acordo com o
Dr. Alexandre Cas-

8

tanho Comparotto,
as técnicas utilizadas
com aparelhos fixos,
móveis e os implantes, têm ajudado muitas pessoas com dentes tortos, falta de
espaço na boca, ou
até mesmo ausência de dentes voltarem a ter estética e
mastigação muito
satisfatória. “Quando o paciente perde
os últimos molares
(dentes do fundo), os
de baixo, sobem e os
da frente e de trás
vão deitando, fazendo com que a mordida afunde. Antigamente, nós não tínhamos como corrigir isso, mas, hoje,
com novas técnicas
associadas aos implantes, nós fazemos
com que o paciente
volte a ter uma boa
estética e eficiência
mastigatória, pois os
seus dentes perdidos são substituídos
por dentes implantados na posição correta”, afirma o espe-

cialista. Ele explica
que “quando a pessoa
perde os dentes, ela
perde também a dimensão vertical, que
é altura que vai da
ponta do queixo à base do nariz, envelhecendo muito a face.
Assim, sua mandíbula se desloca e ela
começa a ter problema de articulação,
zumbido, dores no
ouvido e até algumas
enxaquecas. Além
disso, o uso de próteses móveis pode
machucar a mucosa
e provocar feridas
que, em alguns casos,
podem evoluir para
câncer, principalmente em fumantes,
além de terem péssima função mastigagatória. É preciso
ter muito cuidado”,
alerta.
Até mesmo os idosos, que utilizaram
dentadura durante
muitos anos e que,
portanto, têm muita
retração gengival e
perda óssea, podem
se beneficiar com os
implantes. “Se o idoso tiver pelo menos
7 milímetros de osso,
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é possível o procedimento. Já se o osso
estiver muito fino,
temos como opção
fazer enxerto.”
Hoje temos implantes curtos e implantes mais largos que
têm eficiência igual
aos implantes mais
finos e compridos
que utilizávamos antigamente. “A tecnologia, aliada a um
bom tratamento, permite que os pacientes voltem a ter mais qualidade de vida,
respirando e mastigando muito melhor,
além de ajudar nos
relacionamentos,
pois as pessoas perdem o medo de falar, sorrir e até mesmo comer em público”, finaliza Dr. Alexandre.

Dr. Alexandre Comparotto
Unidade I
(11) 3868-1344
Rua Cotoxó, 611, cj. 32
Unidade II
(11) 3721-2037
Rua dos Três irmãos, 201cj. 83
www.comparotto.com.br

O

s cachorros se
refrescam inspirando e expirando, ao trocar o ar
quente pelo frio, e
ofegando, para promover a evaporação
da língua. Contudo,
algumas raças têm
mais dificuldade em
permanecer frescas
do que outras, além
de terem menos proteção contra o tempo
quente. Cães braquicefálicos (focinho achatado), como buldogues, pugs
e pequinês, também
tendem a ter a traqueia reduzida, de
forma que não conseguem respirar com
tanta eficiência como
os cachorros de focinho comprido. Esses
cães podem sofrer
de insolação apenas
com o excesso de

exercícios, até mesmo em um dia fresco. Você perceberá
que seu animal corre um risco maior
de hipertermia se
ele frequentemente
roncar ou resfolegar, ou se fizer vários ruídos respiratórios, como assobios
ou chiados.
Para cães braquicefálicos, temperaturas acima dos
25°C já são MUITO
quentes!
Lembre-se: é sempre importante a
avaliação de um médico veterinário.

(11) 2507-4069
(11) 93803-1341 .....
vetviver@gmail.com
Rua Anhanduí Mirin, 327
Jardim das Flores – SP

Pense nisso

Nosso cliente é
nosso maior
patrimônio!

E

scolher uma
corretora para fazer seus
seguros parece tarefa simples, pois
são tantas corretoras que podemos escolher. Teoricamente é assim mas, na
prática, você tem
que ter muito conhecimento e confiança na corretora que
irá atender suas nescessidades. Afinal,
se você tem que
adquirir o seguro é
porque o que precisa assegurar lhe é
caro.
Portanto, se você
estiver procurando
uma corretora que
possa atender todas
as suas necessidades e lhe trazer segurança e tranquilidade, a Kutner Seguros é a sua corretora. Aqui você encontra profissionalismo, atenção, esclarecimento em tudo o que precisar e
confiabilidade.

Clube de Campo
Animal hotel
para cães

O
Com mais de 20
anos no mercado segurador, a Kutner
Corretora de Seguros é uma empresa
que tem como lema
“ O cliente é nosso
maior patrimônio”.
Seja qual for o seguro que você procura: seguro garantia,
seguro automóvel,
seguro de vida; consórcios, seguro fiança locatícia, previdência, saúde, transportes, residenciais,
equipamentos agrícolas entre outros.
Ligue e faça seu
orçamento com nossa equipe.

(11) 2441-0690
(11) 99689-2170
www.kutnerseguros.com.br

Clube de Campo Animal Hotel e Day Care oferece hospedagem e atividades que
visam o bem-estar
do seu melhor amigo com conforto, segurança, lazer, carinho e muita diversão. Piscina cercada
com permanência
monitorada.
Seu pet feliz, solto o tempo todo, em
um espaço de 1000m²
integrados a natureza e sem baias. Monitoramento 24h.
Enviamos fotos e

filmes todos os dias
aos tutores.
Esperamos sua
visita! Agende seu
horário e traga o seu
pet para conhecer
nosso espaço.

Funcionamento:
segunda a domingo
Day Care: 7:30h às 19:30h
Siga a gente no Instagram:
hotel para cachorro - Clube de
Campo Animal
(11) 98183-4404
com Helena ou Dra. Fernanda
Rua Francisco Dias Velho, 237
Brooklin – São Paulo
Temos o The Zoo Pet Shop no
Itaím Bibi – Visite a página 5

Celebre seu
casamento
com um toque
de mágica
MagiCelebrante Denny une mágica,
celebração e emoção.

V

.ocê já pensou
no formato da
sua cerimônia
de casamento? É
possível ter uma cerimônia original e
leve sem perder a
emoção. Um momento tão importante
como esse merece
uma atenção especial. Afinal, você já
escolheu o seu celebrante?
Aqui vai uma dica.
Pensando em transformar o casamento
em uma experiência
única, o MagiCelebrante Denny apresenta uma proposta
diferente unindo mágica, celebração e
emoção.
O celebrante realiza a cerimônia com
um toque de mágica. Mas esqueça a
“mágica” da forma
como você a conhece. Não existem truques com cartas ou
coelhos saindo da
cartola. Denny traz
para as celebrações
s i m b o l o g i as p o r
meio de mágicas
como forma de criar
uma atmosfera de
sonhos no casamento.
Para o MagiCelebrante Denny, a verdadeira mágica está
no simbolismo e nas
metáforas que leva

a cerimônia. “A mágica é uma maneira
lúdica de mostrar a
todos que sonhos se
tornam realidade.
Eles são a nossa
forma de acreditarmos que tudo pode
acontecer.”
Além das mágicas
nas celebrações,
Denny também oferece uma cerimônia
com efeito civil.
Para os leitores do
LGBTS NEWS que
tiverem interesse
em celebrar a união
com o MagiCelebrante Denny, basta
entrar em contato e
mencionar a matéria e ganhará o efeito civil sem custo
adicional.
Outros serviços:
• Opção de celebração com efeito civil;
• Reuniões com o
casal para que possam se conhecer;
• Integração da história dos noivos durante o discurso;
• Suporte completo
via Whatsapp sobre
a celebração;
• Um presente entregue no dia do casamento.
MagiCelebrante Denny
(11) 98219-1067 ....
www.magicelebrante.com.br
@Magicelebrante
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Fique por dentro

Autoestima: Você já se olhou no
espelho hoje? Faça um teste!

S

e o resultado foi
positivo, quais
foram os seus
verdadeiros pensamentos e os sentimentos ao ver a sua
imagem refletida?
Muito provavelmente, você não se
admirou, não agradeceu a si mesmo ou
nem se lembrou de
se orgulhar de sua
trajetória e suas conquistas. Será que você já percebeu quantos desafios você foi

capaz de vencer até
hoje? Infelizmente,
para a maioria das
pessoas, o que veio
ao pensamento foram
críticas e julgamentos
com relação a si mesmo.
Ser você mesmo
exige coragem (agir
com o coração). Porém, a sociedade atual não ensina ou estimula o agir dessa forma; pelo contrário,
a sociedade impõe a
maneira de se vestir,
o estilo de vida, o corpo “sarado”. A lista
segue infinitamente
com imposições e,
pouco a pouco, você
se esquece de quem
é verdadeiramente,
perdido na busca in-

cessante e cruel de se
encaixar nos padrões
exigidos. Isso abre
um buraco em seu
coração e sua alma e,
dia a dia, sua autoestima vai sendo destruída.
Portanto, acredito
ser extremamente
importante você desenvolver o autoconhecimento, estar cada vez mais consciente de quem você é,
quais são suas habilidades e capacidades,
quais são os seus sabotadores. Somente
com um treinamento
emocional e cerebral
você será capaz de
exercer a autoper-

Zazen Dog

N

ós da Zazen
Dog fazemos
questão de
manter o hotel com
cara de casa, com
acochengo porque
entendemos que os
animais necessitam
de conforto durante
os momentos de separação de seu tutor.
Mesmo estando

10

localizado na agitação da cidade de São
Paulo, mantemos o
Zazen Dog com aquela tranquilidade de
um sítio.
Venha conhecer
nosso espaço!
(11) 98375-5185
Site: www.zazendog.com
zazen dogs
Rua Doutor Paulo Vieira, 139
Perdizes – São Paulo
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cepção, criar novos
pensamentos e sentimentos sobre si
mesmo; terá a coragem para tomar atitudes diferentes e,
finalmente, construir
resultados mais elevados e construtivos
nas diversas áreas
da sua vida!
Este é o meu trabalho. Venha me visitar e saber como é
possível viver para
uma nova versão de
si mesmo!
Cristina Comparatto
CRT 48757
Atendimento
presenciais e on-line
(11) 998591-2020
www.academiacoracao
ecerebro.com.br

Serralheria
Nenê

A

Serralheria
Nenê está lo..calizada na
zona Norte de São
Paulo. Com mais de
25 anos de mercado,
somos reconhecidos
por nosso atendimento pré-venda e na excelente qualidade
pós-instalação. Procurando por serralheria
na Zona Norte? Nenê
Serralheria.
Sabemos da importância da entrega de
nossos serviços de
serralheria nos prazos fixados. Por isso,
a pontualidade é nossa marca registrada.
Nossa equipe é treinada e comprometida com o trabalho. A
Serralheria Nenê é
moderna e extremamente profissional,
oferecendo confiança

a sua empresa, seu
comércio ou sua residência.
Nossa empresa
fabrica portões sob
medida, grades, portas, janelas, coberturas, escadas, estruturas metálicas em
ferro e/ou alumínio.
Precisou? Chame
a serralheria Nenê,
localizada no bairro
Jardim Japão, próximo aos bairros da
Vila Maria, Jaçanã,
Vila Guilherme.
Nenê Serralheria
(11) 4212-3355
(11) 98299-5686
Av. Jardim Japão , 978
Vila Medeiros - SP

Saiba mais

Você quer que
seu cão seja
bem-educado?

A

destrar o seu
cão é a melhor
.maneira de
levar mais qualidade de vida e bem-estar a todos os membros de sua família.
Pensando nisso,
oferecemos uma estrutura completa,
com centro de treinamento coberto,
serviço de leva e
traz, equipe de monitores e adestradores profissionais
e uma metodologia
moderna e atualizada.
São mais de 40 anos
anos de experiên-

cia, diversos cursos
nacionais e internacionais e comprovação de resultados
em campeonatos de
obediência e agility.
Aqui seu cão aprende, gasta muita energia e se diverte!
Agende uma visita
sem custos e conheça tudo o que podemos fazer por você
e pelo seu melhor
amigo.

Restaurante Moon Sushi

V

ocê do Mandaqui e região
aprecia a culinária japonesa?
Então, não procure mais. Aqui no
restaurante Moon
Sushi, localizado no
Mandaqui, você encontra tudo o que
procura: respeito,
cordialidade, bom
atendimento, equipe treinada, produtos de alta qualidade. Tudo isso num
ambiente agradável e higiênico para
você degustar nossos pratos. Além
disso, o Moon Sushi
conta com o serviço de valete para
propiciar comodidade aos nossos clientes.
No Moon Sushi

ta no almoço, exceto feriados, rodízio com desconto especial para estudantes e empresas cadastradas.
Venha nos conhecer! Traga sua família e amigos.
Será um prazer
recebê-los!
(11) 2592-2500

você tem variedades
de escolha, com um
cardápio bem elaborado para atendê-lo
sempre de forma especial. O rodízio tradicional conta com
sushis, sashimis e
pratos quentes. O rodizio especial traz,
além dos sushis e
sashimis, frutos do
mar. A sobremesa

está inclusa em todos os rodízios.
De segunda a sex-

moon sushi
moonsushiofical
Av. Santa Inês 902
Mandaqui –SP

ademarvenancio.com.br
(11) 99995-8956
Ademar Venâncio Adestrador
@Ademar_Venâncio
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Adestramento

Agência de Turismo

Casa Noturna

Clínica de Estética / Espaço
- Continuação

Artigos Religiosos

Celebrante de Casamento

Advogado(as)

Conciliar Trabalhista
Assessoria Previdenciária

Cinema

Consultoria Nutricional
Barbearia

Clínica de Estética / Espaço

Contador
Bares / Cafés / Choperia

Bar Cruising
Corretores

12
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Corretores
- Continuação

Curso de Treinamento
Pessoal Financeiro

Despachante

Dentistas

Dog Walker

Hotel e Day Care p/ Animais
- Continuação

Feminização

Fotógrafo(as)

Hospital Veterinário

Cosméticos
Depilação

Hotel e Day Care p/ Animais

Cráchas e Cordões
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Hotel e Day Care p/ Animais
- Continuação

Imóveis - Compra e Venda

Molduras / Quadros
Gravuras

Pet Shop Banho e Tosa

Pet Shop Banho e Tosa
- Continuação

- Continuação

Móveis Planejados

Personal Trainer

Massagens Terapêuticas

Pet Plano de Saúde

Marmoraria

Pilates

Moda Praia

14

Pet Shop Banho e Tosa
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Podólogo

Podólogo
- Continuação

Restaurantes / Pizzarias
- Continuação

Terapia Alternativa

- Continuação

Veterinários(as)
- Continuação

Serralheria

Transplante Capilar

Produtos Naturais
Serviço de Limpeza

Veterinários(as)

Psicólogos / Terapeutas
Coaching

Shows

Táxi Dog

Terapia Alternativa

Restaurantes / Pizzarias
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