
Guarulhos,

Quem conhece Guarulhos sabe de sua força e potencial. 
Quem chega hoje à cidade pela primeira vez, se surpreen-
de. Com seus 1,3 milhão de habitantes, a cidade experi-

menta seu melhor momento. Dona de um impressionante parque 
industrial, tem dentro de seus limites arranjos produtivos comple-
tos em diversos segmentos. São, ao todo, 2.500 indústrias. A Presta-
ção de Serviços, que tem alimentado o fenômeno do crescimento 
da classe média, já alcançou 45.000 estabelecimentos. O Comércio 
conta com aproximadamente 13.000 empresas. Só para ilustração, 
temos mais de 100 agências bancárias.

Guarulhos tem o 8º maior PIB entre as cidades brasileiras e é a 
12ª com o maior consumo no país, a maior não-capital e maior que 
mais da metade das capitais.

É, sem qualquer sombra de dúvida, uma cidade notável. O ce-
nário perfeito para bons investimentos.

[ A CIDADE ]

 uma gigante que não 
para de crescer!

Há 6 anos o guarulhense conta com a 
Revista Weekend para curtir seu fi m de 
semana na cidade.

Todas as sextas, o roteiro cultural, de lazer 
e gastronômico traz lugares e atividades que, 
muitas vezes, o leitor desconhecia. E para com-
pletar a agradável experiência de leitura, maté-
rias de saúde, mundo corporativo, entreteni-
mento e comportamento, entre tantos assuntos 
que fazem da Weekend a revista mais aguarda-
da de Guarulhos.

Por tudo isso e pelos dados que seguem, 
fi ca fácil entender porque a Weekend é uma 
excelente opção para anunciar. E quem diz isso 
são os anunciantes, como você pode conferir 
nos mais de 20  depoimentos em vídeo no canal 
da Carleto TV no YouTube.. 

[ APRESENTAÇÃO ]

[ 56   ]

[ TRABALHO ]

Reunião com os amigos dos tempos 
de faculdade. Happy hour após o 
expediente com pessoas de outros 

setores da mesma empresa em que você 
trabalha. Conferência, ciclo de palestras 
ou demais eventos voltados a uma deter-
minada profi ssão. Aulas de idiomas ou 
de cursos sobre temas diversos. Uma fes-
ta qualquer. Os eventos citados há pouco 
não dizem respeito apenas ao cotidiano de 
uma pessoa, mas também ao networking. 
Para quem estranhou ler isso, não se trata 
de nenhum equívoco: criação de rede para 
contatos profi ssionais.

Antes que alguém possa pensar que o 
networking pode ser considerado como 
amizade por interesse, a história não é 

bem essa: o problema não é manter rela-
ção amigável com pessoas cujo vínculo é 
profi ssional, mas sim fazê-lo de modo, di-
gamos, descarado. “Se cultivamos esse re-
lacionamento, ele pode servir como fonte 
de recomendação, indicação e informação. 
Em princípio, tudo serve para networking, 
desde que tenha sido cultivado e, caso não, 
se passe a cultivá-lo. O que não dá para 
fazer é uma pessoa com quem não fala há 
30 anos, por exemplo, encontrá-la e dizer: 
‘A gente estudou junto. Estou procurando 
por emprego e segue o meu currículo’. Isso 
é forçar a barra demais”, explica a consulto-
ra de carreiras Eliane Figueiredo, diretora-
-presidente da Projeto RH, consultoria vol-
tada à gestão de pessoas.

O manual de instruções do

networking

DOING
Por Amauri Eugênio Jr.

Fotos Banco de imagens

Segundo pesquisa feita pela 
consultoria Robert Half com 651 
executivos brasileiros, 83% dos 
entrevistados são adeptos do 
networking online, enquanto 72% 
ainda preferem o presencial.

O estudo ainda aponta que 19% 
dos entrevistados deixaram de fazer 
networking pessoal para aderir ao 
virtual, enquanto 81% disseram que 
fariam em ambas as modalidades. 

REAL X ONLINE
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[ 60   ]

Por Talita Ramos

[ GASTRONOMIA ]

[ RECEITA ]

Tempo de Preparo: 40min
Rendimento: 22 porções

INGREDIENTES
•125 g de manteiga sem sal em 
temperatura ambiente;
•3/4 xícara de açúcar;
•1/2 xícara de açúcar mascavo;
•1 ovo;
•1 3/4 xícara de farinha de trigo;
•1 colher (chá) de fermento em pó;
•300 g de chocolate meio amargo picado;
•1 colher (chá) de essência de baunilha;
•Para fazer cookie de chocolate acrescentar 
1/4 xícara de chocolate em pó.

MODO DE PREPARO
Misture a manteiga com o açúcar mascavo, 
açúcar tradicional, essência de baunilha e 
chocolate em pó (se for fazer cookie com 
base de chocolate). Em seguida adicione o 
ovo batido e a farinha aos poucos e misture 
bem (na mão ou na batedeira planetária). 
Por último, inclua o fermento e misture 
para incorporá-lo à massa. Quando a massa 
estiver bem misturada, junte o chocolate 
picado. Forme bolinhas pequenas e asse em 
forno pré-aquecido, sobre papel manteiga, 
por cerca de 15 a 20 minutos no forno a 
250°. As bolinhas podem ser pequenas pois 
os cookies se espalham no forno. Observe a 
fornada para não queimar embaixo. 

CAIPIRINHA 
DO COMPADRE
São três opções do drink, 
que pode ser feito a base de 
cachaça, vodka ou sakê, 
sendo elas: caipirinha
de frutas vermelhas, cajú 
e lichia.

Bar e Restaurante do Compadre
, Rua Silvânia, 86, Gopoúva
N 2443-4533

Cookie
americano

COOKING

DOCE DE ABÓBORA
COM SORVETE 
DE COCO
O doce é feito de abóbora, 
cravo, canela e açúcar.
Uma bola de sorvete
de coco acompanha.

Empório 33
, Rua Maria Godinho, 33, Centro
N 2441-2339

SMOKE HOUSE
SINGLE
O lanche com hambúrguer 
bovino leva fatias de bacon, 
tomate, onion rings, queijo 
cheddar e molho especial.
Serve uma pessoa.

Johnny Rockets
, Internacional Shopping, 
Praça de alimentação
N 2414-5260

Fonte: www.tudogostoso.com.br
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Por Amauri Eugênio Jr.
Fotos Banco de imagens

dos entrevistados deixaram de fazer 
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[ 24   ]

WISH
Por Talita Ramos

Fotos Divulgação 

[ BELEZA ]

[ MODA ]

A Océane Femme, marca brasileira de 

cosméticos, acaba de lançar o CC 

Cream Complete Correction SPF 40, 

um produto multifuncional, que corrige 

imperfeições, hidrata e minimiza a apa-

rência dos poros. O CC Cream é formulado 

com pigmentos inteligentes, que permitem 

que o creme se adapte a qualquer tom e 

tipo de pele. Além disso, ele contém ativos 

clareadores, extrato de camomila e oferece 

proteção UVA e UVB. 

A
A bota cuissarde é o segredo 

para arrasar na produção dos 

dias frios. Para compor o visual 

sem erros, escolha roupas menos sen-

suais para não vulgarizar o look com as 

botas de cano até o joelho. “Uma dica é 

usar cuissardes com saia lápis, de prefe-

rência as que não cubram os joelhos,” 

explica Maria Pia Brunoro Cury, consul-

tora de moda e diretora da e.pia Consul-

toria de Estilo. 

As mulheres mais baixas podem ade-

rir à moda, sim. Para não errar, basta 

usar meias da mesma cor da bota para 

alongar as pernas.

O local para usar uma bota cuissar-

de deve ser escolhido com cuidado. 

Por chamar muita atencão, ela deve ser 

evitada no ambiente de trabalho, por 

exemplo. “Para eventos noturnos (fes-

tas e baladas), pode-se abusar do preto. 

Durante o dia, combiná-las com suéte-

res e shorts curtos é uma aposta certei-

ra”, explica a consultora. 

cobertura Nas alturas
Novidades em

COLORSTAY ULTIMATE

SUEDE™ LIPSTICK

O novo batom da Revlon é de longa du-

ração conferindo aos lábios aparência 

acetinada. Composto de manteiga de 

karité, vitamina E e aloe vera, que oferece hidra-

tação instantânea aos lábios, o ColorStay Ulti-

mate Suede™ Lipstick está disponível em oito 

tons: Muse (839605), All Access (839296), De-

signer (839297), High Heels (839220), Flashing 

Lights (839240), Couture (839250), Fashionista 

(839280) e Finale (839295). 

poderosas

A m
arca MAC, sonho de consumo quando o as-

sunto é esmalte, fez barulho nos últimos dias 

ao anunciar o lançamento de 65 – isso mesmo: 

65 – novas cores de esmaltes. Segundo o site WWD.

com, especializado em beleza, os novos tons foram 

já estão disponíveis nos EUA e no exterior a partir de 

setembro. O preço estimado é de US$ 16 (aproximada-

mente R$ 36*). 
* cotação do dólar em 29 de julho: R$ 2,23.

para o dia inteiro

Unhas
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Os leitores é que dizem: ler a Weekend é 
uma delícia, e virou hábito. 

Sua diagramação é agradável aos 
olhos e de leitura confortável. A revista tem 
conteúdo leve e voltado para a programação 
de fi m de semana, consumo e assuntos da ci-
dade, sempre com impressão primorosa.

Weekend:
a revista semanal
de Guarulhos

[ 60   ]

Por Talita Ramos

[ GASTRONOMIA ]

[ RECEITA ]
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[ GASTRONOMIA ]
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WISH
Por Talita Ramos

Fotos Divulgação 

[ BELEZA ]

[ MODA ]
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Cream Complete Correction SPF 40, 

um produto multifuncional, que corrige 

imperfeições, hidrata e minimiza a apa-
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clareadores, extrato de camomila e oferece 

proteção UVA e UVB. 

A
A bota cuissarde é o segredo 

para arrasar na produção dos 

dias frios. Para compor o visual 

sem erros, escolha roupas menos sen-

suais para não vulgarizar o look com as 

botas de cano até o joelho. “Uma dica é 

usar cuissardes com saia lápis, de prefe-

rência as que não cubram os joelhos,” 

explica Maria Pia Brunoro Cury, consul-

tora de moda e diretora da e.pia Consul-

toria de Estilo. 

As mulheres mais baixas podem ade-

rir à moda, sim. Para não errar, basta 

usar meias da mesma cor da bota para 

alongar as pernas.

O local para usar uma bota cuissar-

de deve ser escolhido com cuidado. 

Por chamar muita atencão, ela deve ser 

evitada no ambiente de trabalho, por 

exemplo. “Para eventos noturnos (fes-

tas e baladas), pode-se abusar do preto. 

Durante o dia, combiná-las com suéte-

res e shorts curtos é uma aposta certei-

ra”, explica a consultora. 

cobertura Nas alturas
Novidades em

COLORSTAY ULTIMATE

SUEDE™ LIPSTICK

O novo batom da Revlon é de longa du-

ração conferindo aos lábios aparência 

acetinada. Composto de manteiga de 

karité, vitamina E e aloe vera, que oferece hidra-

tação instantânea aos lábios, o ColorStay Ulti-

mate Suede™ Lipstick está disponível em oito 

tons: Muse (839605), All Access (839296), De-

signer (839297), High Heels (839220), Flashing 

Lights (839240), Couture (839250), Fashionista 

(839280) e Finale (839295). 

poderosas

A m
arca MAC, sonho de consumo quando o as-

sunto é esmalte, fez barulho nos últimos dias 

ao anunciar o lançamento de 65 – isso mesmo: 

65 – novas cores de esmaltes. Segundo o site WWD.

com, especializado em beleza, os novos tons foram 

já estão disponíveis nos EUA e no exterior a partir de 

setembro. O preço estimado é de US$ 16 (aproximada-

mente R$ 36*). 
* cotação do dólar em 29 de julho: R$ 2,23.

para o dia inteiro

Unhas
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[ BELEZA ]
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[ 16   ]

LIVE

Por Michele Barbosa

Fotos Divulgação

[ JARDINAGEM ]

[ DECORAÇÃO ]

M
orar em apartamento não é 

empecilho para ter plantas 

em casa. O jardim vertical é 

uma boa opção. Uma ideia é usar aque-

la sapateira de nylon da época da vovó 

e pendurá-la na varanda do seu apar-

tamento. Coloque a terra e a muda no 

lugar dos sapatos, pronto, já terá um 

ambiente retrô e com um verde a mais. 

Assim como essa ideia, existem mui-

tas possibilidades para um minijardim, 

como mostra a imagem, com canos de 

PVC formando uma hortinha. “É preciso 

saber as plantas certas para cada tipo de 

ambiente: seja ele muito ou pouco ilu-

minado pelo Sol. Senão elas podem não 

resistir e morrer”, explica Ritha Gengo, 

gestora ambiental. 

A
lém de ser um ambiente 

para descanso, o cômodo 

pode ser um espaço para 

receber amigos. 

Para dar um “up” na decoração 

e deixar o local descontraído é 

simples. Basta combinar peças 

para a cama com demais obje-

tos, e usar cores que conversem 

entre si.  A luz na medida certa é 

importante, seja com um abajur, 

pendente ou arandelas. Escolha 

um tapete felpudo e pufes.  

Casa

segura

O perigo pode estar em casa, com 

tomadas descobertas e móveis 

pontudos. Segundo a arquite-

ta Tatiana S. Hackmey Britto, existem 

móveis bonitos e seguros. “Mesas com 

cantos arredondados ao invés de cantos 

vivos, cadeiras fixas ao contrário de ca-

deiras com rodízio, móveis distantes das 

janelas, objetos de decoração que não se-

jam de vidro ou qualquer material cortan-

te”, confirma. 

Para tanto, é sempre bom consultar um 

profissional especializado em adaptações 

para ter orientações certeiras.

[ SEGURANÇA ]

Veja quais são 

as sugestões da

arquiteta para

aumentar a proteção:

•Pisos antiderrapantes;

•Cantoneiras de plástico nas quinas das 

mesas;

•Adesivos antiderrapantes nos tapetes;

•Evite cadeiras e móveis de fácil acesso 

às janelas;

•Não deixe objetos cortantes e 

pontiagudos em lugares baixos;

•Colocar protetores nas tomadas;

•Fixar telas de proteção nas janelas. 

Jardim no “apê”

Talento no 

quarto
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[ DISTRIBUIÇÃO ]

[CONTEÚDO ]

A distribuição é um ponto alto do pro-
duto: 6.000 exemplares seguem para os 
moradores de mais de 130 dos melho-

res condomínios da
cidade, número que continua crescendo 

continuamente; 7.000 exemplares abastecem 
160 pontos comerciais estratégicos, de circu-
lação de público selecionado e de alto poder 
aquisitivo (Ex.: Maria Cereja, Wow Burger, 
Kame Sushi, Forneria Capannone, Ponto Ka, 
Giovanni, Favos de Mel, Frans Café, City Bre-
ad, Freddie etc.). Outro diferencial é a transpa-
rência: anunciantes são convidados a conferir 
a tiragem, em qualquer edição. Uma tranquili-
dade para todos os anunciantes.

Todo o conteúdo das edições da Weekend, 
inclusive a versão digital para “folhear”, 
além  de complementos de matérias, 

como fotos extras, making off, bastidores, en-
trevistas na íntegra, estão disponíveis no site.

clickguarulhos.com.br

[ INTERNET ]



[ PERFIL DOS LEITORES ]

[ DEPOIMENTOS ]

Classe Social

Sexo Escolaridade

Faixa etária

Após quase seis anos, a revista Weekend agrada os leitores e, também, os anunciantes. Muitos dos 
clientes estão constantemente na revista e garantem que é um veículo de rápido retorno. Confi ra de-
poimentos de alguns clientes e entenda por que anunciar aqui é muito bom.

Veja o depoimento 
completo em
youtube.com/
carletoeditorial

“ No primeiro dia 
anunciando, tivemos 
mais de 30 ligações de 
pessoas interessadas em 
nossos serviços.”

Rodrigo Morales
Grupo Good Service

“ Impressiono-me com o 
resultado que as revistas 
trazem para a minha 
empresa”

Julio Ganiko
Spa Urbano

“De 80% a 90% de nossos 
clientes nos conhecem 
via Revista Weekend”

Luiz Milton
Boloterapia

“ Tivemos grandes 
resultados na venda de 
imóveis”

Miguel Martello
MM Imóveis

até 20 anos

51 ou mais

de 41 a 50 anos

de 21 a 30 anos

de 31 a 40 anos

24 %
24 %

12 % 39%

1%



A Weekend é uma publicação da Carleto Editorial Ltda. - M.E.
Diretor Responsável: Valdir Carleto (MTB 16.674) 
Editor Executivo: Fábio R. Carleto (MTb 40.906)
Redação e Comercial: Av. João Bernardo Medeiros, 74 - Bom Clima - 
Guarulhos/SP - CEP 07197-010 - Tel. (11) 2461-9310

[EXPEDIENTE]

PÁGINA DUPLA
41 x 27cm

+0,5cm de sangria para cada lado

PÁGINA INTEIRA
20,5 x 27cm

+0,5cm de sangria
para cada lado

MEIA PÁGINA
18 x 11,5cm

1/4
8,6 x 11,5cm

MÓDULOS CLASSIFICADOS

1 Módulo: 4,2x4,0cm

2 Módulos: 4,2x8,9cm ou 8,6x4,0cm

3 Módulos: 4,2x13,7cm ou 13,0x4,0cm

4 Módulos: 4,2x18,7cm ou 17,5x4,0cm (rodapé)

5 Módulos: 4,2x23,7cm (1 coluna)

• Arquivos em jpg ou PDF, em CMYK com 300 dpis (resolução).
• Somente os arquivos de página inteira e dupla têm sangria de 0,5 cm para cada lado e margem de segurança de 0,5cm.
Enviar arquivo para o email atendimento@revistaguarulhos.com.br até às 14h da quarta.

Revista Semanal: Circulação às sextas-feiras;
Fechamento: quartas-feiras. 
Autorização até terça-feira; Entrega de material até 14h da quarta.
Conteúdo Editorial: Arte e Cultura, Roteiro do fi m de semana, Roteiro Gas-
tronômico, Opinião, Comportamento, Cinema, Televisão, Saúde, Estética, 
Gente, Consumo, Qualidade de Vida, Imóveis, Decoração, Moda, Veículos, 
Esportes, Turismo, Pet, etc.
Impressão: Rotativa, em quadricromia sobre papel couché 81g (com corpo 
de 90g), com aplicação de silicone. Acabamento grampeado com lombada 
canoa. Média de 48 páginas.
Formato: 20,5 x 27 cm.
Tiragem: 13 mil exemplares (aberta a conferência pelo anunciante).
Circulação gratuita: 6.000 exemplares seguem para os moradores de mais de 
130 dos melhores condomínios da cidade; 7.000 exemplares abastecem 160 
pontos comerciais estratégicos, de circulação de público selecionado e de 
alto poder aquisitivo (Ex.: Maria Cereja, Wow Burger, Kame Sushi, Forneria 
Capannone, Ponto Ka, Giovanni, Favos de Mel, Frans Café, City Bread, etc).
Bairros: Centro, Bom Clima, Gopoúva, Jardim Maia, Macedo, Picanço, Rena-
to Maia,Vila Augusta, Vila Galvão, Vila Rosália, Ponte Grande e outros.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 dias da data da publicação

[ ANÚNCIOS ]

[ INFORMAÇÕES ]

[ ENVIO DOS ARQUIVOS ]
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Fun
Exposição sobre o 
“Castelo Rá-Tim-Bum” 
e como viajar 
com pouco dinheiro

Tech
Adultos que jogam 
videogame 
e novidades do 
mundo quatro rodas

Take Care
Bepantol para 
os cabelos e 
tratamentos 
de beleza no Inverno
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