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Apresentação

O Colégio CETEC pensando em minimizar os efeitos da pandemia
sobre todas as famílias propõe o Projeto Rede Solidária.

REDE

Acreditamos que este é um momento propício para nos unirmos
em uma grande rede de apoio e conexão entre alunos, pais e
colaboradores.
Devemos investir em situações que mostrem a coletividade
como um bem maior, que num momento como o que estamos
vivendo, pode salvar vidas.

SOLIDÁRIA

REDE

O projeto é uma plataforma de apresentação dos profissionais
autônomos e empresas dos pais e mães de nossos alunos,
estimulando a compra de produtos e serviços entre as famílias e
fomentando uma rede de apoio mútuo.
Cada um pode contribuir com o seu negócio, sendo a negociação
feita diretamente entre as partes. O colégio entra apenas como
facilitador dessa união em época de confinamento social.
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Administração & Consultoria
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Esc. Solange Poiani

Administração de Imóveis / Locação

REDE
SOLIDÁRIA

Solange Poiani
(11) 99440-1012
poianisol@gmail.com

Esc. Solange de Souza Poiani Torrecillas

REDE

Banco Safra
Abertura de Conta de Investimento.

Elaine
(11) 94054-2231
elaineraquel13@gmail.com

Alimentos & Bebidas
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Administração e locação de Imóveis, a mais de 30 anos no ramo!
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Água do Bem
Água Mineral
Trabalhamos com as melhores marcas de água Mineral do Mercado

Vinicius Soromenho
(11) 4277-7660
aguadobem1@gmail.com
/aguadobemdelivery

@aguadobemdelivery

Bito Doces
Pão de Mel
Pão de Mel Sabores: Doce de Leite, Nutella, Banana, Prestigio.

Fábio Ferreira Yokobatake
(11) 95292-3914
fabio.yokobatake@gmail.com
@bitodoces
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Sucrée Doceria Gourmet
Bolos, doces e sobremesas

Bolos e doces para festas, eventos e corporativos por encomenda.
Doces, sobremesas e bolos à pronta entrega pelo iFood e UberEats.
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REDE
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Ana Ferreira
(11) 99602-7899
contato@sucreedoceriagourmet.com.br
/sucreedoceriagourmet
@sucreedoceriagourmet

Degusto Restaurante
Refeições prontas e Marmitex
Massas, grelhados, marmitex e pratos congelados.

Anderson Teixeira
(11) 969257-5244
degusto.restaurante.sp@gmail.com
/degustorestaurante
@degustorestaurante

Amores de Amora - Confeitaria Artesanal
Doces, bolos, salgados, cestas, festa na caixa e comidas
A Amores de Amora nasceu do desejo de levar felicidade e amor,
adoçando a vida de todos! Tudo feito com muita dedicação e carinho!
Temos vários tipos de bolos, doces, salgados, sopas, cestas de café da
manhã, festas na caixa e muito mais!

Thais Marques
(11) 94140-0877
thaismarques.nunes@gmail.com
/amoresdeamoradoces
@amoresdeamoradoces
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Vida Nova Doces e Salgados

SOLIDÁRIA

Bolos, doces e salgados

Katia Regina Olimpio Castilho
(11) 98349-6137
vidanovadoces@gmail.com
/vidanovadoces
@vidanovadoces

TRAVIN Congelados

REDE

Salgados tipo festa, docinhos e sobremesas, tortas e bolos simples e
confeitados

Bolinhos de bacalhau Premium Gourmet

Antonio Morais
(11) 99700-1002
antonio_a_morais@hotmail.com
@casadobolinhodebacalhau

Chocolateria Mergulhão
Chocolates artesanais

Marcia Mergulhão
(11) 99297-9260
marcia.mergulhao@terra.com.br
/chocolateriamergulhao
@chocolateriamergulhao
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Desde 2002, nossa empresa tem como excelência elaborar produtos
com a máxima qualidade, escolhendo assim cuidadosamente os nossos
fornecedores e que támbem estão arduamente comprometidos no
fornecimento das melhores materias-primas do mercado atual, para
que o produto final seja PREMIUM GOURMET.
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Artes & Artesanato

SOLIDÁRIA
Arte Boneca

Bonecas de pano e decoração infantil

REDE
SOLIDÁRIA

Simone
(11) 95296-0451
simonepuk.sp@gmail.com
Arte Boneca

@arte.boneca

REDE

Os Mimos Da Chris
Itens para enxoval de bebê, máscaras , artigos para presente em tecido
Produtos em tecido 100% algodão, tricoline, confeccionados
artesanalmente e personalizados.

Christiane Ferreira S. Cunha
(11) 99964-6033
christianedb@gmail.com
Chris e seus Mimos
@Os_mimos_da_chris

Assessoria & Contábil
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Bonecas de pano personalizadas, quadrinhos e enfeites de maternidade.

ÁRIA

NEO Isenções
Assessoria para Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida
Assessoria completa para pessoa com deficiência, troca da CNH
para especial, processo das isenções de IPI, ICMS , IPVA e Rodízio
(SP), para condutor e não condutor, Cartão DEFIS , Cartão de Idoso,
Emplacamento de veículos 0km.

Raquel
(11) 99223-5350
raquel@neoisencoes.com.br
/neoisencoes

@neo_isencoes
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GG Assessoria Contabil S/S
Prestação de serviços Contábeis

Somos um escritório de contabilidade com mais de 40 anos de
experiência.
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Glauce
(11) 98148-6406
glauce@ggacontabil.com.br

Egea e Almeida Assessoria
Assessoria e Consultoria jurídica nas áreas condominial, imobiliária,
consumidor, família e tributário.
Advocacia especializada em problemas relacionados a administração de
condomínios (parecer, assembleias, multas e advertências, atualização
de convenção e regulamento interno, analise e elaboração de contratos).
Regularização de documentação imobiliária; ações para manutenção
ou reintegração da posse; elaboração e revisão de contrato de locação,
intermediação de conflitos relacionados a contrato de locação e propositura de
ações locatícias. | Direito de família (alimentos, divorcio e inventário).

Juliana Almeida
(11) 97211-1413
juegea.almeida@gmail.com
@julianaegeaalmeida

Proteção Engenharias
Assessoria, Consultoria e Treinamentos em Engenharias
Implantação e Gestão de documentos para atendimento aos requisitos
legais do Ministério da Agricultura, Saúde, Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente.

Fábia Martins Alcanfor
(11) 94155-2796
amfabia100280@gmail.com

DocBrasil Soluções Ltda
Certificado Digital
Certificado Digital - Pessoa Física e Jurídica

Jaime Luiz da Silva
(11) 97679-9638
jaime.silva@docbrasilsolucoes.com.br
8

REDE

Convênios & Seguros

SOLIDÁRIA
Benefic Consultoria

Planos de Saúde, Odontologico, Seguro de Vida, Seguro
de Automovel
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A Benefic Consultoria e uma empresa voltada para a venda de Planos
de Saúde Empresarial e Individual, Plano Odontologico Empresarial e
Individual, Seguro de Vida, Viagem e Automóvel.

Elson Moreira
(11) 95800-9101
elson.moreira1977@gmail.com
Benefic Consultoria

@beneficcorretora

Keiko Hatanaka Corretor e Assessoria Ltda ME
Seguros de diversas modalidades
Ofereço produtos de consórcios, rastreadores e seguros nas
modalidades vida, saúde, pet, previdência, automóvel, motocicletas,
residências e empresas. Temos diversas seguradoras e parceiras!
Conte comigo para proteger sua vida, sua família
e seus bens!

Maria Aparecida Keiko Hatanaka
(11) 99532-7717 | (11) 2331-0630
claudiadshatanaka@gmail.com
/keiko1960
@keiko_seguros

Mais Stilo
Seguro em geral
Prestadora de serviços. Foco no cliente. Trabalhamos com Bradesco,
Porto Seguro , Tokio e etc para seguro residencial, auto, saúde e etc.
Faça uma cotação sem compromisso.

Camile Sabadim Zappelloni
(11) 97412-4007
mile.publicidade@gmail.com
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J S Napoli Seguros e Imóveis
Corretagem de Seguros e Imóveis

Luciana de Jesus Silva de Napoli
(11) 99928-4138
lucianajsnapoli@gmail.com
J S Napoli Seguros e Imóveis
@jsnapoliseguroseimoveis

Fugita Corretora de Seguros SS Ltda ME
Seguros, consórcio e planos de saúde

Regiane
(11) 2361-020 | (11) 97538-7710
fugitaseguros@gmail.com

MPlus Corretora de Seguros
Seguros Patrimoniais, Automóveis, Transportes, Vida entre outros.
Corretagem, Consultoria e Gestão de Riscos Patrimoniais, Automóveis,
Transporte, Vida entre outros - Peça sua cotação sem compromisso

Fabiano Simião de Barros
www.mplusseguros.com.br
(11) 99492-3834
fs-barros@uol.com.br
/mplusseguros
@mplusseguros

10

SOLIDÁRIA

Seguro auto, residência, empresa, saúde e odonto.

REDE

Venda e locação de imóveis e contratação de seguros todos os ramos e
Seguradoras.
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Comunicação & Marketing

SOLIDÁRIA
VRV Marketing Digital
Plataforma de Marketing Digital

REDE
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Plataforma de Marketing Digital para criar, promover e vender online.
(site, páginas de venda, funil de vendas, cursos online, live, vídeo Aulas
e muito mais).

Vilma Regina da Silva Vieira
(11) 97689-8018
vilma@vrvmarketingdigital.com.br
Vrvmarketingdigital

@vrvmarketingdigital
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Educação

DE

Me Salve! Reforço Escolar
Me Salve! Digital e Platão
O Me Salve! Digital é um acompanhamento educacional digital onde,
além do auxílio às atividades que estão sendo enviadas pela escola,
nossos psicopedagogos constroem uma rotina de atividades para o aluno
não se deixar levar por uma falsa sensação de férias transmitida pela
pandemia;
O Platão é o plantão de dúvidas digital do Me Salve! Reforço Escolar
com foco nos alunos de 3° ano e pré-vestibulandos.

Vanda Russi
(11) 98992-3552
vanda@reforcomesalve.com.br
/reforcomesalve

@reforcomesalve

RIA

ÁRIA

11

REDE

Reformas & Construção
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Black White Revestir
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Instalações de Papel de Parede, Piso Vinilico, Roda pé entre outros.
Estamos no mercado cerca de 10 anos, trabalhando com dedicação e
respeito para cada cliente, priorizando sempre a excelência em cada
prestação de serviço realizada, nos seguimentos de Papel de Parede,
Piso Vinilico e Roda pé entre outros.

Valter
(11) 94775-3800
blackwhiterevestir@gmail.com

REDE

@black_white_revestir_

Roupas e Acessórios

DE

Ro Art & Crochê
Artigos feito a mão, em fios de mallha - crochê
Ro Art Crochê
Crochê em fios de malha
Bolsas, porta objetos, outros artigos e acessórios. São Paulo-SP
Encomendas Direct ou WhatsApp

Roseane Martinez de Barros
(11) 98931-2712
roseane-barros@uol.com.br
@roartecroche
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Serviços Gráficos

SOLIDÁRIA
Joshua Artes Graficas

Serviços gráficos de impressão e produtos personalizados

REDE
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Josue da Rocha Ferreira
(11) 94272-2367
josueferreira_br@hotmail.com
@joshua_artesgraficas
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Poliéster Adesivo
Projetos de proteção - COVID 19
Etiquetas Resinadas + Projetos Proteção Acrílico | Proteções para
carteiras escolares - Largura 50cm x Altura 50cm x Abas Laterais 30cm Acrílico cristal - 3,0mm

Angelo
(11) 97051-1000
angelosartoriofilho@gmail.com

Saúde, Beleza e Bem-Estar
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Produtos gráficos, canecas personalizadas, capinhas de celular
personalizada, squeeze, mouse pad e outros.

ÁRIA

Marilia Leão Estética e Saúde
Limpeza de Pele
A limpeza de pele remove os famosos pontos pretos (comedões oxidados),
os brancos ou comedões fechados e os milium, que surgem a partir do
acúmulo de sebo na região. Mas, além de removerem essa sujeira visível,
saem também restos de maquiagem e resquícios de outros cosméticos
utilizados, sem contar a poluição diária.

Marilia Andolfato
(11) 99119-2342
marilia.andolfato@gmail.com
@marilialeaoestetica
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Prof. Liberal

Terapia / Hipnoterapia.

REDE

Ajudo pessoas a se livrar de transtornos de ansiedade, fobías, depressão
através de ferramentas psicoterápicas e/ ou hipnoterapia.
Saude mental gera saúde física!

Antonio Manoel Borba Jr
(11) 99769-8669
tonyborba@tonyborba.com.br
@borba.tony
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Autônoma
Oléos Essenciais e pulseiras difusoras
Os óleos essenciais são derivados de vários tipos de plantas e nos
auxiliam em uma homeostase perfeita, cada componente dos O.E. tem
várias propriedades e pode afetar a mente e o corpo de diferentes
maneiras, e as pulseiras auxiliam no uso dos O.E.

Isabel
(11) 99999-4859
isabeldemoraes30@yahoo.com.br
Isabel Moraes
@isabel.moraes.549

Personal Trainer Ricardo Pestana
Treinamento personalizado online, Consultoria Fitness, Academia Online e Ao Vivo.

Treinos individuais ou duplas em tempo real e dias
e horários a escolher e todos esses treinos serão em tempo real através
de videoconferencias / Treinos personalizados através da Consultoria
individual com acesso ou não a videoconferencias no mês, tem opções
a escolher / Participar de aulas em grupo 3 vezes por semana através de
aplicativo de videoconferencia.

Ricardo Pestana
(11) 99918-7870
rpspersonaltrainer@gmail.com
Ricardo Pestana
@personalricardo
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Aparelhos Auditivos e Acessórios

50%
de desconto

O Centro Auditivo AudioMAG é uma clinica de reabilitação auditiva
especializada na adaptação de aparelhos auditivos e acessórios,
com laboratório próprio para manutenção de aparelhos auditivos.
Responsável Fonoaudióloga Alessandra Anjos Herrera
CRFª 2/SP 16.405

Alessandra Anjos Herrera
(11) 5083-6539 | (11) 94197-4510
alessandra@oaparelhoauditivo.com.br
/CentroAuditivoAudiomag
@audiomag_aparelhos_auditivos

Ajudando na auto estima e bem estar da mulher.

Designer de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelhas, lábios e
olhos, extensão de cílios, microagulhamento facial e corporal com ácido
hialurônico e BBGlow.

Cristiane Alperstedt
(11) 98487-2073
crisalpe@gmail.com
/Cris.alperstedt
@Cris.alperstedt

Soul Terapias e Coaching
Hipnoterapia, Terapia Holística e Coaching.

Liberte-se de ansiedade, crenças limitantes, fobias, traumas, obesidade,
alergias, atinja objetivos, melhore sua performance, experimente o
reequilíbrio energético e emocional. Integração de metodologias de
acordo com a sua necessidade.

Ana Paula Rahaman
(11) 2767-0179
contato@soulterapias.com
/soultcoach
15
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Cris Alperstedt

REDE

Centro Auditivo AudioMAG
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Acolhimento Covid-19
Acolhimento e escuta ativa - Covid-19

Assistência emocional nesse período de pandemia e isolamento social
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Mary Kay Cosméticos
Mary Kay Cosméticos

REDE

Fábia Martins
(11) 94155-2796
amfabia100280@gmail.com
/amfabia
@fabiam.alcanfor

Serviços Automotivos
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Ana Lúcia de Moraes Horta
acolhimentocovid@gmail.com

ÁRIA

GM Detalhamento
Polimento, higienização interna.
Somos uma empresa apaixonada por brilho. Trabalhamos sempre em
busca do mais perfeito acabamento do seu veículo.
Em nosso portfólio temos a HIGIENIZAÇÃO INTERNA o que há de mais
moderno e sustentável no mercado. A Oxi-Sanitização é um gás natural
(Ozônio) altamente eficaz no combate a eliminação de fungos, bactérias,
vírus, odores e etc.
Este serviço está disponível não só para automóveis, mas para
residencias e também hotelaria.

Gabriel de Moraes
(11) 97065-5722
contato@gmdetalhamento.com.br
/gmdetalhamento
@gmdetalhamento
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Tecnologia e Engenharia
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NEO Certificação Digital
Certificado Digital
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O Certificado Digital é, hoje, uma das formas mais seguras que
o empresário ou a pessoa física tem para transacionar e trocar
informações sensíveis em ambientes online, além de garantir a validade
jurídica de atos e servir para transações privadas.
Atualmente, essa tecnologia permite às pessoas fazer operações de
compra e venda e emitir e assinar documentos e contratos digitalmente,
tudo de forma remota e segura. Como quase tudo hoje é digital, a
utilização da Certificação, que já é uma realidade, estará ainda mais
presente no futuro.

Raquel
(11) 2577-4040
contato@neocertificadodigital.com.br
/neocertdigital
@neocertdigital

Yangs Tecnologia e Engenharia
Empresa de Engenharia elétrica com expertise em eficiência energética
e segurança eletrônica
Oferecemos soluções diversas para projeto e consultoria na área
de energia elétrica ( sistemas fotovoltaicos) e sistemas de segurança
eletrônica (CFTV, Alarme, Controle de Acesso) e redes de comunicação
(cabeamento estruturado, fibra óptica, Wi-Fi, etc).

Rodrigo Souza
(11) 97498-9583
rass@yangs.com.br
Yangs Engenharia
@yangsengenharia
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ÁRIA

17

REDE

SOLIDÁRIA
Lino Ar Service

Instalação e manutenção de ar condicionado.
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Lino de Sousa Gomez
(11) 99533-2821 | 11 50117330
linoar@outlook.com
@linoar2020
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Formulário de inscrição está disponivel no comunicado postado no portal.
Caso queira revisar os dados de sua empresa, envie um e-mail para:
criacao@colegiocetec.com
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