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Editorial

Carta das Editoras

S

empre que faço essa carta, tenho
como prática deixar os agradecimentos para o final. Porém, dessa
vez, farei diferente. Vou agradecer já
agora tamanha é minha gratidão.
Agradeço a todos anunciantes que confiaram suas contas publicitárias a nós e
anunciam seus produtos em nosso sistema multimídia. Agradeço aos nossos colaboradores e fornecedores, pois, sem
eles, todo o nosso esforço seria em vão.
Já demos a largada para a 13ª edição
do Guia LGBTS Classificados, o Guia da
Nany People. Consequentemente, trazemos a vocês mais uma edição do Jornal
LGBTS News. Estamos muito honradas
em mais uma vez cumprir nossa missão,
fazendo jus à confiança dos anunciantes
do nosso sistema multimídia.

Aguardamos você que ainda não faz parte do nosso sistema. Venha e seja parte
dessa história!

C&M Editora
Tels.: 2267-1237 / Cel.: (11) 98824-5114.....
www.guialgbts.com.br ou www.guiadananypeople.com.br

Wilton Gayo Gama

E

m 1999, Wilton
Gayo Gama 999
teve seu primeiro contato com a líder
espiritual e humanitária indiana Mata
Amritanandamayi
Devi, mais conhecid a c o m o “A m m a ”
(mãe, em sânscrito).
Criadora da maior
obra humanitária do
planeta, a fundação
Amma é considerada
a única organização
não-governamental
capaz de promover
um esforço humanitário completo em
larga escala, segundo
a ONU (Organização
das Nações Unidas).
Conhecida mundialmente como “A Santa
dos Abraços”, Amma
já abraçou mais de 34
milhões de pessoas.
Seu exemplo de vida
2

nos mostra que quando existe amor, não
existe esforço.
Em 2000, o principal
discípulo de Amma,
Swami Ramakrisnananda Puri, fez um
convite a Wilton para
que fundasse o primeiro centro de meditação da Amma em

São Paulo, tendo sido
posteriormente escolhido para ser diretor-presidente na instituição não-governamental “Amma Brasil”.
Durante 15 anos,
Wilson Gayo Gama se
dedicou a acompanhar a Amma em di-
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versas turnês mundiais, a aprender técnicas de concentração, mantras e filosofias orientais; trouxe
ao Brasil a técnica de
meditação “IAM” e,
dessa forma, fortaleceu o movimento
Amma no Brasil, divulgando sua mensagem de paz e compaixão. Durante 5 anos
auxiliou e fez parte
de diversas ações assistenciais na Associação Maria Helen
Drexel – AMHD.
Para saber mais:
http://www.embracingtheworld.
org/
http://www.helendrexel.org.
br/
http://www.embracingtheworld.
org/real-life-story-wilton-gayo-gama/
(11) 99345-1272
Clinica de Psicologia e
Astrologia Vedica
Wilton Gayo Gama

Saiba mais

Corretora
Plena

SP ganha hamburgueria inspirada
na luta pela diversidade
Castro Burger aposta em conceito para atrair
público LGBT e simpatizantes

“ CASTRO BURGER “

P

oderia ser mais
uma hamburgueria abrindo as
portas na capital paulista, poderia - mas
não é, e assim a Castro Burger chega com
uma proposta diferente, um espaço aberto
para todos os públicos e sem discriminação, para que “todos
sintam-se em casa”, a
partir da inauguração
em 3 de dezembro
2017. A inspiração
não poderia ser diferente, os empresários
paulistanos apostaram logo no conceito
e foram buscar no exterior uma boa referência.
“O bairro de Castro
(localizado em São
Francisco, EUA) é o
berço da luta pela diversidade, tornando-se uma referência e
uma inspiração para
todos nós”, diz o sócio
da empresa e jornalista, Fausto Almeida. “Queríamos um
nome que já representasse o nosso conceito, tanto na marca, como na comida”,
completa o empresário e engenheiro ambiental Luiz Felipe
Granata, ao justificar
o nome escolhido para a nova hamburgueria.
Os empresários
explicam que dentro
da questão da diversidade, a maior par-

cela do público-alvo é
LGBT. Segundo eles, a
fase do ‘bemvindo’ já
passou e deve ser evoluída. Fausto Almeida
diz que a escolha dessa grande parcela de
consumidores não é
por acaso:
“acho que merecemos
um lugar nosso. Não
quero apenas ser
“bemvindo” nos lugares, quero um lugar
onde me identifico e
que me representa”,
argumenta. “Acreditamos que ainda não
exista uma opção gastronômica similar e
passou da hora de
existir”, justifica Luiz
Felipe Granata.
O cardápio da Castro Burger é assinado
pelo chef João Leme
e inclui uma variedade de pratos, lanches
e também opção vegana. Os donos prometem um brunch, no
estilo americano, sempre aos finais de semana, e garantem que
a equipe será bem treinada e focada na questão do atendimento,
tudo para representar
bem o novo conceito
que eles querem apresentar aos paulistanos
e turistas.
Os empreendedores
também apostam em
outros diferenciais para atrair todo tipo de
público. Além dos três
pilares: atendimento,
comida e o conceito,

eles citam outros fatores, como a questão
artística, incentivo a
projetos sociais, pet
friendly, acessibilidade e decoração. “Contudo, o primordial é
que na Castro Burger
todas as pessoas devem se sentir acolhidas e respeitadas pelo
que são,independentemente da orientação sexual, identidade
de gênero, raça, peso,
credo, deficiência ou
qualquer característica”, finaliza Granata.

Serviço: Castro Burger
Inauguração: 3 de dezembro
Endereço: Rua Joaquim Távora, 1517, Vila Mariana - SP.
Horário: de segunda a quarta-feira das 17h às 00h, quinta e sexta-feira das 17h às
2h; e sábado e domingo das
9h às 2h.
*O brunch será servido até
às 15h e o cardápio da hamburgueria no horário integral.
(11) 5084-3241 / 5082-1932
www.castroburger.com.br
/castroburgers
/castro.burger

T

rabalho com
imóveis na planta ou prontos
para morar nas regiões de Pinheiros,
da Paulista, da Vila
Mariana, nos Jardins,
no Brooklyn, em Campo Belo, no Itaim Bibi, na Vila Olímpia, na
Chácara Santo Antônio, em Santo Amaro,
na Granja Julieta e
demais regiões da
Capital.
Destaco o breve
lançamento do WHITE 2880. São aptos.
de 38 a 190 m², localizado no coração
de Pinheiros (Av. Rebouças x Rua Pedroso de Moraes). Você
poderá morar, trabalhar, comprar e se divertir, tudo em um só
lugar. Outra excelente opção é o SPSH

(São Paulo South House), um verdadeiro
clube em casa, com
aptos. de 61 a 84 m²,
localizado na Chácara Santo Antônio, em
frente ao Parque Burle Marx e a 5 minutos de carro do Shopping Morumbi com
o menor preço por
metro quadrado praticado na região!
Venha conhecer esses e outros empreendimentos com a
CORRETORA PLENA
para aproveitar as
excelentes oportunidades de investimento e moradia.
Corretora Plena
CRECI 83737-F
(11) 99779-3475 - vivo
(11) 99396-2057 - claro
@plenacorretoradeimoveis
@corretora plena
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Fique por dentro

Terapia holística
e autoconhecimento com
abordagem
coaching

E

stou aqui para
iniciarmos uma
busca interior
assistida.
Este trabalho de autoconhecimento abre
novos horizontes. Por
meio das perguntas
certas, desenvolveremos juntos um olhar
mais profundo para o
seu interior, porque lá
é a fonte de todas as
respostas.
Muitas vezes temos
dificuldades de identificar o que está nos
causando determinados problemas e, geralmente, a resposta
está sempre em frente
a nós. Podemos identificar exatamente a
fonte do seu problema,
cercá-lo e modificá-lo
de uma maneira conclusiva e definitiva.
A visão de sua vida
será modificada completamente ao lançar
este olhar mais apurado para dentro de si.
Repito: todas as respostas estão dentro
de você. Basta que as

4

perguntas corretas sejam feitas e um novo
mundo irá aparecer de
uma forma sublime.
Utilizando diversas
ferramentas, encontraremos aquela que se
adeque ao que você
necessita, como o reiki,
florais, mesa radiônica
(que se pauta na Física
Quântica) e numerologia.
Com minha ajuda, serão eliminadas as limitações e os bloqueios;
você lidará com emoções e crenças limitantes, tais como o medo
e a ansiedade e ainda
mudará hábitos e comportamentos indesejados.
Atendimentos presenciais no Rio de Janeiro
ao lado do Shopping
Metropolitano ou Online para qualquer lugar
do planeta por Skype.

JWGAR

Ar condicionado

H

á dez anos no
mercado de refrigeração especializada em climatização de conforto
térmico nas áreas comercial, residencial,
hospitalar e sala de
servidores, a JWGARAR CONDICIONADO
oferece serviços de
instalação, manutenção e controle de qualidade do ar interior,
buscando sempre a
satisfação do cliente
final e o desenvolvimento de projetos sustentáveis que respeitem o meio ambiente e que estejam de
acordo com as normativas previstas na Lei
13.589.
Realizamos projetos comerciais e residenciais com equipa-

Adriano Bernardelli
Terapeuta Holístico
Personal Coach
(21) 9 6431-1452

Site: http://adrwerner.
wixsite.com/adrianobernardelli
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mentos sustentáveis
que consomem até 50%
menos energia que os
equipamentos convenvencionais já ultrapassados pelas tecnologias INVERTER e VRF.
Trabalhamos com as
melhores marcas mundiais para garantir bons
serviços e a certeza da
qualidade do produto
final com padrão internacional.

(11) 5812-3434
(11) 94735-3204....

www.
jwgararcondicionado.
com.br

Rua Benedita Lima Texeira,
88 – Jardim Brasilia
São Paulo- SP

Circuito Cinemas

A

Circuito Cinemas é uma re.de de cinematografia que visa entregar cultura, entretenimento e bons momentos de lazer a
seus clientes e parceiros, prezando pela criatividade, inovavação, tecnologia e
excelência. Em 2019,
comemoramos onze
anos de atuação. Estamos no mercado
há bastante tempo e
já passamos por diversos processos de
mudança e evolução
no cinema: desde os
filmes 35 mm até o
sistema atual de projeção digital.
A nossa história
começou em 2008,
com a aquisição de
seis salas da empresa Art Movie no
Shopping Bonsucesso em Guarulhos/SP.
Com a experiência
dos atuais investidores em gestão de parques temáticos, trouxemos ao cinema um
novo conceito em nossa forma de trabalhar
e inovar. Hoje somos
formados por seis
unidades, presentes
em cinco cidades:
Guarulhos, Limeira,
Parauapebas, Penápolis e Porto Feliz.

Reconhecemos os
nossos clientes como
amigos. Esse é o valor que direciona as
nossas ações e nos
diferencia dos demais. Estamos próximos
ao nosso público para ouvir os seus interesses e emoções e
agir para entregar a
melhor experiência.
Visamos a criatividade e a inovação
em todas as nossas
atividades. É dessa
maneira que buscamos sermos vistos
como a melhor opção
em cinema nas regiões que atuamos.
A credibilidade
conquistada durante
esses anos nos permitiu oferecer serviços comerciais para
empresas que queiram vincular a sua
marca ao potencial
de uma experiência
de cinema. Recebemos excursões de escolas, locamos salas
para eventos corporativos e palestras;
veiculamos propagandas empresarias em
nossos telões e realizamos sessões exclusivas.
Site:
www.circuitocinemas.
com.br
circuitocinemas
circuitocinemasoficial

Saiba mais

Depressão ou Tristeza?

É

comum sentirmos tristeza em
alguma s circunstâncias da vida, como em morte
de pessoas queridas,
divórcio, desemprego, perda da saúde,
quem está entrando
ou já entrou na menopausa, mudança,
etc, mas depois de
um tempo passado, a
pessoa retoma a vida
com vontade, então
estamos falando de
tristeza.
Agora, quando o
humor da pessoa diminui, fazendo com
que esta se entregue
sem ação para a vida,
podendo até levar à
morte, então estamos
dentro de um quadro
de depressão.

SINTOMAS
MAIS COMUNS
DA DEPRESSÃO:
Tristeza prolongada, “sensação de vazio” e ataques de choro sem explicação;
Dormir pouco ou dormir demasiado; Perda ou aumento de apetite e de peso exagerado; Inquietação, irritabilidade, ansiedade
ou angústia; Sintomas físicos que não
respondem a qualquer tratamento, co-

mo: dores de cabeça,
enxaquecas, dor crônica (fibromialgias),
prisão de ventre, gastrites, úlceras, pedras
em algum órgão, etc;
Dificuldade para concentrar-se, recordar
ou tomar decisões;
Fadiga ou perda de
energia; Sentimento
de culpa, de desesperança ou inutilidade;
Pensamentos recorrentes sobre a morte
ou suicídio.
Se 3 ou mais sintomas persistirem por
mais de duas semanas
ou se os sintomas são
tão severos que interferem em sua vida diária, é necessário procurar ajuda.
O primeiro passo é
procurar um profissional de saúde mental,
psiquiatra e psicólogo. O tratamento deve
combinar com medicação, e a dosagem,
proporcionando a melhoria dos sintomas. A
psicoterapia, para tratar as causas/motivos
que levaram a pessoa
a ter depressão.

AS CAUSAS PODEM SER VARIADAS COMO:
• Fatores biológicos:
pessoas com depressão podem ter exces-

so ou falta de alguma
substância no cérebro,
chamados de “neurotransmissores”.
• Fatores cognitivos:
pessoas com padrão
negativo de pensamento, como: os pessimistas, os que se preocupam excessivamente,
os que tem auto-estima baixa ou sentem
que tem pouco controle sobre sua vida.
• Fatores ligado ao sexo: as mulheres são
mais propensas que os
homens a desenvolverem depressão, por
causa dos hormônios
que também pode estar ligado a fatores biológicos, bem como a
fatores culturais como
o papel da mulher na
nossa sociedade.
• Medicamentos: alguns medicamentos
podem causar depressão.
• Fatores genéticos:
se alguém da família
muito próximo, tem
ou teve depressão, outras pessoas da mesma família também
podem, desenvolver
depressão.
• Fatores situacionais:
dificuldades na vida,
como problemas financeiros, divórcio, morte
de pessoas amadas,
mudança, situações

em que a pessoa se
sinta rejeitada, ou
qualquer perda significativa.
• Co-ocorrência: ocasionada por certas
doenças: derrame,
doença cardíaca, câncer, doença de Parkinson, Alzheimer, diabetes e transtornos
hormonais.
Essas pessoas que
se encontram com
quadro de depressão,
tem uma dor emocional muito grande, e
no desespero, tentam
sair dessa situação
usando bebidas alcóolicas ou drogas ilegais, agravando o
quadro clínico e a cura.
Toda depressão é
tratável, seja qual for
o que desencadeou.

Por: FÁTIMA MARIA DE ALMEIDA
Psicóloga: CRP 06/26722
(11) 2574-4425
(11) 99793-1830
psicfatimaalmeida
espacoellabore

Fernando
Gelcer
Advocacia

R

espeito, competência e discri..ção. Esses são
alguns dos pilares do
escritório Fernando
Gelcer Advocacia.
“Acreditamos que
todos os nossos clientes merecem tratamento respeitoso e
uma prestação de serviço de alta qualidade.” O advogado Fernando Gelcer, titular
do escritório, tem experiência de quase
10 anos na advocacia
consultiva e contenciosa e é especialista
em direito imobiliário
pela PUC/SP. Os serviços mais buscados
no seu escritório vão
desde a assessoria
para investimentos
imobiliários (como a
compra de imóveis
em leilão ou a negociação entre proprietários de terrenos e
construtoras), passando por outros trabalhos consultivos e
administrativos, chegando até os processos judiciais. “Há uma

infinidade de situações em que podemos intervir em favor de quem nos procura. Assessoramos
investidores em operações imobiliárias,
realizamos a regularização de imóveis,
usucapião, adjudicação compulsória,
retificação de registros imobiliários,
assim como o planejamento familiar e
sucessório, casamento, divórcio, pensão
alimentícia, alteração de nome civil e
inventário. Às vezes
o direito não nos dá
uma segunda chance de acertar. Ninguém pode agir em
desacordo com a lei
alegando o seu desconhecimento. Temos que agir, portanto, de forma correta desde a primeira oportunidade.
Por isso é tão importante contar sempre com a presença
de um bom advogado.”
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Pense nisso

ATAM
Empreendimentos

N

uma trajetória
de 34 anos no
mercado, a
ATAM tem aprimorado o conhecimento e
o respeito a valores
como família, pessoas,
responsabilidade,
comportamento ético, profissionalismo e
aptidões individuais,
num percurso inovador que mudou e evoluiu com o objetivo de
proporcionar o melhor serviço com a
maior eficiência possível.
A ATAM Empreendimentos trabalha
com o firme propósito
de preservar sempre
a integridade, a confiança, a transparência, a honestidade e a
gratidão, não esquecendo da solidariedade tão necessária
nos dias de hoje e que
agrega valor moral,
algo que o dinheiro
não pode comprar
ou pagar.
Esta é a missão a
qual se dedica com
paixão.
Hoje, além do atendimento padrão de
venda e locação de
imóveis residenciais

6

a) tranquilidade e satisfação do cliente,
criando uma relação
de total confiança entre corretor x ATAM x
cliente;
b) futuras indicações
de amigos e parentes
que os próprios clientes alavancam e
e comerciais, a ATAM
aposta no atendimento personalizado. O
cliente idealiza e os
profissionais da ATAM
esclarecem dúvidas,
entendem os detalhes
do sonho do seu cliente, prospectando todas
as possibilidades disponíveis e apresentando-as detalhadamente.
Baseado no conhecimento de mercado, os
profissionais da ATAM
ajudam com a decisão
das opções e o planejamento dos recursos
financeiros, cuidam
carinhosamente de
toda a documentação,
inclusive aquela que
envolve financiamento
bancário e finalizam
o processo. Esses “cases” tem se trazido tripla satisfação:

c) o prazer dos corretores que se sentem
valorizados ao receberem uma indicação, e
o da ATAM que comprova a eficácia dos
seus métodos e de seu
trabalho.
Junte-se a nós! Ligue, marque um bate-papo, vamos tomar
um café. Abra o seu
coração e caminhemos juntos em direção ao sucesso!

(11) 3427-9442
(11) 99422-7893
www.atamempreendimentos.
com.br
atamempreendimentos
Av. Zunkeller , 251 – sala 10 –
Parque Mandaqui
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Brincãodoteca

A

Brincãodoteca
é um lugar fei..to para melhorar a qualidade de
vida do seu melhor
amigo. Vivemos em
tempos apressados,
cheios de obrigações
a cumprir, na correria do dia a dia. Por
isso, a Brincãodoteca
está aqui para garantir a sua tranquilidade no trabalho ou em
sua viagem.
Atualmente os
cães passaram a ser
membros ativos em
diversas famílias.
Portanto, pensamos na saúde física e
mental dos pets com
diversão, educação
e convivência com
seus semelhantes.
Os alunos participam de todas as atividades, respeitando
sempre a especificidade de cada um.
Oferecemos serviços completos como
creche, hotel, táxi
dog e Brincãodofesta. Na creche, seu
cãozinho participará
de atividades para o
gasto de energia e
aprendizagem, evitando que seu amigo fique por muito

tempo sozinho e para
que gaste a energia
acumulada no caso
do cães hiperativos. O
hotel é uma ótima
ideia para você que
precisa ficar um tempo fora e não quer que
seu pet sofra com a
sua ausência. Aqui ele
interagirá com o monitor e outros amigos,
será alimentado corretamente e descansará. O táxi dog vem
para acompanhar
essa rotina. Nosso

veículo é adaptado
para os cães com
caixas de transporte
para segurança. A
Brincãodofesta está
disponível para você
celebrar o aniversário do seu cãozinho.

Brincãodoteca
(11) 2774-1889
(11) 99388-6078
www.brincaodotedca.com.br
Conego Manuel Vaz, 224
Zona Norte – São Paulo

Saiba mais

A satisfação do cliente é a
meta da MITA
Quem somos:

A

MITA (Manutenção Indus.trial e Trabalhos Alternativos)
começa a sua história de empresa em
2014. O primeiro
passo foi a ideia de
seus fundadores em
criar um email que
tivesse o nome da
futura empresa.
Hamilton e Ivonete, os fundadores
da MITA, pensavam
qual seria o melhor
caminho a seguir.
Optaram por um caminho que favoreceria a todos os membros de sua família
em termos financeiros e ocupacionais.
A ideia amadureceu e, em 2017, Hamilton pediu desligamento da empresa em que trabalhava e se dedicou ativamente a fundar a
MITA, fato que ocorreu em 2018.
O plano inicial era
atender indústrias e
oferecer serviços de
manutenção e restauração de máquinas. Com o passar do
tempo, outros clientes passaram a procurar nossos serviços para reformas residenciais, prediais
e comerciais. A partir de então, sem
abandonar as indústrias, expandimos as
atividades para atender a crescente demanda desse novo
público.
As atividades e serviços prestados são
os mais variáveis

possíveis. Trabalhamos nas áreas de
instalação e manutenção elétrica e hidráulica industrial,
predial, residencial
e comercial; instalação e manutenção
mecânica e eletrônica industrial; instalação e manutenção
de grades, corrimões
e esquadrias; pintura em geral, reparo
de alvenaria; manutenção de ar condicionado; instalação
de drywall e gesso
em geral.
Atendemos condomínios, escolas,
indústrias, creches
e comércios.
Inovamos a cada
dia na intenção de
aumentar nosso número de clientes.
Atendendo em
tempo hábil, com
qualidade e firmamos parcerias com
outras empresas de
mesmo porte.

O corretor
de imóveis

O

corretor de
imóveis é um
profissional
que tem várias facetas. Por vezes, precisa ser amigo, confidente, quase um
psicólogo; ser criativo e buscar alternativas. Ele também
é um aprendiz em
constante busca de
atualização a respeito do mercado imobiliário que evolui
vertiginosamente.
Sua formação continuada contribui
para que o negócio
seja eficiente e, sobretudo, justo para
todas as partes envolvidas.
O corretor imobiliário identifica o
sonho de seu cliente a partir de uma
simples folha de papel. Aos poucos, da
planta baixa surge
a perspectiva, os tijolos, o cimento, o
ferro e o aço evoluem e materializam
o desejo do cliente
na forma de um imóvel: uma loja, uma
residência, um apartamento ou um empreendimento.
Ao vender a planta

e entregar o imóvel,
vejo o brilho nos
olhos de meus clientes, a gratidão, a
confiança e credibilidade depositadas
em meu trabalho
para que seus objetivos fossem alcançados com excelência. Essa é uma das
características da
minha profissão que
mais me realiza.
Tenho cuidado extremado e atribuo
extrema importância aos meus clientes e as transações
que realizo porque,
para mim, cada negócio efetivado leva
a marca de qualidade e eficiência de
meus serviços.
Não sou um consultor imobiliário ou
de investimentos patrimoniais. Sou um
intermediador. Sou
corretor de imóveis.
Há 27 anos escolhi essa profissão e a
exerço com orgulho
e satisfação.
(11) 99410-5960
(11) 5182-0067
3571-8723
Rua Alexandre Dumas, 521 –
Santo Amaro
Email:
mpaulacslima@gmail.com

(11) 5891-7402.
(11) 99169-0127 ....
(11) 96564-9753 ....
Mita manutenção e
trabalhos alternativos
Site:
www.mitaservice.com.br
Email:
mita1967.2014@gmail.com
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Fique por dentro

Família Vende Tudo Nick`s a sedução é com estilo
Márcio Antonangelo

P

recisa mudar?
Recebeu um
espólio? Necessita realizar divisão de bens entre
familiares? Nós podemos auxiliar você em tudo, inclusive fazendo a coleta
no local. Família VenVende Tudo Marcio
Antonangelo na Vila Mariana é a solução.
Contamos com
uma equipe para
realizar o evento,
coletar material, fazer a avaliação, enfim, tudo que você
precisa. A Família
Vende Tudo Márcio
Antonangelo resolve para você.
Caso necessite,
possuímos uma

8

assessoria jurídica
para inventários e
partilhas, além de
serviço de arquitetura e decoração.
Após todo esse trabalho, selecionamos
o que há de melhor
e disponibilizamos
para você mobiliários e objetos de decoração, arte, antiguidades, móveis, pratarias, porcelanas,
tapetes Orientais,
eletrodomésticos e
miudezas em geral.
Venha nos visitar!
Será um prazer recebê-lo.
Márcio Antonangelo
(11) 97282-3004
Família Vende Tudo Marcio
Antonangelo
famíliavendetudomarcio
antonangelo

Andrea C. - Gerente da Nick`s desde a fundação.

L

ocalizada na
Avenida Imi.rim 4508, a
Nick`s Lingerie e
Sex Shop está no
mercado desde março de 2008. Inovação em produtos e
serviços, num ambiente descontraído
e envolvente, com
principal foco no
entretenimento
adulto, sex shop e
lingeries para todas
as ocasiões.
Oferecemos a nossos clientes atendimento personalizado, amplo conhecimento dos produtos
oferecidos, linha de
sex shop e produtos
eróticos como: géis
aromatizados e beijáveis (alguns deles
com funções de esquentar e esfriar a
pele); bolinhas com
funções eletrizantes,
anestésicos, sais de
banho, óleos sensuais para uma massa-
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gem mais que especial; calcinhas comestíveis, jogos para sedução, ou seja,
uma infinidade de
produtos para esquentar o clima e surpreender aquela pessoa especial. Oferecemos kits para seduzir, envolver, brincar, além do excelente atendimento
com funcionários que
conhecem as características de cada um
dos produtos, num
ambiente discreto e
profissional para
quem procura se aventurar em algo novo,
sair da rotina no relacionamento a dois,
três ou a quantos a
imaginação permitir.
As instruções do
uso de cada um dos
produtos são para
pessoas inexperientes que não conhecem nada a respeito
e até para o cliente
que busca algo per-

sonalizado e já tem
muito conhecimento.
A Nick`s Lingerie
ainda oferece alguns
serviços diferenciados do mercado adulto e personalizados,
como :
• Chá de Lingerie.
Pode ser realizado
no próprio espaço ou
na região, caso a
noiva prefira, com
opções de orçamentos justos.
• Kits e presentes
em datas sazonais
ou datas importantes. O cliente escolhe o kit já montado
com ideias da próp ri a l o j a o u p o d e
montar o kit como
desejar. Preços com
descontos e produtos de qualidade.

• Despedida de Solteiro. Monte a sua.
A loja faz toda a organização para o
cliente, com orçamento personalizado e muito mais.
O objetivo principal da Nick`s não é
só a venda de lingeries e produtos de
sex shop/adulto; é
a satisfação do cliente, entender a sua
necessidade e ajudá-lo a encontrar o
que deseja. A Nick`s
se preocupa com a
qualidade e primor
de seus produtos,
serviços e atendimentos.
Na Nick`s a sedução é com estilo.
Tel.: (11) 3983-2041
Nicks Lingerie
Av. Imirim, 4508 - Sobre
Loja - Zona Norte - SP

Pense nisso

GAMBIARRA - A FESTA!

T

.odos os domingos em São Paulo na Open Bar
Club. em Pinheiros.
Edições especiais
na The Week, Lapa
(sextas quinzenais
e em todas as vésperas de feriados) e
em outras cidades.
Criada há quase 11 anos em São
Paulo, a Gambiarra
tornou-se a maior
festa de música brasileira do País.
A cada mês, a festa reúne cerca de 15
mil pessoas e movimenta mais de 100
mil seguidores em
suas redes sociais.
Com um público
jovem, irreverente
e descolado, a festa
tem como objetivo
promover a liberdade de expressão, a
atitude de viver com
alegria e diversão,
sem preconceitos,
e o incentivo à música, ao teatro, ao
cinema e demais formas de arte, sempre contando com
DJs convidados do
meio artístico em
cada edição, para o
lançamento, comemoração ou encerramento de seus trabalhos atuais.
Além de já ser citada como referência na novela “Amor
à Vida”, da Rede
Globo, foi eleita pe-

la Revista Época como a “melhor festa”
por 4 anos consecutivos, a “mais badalada” na Revista
Quem Acontece venceu por 9 anos o Prêmio Jovem Brasileiro
como a melhor festa
de SP.
Possui hoje uma
equipe de DJs renomados, mega experientes e focados no
intuito de uma pista
tradicional e moderna ao mesmo tempo.
Decorações diferentes em cada edição, um site (www.
gambiarraafesta.
com.br) com mais de
100 mil acessos mensais, um mailing de
90 mil emails ativos,
Redes Sociais (Facebook, Instagram,
Twitter), Loja Online de ingressos, Camisetas e Brindes,
Canal de Vídeos no
Youtube e 2 CDs lançados pela Warner
Music, além de parcerias com outras
gravadoras de gran-

de porte, como Sony
Music e Universal.
O Bloco Gambiarra
foi criado em 2015
com o objetivo de levar às ruas do carnaval de São Paulo
a alegria contagiante que a festa proporciona nas pistas
e celebrar a MPB,
como sempre.
A parceria com
Tiago Abravanel começou em 2016 e
volta com tudo na
folia de 2019.
Nosso trio elétrico

já fez história e foi
seguido por mais de
1 milhão de pessoas,
num cortejo emocionante!
Durante o percurso do Bloco, os DJs
residentes da Gambiarra tocam muita
música brasileira e
Tiago Abravanel comanda o trajeto, com
um show pra fazer
todo mundo tirar os
pés do chão.
Com muito sucesso e sempre lotada,
Gambiarra - A festa
segue como a noite
mais disputada de
Sampa!
O projeto, criado
em março de 2008,
é uma grande festa
semanal organizada
por uma galera que
faz e adora Teatro.
Precursora da nomenclatura Gambiarra - “A Festa”.

A balada reúne artistas em geral, aniversariantes do mês,
e tem como principal atrativo a música brazuca, numa
deliciosa fusão sonora de vários estilos e ritmos dançantes.
Ambientada sempre em espaços charmosos, localizados

em pontos descolados das cidades.
Gambiarra é diversão garantida e
você é nosso convidado!

www.gambiarraafesta.
com.br
Tel.: (11) 3258-0106
gambiarraafesta

JORNAL LGBTS NEWS / www.guialgbts.com.br / 2019 / 2020

9

Fique por dentro

Le Blanc & Hair

O

salão de beleza Le Blanc &
Hair conta com
com uma equipe altamente qualificada
de especialistas em
cabelo, unha, depilação entre outros
serviços.
A empresária sentiu a necessidade de
um espaço aconchegante em São Paulo
e que realmente entendesse a necessidade do seu cliente.
Com decoração
cool, charmosa e inspirada no estilo retrô, o Le Blanc Beauty & Hair traz um
ambiente aconchegante e acolhedor.
Localizado na região de Santana, Zona Norte de São Paulo, o espaço conta
com os melhores pro-

10

Gilvandro
Nahiran Ribeiro
Benvindo
nutricionista
Pereira Carvalho
lá querido lei- alimentar”. Respeito
Psicólogo/Psicanalista - CRP:06/126334-SP

A

fissionais da área da
beleza, oferece comodidade e atendimento personalizado a
todos os clientes em
um ambiente especial!

Le Blanc Beauty & Hair
(11) 2574-3658
(11) 96331-5589
www.leblancbeautyhair.
salon.com.br
E-mail:
contato.hairleblanc@gmail.com
Le Blanc Beaty & Hair
Leblanc_salao
R. Itaici,138 – Santa Teresinha – CEP: 02460-030
São Paulo – SP

terapia ou análise psicológi.c a p e r m i t e
que reflitamos sobre
as principais questões da vida. Sendo
escutado você percebe o que realmente importa na sua
existência; falando
você se entende! Falar das experiências,
da s pe r ce pçõe s ,
questionamentos,
queixar-se sendo
escutado favorece o
descobrimento de si.
O intuito da terapia
psicológica é auxiliar o paciente a perceber o sentido que
tem dado a vida, a
fim de poder tomar
suas decisões conscientes e saber lidar com elas, compreendendo-se em
seus momentos de
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angústias, alegrias,
sofrimentos e prazeres.
Gilvandro Benvindo
Pereira Carvalho
Psicólogo/Psicanalista
CRP:06/126334-SP
(11) 97691-8109
noparticularcompsicologo
Gilvandro benvindo

O

.tor!
Sou Nahiran
Ribeiro, nutricionista formada pela
FMU e pós-graduada em Nutrição Clinica e Comportamental.
Tenho verdadeira
paixão por cuidar
das pessoas. Acredito na parceria paciente e profissional
porque para o sucesso de um tratamento é preciso que
haja o empenho das
duas partes.
Procuro trabalhar
com a reeducação
alimentar, visando a
saúde e o bem-estar
e não o “terrorismo

os gostos, crenças e
as condições socieconômicas de meus
pacientes.
Realizo atendimentos na modalidade
home care. No conforto do lar de meus
pacientes, posso
conversar com meu
cliente com calma
e compreender melhor suas necessidades.
Cuidar da sua saúde é o seu melhor investimento. Agende
uma consulta!

Nahiran Ribeiro
Nutricionista - CRN3 55383
(11) 95160-6313...
@nutrinaribeiro

Fique por dentro

Centro de
Formação de
Condutores AB
Pinheiros

P

ossuímos estrutura completa para o
aluno conquistar
sua CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) conosco:
autoescola (parte
prática), C.F.C (parte teórica) e simulador de direção no
mesmo local para a
comodidade e facilidade no processo
da obtenção da permissão para dirigir.
Temos um ótimo
índice de aprovação
mas, em caso de reprovação no exame
teórico ou prático,
NÃO COBRAMOS
nada para a remarcação de novos exames.
Nossos instrutores são credenciados e altamente capacitados para ministrar as aulas teóricas e práticas.
Oferecemos também o curso EAD
(Ensino à Distância,

com site para estudo
e prova presencial
de reciclagem para
condutores que estão com a CNH suspensa por excesso de
pontos.
Venha conferir!
Esperamos ansiosamente sua presença
na certeza de que o
seu processo de
obtenção da tão sonhada CNH será satisfatório conosco.
Estamos entre as
Ruas Cunha Gago e
Pedroso de Moraes,
próximo das estações
de metrô Faria Lima
e Fradique Coutinho
(linha amarela do
metrô).

“Prazeres Infinitos”

A

brir o próprio
negócio sozi..nho pode ser
uma tarefa difícil.
Mas as amigas de
infância, Mônica
Landini e Savana
Onorato, compartilhavam dessa vontade e, por isso, se uniram para explorar
um mercado amplo
e curioso.

Foi no dia 16 de novembro de 2018 que
a dupla lançou a loja
“Prazeres Infinitos”,
no Instagram das
amigas. Localizado
próximo a estação do
metrô Conceição, a
Prazeres Infinitos
traz produtos diversos do mercado sensual.
“Esse mercado,
além de muito diverso, é muito divertido.
Sexo é um assunto
que ainda é tabu, mas
todo mundo se interessa”, diz Mônica.
Sem vergonha alguma, Mônica e Savana lidam com o tema com muita leveza
e descontração na
hora de explicar aos
seus clientes as funções de seus produtos. Nada de papas
na língua!

“A gente sabe que
ainda é um assunto
que gera desconforto nas pessoas. Falar com descontração, tornar o ambiente mais leve faz
com que a experiência do nosso cliente
seja confortável e
divertida”, explica
Savana.
Além do conforto
que a Prazeres Infinitos oferece aos seus clientes, a dupla
ainda garante sigilo
total sobre suas compras nas lojas, pelo
Instagram e Whats
App.

A prazeres infinitos fica na
Rua Av. Pedro Severino Junior, 366- cj 82 Vila Guarani - SP
(11) 97269-0771
prazeres.infinitos

CFC “AB” PINHEIROS
(11) 3812-9700
cfcabpinheiros
Artur de Azevedo, 1983
Pinheiros – São Paulo
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Saiba mais

A criminalização da
homofobia

E

m junho de
2019, a comunidade LGBT
brasileira teve o julgamento expressivo a respeito das condutas homofóbicas
e transfóbicas. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que a homofobia e
a transfobia enquadram-se no Art. 20
da Lei 7.716/1989, a
mesma que criminaliza o racismo. Mas,
o que isso significa
afinal?
Significa que quem
praticar, induzir ou
incitar a discriminação ou preconceito
em razão da homofobia e da transfobia será condenado
a reclusão de um a
três anos. Se a discriminação for cometida através de
quaisquer meios de
comunicação social,
a pena já passa a ser
de dois a cinco anos
e também incorrerá
multa. Vale lembrar
que em caso de homicídio contra lésbicas, homossexuais,
bissexuais, travestis
e transexuais, será

12

acrescido ao réu uma
qualificadora a sua
pena de reclusão que
pode alcançar até 30
anos de prisão.
A orientação sexual
e as questões de gênero são exercícios
do direito fundamental de liberdade e do
livre desenvolvimento da personalidade
do indivíduo. Instrumentos eficazes de
garantia desses direitos precisam ser criados para assegurar
tais liberdades fundamentais que são
previstas na Constituição Federal e em
tratados internacionais.
O Congresso Nacional brasileiro deve
adotar em caráter de
urgência duras e eficazes medidads a fim
de assegurar e promover a dignidade
individual da comunidade, aos moldes
da legislação específica para a proteção
da mulher, do idoso
e da pessoa com deficiência. A demora
na adoção de uma
legislação específica
que garanta a prote-

ção da comunidade
inevitavelmente
gera exposição à
violência social, uma
vez que os crimes
de ódio contra a comunidade LGBT são
banalizados e a questão não é enfrentada individualmente
e, quando a integridade física é ferida,
a dignidade da vítima é dilacerada.

Cláudia Simões Madeira
OAB/SP 220260
(11) 97132-6895
Site:
https://draclaudiasimoes.
jusbrasil.com.br
E-mail:
dra.claudia.simoes@adv.
oabsp.org.br

dra.claudia.simoes
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Galeria 99

S

ão Paulo, a cidade das tribos,
agora conta
também com uma
excelente opção em
lazer: a Galeria 99.
A Galeria 99 nasceu pelas mãos das
organizadoras Flavia e Mara que tinham como objetivo
conceber um espaço
itinerante, cool trendy e ao ar livre, com
novos empreendedores expondo suas
marcas autorais sustentáveis, criativas,
aliando qualidade e
preços em artigos
de moda, moda vintage, geek e acessórios sustentáveis.
O nome Galeria 99
faz alusão ao ano de
1999, um marco da
mudança de século

e na tecnologia. A Galeria 99 é moderna
porém sem perder
sua aura de anos 90.
Se você se encaixa
nessas características, seja um expositor na Galeria 99.
Você terá um espaço diferenciado com
público de todas as
idades. Também levamos nosso trabalho para outros pontos itinerantes.
Atualmente estamos todos os domingos das 12h às 20h
na Rua Augusta bem

próximo ao metrô
Consolação, reduto
de turistas e visitantes. A Galeria 99 é
pet-friendly. Traga o
seu pet pois ele é
muito bem-vindo!
Venha sozinho ou
com a família respirar bons ares e passar momentos agradáveis na Galeria 99!
Contato para futuros
expositores:
(11) 9 8654-4959

E-mail:
galerianoventaenove@
gmail.com
galeria99
@galerianoventaenove

Fique por dentro

Chácara dos
Cães
Day care e hospedagem

P

.ara você que
passa o dia inteiro fora de casa e não quer que
seu melhor amigo fique sozinho traga-o
para a Chácara dos
Cães.
A Chácara dos
Cães oferece ao seu
amigo pet liberdade
em um amplo gramado, espaço coberto ou ao ar livre.
Seu pet se divertirá
com cuidadores que
amam os peludos.
Oferecemos brincadeiras com cordas, bolas e panos,
além de aulas de comandos básicos para
cães. Há um momento de interação afetiva entre os pets e os
cuidadores. Ao final
do dia, na hora de

voltar para casa, é
realizada a limpeza
dos pelos e das patas.
Você que não tem
tempo para passear
e interagir com seu
pet, não sente segurança em deixá-lo
com passeadores
traga seu cão para a
Chácara dos Cães.
Aqui eles estarão
sempre soltos e felizes!
(11) 97595-2008
(11) 99868-8538
@chacaracaes
chacaracaes
www.chacaradoscaes.
com.br
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Fique por dentro

Agaxtur
Viagens

L

ocalizada na
Vila Nova Con.ceição, a unidade da Agaxtur
Viagens é uma empresa sólida no ramo
do turismo, atuando
há mais de 65 anos
com operações de
viagens nacionais e
internacionais, prestando ao seu cliente
a melhor consultoria em viagens.
Venha conhecer o
nosso espaço, com
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CARROSSEL
ASSESSORIA

ótima infraestrutura
para receber você e a
sua família. Será um
prazer auxiliá-lo em
sua próxima experiência de viagens.
Aproveite e consulte condições para
Natal e Réveillon.
(11) 4210-0793
(11) 93800-7299
www.agaxturviagens.com.br
/agaxturvilanovaconceicao
/agaxturvilanovaconceicao
Rua João Cachoeira, 1298
Vila Nova Conceição - SP

JORNAL LGBTS NEWS / www.guialgbts.com.br / 2019 / 2020

É

possível realizar o sonho da
casa própria.
Somos uma empresa especializada
em financiamento
habitacional. Estamos no mercado há
24 anos, prestando
serviço para a Caixa
Econômica Federal
na área de análise
de crédito, aprovação do financiamento, análise documentação do imóvel, assinatura e registro
do contrato.

Não há taxa para
essa prestação de
serviço. O cliente só
terá as despesas
com a escritura.
A Caixa Econômica
tem juros atrativos e
aceita composição
de renda mesmo
sem vínculo de parentesco.
DJALMA E ROSANA
Estamos à sua disposição nos
telefones:
(11) 5573-6923
(11) 5083-6347
www.carrosselassessoria.com
Rua Gama Cerqueira, 667
Cambuci – São Paulo – SP

Para você e seu melhor amigo

Focinhos
Arteiros

A

Focinhos Arteiros é uma
..empresa
nova que está no
mercado para atender com respeito e
qualidade uma das
partes mais importantes da sua família: o seu pet. Trabalhamos com adestramento, banho e
tosa, daycare/creche e hotel, tudo
isso comandado por
Thalita Galizia que,
além de apaixonada pelo mundo animal, tem formação
em comportamento
animal, auxiliando
os donos dos pets a
sanar suas dúvidas
quanto ao comportamento dos seus
amigos peludos.
O adestramento é
realizado em sessões
de 40 minutos, sempre com acompanhamento de um tutor; nosso serviço de
banho e tosa é moldado de forma a não
ser um momento
traumatizante para
os pets. Trabalhamos com produtos
de altíssima qualidade, primando pela
atenção e cuidados

com o seu melhor
amigo.
O daycare/creche
funciona de segunda
a sábado. Seguimos
uma rotina completa
para o desenvolvimento das habilidades dos pequenos e
grandes peludos.
Parte dessa rotina
é composta de musicoterapia, enriquecimento ambiental e
muitas brincadeiras.
O hotel funciona
de segunda a segunda, fazendo parte da
rotina do cão hospedado a rotina do daycare/creche. A Focinhos Arteiros conta
ainda com um cantinho aconchegante
para o descanso noturno. Os cães são
monitorados em tempo integral, sem o
uso de gaiolas ou
baias. Todos transitam livremente nos
ambientes direcionados a eles, criando
uma rotina saudável
e divertida.

Paulo Barber

H

á nove anos
atrás, enquan.to realizava
um trabalho social
em Salvador, nasceu
em mim um profundo interesse por cuidar da beleza masculina. Desde então,
não parei e a cada
dia me apaixono mais por meu trabalho.
O mundo da beleza
masculina vem crescendo e isso é fantástico! Aprendi que
cuidar da beleza é
algo extremamente
prazeroso tanto para
quem presta os serviços quanto para o
cliente.
Busco constante
aprimoramento para
oferecer serviços
modernos e com alta
qualidade. Meu lema
é atender a todos,
sem distinção e sem

Recanto da
Dinda

M
nenhum preconceito.
Meus atendimentos
são personalizados
para que cada cliente
se sinta único, como
verdadeiramente o
são.
Agende seu horário! Será um prazer
cuidar de você.

(11) 96970-7407
PAULO SP BARBER
Na vila Madalena

arcia Bovaroti, graduada em Serviço Social, tem especialização em hospital geral e residência
em cuidados paliativos pelo Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São
Paulo.
Sua paixão e devoção por animais a levou ao trabalho de
resgate de animais
de rua há dez anos,
sempre na busca de
oferecer qualidade
de vida tanto aos moradores de rua quanto aos seus animais.
Motivada por seu
trabalho voluntário
com os animais, em
2017, Marcia Bovaroti fundou, em sua
residência, o Recanto da Dinda, com a
missão de proporcionar cuidados humanizados aos animais.

Lá, os pets têm à
sua disposição 500
m 2 de área verde
para ficar em liberdade,sem gaiolas ou
baias.
Oferecemos os serviços de hotel, creche, diárias avulsas,
babá na residência,
passeio, recreação e
socialização.

(11) 99756-5222 (Marcia)
(11) 95346-6528 (Hugo)
Recanto da Dinda
@recanto_dadinda
Zona Norte - Santa Terezinha
São Paulo

(11) 2592-5659
(11) 99484-0922
@focinhosarteiros
Rua: Maria Curupaiti, 613 –
Vila Ester- São Paulo _ SP
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PRODUTOS E SERVIÇOS

Acessórios e Bolsas

Advogado(as)

Autoescola

Cartomancia

Barbearia

Celebrante de Casamento

- Continuação

Adestrador

Agência de Turismo

Advogado(as)

Bares / Cafés

Cinemas

Antiguidade / Decoração

Ar Condicionado

Bolos - Doces
Clínica de Estética / Espaço

Associação de Empresas

16
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Buffet Serviços / Espaço

Clínica de Estética / Espaço

Cosméticos

Festas / Organizações

- Continuação

Hotel e Day Care p/ Animais
- Continuação

Crachás / Cordões

Curso de treinamento
pessoal financeiro

Fisioterapeuta

Fotógrafo(as)

Conciliar Trabalhista

Hospital Veterinário

Corretores
Dentistas

Hotel e Day Care p/ Animais

Depilação
Imóveis - Acessoria e
Corretores

Feira / Eventos
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Imóveis - Acessoria e
Corretores

Lavanderia

Óculos - Armações

- Continuação

- Continuação

Marmoraria

Oficina Mecânica

Pet Plano de Saúde

Massagens Terapeuticas
Pet Shop Banho e Tosa

Imóveis Financiamento

Molduras / Quadros
Gravuras
Imóveis - Reforma e
Manutenção

Numerólogo

Laboratório Vet
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Pet Shop Banho e Tosa

Nutricionista
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Pet Sitter

Restaurantes / Hamburgueria

Terapia Alternativa

Veterinário(as)
- Continuação

Pilates

Presentes Lojas
Salão de Beleza

Veterinário(as)

Produtos Naturais

Psicólogos / Terapeutas
Coaching

Serviços de Limpeza

Sex Shop

Táxi Dog
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Imóvel em São Paulo
Brasil é bonito em todos
os aspectos,
desde a diversidade
de design e arquitetura, as infinitas variedades de pratos,
até as próprias pessoas. Todos querem
fazer parte dessa
cena e o W Hotels
não é exceção”, disse
Anthony Ingham, líder global da marca
W Hotels Worldwide.
Os lugares mais
descolados e sofisticados a poucos passos de distância.
Desfrute um mundo de conveniências
girando ao seu redor
e viva com o parque
mais charmoso da cidade aos seus pés.
Seguindo tendências mundiais, a re-
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gião do Itaim Bibi e
Vila Olímpia na Funchal, São Paulo, receberá a maior empresa hoteleira do mundo, com cadeia de
hotéis de luxo, geralmente comercializada para um grupo
etário mais jovem do
que suas outras propriedades de alto padrão, a 300 metros
do Shopping JK Iguatemi, 700 metros do
Parque do Povo, aproximadamente cinco
quilômetros do Aeroporto de Congonhas
e a 25 quilômetros do
Aeroporto Internacional de Guarulhos.
São Paulo especificamente é uma cidade de opostos – natureza versus tecnologia, velha versus
nova. A cidade abra-

ça suas características e recebe o mundo à sua volta.
Whatever/Whenever®
O conceito W Residences é único, e
oferece aos moradores serviços diferenciados do hotel W
por meio do Whatever|Whenever®.

rá esforços a fim de
atender seus exigentes e sofisticados
clientes para que
eles estejam sempre
satisfeitos.
Apartamentos de
53m2 a 102m2
Consulte um dos
nossos especialistas.

SEUS DESEJOS,
24H HORAS POR
DIA, 7 DIAS POR SEMANA.
Trata-se de um serviço disponível 24
horas aos moradores
do W Residences São
Paulo, fazendo deles
pessoas altamente
privilegiadas. A equipe do W Residences
São Paulo não medi-

(11) 94173-1823
www.imovelemsaopaulo.
com.br
E-mail: imovelemsaopaulow@gmail.com

