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Bons ventos
Um fenômeno de déjà vu nos toma, ao darmos os primeiros passos 
de 2018. O cheiro das folhas novas da agenda, os calendários bran-
quinhos pendurados na geladeira nos deixam a impressão de que já 
vivemos isso. É bom iniciar um ciclo, buscar novos horizontes, deixar 
vícios antigos para trás, almejando sempre a evolução em nosso dia 
a dia pessoal e profissional. 
Realizar é a palavra nesta primeira edição da REVISTA CIRCUITO 
e, como enorme inspiração, entrevistamos a empresária Inocência 
Manoel, que nos contou sobre como ergueu a Inoar, gigante player 
do mercado de cosméticos que mais cresceu no ano de 2017.
Estive com Inocência em dois momentos diferentes aqui na Granja, 
bairro onde reside há muitos anos. Na primeira, enquanto tomáva-
mos um café, notei de imediato que Inô (apelido carinhoso) é pura 
emoção. Sua transparência e espontaneidade são visíveis, enquanto 
narra histórias vividas no condomínio onde mora e dos tempos mais 
antigos da Granja Viana.  E ri, ri muito, aquela alegria contagiante. No 
segundo encontro, Inocência me recebeu em sua casa. Foi a certeza 
de que seríamos grandes parceiras, e fomos – a Inoar foi uma das 
apoiadoras do Selo Cidadão em 2107 – e também de que a história 
dessa mulher incrível precisava ser contada para os moradores da 
cidade. Conhecer a trajetória de Inocência e toda sua luta por um 
ideal nos inspira a recomeçar o ano com a certeza de que nem tudo 
são flores, mas persistir e acreditar são atributos essenciais para 
quem quer chegar lá. Desfrute dessa deliciosa entrevista realizada 
pelo jornalista Fabio Sanchez, nosso colaborador, que esteve no novo 
escritório da Inoar em São Paulo. 
Queremos muito lhe trazer boas notícias nas próximas 11 edições 
que nos aguardam neste ano. Estamos com o gás renovado. E vamos 
ficar cada vez mais próximos, porque você, leitor, é muito bem-vindo 
nesta nossa função de trazer notícias da comunidade para sua casa, 
mostrando a real importância sobre o que acontece no dia a dia do 
nosso entorno. Enfatizar esse valor de pertencimento continuará 
sendo o foco da REVISTA CIRCUITO. 
Sobre as más notícias, bem, não poderemos fugir delas, mas tenham 
certeza: trabalharemos para que sirvam de sustentação para ações 
que farão nossa vida melhor e, assim, de pouco em pouco, evoluire-
mos para que a nossa cidade seja o nosso legado.  

Ótima leitura!

Gabriela napolitano Alonso
Diretora executiva

Zap!
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por aqui
NossA região em destAque

seu espaço Cartas, Alertas, 
Denúncias e 
Histórias

Nós, do grupo do esporte da cidade, 
juntamente com outros grupos que 
estão se integrando em nossa 
corrente, viemos solicitar uma 
exposição a respeito da interdição 
do Ginásio de Esportes de Cotia, 
entre 15 de dezembro e 1º de 
fevereiro. 
Onde nossas crianças vão iniciar as 
férias? Vão ver pessoas comprando 
drogas nas ruas por falta de espaço 
para a prática de esporte? Onde 
está o planejamento para nossas 
crianças? 
Uma praça Linear foi criada e nosso 
ginásio, esquecido.
marcelo Assunção

NR: Em resposta à carta do leitor, o 
secretário de Esportes, Cultura e 
Lazer, cabo Givaldo, disse que, 
como nos anos anteriores, o ginásio 
ficará fechado para manutenção 

geral dos espaços utilizados. “O 
recesso se torna imprescindível 
para a manutenção básica de poda 
de grama, limpeza, hidráulica, 
pintura, equipamentos e afins”, 
comunicou em nota e explicou que 
a escolha do referido período é em 
razão do planejamento de férias 
dos professores e demais 
profissionais envolvidos. Informou, 
ainda, que o espaço pode ser 
utilizado por meio de 
agendamentos e com o 
deslocamento de servidores para 
acompanhar o período em que há 
utilização do espaço, visando a 
resguardar o patrimônio público e 
zelar pela integridade física dos que 
ali estiverem praticando esporte. 
“Ressalto que, após levantamento 
junto à administração geral, não há 
nenhum pedido (formal) via 
processo de agendamento das 
quadras realizado pelo leitor em 
questão”, finalizou.

A matéria ficou ótima. Estive eu na 
Granja Viana (e na padaria) e, ao passar 
por uma das cancelas de um 
condomínio da região, parado no 
trânsito, a pessoa que estava na cabine 
de acesso controlado balançou a revista 
pela janelinha para mostrar que tinha 
lido e curtido. Esse foi um imenso afago 
que mostra como a repercussão tem 
abrangência e alegria.
mario sergio Cortella

Afago
InterdIção do GInásIo 

de esportes 

o guru da filosofia moderna

cortella
Novidades Tendências mundiais para o verão

Natal solidárioConfira os bazares 
beneficentes da região

turismoSeguimos o Rastro da 
Serpente, em Capão Bonito

Fique ligadoOportunidades e serviços para você

01_capa_216.indd   3

11/27/17   5:47 PM



Quando você nasceu, seus pais escolheram seu nome. 
Você cresceu, escolheu seus caminhos, se transformou. 
Ao escolher as Faculdades Integradas Rio Branco,  
seu nome ganha um sobrenome de peso que faz toda  
a diferença no mercado de trabalho.  

Giovanna Rio Branco Minella

QUANDO A RIO BRANCO 
ENTRA NA SUA HISTÓRIA, 
VOCÊ SE TRANSFORMA 
POR INTEIRO.

twitter.com/riobrancofac

Faculdades
Integradas
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facebook.com/curtariobrancofac

GRADUAÇÃO
• Administração • Ciências Econômicas • Design • Direito • Editoração • Engenharia Civil 
• Engenharia de Produção • Jornalismo • Pedagogia • Publicidade e Propaganda • Rádio e TV 
• Relações Internacionais • Relações Públicas • Sistemas de Informação

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA  ( 2 anos)
• Comércio Exterior • Gestão Comercial • Gestão de Recursos Humanos • Logística • Marketing
• Produção Audiovisual • Rede de Computadores

•   IN
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S 
 •
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IBULAR 2018

PRESENCIAL E EAD
Lapa e Granja Vianna
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por aqui
NossA região em destAque

seu espaço Cartas, Alertas, 
Denúncias e 
Histórias

Moro no bairro Chácara Vista 
Alegre, ao lado do Lageado, 
em Cotia. Venho, por meio 
desta carta, solicitar ajuda na 
questão da segurança. O 
bairro sempre foi muito 
tranquilo, mas, nos últimos 
tempos, vem sofrendo com o 
número crescente de 
assaltos. Eles acontecem 
dentro de casas, comércio e 
com as pessoas nas ruas. E de 
dia e de noite. Sentimos muito 
com a falta de policiamento. 
eduardo Bastos soares

NR: Em resposta à carta do 
leitor enviada pela REVISTA 

CIRCUITO, a Secretaria 
Municipal de Segurança 
Pública de Cotia informou que 
solicitará à Guarda Civil 
Municipal para que 
intensifique o patrulhamento 
no bairro, que já acontece de 
forma preventiva. No entanto, 
é de suma importância que as 
vítimas façam Boletim de 
Ocorrência para que os 
assaltos se tornem estatística 
e o bairro receba a atenção do 
Governo do Estado por meio 
da Polícia Militar. Também 
entramos em contato com a 
Assessoria de Imprensa da 
Polícia Militar na região, que 
não se pronunciou sobre o 
assunto.

por maIs 
Informações
Sou fã da revista e leio quase todas as edições 
que me chegam às mãos. Na edição de número 
216, na coluna Fique Ligado, li sobre a abertura de 
uma unidade, na Granja Viana, da Academia de 
Taekwondo Frente a Frente. Achei que ficou 
faltando apresentar o mestre Geraldo Siqueira e 
mencionar a origem da academia. Gostaria de 
saber onde ela atua há 27 anos.
Zé mauro

NR: Tudo começou no fim de 1990, em Caucaia 
do Alto, quando Geraldo Siqueira passou a dar 
aulas para custear seu exame de troca de faixa. 
Hoje, ele é faixa preta e mestre 4º Dan. Já 
disputou muitas competições e, por quatro anos 
consecutivos, foi campeão Universitário. Desde 
2013, é técnico da Seleção Brasileira de Cadetes.
A Academia Frente a Frente, liderada por ele, já 
formou mais de 60 faixas pretas e conquistou 
muitos títulos, no decorrer de quase 3 décadas. 
Por cinco anos consecutivos, foi campeã paulista 
pela Liga Nacional. E desde 2008 tem atletas na 
Seleção Brasileira.

InseGurança

Parceria de sucesso
Agradeço o carinho de toda a equipe da Revista Circuito, na 
reportagem que saiu a meu respeito na edição de novembro. 
Tive a grata satisfação de ter meu trabalho reconhecido e 
conseguir novos clientes. Que essa parceria possa se repetir por 
mais vezes. Um 2018 de muito sucesso a todos nós!
Arquiteta Thaís sagnori

Mestre Geraldo, durante o 
Campeonato Mundial de 

Taekwondo no Egito



É MAIS DO 
QUE APRENDER 
INGLÊS: É VIVER
O IDIOMA DE 
MANEIRA
INTEGRAL.

No Período Integral do Rio Branco, os alunos 

estão em contato direto com a língua inglesa,

por meio de experiências enriquecedoras,

que estimulam o aprendizado e a vivência

do idioma. Além disso, desenvolvem atividades 

interdisciplinares, sustentáveis e divertidas, 

abrangendo diversas áreas do conhecimento, 

como esportes, artes, tecnologia e muito mais.

Os alunos ampliam suas competências 

intelectuais em um contexto autêntico

de comunicação.

Higienópolis - (11) 3829-2974
Granja Vianna - (11) 4613-8579
www.crb.g12.br
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prImeIro passo para 
estâncIa turístIca

Carapicuíba acaba de dar o primeiro passo para 
se tornar, futuramente, uma Estância Turística. Foi 
aprovado pela Câmara Municipal o Projeto de Lei 
no 2.337/2017, que institui o Plano Municipal de Tu-
rismo, cujo objetivo é orientar o desenvolvimento 
econômico, político e social sustentado do turismo 
na cidade. Com a aprovação do PL, Carapicuíba pas-
sa a se tornar oficialmente um MIT (Município de 
Interesse Turístico), primeira etapa para receber 
recursos e investimentos do Estado e do Governo 
Federal para desenvolver seu potencial a fim de se 
tornar uma Estância Turística, como aconteceu com 
a cidade vizinha de Embu das Artes.

falta pouco
Em 10 de janeiro acontece o 

leilão do Trecho Norte do Ro-
doanel Mário Covas. O projeto 
prevê investimentos de R$ 581,5 
milhões para a operação do anel 
viário no decorrer dos 30 anos de 
concessão. A disputa se dará pela 
maior oferta de outorga, conside-
rando o valor de R$ 462.367.014,00 
como lance mínimo. 

Em novembro, a International 
Finance Corporation (IFC), braço 
do Banco Mundial, divulgou uma 
carta-compromisso demonstran-
do interesse em financiar o ven-
cedor da licitação internacional 

do Trecho. Em julho, a Agência 
Multilateral de Garantia de In-
vestimento (MIGA), instituição 
do Grupo Banco Mundial, já havia 
emitido carta de interesse para 
oferecer garantias contra riscos 
não comerciais para investimen-
tos de capital próprio e de dívida 
no projeto.

Quando finalizado, e a previsão 
é que as obras estejam concluídas 
em 2019, nossa região terá um 
acesso facilitado ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, que 
contará com uma ligação exclusiva 
de 3,6 quilômetros. 

por aqui

Seguindo as tendências contemporâneas de mobi-
lidade da capital paulista, o Shopping Center Iguatemi 
São Paulo acaba de inaugurar um moderno bicicle-
tário. O espaço conta com 96 vagas cobertas para 
bicicletas, iluminação de LED, lockers com senha, kit 
de ferramentas para reparos e pista demarcada que 
liga a ciclovia da Avenida Faria Lima direto ao local. 
Do total das vagas, dez são para bicicletas elétricas 
com tomadas (220V), para que os ciclistastenham a 
comodidade de recarregar o equipamento enquanto 
passeam pelas imediações.

Serviço
Bicicletário
Local: Boulevard do Iguatemi São Paulo – Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano – São Paulo (SP)
Horários: de segunda a sábado, das 10h às 
22h; e aos domingos, das 14h às 20h

moderno BIcIcletárIo
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por aqui

araçarIGuama passa a 
InteGrar o cIoeste

o Consórcio Intermunicipal da Região 
oeste metropolitana de São Paulo agora é 

composto de 10 cidades

escolas 
estaduais de 

Cotia recebem

R$
508,7 

mil

A secretaria de 
educação do estado 

de são Paulo 
autorizou o início de 

serviços de reforma e 
manutenção em oito 
escolas estaduais do 

município de Cotia. Ao 
todo, serão investidos 

r$ 508,7 mil para 
serviços de 

modernização dos 
prédios das seguintes 

escolas: ee Batista 
Cepelos; ee deputada 

Conceição da Costa 
Neves; ee Fernando 

Nobre; ee Fernão dias 
Paes Leme; ee 
Professor José 

Barreto; ee Professor 
odair Pacheco 

Pedroso; ee Professor 
Pedro Casemiro Leite 
e ee sidronia Nunes 

Pires.

Após aprovação da Câmara 
Municipal, a prefeita de Ara-
çariguama, Lili Aymar, san-
cionou a Lei Complementar 
no 142, de 6 de dezembro de 
2017, que “autoriza o ingresso 
do Município de Araçariguama 
no Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste Metropolitana 
de São Paulo – Cioeste.
Agora, Araçariguama faz parte, 
oficialmente, do consórcio de 
dez cidades (Barueri, Carapi-
cuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, 
Santana de Parnaíba, Vargem 
Grande Paulista e Araçariguama) 
que assinaram um protocolo 
de intenções para a busca de 
melhorias permanentes para as 
demandas coletivas da região.
Maior consórcio intermunicipal 
do Brasil, o Cioeste trabalha na 
criação de políticas, programas 
e ações que estejam alinhados 
aos interesses dos municípios 
que o compõem. Além disso, 
firma constantes parcerias com 
organismos internacionais a fim 

de gerar novas possibilidades 
de desenvolvimento regional. 
A economia da região é respon-
sável por 2,5% do PIB nacional 
(R$ 133.066.741,57 em 2013).
“A participação de Araçariguama 
no Cioeste beneficiará a popula-
ção. Neste primeiro momento, 
compraremos remédios pela 
ata do Consórcio, gerando uma 
economia de, pelo menos, 48% 
aos cofres públicos. Recursos 
estes que serão investidos em 
outras prioridades. Esse será, 
sem sombra de dúvidas, outro 
grande diferencial que propi-
ciará que tenhamos sempre re-
médio em nossa recém-inaugu-
rada Farmácia do Povo”, disse 
a prefeita Lili Aymar.
O Cioeste responde por uma 
região que conta com, apro-
ximadamente, 2 milhões de 
habitantes e uma economia 
regional que gera 2,5% do PIB 
Nacional, consolidando-se como 
o maior consórcio intermuni-
cipal do país em importância 
socioeconômica.

Ipva menos caro
O Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos 
Automotores (IPVA) fi-
cará mais barato, em São 
Paulo, em 2018. A tabela 
de valores venais, publi-
cada pela Secretaria da 
Fazenda no Diário Oficial 
do Estado, registra queda 
nominal de 3,2%, em mé-
dia, nos preços de venda 
praticados no varejo. Os 
dados foram apurados 
pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), que realizou 
a pesquisa referente a 
11.504 diferentes mar-
cas, modelos e versões 
de veículos.
A tabela completa do IPVA 
2018 pode ser consultada 
no endereço: 
www.imprensaoficial.com.br.

parque lInear
Foi inaugurado o Parque 
Linear “Eduardo Martins 
Dantas”, no Jardim Turi-
guara. O local, que antes 
era apenas um córrego 
poluído a céu aberto, foi 
canalizado e transforma-
do em uma área de lazer 
para a população. O par-
que conta com pista para 
caminhada, playground, 
iluminação moderna, 
quiosques, jogos de mesa, 
bancos, wi-fi gratuito e 
equipamentos para ati-
vidade física. Durante a 
inauguração, foram rea-
lizadas apresentações da 
equipe de Ginástica Rít-
mica de Cotia e Taekwon-
do, e a peça teatral Os 
Cirandeiros, que retrata 
manifestações que foram 
incorporadas em canções 
como cantigas de roda, 
marchinhas e trovas de 
amor, numa celebração 
à cultura e à tradição 
popular brasileira.
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Mais de 200 pessoas 
se formam em cursos 

de capacitação
A Secretaria de Desenvolvimento Social e o 
Fundo Social de Solidariedade de Cotia (FSSC) 
entregaram 215 certificados aos participantes 
dos cursos de capacitação e geração de renda 
oferecidos gratuitamente em Cotia, Caucaia 
do Alto e no Caputera. A entrega aconteceu 
no Espaço Movimenta Cotia, no centro.
Pessoas de todas as idades participaram de 
cursos de artesanato (patchwork avançado), 
tricô e crochê, bordado, cabeleireiro (iniciação), 
cabeleireiro, designer de sobrancelhas com 
especialização egípcia, depilação, manicure, 
informática e culinária. “Parabéns a todos 
os que concluíram os cursos, muitos já estão 
trabalhando. Neste ano, abriremos inscrições 
para alcançar o maior número de pessoas 
possível”, disse Mara Franco.
De acordo com Alícia Costa Xavier, que fez 
o curso de cabeleireiro em Caucaia do Alto, 
as aulas ajudaram na melhoria da qualidade 
do seu trabalho. “Eu já trabalho na área de 
beleza, mas não tinha o curso de cabeleireiro. 
Agora tenho mais uma prática para melhorar, 
ainda mais, a qualidade do meu trabalho e os 
serviços que posso oferecer”, disse. 
A formanda Márcia Rodrigues de Paula abriu 
o seu salão há cinco meses oferecendo servi-
ços que aprendeu em cursos oferecidos pelo 
FSSC. “Já tinha feito alguns cursos e, como 
fiquei sabendo do de manicure, fui fazer”, 
disse. Além de abrir o seu próprio negócio, 
Márcia também gera oportunidade de trabalho. 
“Lutei com muito amor, me dediquei, tenho 
o meu salão e estou levando duas pessoas 
que se formaram para atender lá”, afirma.
Diversos proprietários de salões de beleza 
foram convidados para participar da entrega 
dos certificados com o objetivo de conhecer 
os formandos, firmar parcerias e oferecer 
possíveis oportunidades de trabalho. 

por aqui

DAR UmA RáPIDA resposta em caso 
de crime, identificar suspeitos, 
inibir a ação de criminosos estão 
entre as diversas vantagens de 
instalação dos Totens de moni-
toramento que a Prefeitura de 
Cotia começou a instalar em 
pontos estratégicos da cidade. 
Inicialmente, serão quatro to-
tens em funcionamento piloto 
equipados com quatro câmeras 
fixas com captação de imagens 
em 360 graus, controle de zoom 
com aproximadamente 800 me-
tros de alcance, sistema de ilu-
minação noturna e comunicação 
direta com a Cecom (Central de 
Comunicação) da Guarda Civil 
Municipal (GCM).
O primeiro Totem a ser instalado 
foi o da Avenida Professor Ma-
thias de Camargo, no centro e, em 
breve, a Granja Viana, o Atalaia e 
Caucaia do Alto contarão com o 

moderno sistema de segurança. 
As imagens são acompanhadas 
pela central de videomonitora-
mento da Guarda Civil Municipal. 
“Nossa gestão tem elencado as 
prioridades em todas as áreas e, 
na Segurança Pública entende-
mos que uma Guarda prepara-
da e com recursos tecnológicos 
em seu favor, vamos combater 
efetivamente a criminalidade e 
aumentar a segurança da popu-
lação de nossa cidade”, disse o 
prefeito Rogério Franco.
Por meio do sistema de comuni-
cação com a Cecom, a população 
poderá acionar a Guarda Civil Mu-
nicipal em caso de emergência. 
“Cotia coloca a tecnologia em 
favor da segurança. As viaturas 
foram renovadas, começaram a 
ganhar tablets e câmeras internas 
e agora os modernos totens de 
segurança”, destacou o prefeito.

prefeItura de cotIa Investe em 
tecnoloGIa para a seGurança púBlIca
Totem de segurança capta imagens em 360 graus 

e além de comunicação direta com a Central de 
Comunicação (Cecom) da Guarda Municipal
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eletropaulo InauGura 
suBestação da Granja vIana

por aqui

A AeS eletRoPAUlo inaugurou a Subestação 
da Granja Viana, localizada em Carapicuí-
ba, que beneficia mais de 600 mil clientes 
das cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Itapevi, Jandira e Osasco.
“Além da melhoria da qualidade, a subestação 
vai permitir o aumento da carga de ener-
gia da região, atendendo novas indústrias, 

comércios e residências”, declara Sidney 
Simonaggio, vice-presidente de Relações 
Externas.
De acordo com o executivo, a Subestação 
da Granja Viana recebeu um investimen-
to de mais de R$ 70 milhões e empregou, 
em sua construção, cerca de 60 pessoas de 
variadas áreas.

O delegado do 2o Distrito da Granja Viana, Fabio Pescamona, recebeu uma 
promoção para a Primeira Classe em sua escala hierárquica, e foi transferido 
para o 1o Distrito Policial, localizado na região central de Cotia.
Agora, sob sua supervisão, o número de agentes ligados à área de segurança 
passa de 14 para 60 pessoas, entre eles investigadores, escrivães, delegados 
e funcionários da Prefeitura de Cotia.
A promoção veio pelo ótimo trabalho realizado na unidade da Granja Viana, 
desde janeiro do ano de 2015.
Fabio iniciou sua carreira na Polícia Civil, em 1994, como investigador. Foi 
delegado em Embu das Artes, em 2006, e em alguns distritos de São Paulo, 
como o 15o DP, 23o DP e 75o DP. Foi delegado plantonista do Aeroporto de 
Congonhas e do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado 
(Deic), onde trabalhou como delegado assistente da 4a Delegacia Especializada 
em Crimes Eletrônicos (DIG). Marco Catani assume a função de delegado no 
2o Distrito da Granja Viana.

upGrade na seGurança

solução para 
a raposo 
Representantes do Executivo de Cotia 
e do Departamento de Estradas de 
Rodagem se reuniram para dar an-
damento aos projetos de melhorias e 
soluções para o trânsito da Rodovia 
Raposo Tavares no km 26,5 e km 23, 
pontos de grande congestionamento 
diariamente.
A ideia inicial é criar um novo retorno 
no km 23, sentido Cotia, entre a Padaria 
Dona Deôla e o Habib’s. E para o km 
22,800, a proposta é a criação de uma 
nova alça com elevado para o acesso 
à Rodovia no sentido São Paulo. 
De acordo com o Sérgio Folha, se-
cretário de Habitação de Cotia, a 
reunião aconteceu para apresentar 
o pré-projeto, cobrando soluções 
para o congestionamento do km 30 
ao 22,800. 
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Por meio da Campanha Chama Se-
gura, o 18o agrupamento do Corpo de 
Bombeiros realizou um evento para 
orientar a população de Cotia sobre 
prevenção de acidentes e incêndios 
envolvendo o GLP (Gás Liquefeito 
de Petróleo), o gás de cozinha.
A campanha aconteceu na Asso-
ciação Atitude de Amor e contou 
com a troca gratuita do kit de gás, 
composto de registro, mangueira 
e duas abraçadeiras.
Entre os assuntos abordados na 
instrução dos agentes do Corpo 
de Bombeiros estiveram a maneira 
correta de acondicionar, instalar 
e manusear o botijão, bem como 
manusear corretamente o kit de 
instalação (válvula, regulador de 
pressão e abraçadeiras).
Em parceria com a Liquigás e o Ins-
tituto Mensageiros, foram distri-
buídos 100 kits. 

Kit de gás 
grátis

cotIa InformatIza unIdades 
BásIcas de saúde
A PRefeItURA de Cotia realizou a informatização 
do atendimento nas 25 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) e implantou o prontuário ele-
trônico dos pacientes. 
“A informatização possibilita o controle de 
acesso de pacientes, acaba com a circulação de 

papel na unidade, o prontuário é compartilhado 
em todas as UBS’s, gera economia, melhora 
a gestão”, declara Magno Sauter, secretário 
de Saúde.
Outra vantagem da informatização do sistema 
é a dinamização do aproveitamento de tempo 
dos profissionais, pois apontará a ausência dos 
pacientes em consultas.
 “A Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação 
viabilizará o serviço de SMS para lembrar os 
pacientes sobre consultas e exames agendados. 
Temos um alto índice de absenteísmo, que são 
as faltas em consultas e exames, isso onera a 
administração e dificulta o andamento da fila 
de espera”, declarou o prefeito Rogério Franco.
A informatização também ajudará nas políticas 
de saúde pública, pois identificará prováveis 
aumentos de patologias em determinadas 
regiões da cidade.
Para informatizar a rede, a Prefeitura de 
Cotia utilizou cerca de 100 computadores, 
impressoras e equipamentos para dar início 
à digitalização dos antigos prontuários. Os 
equipamentos foram locados com recursos 
de fontes do Ministério da Saúde – repasses 
que foram feitos por conta da implantação 
do prontuário eletrônico na rede municipal.
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por aqui

personalIdade Gente 
que faz e 
acontece

ImaGem 
crIstalIzada
Bastou sair na capa da REVISTA CIRCUITO, 
em março de 2015, para que os leitores 
conhecessem realmente quem é o ator por 
trás da famosa propaganda da Bauducco. 
Apesar de mesmo nome e nacionalidade, 
Carlo Briani não é o dono da Bauducco, mas 
empresta sua imagem há duas décadas para 
a marca. Ele, que morou na Granja Viana, 
mudou-se com a família para a Itália, como 
previu naquela época, e comemora 21 anos 
como o garoto-propaganda que aparece, 
religiosamente, nesta época do ano.

melhor 
Banda
A Doce Fel, banda cujo 
vocalista é o cotiano 
Gabriel Machado, venceu 
o Festival Rock Garagem 
do Centenário, realizado 
na cidade de Presidente 
Prudente. Em 2013, o 
jovem já havia vencido o 
Fipo – Festival Interno 
Potencial Objetivo como 
melhor vocalista, quando 
era aluno da instituição de 
ensino de Cotia.

Modelo 
internacional
Morador da Fazendinha, o modelo 
Junior Alexandre Kloster acaba de 
participar de duas grandes 
campanhas internacionais: uma 
para o Algo Cosmetic, lançada em 
território nacional em dezembro, e 
outra para Inoar, Record Interna-
cional e Amazon, lançada neste mês 
em Miami, Estados Unidos. 

Categoria de 
base do SPFC
Bacharel em Esporte pela USP, o cotiano 
Osny Oliveira é o preparador de goleiros 
da categoria sub-15 do São Paulo Futebol 
Clube. O time, no qual faz parte da 
Comissão Técnica, foi o vice-campeão do 
Campeonato Paulista Sub 15 de 2017.

Das pistas para 
a Granja Viana
Para agitar a semana do Grande Prêmio 
de Fórmula 1 do Brasil e celebrar a 
parceria global entre Chandon e a equipe 
McLaren Honda, a marca de espumante 
trouxe os pilotos Fernando Alonso e 
Stoffel Vandoorne para a Granja Viana. Os 
dois disputaram uma emocionante 
corrida de Kart com convidados no 
Kartódromo Internacional da Granja 
Viana. Na foto, os pilotos com o ator 
global Caio Castro.
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O Lago Palos Verdes 
foi o palco da 
emocionante 
cerimônia de enlace 
matrimonial do 
casal Patricia Tanus 
Dal’Molin e Marcio 
Garbuglio, 
veterinário e filho 
do Marco Antônio 
Garbuglio, da 
tradicional 
imobiliária G3I. A 
recepção aos 
convidados 
aconteceu no Felix 
Bistrot.

trocaram alIanças

Marjorie Lessa e Felipe Goulart casaram-se na mansão do 
jornalista e apresentador Goulart de Andrade.  Optaram por 
uma cerimônia celta e intimista, emocionando os convidados 
com os rituais escolhidos, os votos e as singelas homenagens 
feitas para amigos e familiares. O casal se conheceu há 16 
anos no Colégio Objetivo. O destino sorriu para eles e, depois 
de um longo tempo de amizade, descobriram que o amor 
verdadeiro estava bem ali.
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social

1. 

3. 

5. 

7. 

9. 

2. 

4. 

6. 

8. 

10. 

1. Os hair stylists Dario Silva e Leo Lima 
lideram a equipe de profissionais de cabelo 
e estética do recém-inaugurado Unique 
Hair Visage. Como o próprio nome diz, é 
um lugar único, que traz um novo conceito 
em cabelo, maquiagem, estética e barba. Na 
foto, a proprietária Zuleika com a equipe.

2. A cantora Negra Li, acompanhada dos 
filhos Sofia e Noah, marcou presença no 
chá de bebê de Ravi, filho do artista 
circense Marco Casuo e da bailarina 
Larissa, moradores da Granja Viana.

3. Um jantar dançante, no Gramado Grill 
Raposo, marcou o último encontro de 2017 
da Confraria de Cotia, grupo formado por 
empresários, profissionais liberais e 
funcionários públicos que se reúnem todo 
mês para um descontraído bate-papo. 
Cerca de 300 convidados participaram do 
jantar dançante. Entre eles, a arquiteta 
Thais Sagnori e o médico ginecologista e 
obstetra Denis Ferrari.

4. O idealizador da Confraria, Tarrachinha, 
com sua esposa Iris.

5. A Proinvest recebeu, pelo 16o ano 
consecutivo, a Certificação PQE, concedida 
pelo Secovi. O diretor Hélio Alterman e 
mais 12 integrantes da equipe estiveram 
presentes no evento, que aconteceu no 
início de dezembro. Na ocasião, dois 
gerentes e um corretor também 
receberam a Certificação Cersim – 
Certificado aos participantes dos Cursos e 
Eventos promovidos pela Rede Imobiliária 
Secovi.

6. Músicos do Atobá Pizzaria levaram ao 
palco do Centro Cultural Wurth o melhor 
da MPB, samba, bossa nova e canções 
natalinas. O Concerto de Natal reuniu 
grande público e teve a renda revertida 
para o Lar Xavier, instituição filantrópica 
que atende idosos em Caucaia do Alto – 
Cotia.

7. Grife de alimentação, a Substância – que 
produz o melhor da gastronomia mundial 
em versão light – acaba de completar um 
ano. Para comemorar a data, reuniu amigos 
e clientes em um coquetel repleto dos 
deliciosos produtos da loja, que fica na Rua 
José Félix de Oliveira. Na foto, a 
proprietária, Ana Carolina, com sua família: 
os tios Cássio e Dionilla e a avó Cath.

8. Em um animado brunch, que reuniu 
cerca de 50 pessoas na Granja Viana, o 
casal Fátima e Roberto Marinho lançou o 
livro Coaching com Cinema e Pipoca 2, que 
traz interpretações baseadas em filmes. 

9. A Vida – Casa de Apoio celebrou, no dia 
30 de novembro, o seu 30o aniversário e 
reuniu voluntários, amigos e apoiadores 
em um coquetel realizado na sede da 
instituição.  Na foto, a presidente Ana 
Catarina Mendes, entre a diretora Mara 
Berretta e o captador de recursos Robson 
Dias.

10. A família do Colégio Samarah 
comemorando o sucesso do ano letivo de 
2017. O encerramento aconteceu no Teatro 
das Artes, no Shopping Eldorado, com a 
apresentação da peça Enrolados, 
interpretada pelos alunos.
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Busca da felicidade
O workshop “O Poder Transformador da Respiração” é um dos 
módulos do programa de desenvolvimento pessoal Soltando 
Amarras, criado pela Escola Internacional Bioflow para desbloquear 
os principais inibidores da felicidade. São, no total, 9 módulos nos 
fins de semana (sábado e domingo, das 9h às 18h) distribuídos 
durante um ano. Você aprenderá ferramentas simples e poderosas 
que podem ajudar a transformar sua realidade, desbloqueando os 
principais inibidores da felicidade. O participante pode realizar o 
programa integralmente ou escolher participar dos módulos pelos 
quais tiver interesse.
Dias 13 e 14 de janeiro, das 9h às 18h | Cel.: 9.9825-6543
Local: Ateliê Terra Bella – Rua Leoni Costa, 300

Investimentos e rentabilidade
Não é de hoje, mas uma prática que vem tomando cada vez mais 
força é a busca de empresários e investidores brasileiros por 
imóveis nos Estados Unidos, para ter como renda alternativa 
aluguéis de curta temporada. O que comprova isso é que, segundo o 
Banco Central, só em 2016, dos quase R$ 20 bilhões gastos por 
brasileiros em imóveis no exterior, R$ 7,5 bilhões foram destinados 
à compra de residência nos Estados Unidos. Se uma de suas metas 
na vida é chegar a esse tipo de investimento, a empresa A Sua Casa 
em Orlando é o lugar ideal para orientá-lo em sua busca por 
imóveis para compra e locação de curta temporada nos EUA. 
Saiba mais: (11) 9.6324-9490 |  www.asuacasaemorlando.com.br
e-mail: asuacasaemorlando@hotmail.com.
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selo cidadão

empresas, pessoas e iniciativas que são 
protagonistas da solidariedade. transforme sua 
comunidade no melhor lugar do mundo para se viver. 

laboratório 
de Diagnósticos 
Para viabilizar a ampliação do atendimento do 
Laboratório de Diagnósticos, a Apae de Cotia lançou a 
campanha #105 - Você Completa Nosso Coração para 
arrecadar verbas e garantir que mesmo os que não 
podem pagar sejam atendidos. A meta é ampliar em 
40% os atendimentos nos próximos seis meses e, aos 
poucos, diminuir ao máximo a fila de espera, que chega a 
quatro meses. O nome escolhido está diretamente 
ligado ao valor da consulta feita pelo Laboratório de 
Diagnóstico, que é de R$ 105,00. De acordo com Rodrigo 
Lemes, assistente social da Apae de Cotia, todos os que 
procurarem atendimento passarão por uma triagem no 
setor de diagnóstico. “Depois do diagnóstico fechado, se 
o paciente tiver o perfil de atendimento da Apae, será 
encaminhado para o programa ou indicado para 
atendimento especializado na rede pública ou outras 
entidades”, explicou.

Serviço
A contribuição pode ser feita nas seguintes contas:
Banco Bradesco | Agência: 2384-1 |C/C 
32.460-4 | CNPJ 056.343.015/0001-07
Banco do Brasil | Agência: 916-4   |C/C 
10.915-0 | CNPJ 056.343.015/0001-07
Uma vez feita a contribuição, basta enviar o comprovante 
para a Apae de Cotia pelo e-mail coracao@apaecotia.org.br, 
que o nome da pessoa física ou jurídica vai compor o 
grupo de patrocinadores do Laboratório de Diagnóstico.

Muay Thai de graça
Você sabia que em Cotia há uma academia municipal de 
lutas? Adeptos das artes marciais têm no número 349 da 
Rua Prata, no Jardim Nomura, a oportunidade de colocar 
em prática a paixão por seis modalidades oferecidas: 
jiu-jítsu, judô, capoeira, muay thai, caratê e taekwondo. E 
é de graça!  As aulas de muay thai, por exemplo, 
ministradas pelo professor David Veiga, fazem a alegria 
de homens e mulheres, de todas as idades. O projeto, 
chamado Muay Thai Cotia, serve para defesa pessoal, 
emagrecimento e disciplinas física e mental. Para 
informações e inscrições, acesse www.muaythaicotia.com.br. 
Apesar do espaço para treinar, o projeto ainda tem 
dificuldades e busca parcerias para estruturar melhor o 
espaço e, com isso, atender mais pessoas.

eduka fut
Há mUIto temPo, Kátia Lires 
(ou Katita, como é conhecida) 
queria fazer um projeto social 
para ensinar futsal às crianças da 
periferia de Cotia. “Meu projeto 
nasceu do sonho de oferecer a 
elas oportunidades, não só de 
ser atletas, mas de ser pessoas 
do bem”, comenta emocionada. 
Há pouco mais de dois anos, co-
meçou a colocar o projeto em 
prática na Vila São Joaquim, e 
este embrião formou o Eduka 
Fut, que está instalado no bairro 
Barro Branco e já conta com cerca 
de 70 jovens, de 4 a 17 anos. As 
aulas são ministradas todos os 
dias pela ex-jogadora Deisi, que 
é formada em Educação Física 
e dividia com Kátia o mesmo 
sonho. 
“É muito importante que colo-
quemos as crianças no cami-
nho do esporte, afastando-as 

do perigo das drogas e do cri-
me”, completa a idealizadora 
do projeto, que, como goleira 
profissional de futebol e futsal, 
já defendeu as cores do Kurdana 
Cotia, Palmeiras, Grêmio Osasco, 
São Bernardo, Seleção Paulis-
ta, entre outros times. “Nosso 
maior reconhecimento é o sorriso 
das crianças”, comemora, mas 
admite que não é fácil manter 
um projeto social deste tipo. 
“Quero ser a diferença para 
os pequenos. Faço de coração, 
mas não é fácil. Precisamos de 
parcerias, de material esportivo... 
só assim poderemos crescer e 
partir para outros bairros. Espe-
ramos, neste ano, nos estruturar 
para dar treinos em mais dias 
e horários”, finaliza. Qualquer 
empresário ou pessoa que queira 
apoiar o Eduka Fut pode ligar 
para 96842-2769.
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tratamento da catarata
A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. 
Atualmente, a técnica cirúrgica moderna para o tratamento da 
catarata consiste na utilização do laser de femtossegundo seguido 
pela facoemulsificação e implante de uma lente intraocular trifocal. 
A tecnologia a laser na cirurgia de catarata aumenta a precisão nas 
etapas realizadas anteriormente de forma manual. Além do laser, a 
tecnologia ORA System já está disponível. Com o uso do ORA, os 
passos cirúrgicos são certificados durante o procedimento, 
oferecendo maior possibilidade de o paciente não usar óculos após 
o tratamento da catarata.
Av.  São Camilo, 899 – 1o andar – Granja Viana 
Tels.: 4612-6283 ou 4777-0984 | www.granclinic.com.br

encanto pelo aprender
Da matemática à geografia, da física ao português, no Colégio 
Waldorf Micael de São Paulo a criança e o jovem se encantam de 
verdade com o aprender. Vivências artísticas fazem parte do dia a 
dia do aluno e enriquecem o currículo das disciplinas convencionais, 
da educação infantil ao ensino médio. O Micael é uma das escolas 
Waldorf pioneiras do país: este ano completa 40 de fundação! Ela 
fica no Jd. Boa Vista, altura do km 17 da Raposo Tavares. E 2018 
começa com uma ótima novidade: a turma de jardim vespertino. 
Ainda há vagas nessa nova sala e nas do jardim matutino, assim 
como em algumas do ensino fundamental e do médio. 
Telefone: (11) 3782-4892 
Site: www.micael.com.br
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serviço
megastore cacau show
Rod. Pres. Castelo Branco, km 35 – Itapevi (SP)
Telefone: 2424-8155
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h 
às 20h. Aos sábados e domingos, das 10h às 22h
ingresso para o parque: a partir de R$ 20

cultura e lazer
Férias por aqui
As férias chegaram e o que fazer, se não for viajar? 
A opção é se tornar um turista por aqui mesmo. 
Muitas são as opções que podem salvar as férias das 
famílias... Descubra algumas opções que a região 
tem a oferecer e divirta-se!

a fantástIca 
fáBrIca de chocolate
Ao entrar na recém-inaugurada megastore da Cacau Show, em 
Itapevi, é difícil não lembrar de A Fantástica Fábrica de Chocolate. 
Willy Wonka e os Oompa Loompas não estão lá, mas, em 
compensação, mais da metade do espaço é ocupado por um 
miniparque temático, o Cacau Parque.
Na entrada, há um carrossel com 7 metros de altura. Uma árvore e 
um urso falantes cumprimentam aqueles que chegam. Um vagão de 
trem se revela um cinema e há até simulação de neve. Do outro lado 
está um museu que conta a história do chocolate. O visitante pode, 
ainda, observar em uma vitrine todo o processo de fabricação e, de 
quebra, ainda comprar um chocolate assim que o doce sair da 
máquina. E, falando em compras, em uma área de 10 metros 
quadrados há mais de 300 itens para qualquer bolso e gosto.

Atrações
academia de chocolate: um profissional ensina adultos a 
fazer a harmonização das guloseimas com bebidas, e as 
crianças a fazer o doce.
brinquedos: além dos tradicionais escorregadores e mesas 
para desenhar, há objetos interativos, como uma árvore e um 
urso que “conversam” com as crianças.
Carrossel: com os clássicos cavalinhos e carruagens, mede 7 metros 
de altura.
museu: em um jogo coletivo, com portas abertas por meio de 
senhas, os convidados aprendem sobre o produto.
trem: no interior de um vagão há um cinema que exibe filme 
de cinco minutos sobre a história da empresa. As cadeiras se 
mexem e há simulação de neve.
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Na DOG´S DAY você encontra a maior variedade e a melhor qualidade de produtos para o seu pet.
Linha completa para cachorros, gatos e peixes. Você vai se surpreender!

TUDO PARA O BEM ESTAR 
DO SEU AMIGÃO

ESTRADA VELHA DE COTIA, 740 (acesso pela Estrada do Embu, 
próximo ao Assaí, Km 26 da Raposo Tavares sentido SP)

2690-3531
www.dogsday.com.br

DOGS_DAY_205.indd   1 3/24/17   2:50 PM
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Distribuindo saúde
A Socom Alimentos atua, há mais de 30 anos, no mercado 
comercializando e distribuindo gêneros alimentícios destinados ao 
segmento institucional público e privado, em especial na área de 
alimentação escolar. Com uma grande variedade de produtos 
saudáveis e deliciosos, a empresa atua, também, atendendo 
hospitais, laboratórios, hotéis, cozinhas industriais e mercado de 
varejo com as marcas próprias Sabor Integral e Du Papi, com 
produtos altamente selecionados para atender uma alimentação 
equilibrada e saudável, incluído produtos integrais e funcionais.
A Socom dispõe de logística para entregas pontuais.
Rua Lúcia, 48 – Parque São George
Telefone: 3816-3767

Sorriso perfeito
A busca pela excelência na odontologia tem levado a dra. Ana Paula 
Botelho a investir em equipamentos de ponta e atualizações 
profissionais frequentes. Recém-chegada de Nova York, onde 
participou de curso na New York University, assim como do 
Congresso Internacional de Odontologia de NY, ela oferece em seu 
consultório o que há de melhor  para a obtenção da saúde bucal e 
dos sorrisos perfeitos. Para isso, em seu consultório é possível 
encontrar clareamento a laser, aparelho intraoral que reduz em 
80% o ronco e a apneia, resinas modernas, facetas, lentes e peças 
em porcelana.
Ed. Prime Office Park: R. Adib Auada, 35 – Cj. 403A – Granja Viana
Telefone: 4551-1662 – anapcbotelho@yahoo.com
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cultura e lazer

serviço
feira da Praça
local: The Square Open Mall – Rodovia 
Raposo Tavares, km 22,5
informações: www.feiradapraca.com.br

na neve e na mata
Com clima serrano, paisagens belíssimas e povo hospitaleiro, São Roque (altura do km 60 da 
Rodovia Raposo Tavares) dispõe de infraestrutura hoteleira, bons restaurantes, amplo 
comércio e saborosos vinhos. Destaque para o Ski Mountain Park, onde os visitantes podem 
se aventurar com esquis ou snowboards deslizando facilmente com a sensação de esquiar na 
neve. O Parque conta, ainda, com teleférico, tobogã, playground, mountain bike, churrascaria, 
casa de chá, taverna, vinhateria e lanchonete. Outro destaque da cidade é a Mata da Câmara, 
maior reserva ecológica da região e reconhecida pela Unesco como Patrimônio da 
Humanidade. Está localizada em uma área verde de 54 alqueires de Mata Atlântica, repleta 
de mananciais e habitada por esquilos, lontras, veados, entre outros animais.

feIra da praça
O evento acontece, todos os fins de semana, no The 
Square Open Mall e conta com expositores de 
moda, gastronomia, design, decoração e cultura 
urbana. As feiras acontecem em meio a shows 
gratuitos de Rock, Jazz e Blues, em dois diferentes 
palcos. A cada semana, um grupo seleto de chefs 
de restaurantes e bares estrelados, como Frangó, 
Bar do Léo e Pasquale, são convidados para 
apresentar um pouco de sua gastronomia na feira 
da Praça. Ah, e ali ao lado vai inaugurar, agora em 
janeiro, o maior arvorismo de São Paulo!

serviço
ski mountain Park: 
Estrada da Serrinha, 1500 – Cambará – São Roque (SP). 
Abre em janeiro, de terça a domingo, das 10h às 18h. 
informações: www.skipark.com.br 
mata da câmara: 
Estrada Mario de Andrade, S/N – São Roque (SP)



27

serviço

bichomania: 
Estrada dos Pires, 1933 – Cotia
www.bichomania.com.br

cia. dos bichos: 
Estrada do Capuava, 2990 – Cotia
www.ciadosbichos.com.br

cidade das abelhas: 
Estrada da Ressaca, Km 7, s/no
Embu das Artes 
www.cidadedasabelhas.com.br 

fazendinha nose: 
Rua Joaquim Pires Júnior, 499
 Caucaia do Alto 
www.facebook.com/MiniFazendaNose
 
Parque della vittoria: 
Estrada Miguel Novaes, 197 – Cotia
www.parquedellavittoria.com.br

Pet Zoo: 
Estrada de Caucaia do Alto, 4101 
Cotia
www.petzoo.com.br

contato com a natureza
Se o que procura é contato mais próximo com a natureza, temos por aqui o Bichomania, o Pet Zoo, a Cia. 
dos Bichos, a Fazendinha Nose e o Parque Della Vittoria. Todos são espaços em que crianças e adultos têm 
contato direto com animais, onde podem ordenhar vaca, andar a cavalo, alimentar e acariciar os bichos. E, 
em Embu, a Cidade das Abelhas mostra a importância da vida das abelhas aliada à ecologia e ao lazer. As 
atrações culturais são acompanhadas de escorregadores, pequena trilha ecológica, pula-pula e arvorismo 
não radical para as crianças, além de museu apícola, colmeia gigante, observatório apícola, anatomia da 
abelha, apiário de abelhas sem ferrão e outros.

serviço
Pisa da uva na Quinta do olivardo
dias: 13, 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, 
das 10h30 às 16h30
valor: R$ 220, incluindo o almoço 
(crianças até 8 anos não pagam. Até 12 anos 
pagam meia)

Pisa da uva dos miúdos
dia: 6 de janeiro, das 10h30 às 16h30
valor: R$ 130, incluindo almoço

Endereço: km 4 da Estrada do Vinho, em São 
Roque (SP), com acesso pelo km 58,5 da Rodovia 
Raposo Tavares ( SP-270 ) 

pIsa da uva
Janeiro é o mês em que as uvas terminam seu 
processo de amadurecimento e estão prontas 
para ser colhidas. Por isso, a Pisa da Uva do La-
gar celebra a colheita e o início da produção de 
vinho. E a tradicional festa da Pisa da Uva do La-
gar da Quinta do Olivardo já tem data marcada: 
13, 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro de 2018. 

Logo na entrada, os visitantes receberão um cha-
péu de palha, uma cesta de vime e uma tesoura e, 
assim como os antigos colonos, serão convida-
dos a percorrer os caminhos entre as videiras 
para colher e, é claro, provar os frutos. Ao fim da 
colheita, os turistas partem para a atividade mais 
esperada do dia: a pisa. Os cestos recheados de 
frutos são despejados em um espaço conhecido 
como lagar e o público, em fila, é convidado para 
iniciar a pisa. Para deixar a experiência ainda mais 

envolvente, um grupo folclórico português anima 
a tarde, relembrando os principais clássicos que 
agitavam a pisa no século passado. 
E, neste ano, a casa trará, pela primeira vez, a 
Pisa da Uva dos Miúdos, exclusivamente para 
crianças, no dia 6 de janeiro. O dia também inclui 
um circuito de aventuras, onde os miúdos (como 
são chamadas as crianças em Portugal) poderão 
praticar arvorismo, escalada e a descida em uma 
tirolesa que cruza o lago do restaurante.
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Cotidiano 
QUE LÁSTIMA!

É consultor de mídia impressa, com especialização em jornais, na universidade 
de stanford, Califórnia, euA. Atualmente, diretor de Novos Negócios do grupo 
rAC de Campinas. marcossa08@gmail.com

por 
marcos Sá

Nossa gente

DeCISão DA JUStIçA não se discute, se 
cumpre. Certo? Mas está cada vez 
mais difícil entender o que se deve 
cumprir. Atualmente, até o passado 
é incerto, imaginem o presente. É 
um tal de um juiz mandar prender 
e outro mandar soltar que ninguém 
mais sabe o que e a quem obedecer. 
Tem juiz especializado em soltar, 
outro em protelar decisões já defini-
das por maioria, vide o caso do foro 
privilegiado, e quase todos adiam 
indefinidamente o julgamento dos 
políticos. Tem, também, ex-presi-
dente condenado pela Justiça que 

não respeita as decisões, se vitimi-
za e fica vociferando, Brasil afora, 
contra sua pena e os juízes que o 
condenaram. Uma lástima! Dos três 
poderes que sustentam nossa frágil 
democracia, a Justiça era onde de-
positávamos mais esperanças para 
moralizar a balbúrdia em que se 
encontra nosso país. Infelizmente, 
já não sabemos mais o que é cer-
to ou errado, tantas são as idas e 
vindas, as indecisões e a frouxidão 
que tomaram conta das autorida-
des governamentais. O Legislativo 
caiu em desgraça há muito tempo, 

tamanhas as lambanças que vem fa-
zendo, sempre para salvar os gordos 
salários dos congressistas e suas 
mordomias. Enfrentam a fúria do 
povo com desfaçatez e indiferença 
sobre as reais demandas dos brasi-
leiros. Jamais votam pensando em 
defender os interesses de quem os 
elegeu. Outra lástima! Com vários 
ex-governadores e deputados pre-
sos, ex-presidente condenado, mas 
livre, leve e solto, com senadores sob 
suspeita e proteção do Congresso, 
a classe política perdeu o sossego, 
mas não perdeu a pose. Castigo. 
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Nenhum deles pode circular li-
vremente, frequentar voos, res-
taurantes, teatros e cinemas sem 
serem vaiados e achincalhados 
publicamente. Mas se fazem de 
mortos e continuam firmes nas 
jornadas em prol de si mesmos. 
Outra lástima! Até o “4o poder”, a 
imprensa, vem pisando na bola. A 
polícia é criminalizada pela mídia, 
e sempre o bandido é a vítima da 
história. Enquanto milhares de 
policiais perdem a vida lutando 
contra marginais, alguns veícu-
los de comunicação preferem dar 
voz à bandidagem. Invasores de 
propriedades alheias são trata-
dos como se fossem ativistas, 
vândalos como manifestantes e 
movimentos clandestinos como 
legítimos. Lastimo muito!  Em 
breve, cidadãos bem-sucedidos, 
pagadores de impostos e cum-
pridores da lei serão penalizados 
por serem corretos. A Receita 

Federal anda tão preocupada che-
cando nossos recibos de dentista 
e despesas de educação, de nós, 
contribuintes, que não encontra 
tempo para ir atrás de quem in-
teressa. Os políticos e os milhões 
que circulam em malas pretas e 
apartamentos alugados para servir 
de cofre. Mais uma lástima! Com 
tudo isso, 2017 se vai sem deixar 
saudades e, se alguma coisa boa 
aconteceu, foi a consolidação da 
Operação Lava Jato. Dois mil e 
dezoito promete ser o ano de uma 
provável recuperação econômica 
com redução do desemprego e 
das taxas de juro. Mais corrup-
tos na cadeia, Copa do Mundo e 
eleições presidenciais. Espero 
que nossa seleção não dê mais 
um vexame e que ganhemos a 
Copa, saibamos votar e, assim, 
não tenhamos de viver mais qua-
tro anos nos lastimando! Seria 
mais uma lástima!

EGV - Há 41 anos a Escola da Granja!

Matrículas Abertas  
Agende sua visita, venha conhecer nossa proposta!

4617-2777  |  atendimento@egv.com.br
www.egv.com.br | @escolagranjaviana.oficial

• Período Integral (G4 ao 4º E.F.)
• Educação Infantil ( a partir de 18 meses)
• Ensino Fundamental
• Ensino Médio

Uma lástima! 
Dos três poderes 
que sustentam 
nossa frágil 
democracia, a 
Justiça era onde 
depositávamos 
mais esperanças 
para moralizar 
a balbúrdia em 
que se encontra 
nosso país.



30

Arte observada  
Da Vinci era um perfeccionista, em 67 anos, produziu 20 pinturas, sendo 
que somente 15 delas sobreviveram até os dias atuais. Por isso, encontrar 
uma obra desconhecida do gênio é como descobrir um novo planeta. 

milenna Casseb saraiva é artista visual, formada pelo santa monica 
College, Los Angeles. também é galerista da Casa galeria, uma galeria 
de arte contemporânea.  www.milenna.com | www.casagaleriasp.com 

por 
milenna 
Casseb Saraiva

Nossa gente

toDo mUnDo sabe que Leonardo Da Vinci 
é a epítome do homem renascentista. 
Ele foi o maior gênio que já existiu. 
Foi engenheiro, arquiteto, cientis-
ta, astrólogo, matemático, inventor, 
anatomista, botânico, poeta, músico e 
pintor. Além de tudo isto, Da Vinci era 
um perfeccionista. Durante sua vida 
inteira, de 15 de abril de 1452 a 2 de 
maio de 1519, em 67 anos, produziu 20 
pinturas, sendo que somente 15 delas 
sobreviveram até os dias atuais. Por 
isso, encontrar uma obra desconhecida 
do gênio é como descobrir um novo 
planeta. 
Salvator Mundi, a mais nova obra de 
arte atribuída a Leonardo Da Vinci, foi 
possivelmente pintada para Luís XII 
da França e sua consorte, a Duquesa da 
Bretanha. O quadro, provavelmente, foi 
encomendado por volta de 1500. Pos-
teriormente, foi detido por Carlos I da 
Inglaterra e mantido em sua coleção 
de arte particular até ser leiloado pelo 
filho do Duque de Buckingham e Nor-
mandia, em 1763. A obra reapareceu 
em 1900, quando foi comprada por um 
colecionador britânico, Francis Cook, 
1o Visconde de Monserrate. A pintura 
foi danificada por tentativas anterio-
res de restauração e sua autoria não 
foi esclarecida. Os descendentes de 
Cook venderam a obra em um leilão, 
em 1958, por apenas £45! Em 2005, a 
pintura foi adquirida por um consórcio 
de comerciantes de arte que incluía 
um especialista em antigos mestres 
da arte. A obra, então, estava com uma 
camada de tinta espessa por cima da 
superfície original, de modo que parecia 
uma cópia. Antes da restauração, era 
descrita como “um naufrágio, sombrio 
e tenebroso”. Em 2013, a pintura foi 
vendida ao colecionador russo Dmitry 
Rybolovlev por $ 127,5 milhões. 

Salvator Mundi chacoalhou o mundo 
da arte ao ressurgir, mas sua venda, 
no dia 15 de novembro de 2017, por $ 
450,3 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), 
fez manchetes no mundo inteiro. A 
pintura foi vendida pela Christie’s, em 
Nova York, estabelecendo um novo re-
corde mundial de pintura mais cara 

já vendida. O príncipe saudita Bader 
bin Abdullah foi quem arrematou a 
obra. Ele é amigo do herdeiro do tro-
no saudita, Mohammed bin Salman. 
O quadro de Da Vinci será exposto 
na filial do museu do Louvre, em Abu 
Dhabi, recentemente inaugurado nos 
Emirados Árabes Unidos.
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VAmos oBserVAr
Título: Salvator Mundi 
Autor: Leonardo Da Vinci
Data: cerca 1500
Técnica: óleo sobre madeira
Dimensões: 45,4 cm x 65,6 cm

Salvator Mundi é uma pintura de Jesus Cris-
to como o Salvador do Mundo, vestido em 
trajes renascentistas, com uma esfera de 
cristal em uma mão e a outra mão fazendo 
um gesto de bênção, apontando para o céu. 
Os cifrões ofuscam a beleza e todo o passado 
conturbado de restaurações problemáticas 
e muitas dúvidas rondam a sua autoria. 
Alguns dizem que a obra foi pintada por um 
dos pupilos de Leonardo, Giovanni Boltraffio. 
A relação fundo e figura tem um aspecto 
um tanto desconjuntado. No lugar da leve-
za enigmática das obras mais conhecidas 
de Leonardo Da Vinci, onde a pele de suas 
figuras e a paisagem ao redor se fundem 
numa espécie de sopro, o quadro mais caro 
da história tem um fundo sólido e escuro. 
Outros dizem que a obra foi tão alterada 
durante restaurações que seria impossível 
verificar sua autenticidade. 
Os opositores também têm seus argu-
mentos. Em 2008, a obra foi estudada no 
museu Metropolitan, Nova York. Depois 

foi levada para a National Gallery, em Lon-
dres. Pesquisadores do trabalho de Da Vinci 
também foram convidados para participar 
das avaliações. Todos concordaram que foi, 
sim, Leonardo quem pintou o Salvator e que 
esta é a obra matriz que inspirou todas suas 
outras versões feitas por outros artistas. 
Uma das maiores evidências é a presença de 
pentimenti, ou seja, vestígios de alterações 
executadas em uma pintura enquanto a 
mesma esteja em andamento. Uma cópia não 
teria alterações, pois seguiria um modelo 
prévio. A posição da mão direita foi crucial 
no processo de autenticação. Leonardo teria 
pintado o dedão alguns centímetros mais 
atrás, mas não gostou do resultado, ten-
do pintado por cima. Os dois dedos juntos, 
semicruzados, acompanhados do polegar, 
é um gesto que simboliza o ato de benzer 
que começou a ser utilizado nos primórdios 
do cristianismo.
Outra prova seria a presença do “Número 
de Ouro” e da “Divina Proporção”, espa-
lhados por toda a obra. O número phi 
(= 1,618034…) está por trás de impor-
tantes obras da arquitetura clássica, em 
pinturas e esculturas renascentistas e na 
natureza, incluindo o corpo humano. Um 
número mágico que organiza o universo 
em uma mesma proporção, chamado de a 

divina proporção. Leonardo Da Vinci usou 
muito a divina proporção em suas obras e, 
em seus estudos de anatomia, constatou 
que nada na natureza obedece tanto a di-
vina proporção quanto o corpo humano. A 
partir desta conclusão, desenhou o icônico 
Homem Vitruviano. 
A obra apresenta, ainda, outras fortes ca-
racterísticas do artista. A ambiguidade no 
rosto de todas as obras do artista também 
está presente. Olhando para este rosto de 
Jesus Cristo, é difícil identificar um traço 
masculino vincado. Teoricamente, estas 
feições mais andróginas foram concebidas 
de propósito. Ao juntar traços masculinos 
com femininos o autor pretende colocar 
ambos os sexos em pé de igualdade, dando 
a crer que ambos estão em união perante 
o poder divino.
A obsessão com detalhes na roupa e cabe-
los da figura, as técnicas de sfumato e o 
chiaroscuro, por ele bastante difundido, e 
o olhar misterioso da figura, bem parecido 
com o olhar da sua outra obra-prima, Mona 
Lisa. Pesquisadores acreditam que esta obra 
foi pintada um pouco antes da Mona Lisa, 
mas a técnica e os pigmentos usados em 
ambas são os mesmos. O uso da tinta azul 
(lápis-lazúli) era raro naquela época e está 
presente, também, em ambas as obras. 



Inocência Manoel exercita a 
requintada arte de rir de si 
mesma do alto de um imponente 
edifício da Avenida Eng. Luís 
Carlos Berrini, emoldurada 
por uma vista privilegiada da 
ponte estaiada sobre a Mar-
ginal Tietê: “Já quebrei umas 
cinquenta vezes, não tenho a 
menor vocação para lidar com 
dinheiro”, garante antes de um 
discreto sorriso para o alto, 
como quem diz uma verdade 
vencida sabe-se lá por que tipo 
de magia pessoal. 
Sua empresa, a Inoar, é a player 
do mercado de cosméticos que 
mais cresceu no ano de 2017. Ela 
faz a cabeça de mulheres em 42 
países, fabrica e vende mais de 
1 milhão de unidades, por mês, 
de 320 produtos exclusivos, vai 
duplicar seu faturamento neste 

ano e, segundo os serviços de 
broadcast especializados em 
economia (e ela confirma), 
está na mira dos investidores 
estrangeiros. 
Nada mau para quem passa boa 
parte do tempo contrariando 
o senso comum. “Acho que o 
que fazemos é 80% na contra-
mão”, diz ela com a autoridade 
da primeira empresa do setor de 
cosméticos a lançar catálogos 
puxados por uma cadeirante e 
uma menina com síndrome de 
down. E que lançou, quando não 
era moda, produtos veganos e 
sem uso de testes em animais; 
contrata quando todos estão 
demitindo e, de tempos em 
tempos, revoluciona o varejo 
de cosméticos lançando produ-
tos em embalagem de 1 litro ou 
óleos impensáveis que deixam 

a concorrência em apuros.
Inô (para os íntimos) sabe tudo 
o que há para se saber sobre ca-
belos, que, para ela, bem mais do 
que um objetivo comercial, são 
um tipo de filosofia: eles teriam a 
capacidade de fazer brotar uma 
certa fonte de energia pessoal 
que conecta uma mulher consigo 
mesma, tornando-se, ao mesmo 
tempo, proteção e conquista.
Nesta entrevista exclusiva à 
REVISTA CIRCUITO, ela explica 
esta filosofia e mostra como a 
coloca em prática nos projetos 
sociais de sua empresa, conta de 
suas aventuras como moradora 
e entusiasta da Granja Viana 
e presidente da Associação do 
São Paulo II e explica como seu 
império começou na pia de casa, 
após sofrer bullying por causa 
do cabelo crespo.

Sem medo
de ousar

Ir no ar: Cabeça feita pelo desafio
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Como uma cabeleireira do interior se tor-
na a dona da empresa mais cobiçada no 
mercado de cosméticos no Brasil?
Começou com meu cabelo. É crespo em uma 
parte e em outra não, e eu não gostava, fica-
va volumoso, me davam apelido na escola. 
Foi essa a mola propulsora, o que me fez 
começar a mexer em tudo e a querer saber 
como se faz as misturas. O meu cabelo tem 
umas quatro ou cinco texturas diferentes 
(mostra uma mecha). Aqui ele é crespo, depois 
alisa e fica seco, é muito louco. Então eu 
ficava investigando o que podia passar nele. 
Hoje, as pessoas resolvem uma coisa dessas 
com o Google, tem muita informação por 
aí, tem os blogueiros especialistas.  Mas, 
naquele tempo, na minha cidade, Assis (SP), 
não. Era só hidróxido de sódio, não tinha 
alternativa, e isso resseca o cabelo, faz per-
der a proteína, fica quebradiço, reduz o pH. 
Qualquer coisa diferente a gente tinha de 
ir nas revistas, os modelos eram as capas 
de revista como a Cruzeiro. Então, o que 
eu fazia era ir experimentando.

Você foi sua própria cobaia...
Eu testei muito no meu cabelo, era mesmo 
um laboratório, acontecia de eu ficar com 
um lado diferente do outro, nem tinha 
como deixá-lo crescer muito. Eu tinha uma 
amiga, a Roseli, que também deixava eu 
experimentar no cabelo dela. Eu sempre 
fui muito curiosa. 

Era hobby ou trabalho?
Eu não fazia a menor ideia de como fazer 
dinheiro com aquilo. O que eu tinha cer-
teza, isso sim, era que eu podia fazer algo 
diferente do que aquilo que a gente tinha. 
Eu queria fazer dinheiro, mas queria, muito 
mais, resolver o problema do cabelo das 

pessoas (risos). A Inoar só está de pé por 
causa do meu filho, Alexandre Nascimen-
to, que toca a parte dos negócios; se fosse 
depender de mim...

Seu trabalho é ter ideias...
O empreendedor é diferente do investidor. 
O empreendedor tem um objetivo diferente 
nos olhos, quer perseguir uma coisa que 
está na cabeça dele e que ele sabe que pode 
fazer a diferença. O investidor não, esse está 
preocupado em fazer prosperar. Mesmo 
quando arrumei emprego como cabeleireira, 
nunca parei de investigar, fazia misturas na 
pia de casa, no porão, onde fosse possível. 
Nunca fui uma química formada, mas sempre 
soube o que queria e trabalhava duro até 
chegar a uma fórmula que funcionasse.

Isso já desde o primeiro emprego?
Antes até. Em Assis, quando eu tinha 15 
anos, pedi para trabalhar no salão perto 
de casa, da dona Nita. No começo, só me 
deixavam ficar por ali varrendo o chão, de-
pois virei assistente. Sabe o que eu fazia? 
Pegava mechas inteiras das clientes e as 
levava para casa, fixava todas elas numa 
tábua, inclusive as minhas, e ficava testando. 
Minha mãe chorava, queria que eu fosse 
professora como as irmãs. Com o tempo, 
eu já estava atendendo clientes no porão de 
casa, e comprava cápsulas com fórmulas 
para fazer minhas próprias misturas, e 
elas gostavam.

E como São Paulo aconteceu?
Vim para dar aula numa escola em Cara-
picuíba, mas não era minha vocação. Fui, 
então, ao salão Shirley Cabeleireiros. O 
trabalho lá era muito profissional, ia muita 
gente famosa, artistas do Teatro Arena etc. 

Fui como cliente e me ofereci para fazer 
alguns cortes, foi assim. A mulher olhou 
para mim e quis me desafiar. Pediu para eu 
fazer um chanel de bico, você conhece? É 
um corte irregular, não é fácil. Eu fui lá e fiz, 
ficou ótimo. Depois me deram um segundo 
desafio: tinha uma noiva com um coque e 
uma cesta que ia na cabeça com umas flores. 
Eu resolvi fazer uma coisa fora do padrão. 
Tirei as flores, fixei a cesta na cabeça dela e 
depois fui colocando as flores uma a uma. 
Ficou lindo, todo mundo elogiou. A partir 
daí viram que eu podia fazer. Mas não fiquei 
muito tempo lá. Eu nunca tive a intenção 
de seguir como uma profissional contra-
tada. Eu entrava para aprender. Mas tem 
um detalhe: eu sempre saía pela porta de 
frente, nunca deixava meus compromissos 
e nunca tive atrito profissional. 

Aí virou empreendedora.
Fui atrás de ter meu próprio salão, fazer as 
coisas do meu jeito. Passei uns anos tentando 
acertar, montei butique, montei um salão na 
Alameda Tietê com um amigo, o Carlos de 
Oliveira. Montei um salão na Avenida Barão 
de Campos Gerais, no Morumbi, quebrei 
um monte de vezes, mas aprendi muito. 
A gente ia comer no Frevinho, e lá havia 
outros cabeleireiros de outros salões, e eu 
fazia circular os meus produtos, eu mesma 
embalava e colocava uma etiqueta, e eles 
me mostravam as novidades também. Eu 
levava calote e não tinha coragem de cobrar. 
Nunca parei de fazer os meus cremes, as 
minhas escovas. Mas chegou uma hora que 
eu não queria mais saber do salão, e ficava 
buscando umas misturas cada vez melho-
res. Ah, o que eu gosto, mesmo, é de fazer 
cremes. Sou uma alquimista dos cabelos. 
Mas aí eu me trancava com as fórmulas 

Capa

1.  Inocência com 
seus cachorros Maria 
Eugênia, Wilker e 
Ana Julia.

“nossas meninas e mulheres 
ajudam a levar o Brasil à 
categoria de país lançador 
de tendências. o que se faz 
aqui vira tendência, os outros 
mercados adoram.” 
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e não dava a atenção que devia ao salão, 
resultado: quebrei de novo. Fiquei com o 
salão e um monte de potes de creme na 
mão. Então só tinha uma coisa a fazer: 
comecei a vender.

Passou para o outro lado do balcão.
As pessoas pediam aquilo que eu fazia. 
Com a ajuda de um amigo, o Paulo Sérgio, 
começamos a oferecer os produtos, fei-
tos num processo mais industrial, numa 
fábrica mesmo. Na época, a moda era a 
escova japonesa, muito cara, com cheiro. Eu 
estudei muito a fórmula dela, gastei todo 
o meu dinheiro com produtos químicos, 
e com as minhas misturas cheguei a um 
produto muito melhor. Menos agressiva, 
a escova marroquina acho que foi minha 
obra-prima. Era melhor e bem mais ba-
rata do que tudo o que havia na época, 
e ainda é um produto ótimo. Eu ligava 
para os salões e oferecia por menos da 
metade do preço da escova japonesa, foi 
uma febre, a mulherada queria experi-
mentar. Então fui atrás de químicos para 
chegar à fórmula e patentear etc. Não foi 
simples, teve gente que copiou o produto. 
Mas foi aí que a Inoar começou pra valer, 
foi quando meu filho deixou a faculdade 
para vir administrar a empresa.

E como vocês chegaram tão rápido a 42 
países?
Aí é o Brasil, né? Essa mistura de raças 
incrível. Não tem lugar no mundo onde haja 
tantos tipos de fio numa mesma cabeça, 
é um campo enorme para trabalhar. São 

muitos tons de pele, cada mulher reagindo 
de forma diferente a um mesmo produ-
to, então acontece que o que é feito na 
Europa não atende as brasileiras. E isso 
é uma grande vantagem para nós: quem 
fabrica para o Brasil e faz suas pesquisas 
de produtos e testes aqui, consegue fazer 
para qualquer outro lugar do mundo. Essa 
diversidade brasileira joga muito a nosso 
favor. E também desafia a encontrar pro-
dutos que sirvam para muitas funções ao 
mesmo tempo, coisa que também esta-
mos conseguindo com produtos multi-
funcionais. Olha, diversidade é tudo de 
bom. E o resultado é que já vi até princesa 
árabe comprando Inoar na Harrods em 
Londres. Usando o produto que eu criei. 
Não é o máximo?

E inspirado na mulher brasileira.
Nossas meninas e mulheres ajudam a levar 
o Brasil à categoria de país lançador de 
tendências. O que se faz aqui vira tendên-
cia, os outros mercados adoram. E é claro 
que isso impulsiona a indústria, porque 
temos de fazer muita pesquisa antes de 
lançar um produto para atender ao maior 
número possível de pessoas. Por exemplo: 
por causa das inovações, como a escova 
progressiva, hoje já temos tratamentos 
pós-progressiva. Viramos referência, até 
mesmo, entre as grandes marcas multi-
nacionais, que não têm um portfólio tão 
grande. 

Como surgiu a ideia do projeto social da 
Inoar, o Beleza Solidária?

Minha família. Meus pais dividiam o que 
tinham com os outros. Se meu pai pudes-
se colocar 30 pessoas dentro de casa, ele 
colocaria. Ele era muito ligado ao social. 
Eu sempre dei produtos aos clientes, e doo 
para os salões de Cotia. Quanto ao Beleza 
Solidária, ele tem a função de empoderar 
esses profissionais que precisam de apoio. 
E o jeito de fazer isso é capacitando, dando 
meios para ele realizar coisas.

Como funciona esse empoderamento?
Esse é um projeto para mulheres em si-
tuação de risco, pobres, desempregadas, 
vítimas de violência doméstica, e ainda 
diaristas, faxineiras, etc. Antes de tudo, 
elas recebem os produtos da Inoar para 
consumo pessoal, para ter um primeiro 
contato e melhorar a autoestima e a apre-
sentação pessoal, isso de cara já ajuda muito 
a pessoa. Depois os que se interessam vão 
para um curso onde aprendem a usar os 
produtos de modo profissional e no final 
podem receber um material para começar 
a empreender, uma cadeira, por exemplo, 
porque elas não têm acesso a banco para 
começar o negócio. Algumas se tornam 
até grandes revendedoras da Inoar. Então, 
elas aprendem a cuidar de si mesmas e 
das outras pessoas. Já foram capacitadas 
mais de 3 mil mulheres.

E dá resultado?
Quem vê como uma mulher entra e de-
pois como sai do Beleza Solidária nota, 
claramente, que é outra mulher. Ali se 
percebe que cabelo é fundamental.  Certa 

2. Karen Botha e Hendrien Kruger 
(distribuidora da África do Sul) em uma 
ação social da Inoar na comunidade de 
Ivory Park, Tembisa, África do Sul. A 
empresa distribuiu bolas de futebol para 
crianças em situação de rua.
3. No início de sua promissora carreira.
4. A cônsul do Marrocos, Rita Thomas, 
esteve no Brasil para fechar parceria com 
o Projeto Beleza Solidária, idealizado e 
criado por Inocência Manoel. 
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vez, uma mulher me disse que depois de ter 
feito o cabelo não apanha mais do marido, 
reduziu a violência doméstica. Isso não é 
importante? Pode ter certeza de que é. Às 
vezes, a pessoa está tão necessitada que 
precisa ser lembrada de si mesma. Ter feito 
o cabelo a tornou outra pessoa, e ela disse 
que isso lhe deu confiança, autoestima. E 
para mim faz todo o sentido. As pessoas 
podem pensar que cuidar do cabelo é algo 
fútil, mas essa experiência mostra que não 
é. A mulher tem uma relação muito profun-
da com o seu cabelo. Foi transformando o 
cabelo dessas mulheres que conseguimos 
mudar a vida delas, isso é real. 

O cabelo faz uma pessoa mudar sua postura?
Sem dúvida. As histórias que a gente ouve 
são muitas e comprovam isso. Olha, nós 
contratamos aqui uma mulher de 45 anos, a 
Cleide. Ela é uma recepcionista e não conse-
guia emprego, perdia sempre para pessoas 
mais jovens, com cabelos impecáveis, mas 
tinha um currículo maravilhoso. Isso não 
faz sentido, não deveria contar, mas é uma 
coisa da cultura, está arraigado. Se a pessoa 
não está bonita e bem cuidada numa en-
trevista de emprego tende a perder a vaga.

E algumas ganham por causa disso também.
A mulher tem uma relação de amor e 
ódio com seu cabelo. Ela é capaz de parar 
e pensar em si mesma usando essa parte 
do corpo e refletindo nele o que pensa e 
sente. O cabelo é uma arma de sedução e 
poder, e uma mulher não pode esconder o 
seu cabelo. Pode esconder qualquer outra 
parte do corpo, mas não o cabelo, então 
tem que usá-lo.

É só uma questão física?
Claro que não é só isso. A postura de uma 
mulher, quando está bem cuidada, quando 

ela escolhe se cuidar, muda. Você olha para 
uma mulher e percebe que quando ela se 
sente segura parece que incorpora alguma 
coisa, e é aí que se percebe a beleza dela. 
Não vem dos outros, é uma coisa dela con-
sigo mesma, ela se olhando no espelho e 
gostando do que vê. Ela pode ter alguns 
quilos a mais, pode ser alta ou baixa, feia 
ou bonita, o que for, vale para todas: se ela 
olha e gosta do resultado, esse é o jeito que 
eu gosto de mim, esse corte, o cabelo desse 
jeito aqui está melhor, está bom, aí então 
acontece. Esse é o verdadeiro empodera-
mento da mulher. Quando isso acontece, 
parece que ela veste uma armadura. Não 
é algo supérfluo, longe disso, é quando ela 
se encontra consigo mesma, é um processo 
interno, da alma mesmo.

Mas essa é a ideia, é o que o marketing 
usa para impor um certo padrão de be-
leza, não é?
Mas aí é outra coisa. Sou contra o padrão 
de beleza que a mídia impõe. Os looks da 
televisão não são reais, boa parte é aplique, 
enfim, é uma ilusão bem diferente da vida 
cotidiana. Além disso, a questão técnica, a 
luz perfeita, o cenário ideal... Aquelas deusas 
vivem da imagem, então, para deixarem o 
cabelo daquele jeito investem um tempo e 
um dinheiro que a maioria das mulheres 
não tem, chega a ser até injusto comparar. 
Se você prestar atenção no nosso material 
de propaganda, no nosso catálogo verá que 
o que fazemos é diferente.

Como fazer algo diferente nesse ambiente 
cheio de padrões?
Não temos nenhuma dificuldade em deixar 
de seguir os padrões, não mesmo, eu na 
minha vida fiz isso muitas vezes. Fazemos 
algo diferente olhando a realidade, porque 
o que a mídia mostra nem sempre é o real. 

No nosso catálogo você vai ver gente com 
down, uma paratleta em sua cadeira de ro-
das puxando uma campanha (ela mostra 
catálogos da Inoar com as modelos Tathiana 
Piancastelli, portadora de síndrome de down, e 
à farmacêutica e paratleta de natação Maiara 
Barreto, que figuraram na campanha da Inoar em 
2015, com Maiara na capa). Somos a primeira 
empresa do mundo a fazer uma campanha 
com uma cadeirante como principal modelo. 
Elas são bonitas e estão ali por causa do 
cabelo delas que, é claro, está lindo, mas 
também estão ali porque estamos dizendo 
algo da realidade. A beleza, o bem-estar é 
para todos, tem que ser. 

Que provocação, hein? 
Sim, acho que o que fazemos é 80% na con-
tramão. E não é só isso. Fomos os primei-
ros a colocar xampu de 1 litro na gôndola. 
Ninguém fazia isso antes, sabe por quê? 
Porque têm medo de ousar. Eu nunca tive 
esse medo. Se for pensar que o consumidor 
pode não gostar, pode achar que é versão 
econômica, que é para profissional ou sei 
lá o que. Que nada, as pessoas são inteli-
gentes para testar por si mesmas, querem 
o produto e vão buscar a melhor forma de 
comprar. Termos colocado o produto de 1 
litro na gôndola mudou a história do varejo, 
hoje estão pensando de outro jeito. Foi as-
sim, também, quando a gente decidiu fazer 
produtos veganos e sem uso de testes em 
animais, o que valoriza os produtos. Tam-
bém foi assim quando fizemos produtos de 
embalagem soft touch.

Soft touch?
É uma embalagem com um toque aveludado, 
só que não é brilhante, não tem problema 
algum, não há motivo para que não queiram 
utilizar (levanta-se, vai até uma estante e traz 
um frasco marrom), veja como é gostoso. E 
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5. Inocência 
Manoel, em 
apresentação no 
Acelera Startup, 
realizado pela 
Federação das 
Indústrias do 
Estado de São 
Paulo (Fiesp) em 
2014.
6. Marisa Orth e 
Inocência Manoel, 
no 5° Prêmio 
Cabelos&Cia. 
Inoar ficou em 
segundo lugar na 
categoria “Melhor 
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há, também, os produtos multifuncionais, 
que podem fazer ações conjuntas, nutrir e 
hidratar, por exemplo. Conseguimos fazer 
óleos, máscaras e xampus desse jeito.

Vocês fazem pesquisas para encontrar 
essas novidades? Têm algum laboratório?
A gente experimenta o tempo todo, mas se 
eu te falar o que conta... é intuição, mesmo. 
É uma forma de pensar no que uma mulher 
precisa. E tem os canais de atendimento ao 
cliente. Faço questão de eu mesma falar com 
as pessoas que entram em contato com os 
nossos canais na internet, pego duas pes-
soas por dia, mando e-mail perguntando se 
posso ligar e, se ela autorizar, ligo para ela. 
As pessoas não acreditam que é a própria 
dona que está ligando, mas é exatamente 
isso o que faço, pergunto o que achou do 
produto, qual é o problema e, às vezes, a 
conversa rende bem, eu digo que o produto 
certo para o cabelo dela não era aquele, mas 
outro, aí mando o certo e elas respondem 
com o resultado! E também sugerem coisas. 
Olha, o futuro está na tecnologia, ninguém 
pode negar, mas nada vai substituir esse 
contato direto.

O que elas mais querem saber?
Hoje, elas estão muito bem informadas, 
não tem nada a ver com quando a gente 
tinha de se contentar com uma ou outra 
revistinha, uma vez por mês. Agora tem 
a internet, elas entram no site e fazem a 
própria pesquisa. E há muitas blogueiras 
que fazem os testes, contam as novida-
des. Há, também, muita informação que 
confunde, e até informação falsa.  Isso 
é do jogo, a gente tem de estar atento. E 
fazemos pesquisas, enviamos algumas 
fragrâncias para grupos, conforme for o 
resultado a gente toma decisões, pode até 
tirar um produto de linha.

A Inoar vai dobrar o faturamento neste 
ano, e isso num momento de crise. Como 
vocês conseguem?
Nós só contratamos, há muitos anos, 
agora inclusive. Essa coisa de crise, im-
postos altíssimos, tá bem, não podemos 
negar. Mas uma empresa precisa ter 
uma direção para outro lado, tem que 
se achar um agente de transformação, 
senão vai patinar. Acho que se há um 
segredo é trabalho duro e, principal-
mente, vender uma ideia para os fun-
cionários, a ideia de que a empresa pode 
fazer a diferença, pode transformar. 
E tratar bem os funcionários, é claro, 
é isso que fortalece. 

Como é morar no São Paulo II (condomínio 
no km 26,5 da Rodovia Raposo Tavares)?
A Granja tem uma proximidade com a ter-
ra que não se vê em qualquer lugar. Uma 
natureza cheia de animais e plantas ali na 
sua rua. Não há lugar como o São Paulo II 
e a Granja Viana, é uma proposta de vida. 
Na minha casa tenho ervas por todos os 
cantos, fogão a lenha. O ser humano precisa 
desse contato com a terra, isso o fortalece. 
E mais, é uma convivência tão interessan-
te que, conforme o estado de espírito da 
pessoa, as plantas reagem. Dizem que esse 
contexto da Granja está mudando, não é? 
Não tem importância, acho que tem ainda 
muito mais prós do que contras. A Granja 
não perdeu seu DNA.

Um lugar para curtir a casa.
E não só isso. Eu me mudei para a Granja cinco 
ou seis anos antes da criação do São Paulo II 
e fui trabalhar em salão aqui, então tenho 
uma relação com todo mundo. Trabalhei no 
salão da Dona Rosa japonesa, que ficava em 
cima do Serrano. Trabalhei ali alguns anos. 
Era frequentado pela Martinha e muitos 
outros artistas. Era o melhor salão da Gran-
ja, devia ter uns 20 cabeleireiros. Hoje eu 
participo de quatro grupos das redes sociais 
da Granja Viana. Tem o Meninas da Granja 
e outros. E depois que virei presidente do 
São Paulo II tive de conviver bem mais com 
as coisas locais, e ainda convivo, agora vou 
sair desta entrevista e vou para a votação 
de um conselho do São Paulo II.

E como foi a experiência de ser presidente?
Bom, começou quando eu reclamei de uma 
coisa e fui atrás de solução. Aí não parou 
mais, uma coisa puxa a outra e, quando vi, 
estavam me elegendo praticamente por 
aclamação, primeiro como diretora, depois 
presidente. Quando fui eleita, o que eu fiz 
que acho que fez a diferença foi a trans-
parência total. Não tinha anonimato, eu 
coloquei tudo nas redes sociais, contratos, 
as discussões etc. As pessoas têm o direito 
de ver tudo e reagiram bem a essa transpa-
rência. Havia contratos com multas para 
rescisão, acabei com isso também. Troquei 
muitos prestadores de serviços e acho que 
melhorou muito. Agora estamos prontos 
para a identificação biométrica na portaria, 
vamos implantar um sistema que ainda 
ninguém tem na Granja. Minha experi-
ência mostrou que leva um tempo para as 
pessoas perceberem, mas quando notam 
o que está sendo feito o retorno vem, é 
claro que eu adoro ler quando as pessoas 
elogiam o trabalho.

Rumo à 
BolSa
Com índices de crescimento 
superiores a 40% nos últimos 
dois anos (quatro vezes o 
que cresceu O Boticário, 
por exemplo), a Inoar 
também cresceu aos olhos 
dos investidores, e hoje está 
contratando os serviços da 
consultoria KPMG com o 
objetivo de, nos próximos 
anos, entrar no clube da elite 
das empresas de cosméticos. 
Quer preparar terreno 
para ingressar na Bolsa 
de Valores de São Paulo.
Os números que tem a 
apresentar sugerem que 
vai conseguir. A Inoar, 
com apenas nove anos de 
idade, vende 1,1 milhão de 
unidades todo mês e mantém 
400 lojas, exportando 
para 42 países em vários 
continentes, entre eles EUA, 
Rússia, Inglaterra, Portugal, 
Colômbia, Chile, Marrocos. 
Seu faturamento em 2017  
já atingiu, só no primeiro 
semestre, quase 80% de 
todo o faturamento do ano 
anterior e já está adaptada 
às novidades do varejo 
(suas vendas por internet, 
por exemplo, já chegam a 
12% do faturamento).
O detalhe é que o crescimento 
no exterior pode ser ainda 
maior do que o que cresce 
no Brasil. A marca tem 
investido pesado em feiras 
internacionais, como a 
Beauty Fair, e conquistou, em 
setembro, em Manhattan, nos 
Estados Unidos, o prêmio Best 
of Beauty na categoria Cabelos 
Cacheados, com a sua linha 
de xampu e condicionador 
Divine Curls. O selo foi 
concedido pela revista Allure 
e o prêmio é, atualmente, 
considerado um dos maiores 
e mais respeitados do setor 
da beleza americana.
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Zen estresse
O aplicativo Zen, desenvolvido pela jornalista, youtuber e life 
coach Juliana Goes, está aí para que o “contar até dez” para reto-
mar o equilíbrio seja cada vez menos utilizado e a frase de humor 
“Deus dai-me paciência, porque se me der força, eu mato”, caia 
no esquecimento.
O app, que também tem um site como suporte (www.zenapp.com.br), 
tem reflexões, trilhas sonoras, vídeos para relaxamento, termô-
metro de emoções e meditações guiadas.
Com módulos de diferentes propósitos, é possível encontrar ins-
piração para obter disposição para aliviar aquele estresse que vai 
e vem toma conta do seu ser.
O conteúdo está em português, inglês e espanhol, e está dispo-
nível para iOS, Android, iPad e Apple TV.

Doutora Tattto
Se alguns ainda tinham preconceito em relação às pessoas 
com tatuagem, isto vai mudar completamente. Aliás, é pro-
vável que até quem é avesso ao desenho sobre a pele pensará 
na possibilidade de utilizá-lo. O Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (EUA) desenvolve uma tatuagem sensível a 
níveis de glicose no sangue e hidratação.
A Dermal Abyss, uma tinta “inteligente”, reage ao fluido 
que rodeia as células e sofre alteração de cor em resposta às 
mudanças.
A função das tintas será monitorar os níveis de glicose, pH e 
sódio do seu corpo. 

Saúde

saúde para dar e vender

Garimpamos o que há por vir na área da saúde e separamos ótimas novidades 
tecnológicas que prometem aumentar não só a expectativa, como a qualidade 

de vida. De quebra, separamos alguns aplicativos que já estão no mercado!
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Amigo do peito
Ainda protótipo, o sutiã Eva, desenvolvido pelo estu-
dante mexicano Julian Rios Cantu, de 18 anos, pode 
salvar muitas vidas ao detectar os sinais mais sutis do 
câncer de mama, ainda em estágio inicial.
Equipado com biossensores, o sutiã detecta alterações 
na temperatura da pele e na elasticidade do tecido.
O projeto, que ganhou o prêmio Global Student Entre-
preneur Awards (GSEA), pode chegar ao mercado 
consumidor já no ano de 2018.

Pulso firme
Esqueça as pulseiras que têm apenas a função de adornar os braços. Os 
engenheiros da Universidade de Berkeley, que provavelmente não entendem 
muito de moda, trabalham na concepção de uma pulseira para monitor o 
suor e avaliar várias condições médicas do usuário.
Os sensores da pulseira, conectados a uma placa de circuito, medirão os 
níveis de sódio, potássio, glicose e lactato no suor, avaliarão os dados e 
enviarão os resultados para o smartphone.
Outra funcionalidade do dispositivo será a detecção do uso de drogas. 

La Vienne

para mães e fIlhos 
Já pensou ir a uma clínica em que possa cuidar do 
seu filho e de você? “Eu, meu marido e uma equi-
pe com nutricionista, esteticista e cirurgião vascular 
poderemos oferecer isso às granjeiras”, comenta a 
dermatologista Larissa Viana.
Após mais de 10 anos de trabalho com seu marido, dr. 
Raphael Viana, em Osasco, como moradora da Granja 
Viana, ela quis montar o consultório de Dermatologia 
La Vienne. “Tudo o que sempre sonhei! E, por isso, 
quis montar esse espaço tão especial”, revela.
O resultado é que você pode levar seu filho ou neto 
para ser atendido com todo carinho e atenção pelo 
pediatra no La Vienne Dermatologia e Pediatria e, 
depois, você pode se consultar com o dermatologista 
para conversar sobre o que te incomoda, o que você 
deseja melhorar, montar um programa especial para 
ficar mais bonita e confiante e ainda contar com a ajuda 
de uma nutricionista e esteticista para isso.
O foco continua sendo suas lindas pacientes junta-
mente com suas crianças amadas. E o slogan, como 
sempre, é para que todas se sintam cada vez melhor.
Fique linda, sinta-se linda, ganhe o mundo!

The Square Open Mall – Bloco A – Salas 20 e 21

Tel.: 2898-9614
www.laviennedermatologia.com.br
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Saúde

Cabelo, cabeleira, cabeludo
O cirurgião plástico Mauro Speranzini desenvolveu uma técnica 
chamada Dull Needle Implanter, ou implante com agulha sem cor-
te, que possibilita a colocação de unidades foliculares na área calva 
com menor manuseio delas e, consequentemente, menor lesão de 
unidades foliculares.
Por causar menor agressão ao couro cabeludo e à circulação do san-
gue, os implantadores têm índice de sucesso no transplante maior 
que as tradicionais pinças.
O instrumento também permite a retirada e a colocação simultânea do 
cabelo durante a cirurgia, tornando maior o aproveitamento dos fios.

De olho na saúde
A Oregon State University também desenvolve um novo pro-
duto para monitorar os níveis de glicose no sangue. 
Desenvolvida com IGZO, um material usado para melhorar 
a qualidade das telas dos smartphones, as lentes de contato 
inteligentes, ainda em testes, podem detectar o nível de gli-
cose nas lágrimas.
Mas o avanço tecnológico não para por aí: de acordo com Gre-
gory Herman, coautor do estudo, os próximos passos estão 
norteados pela detecção de cânceres, AIDS, glaucoma, doença 
renal ou hepática.

O fim da picada
O FreeStyle Libre acabou com os dias de 
testes de rotina com lancetas, tiras e san-
gue. O novo aparelho tem um pequeno sen-
sor (semelhante a uma moeda de 1 real), 
que aplicado na parte posterior superior do 
braço mede, de forma contínua, as leituras 
da glicose e armazena os dados durante o 
dia e a noite.
Para capturar as informações do sensor, o 
aparelho realiza um escaneamento rápi-
do scan de 1 segundo. O leitor mostra um 
gráfico com histórico das últimas 8 horas, 
o nível de glicose atual e por meio de uma 
seta que indica a tendência para as próxi-
mas horas.
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Contando calorias
O MyFitnessPal tem mais de 5 milhões de alimentos cadas-
trados para facilitar o seu registro diário e monitoramento 
de dieta. O app estabelece a margem de calorias adequadas 
para consumir diariamente. Mas ele não faz tudo sozinho, 
além da sua força de vontade, é lógico, você deve consultar 
médico nutricionista ou endocrinologista.
Ou seja, ele se torna um bedel do peso, que por motivos de 
direitos autorias, não podemos utilizar o termo vigilante.
Você cadastra tudo o que comeu durante o dia e o app dará 
uma estimativa de quanto pesaria em cinco semanas se 
consumisse a mesma quantidade de calorias todos os dias.
Disponível para Android e IOS.

Apenas faça
Nike Training Club é um aplicativo supimpa, tanto para quem já pra-
tica exercícios físicos regularmente como para quem quer começar. 
Emagrecer, ficar forte ou mais saudável. Seja qual for o seu objetivo, 
fortão/fortona, o app cria um treinamento personalizado, custo-
miza o treinamento com suas músicas prediletas e ainda tem uma 
função muito bacana: quando você atinge objetivos é parabenizado 
por atletas ou celebridades em mensagens pré-programadas (sinto 
muito, o Messi não vai te ligar para te dar moral).
Também dá para você ostentar os seus treinos e compartilhá-los 
nas redes sociais.
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Esporte

Curta o verão
Alguns esportes são a cara da estação. 

Confira algumas opções, inspire-se e movimente-se!
Verão é tempo para aproveitar os dias quentes e ainda ficar com o corpo em forma, praticando atividades 
físicas ao ar livre. Algumas modalidades são a cara da estação, e muitas, quando praticadas na areia, 
demandam mais esforço físico e ajudam a queimar ainda mais calorias. Confira as opções e movimente-se!

pedale soBre a áGua
O Bike Boat é uma atividade divertida e criativa em que se 
pedala em cima de um equipamento inflável. O bike boat 
é uma bicicleta aquática leve, fácil de manobrar e de alto 
desempenho.

no asfalto
Uma versão do Stand Up Paddle, só que no asfalto. O Skate 
Paddle mescla remo, skate, surfe e stand up paddle. Para pra-
ticar a modalidade esportiva é preciso ter um hangboard e um 
remo com base de borracha. Além de divertir, em uma hora é 
possível queimar cerca de 600 calorias.

nas praIas e laGoas
Stand Up Paddle (SUP) é uma forma antiga de 
surfe, na qual a pessoa fica em pé em cima da 
prancha e utiliza um remo para se locomover 
sobre a água. Ele pode ser praticado por pes-
soas de várias idades e feito individualmente, 
entre amigos e até mesmo com o cachorro de 
estimação. Além de relaxante, o SUP exige con-
centração, equilíbrio e requer muita força nos 
braços, pernas e abdome, ajudando a queimar 
muitas calorias (de 600 a 700 calorias em uma 
hora de prática).
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na corda BamBa
Criado em meados dos anos 1980, na Califórnia, pelos escaladores 
do Vale de Yosemite, que usavam suas fitas de escalada para treinar o 
equilíbrio, o Slackline está cada vez mais popularizado no Brasil. Ajuda 
a fortalecer a musculatura e desenvolver a concentração, equilíbrio 
e coordenação motora, além de diminuir o estresse. Ah, e ajuda a 
queimar 600 calorias em uma hora de prática. 
Similar ao Slackline, no qual o praticante precisa se equilibrar e atra-
vessar uma fita de nylon presa a dois pontos, o Waterline é feito sobre 
a água. Isso, muitas vezes, permite manobras mais arriscadas, pois 
a água ajuda a amortecer a queda. 

parece, mas não é
Parece surfe, mas não é não. A modalidade conhecida 
como “Sonrisal” ou surfe de areia, é praticada com uma 
prancha menor e mais leve, que facilita o deslizar na 
parte mais rasa do mar. O Skimboard é perfeito para 
quem quer surfar, mas tem medo de se afogar.

frescoBol
Hit nas praias brasileiras, o frescobol foi criado em 1945, em Copa-
cabana. Mas não se restringe somente à praia: você pode praticá-lo 
no parque também. É preciso apenas de duas raquetes e uma boli-
nha. Neste esporte, a cooperação é mais importante que a compe-
titividade: o objetivo é não deixar a bolinha cair no chão. Além de 
divertido, ajuda a queimar calorias (600, a cada hora de partida) e 
tonificar os músculos.

frIsBee
O frisbee marca presença no verão, nas praias ou no 
campo. Para praticá-lo, é preciso apenas de um disco 
achatado e leve, com uma boa aerodinâmica. Ele deve 
ser arremessado e pego no ar pelo parceiro de jogo. 
Também é possível jogar sozinho ou até mesmo com 
o cachorro de estimação. 
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Até 22 de março de 2018 ainda es-
taremos sendo regidos pelo planeta 
Saturno, seguindo os postulados da 
Astrologia Alquímica. Saturno, mais 
que um planeta que influencia o nosso 
caminho, a nossa predestinação, é o 
guardião ancestral do nosso passado 
espiritual. Ele nos conduz nas cadeias 
de DNA, entre uma vida e outra, nos 
estimulando, nos sacudindo, nos tirando 
do lugar-comum para lançarmos um 
olhar cuidadoso sobre a realidade de 
quem realmente somos nós. 
O ano que se encerra, segundo o 

calendário cristão, finaliza no signo 
de Capricórnio; assim, 2018 se inicia 
ainda sob a égide de Saturno, já que 
ele é o regente de Capricórnio. 
Usando como referência esses nove 
meses passados sob os auspícios de 
Saturno, fico com aquela sensação de 
ele estar sussurrando ao nosso ouvi-
do interno: “Quero ver de que matéria 
espiritual você é feito, se realmente tu 
és um produto de si mesmo, dos teus 
sonhos e das tuas loucuras”. Esse é Sa-
turno, sempre nos lembrando de que 
matéria experiencial foi nos construindo 

no decorrer de tantas vidas. Para ele, 
não importa a caminhada, o caminho 
e, sim, o caminhante, a pessoa, o Eu 
resultante das experiências vividas.
2017 realmente foi um ano implacável 
para aqueles que ainda carregam alguma 
dúvida sobre o “Eu”. Ainda há permis-
são para dúvidas sobre o caminho ou 
a caminhada feita, mas Saturno não 
permitirá mais ambiguidades sobre o 
que se É de verdade, o que se carrega 
de conteúdos na solidão do Indivíduo. 
De 22 de dezembro de 2017 até 22 ja-
neiro de 2018, a regência dele chega 

Toque de Midas A Regência de Júpiter
por 

Joel Aleixo em 2018

Astrologia
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ao seu apogeu, e aí começarão as trocas 
de influências entre ele e o próximo re-
gente, Júpiter. 
No nosso Sistema Solar esses são dois 
planetas gigantes, o maior deles é Júpiter, 
nosso regente a partir de março de 2018. 
Bem diferente de Saturno, esse planeta 
trabalha não com o plantio, mas sim com 
a colheita; não somente com crenças ou 
certezas adquiridas no decorrer da es-
trada da vida, mas com as convicções 
pessoais. A energia de Júpiter nos leva por 
caminhos interiores, onde alcançamos as 
vitórias, independentemente de terem 
sido alcançadas de forma sofrida ou de 
forma leve. Ele virá para exaltar o Espírito 
humano na sua melhor forma; aqueles 
que têm ouvidos que ouçam, aqueles que 
têm olhos que vejam, pois ele virá vestido 
em toda a sua glória para fazer brilhar 
todos aqueles que compreenderam o real 
sentido do Amar a si mesmo.
Júpiter nos amplia os horizontes da 
compreensão, nos faz enxergar melhor 
a Vida, onde não cabem os julgamentos 
da dualidade, o claro e o escuro, a luz e 

a sombra, o bem e o mal, o ruim ou o 
bom. Para ele, o que existe é o produto 
final das experiências vividas na ex-
traordinária jornada terrestre de cada 
indivíduo. 
Júpiter carrega em seu âmago a essência 
da Vida, a integralidade do Ser, por isso 
perde o próprio senso de julgamento 
para se vestir da sábia totalidade. Para 
este planeta gigante, tudo é fruto da 
mesma árvore, que se encontra no mesmo 
solo em que estão as outras árvores, que 
bebe a mesma água e se alimenta dos 
mesmos minerais presentes na Terra. 
Depois de um ciclo Saturnino indivi-
dualista, que nos ajudou a despertar o 
“AFINAL PARA QUE SERVIMOS, QUAL O 
SENTIDO DA VIDA?”, Júpiter nos levará 
para um universo onde a compreensão 
de tudo o que carregamos interiormente 
e acreditamos ser os nossos ideais possa 
ser mostrado e exaltado como nosso 
carisma, como nossa luz, como nossa 
contribuição verdadeira para uma Hu-
manidade mais integral, mais justa, mais 
participativa, mais plena de harmonia. 

soBre joel aleIxo
Joel Aleixo é alquimista, escritor, 
professor, palestrante, empresário.  
Seu sofisticado Sistema Floral, criado 
em 1992, é único no mundo a usar os 
princípios da Alquimia para extrair 
a essência das flores. Fundador da 
Escola de Alquimia, também em 1992, 
já formou milhares de terapeutas 
florais no Brasil e no exterior. 
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áRIeS – Júpiter influenciará bastante esse 
signo, deixando-o seguro e menos tempestuoso 
na hora de lutar. Cobrará dele mais crenças em 
relação aos seus reais objetivos de conquistas. 
Não permitirá que se jogue energia fora, pois 
estimulará as guerras somente sob a condição 
de elas estarem imbuídas de grandes ideais.  

toURo – Se você pensa em ganhar dinheiro 
fácil, sem esforço, sem um objetivo maior, esqueça, 
isso não vai fluir. Mas se você tem um sonho, um 
projeto que é a sua cara, é ético e carrega em si 
suas experiências, Júpiter transformará seu to-
que em um toque de Midas, tudo se tornará ouro.

GÊmeoS – As influências de Júpiter aqui 
serão muito benéficas para se resolver questões de 
maneira prática e inteligente.  A mente se tornará 
mais sábia e as respostas virão intuitivamente e 
beneficiarão todos os envolvidos.

CÂnCeR – No signo que representa a ances-
tralidade familiar, Júpiter estimulará o respeito 
entre parentes e a aceitação de cada um como 
cada um é. Não existirá espaço para a rejeição por 
qualquer motivo. Surgirão muitas oportunidades 
durante o ano, no seio familiar, para que todos 
sejam reconhecidos por seus reais talentos.

leão – A autoestima estará em voga. Júpiter 
insufla o amor-próprio baseado em autovalori-
zação do que cada ser carrega como experiência. 
Aqui o que vai valer são os valores internos, a 
autoconfiança, a crença em si mesmo, não im-
portando o julgamento alheio, que será colocado 
em plano inferior.  

VIRGem – Trabalhar nunca foi tão bom, se 
você estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo 
o que gosta e muito bem acompanhado. Júpiter 
traz essa influência forte para esse signo. Essa 
influência será, também, um grande desafio para 
quem estiver seguindo o caminho contrário. 

lIBRA – Júpiter nesse signo nos deixará mais 
seletivos quando for o momento de escolher as 
nossas companhias. Vai ser difícil promover en-
contros com o intuito de jogar conversa fora ou 
se relacionar com pessoas que nada oferecem. As 
relações se basearão por trocas de verdadeiras 
experiências que nos fazem crescer e adicionam 
conteúdo à nossa vida.   

eSCoRPIão – Nunca foi tão fácil lidar 
com mudanças. Júpiter influencia esse signo para 
que quando estivermos diante de transformações 
necessárias à evolução tenhamos uma grande se-
gurança interior. Ele comanda, também, que se 
ocorrerem mudanças, que sejam estas movidas 
por motivos verdadeiramente idealistas.

SAGItáRIo –No signo regido por ele, 
Júpiter estimulará ainda mais a busca por novas 
paragens, novos horizontes, viagens longas; ele 
despertará de maneira intensa o senso de posi-
tividade. No seu signo, Júpiter não permitirá a 
depressão nem o pessimismo. 

CAPRICÓRnIo – É o signo de Saturno, 
que regeu o ano de 2017. Júpiter, influenciando 
Capricórnio, nos deixará menos cobradores de nós 
mesmos. Combaterá o excesso de culpa, liberan-
do uma sensação de bem-estar e de estarmos no 
caminho certo, no tempo certo, fazendo a coisa 
certa. Júpiter fará a troca de poder em março para 
reger 2018: tudo aquilo que foi plantado que seja 
colhido da maneira mais consciente possível.

AQUáRIo – Júpiter influenciando esse 
signo nos trará muitas novidades no campo da 
tecnologia. Inspirará criadores para que sigam um 
caminho tecnológico mais ligado às necessidades 
humanas. Ampliará a nossa mente, a nossa intuição 
e visão interior: a Era Aquariana será enxergada 
e sentida de maneira real e palpável.   

PeIXeS – O signo da espiritualidade nunca 
esteve tão evidente nos últimos tempos. Sob a 
influência de Júpiter, o espírito vai se manifestar 
mais facilmente, pois a fé não estará em posse 
das religiões e, sim, de uma religação do Ser com 
o Divino. Temos, em 2018, uma grande oportuni-
dade de acreditar mais nessa força que todos nós 
carregamos, porque somos feitos dessa mesma 
energia espiritual.

JúpiTeR
e suas influências nos signos:
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o cotiano felipe Gustavo Bernardes, 39 anos, 
engenheiro mecânico, realizou um sonho que 
provavelmente reside na cabeça de grande parte da 
humanidade: conhecer o mundo a bordo de um veleiro.

felIcIdade 
em alto-mar
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felIPe SemPRe foi um cara com os pés no 
chão. Estudou em instituições educacionais 
da região, formando-se em Metalurgia no 
ensino médio e Engenharia Mecânica no 
ensino superior. Em sua pós-graduação e 
mestrado fez Administração de Negócios 
e mais uma pós em Marketing Business 
to Business.
Na área profissional, o engenheiro tinha 
um cotidiano mais estável ainda. Em 1996, 
foi estagiário em uma empresa de fundição 
na Lapa chamada Kalman Kalindus e em 
1997 atuou como técnico metalúrgico no 
Laboratório de Fenômenos de Superfície 
da USP até o ano de 2006, quando rece-
beu uma proposta de emprego da Aços 
Villares, hoje Gerdau, onde poderia ter 
algo que sempre o atraiu, uma experiência 
internacional. 
Aceitou o trabalho e teve a oportunida-
de de conhecer quase todos os países da 
América do Sul e alguns países da América 
Central. Posteriormente, em 2010, mudou-
se para a Espanha e, ainda atuando pela 
mesma empresa, conheceu a maior parte 
dos países da Europa e uma pequena parte 
dos países da África e Ásia.
Mesmo conhecendo o mundo impulsio-
nado por sua vida corporativa, o sonho de 
viajar em um veleiro, que cultivava desde 
a juventude, ainda estava enraizado em 
Felipe. “Sempre tratei este sonho de forma 
negligente e, portanto, parecia algo muito 
distante, difícil de acontecer”, afirma.
O processo de amadurecimento foi longo 
e passou a tomar forma, seja por expedi-
ções malucas que organizava com amigos 

ou por meio dos livros sobre viagens e 
expedições que ganhava.
“Uma vez, eu e o Eduardo Bodnariuc nau-
fragamos com um kayak tentando dar a 
volta na Ilha Grande. Outra vez, também 
na Ilha Grande, desta vez com o Ivan Ve-
ronezzi, nos perdemos em uma trilha já de 
noite e passamos um belo aperto”, diz ele.
Felipe conta que nunca foi um grande 
velejador, muito pelo contrário, em 2008 
comprou um pequeno veleiro de aproxi-
madamente 7,5 metros de comprimento, o 
Trimer, um Spring 25. Essa foi a primeira 
vez que embarcou em um veleiro. Pobre 
Trimer, teve de suportar barberagens das 
mais profissionais. 
“Eu me lembro de uma travessia de Paraty 
para a Ilha Grande em que consegui bater 
meu recorde de estupidez. Logo na saída 
da Marina, em Paraty, arrastei a âncora do 
barco por centenas de metros, passando 
por entre as muitas Poitas (boias onde os 
barcos são amarrados) das Marinas lo-
cais. Não me pergunte como não acabei 
arrastando alguns dos barcos comigo. Em 
seguida, quando fui abastecer o barco com 
diesel, encalhei duas vezes. Não contente, 
na chegada à Ilha Grande, quando o vento 
apagou e já estava escurecendo, cometi 
outra besteira que me levou a ficar sem 
motor. Já estávamos praticamente em cima 
de uma outra ilha quando um barco de 
pescadores nos resgatou e nos rebocou 
até o destino final”, declara.
Apesar das desventuras, o navegador diz 
que para aprender a viajar pelo mundo com 
um barco só existe uma forma: começar 

a viagem. 
Em 2012, começou o namoro com a hoje 
esposa Viviane Valentim Alves (Vivi), e 
passou a levar mais a sério o sonho de ser 
navegador dos sete mares. Ela também 
tinha o mesmo ideal e aptidão para o novo 
estilo de vida. Em 2013, começaram os pre-
parativos e, em junho de 2016, zarparam.
De acordo com o engenheiro, viver a bor-
do pode ser muito barato ou muito caro. 
Em seu primeiro ano de viagem, gastou 
uma fortuna. O principal gasto é com a 
manutenção do barco. Mas com o passar 
o tempo e a ajuda dos amigos velejado-
res que vão conhecendo pelo caminho 
aprendeu a ser quase autossuficiente na 
manutenção. A mesma coisa serviu para 
todos os outros gastos (alimentação, lazer 
e eventos sociais), ou seja, aprende-se a 
gastar menos. “E é muito interessante sen-
tir, na prática, que o nível de felicidade de 
um velejador não tem a mínima relação 
com o seu orçamento. Aprende-se que o 
maior bem que se pode ter é a capacidade 
de realizar. Talvez este conceito possa ser 
extrapolado para a vida como um todo.”
Mas é claro que algum dinheiro é neces-
sário. Felipe deixou uma casa alugada e 
investimentos no Brasil.
Hoje, ele e a esposa estão ancorados na 
Nova Zelândia por um motivo muito im-
portante: a chegada de Moana, a filha do 
casal. Eles estão ansiosos com a chegada 
da nossa nova tripulante e escolheram o 
país oceânico por vários motivos, mas o 
principal é que todos que conhecem só 
tem elogios ao país. 

turismo

Partindo de Salvador

O paraíso 
Fernando de 
Noronha

Um mergulho em 
Isles des Saints
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Fakarava, em TuamotusHanavave, Marquesas

Galinhos, Marquesas Ilha dos Lençois, Maranhão

1. GalInhos 
(Rio Grande do Norte) 
É um daqueles lugares onde 
a vida parece que tem outro 
ritmo e as pessoas vivem em 
outra sintonia. Gente simples, 
boa e feliz vivendo em um 
paraíso.

2. Ilha dos lençóIs 
(Maranhão)
Uma paisagem única, dunas 
mergulhando nas aguas da baía, 
cores e animais deslumbran-
tes, nem parece que se trata 
do mesmo planeta. 

3. san Blas 
(Panamá)
Vivemos 8 meses em San Blas, 
montamos até uma padaria a 
bordo e não foi à toa. Fora da 
água a paisagem é de tirar o 
fôlego, areia branca, coqueiros 

e água de coloração estonte-
ante. Dentro da água os corais 
são um show à parte e os pei-
xes em abundância vivem em 
um ambiente relativamente 
pouco tocado pelo homem. Ali 
vivíamos da renda da Padaria 
Carapitanga e da pesca subma-
rina e, de quebra, conhecemos 
gente para lá de interessante, 
locais e amigos velejadores.

4. marquesas 
(Polinésia Francesa)
Difícil, muito difícil descre-
ver fielmente. O que senti-
mos quando chegamos por 
lá é ainda mais complicado 
de explicar. Após 37 dias de 
navegação, surgem na imen-
sidão do mar ilhas jovens de 
formações vulcânicas afiadas, 
altas e verdes. As cachoeiras 
se veem aos montes. Quando 
pisamos em terra firme fomos 
alvejados com receptividade, 

generosidade e muita pureza. 
Um lugar onde as coisas ainda 
têm valor por sua serventia. 
Normalmente o dinheiro não 
é utilizado no comércio entre 
nativos e visitantes. 

5. tuamotus 
(Oceano Pacífico Sul)
Assim como nas marquesas, 
ainda que um pouco menos, 
as pessoas também ainda têm 
pouca influência do mundo 
moderno. Trata-se de um 
conjunto enorme de atóis 
desses de propaganda de 
revista de turismo, só que 
com pouquíssimos ou ne-
nhum turista. Sem dúvida, 
foi onde vimos as mais boni-
tas paisagens subaquáticas. A 
vida submarina é abundante, 
principalmente nas entras dos 
atóis. No passe sul, do atol 
Fakarava, mergulhamos com 
dezenas de tubarões. 

top

5
O velejador Felipe 
diz que é complicado 
classificar os lugares 
pelos quais passaram, 
mas, de alguma 
forma, os 5 paraísos 
que mais ficaram na 
lembrança até agora 
são os seguintes:

San Blas, Panamá
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GUIA

clínicas e consultórios

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Maria Amparo Martínez
CREMESP 69221
Pediatria 

Ohalis Fernandez
CREMESP 109754
Dermatologia Clínica e Cirúrgica,
Laser e Medicina Estética

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

Denis Smith
CREFITO 3 72806-F
Fisioterapia esportiva , ortopédica 
e prevenção de lesões

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:
4702-6652 / 4702-6781
4702-0626 / 4777-9333

www.doutoresdagranja.com.br

Av. São Camilo, 980
Granja Viana - Cotia
Centro Comercial Granjardim

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepéra
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

odontologia

Open Mall the Square, Sala 13, Bloco A - Granja Viana
Rodovia Raposo Tavares, km 22 - Cotia, SP

vaccinecarecotia(11)2898-1451

pRotEjA qUeM vOcê aMa!

Novo endereço da Gran Clinic
Av. São Camilo, 899 - 1o. andar 
Tels.:  4612-6283 / 4777-0984
www.granclinic.com.br

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS
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PEDIATRIA

HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA VASCULAR

GASTROENTEROLOGIA

PROCTOLOGIA

GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

CIRURGIA E CLÍNICA GERAL

CARDIOLOGIA

ORTOPEDIA

ENDOCRINOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PSIQUIATRIA

ODONTOLOGIA
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 2771-3029

R. Gal. Fernando V.C. Albuquerque, 80 Cj 401A
Granja Vianna - CEP 06711-020 - Cotia/SP

Unidade Prime

Dra. Karina Reina Vianna

 
CROSP 58022

www.viannaodonto.com.br - Professora de implante, 
prótese, e reabilitação oral

- Diretora da associação 
brasileira de analgesia e sedação.

- Trate seus dentes 
sem medo e sem dor.

- Aplicação de botox e 
Preenchimento facial.

Rua São João, 450 C - G.Vianna – Tel. 4612-0514

Dr. André Siciliano CRO-SP 57.804 
Clínica geral • Periodontia • Implantes

Dra. Graziela Siciliano CRO-SP 44.865
Clínica geral • Odontopediatria • Especialista em Ortodontia

psicologia

conj. 412B  (em frente ao Shopping Granja Viana) • Tel.: 99611.9880

Roseli Di Mauro
Psicóloga CRP 06/31865-8 

30 anos de
experiência Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal

Adultos e Crianças

The Square Open Mall • Bl. A • Sl. 206 • Rod. Raposo Tavares, Km 22 • Cotia
Alameda Grajaú, 614 • conj 602 • Alphaville • Barueri

Tels.: 9 8506-3755 • frida_leao@hotmail.com

Psicóloga • Neuropsicóloga • Psicopedagoga
FRIDA LEÃO

CRP 06/123265

CASTELO BRANCO
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA

Implante • ortodontia • lentes de porcelana • prótese 

• cirurgia buco maxilo facial • clínica geral • cirurgia ortognática 

• endodontia • periodontia

Dra. Vanessa Castelo Branco - crosp 66061
Especialista/Mestre em cirurgia FOUSP 

Dr. Antonio Castelo Branco - crosp 5365
Especialista/Mestre/Doutor

Prof. de Traumatologia FOUSP 

R. José Felix de Oliveira, 359 s/101 - Vila Fenix - Tel.: 4702-3837  
 www.castelobrancoodontologia.com.br 
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GUIA

dermatologia

tratamento estético

oftalmologia

psicanálise

Fone: 4702.4838   www.espacointegracao.com.br
15 anos na Granja Viana!

Psicoterapia • Medicina Integrativa / Ortomolecular • Meditação
Rebirthing • Terapia do Ser • Terapia da Mulher • Coaching

                          Fonoaudiologia • Osteopatia • Acupuntura • Massagens

terapias complementares

Carla Soares Polo
Psicóloga Clínica e Terapeuta Cognitivo Comportamental
Ansiedade, depressão, pânico, fobias, humor, insegurança, baixa auto estima, 
estresse, perdas, luto, obsessões e compulsões, distúrbios alimentares e dificuldades 
nos relacionamentos pessoal, profissional, social, afetivo ou familiar.

CRP: 06/102999

Rua Vaticano, 170, Jd. Nomura, Granja Viana, Cotia Km 26 da Raposo Tavares
     (11) 997479323          carlasoarespolo@gmail.com

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coach Cognitivo

 

Consultas e Exames Oftalmológicos
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DRA. ANDREA SANTUCCI CESAR - CRM: 101369

DR. CARMO MANDIA JUNIOR - CRM: 19215

DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358

DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE  - CRM: 115576

DRA. RENATA DE SA DEL FIOL MORETTI  - CRM: 84932

Atendimento:

De 2ª a 6ª das 08:00 às 20:00 horas  - Sábados das 09:00 às 13:00 horas

Av. São Camilo, 899 - 1o. andar - Tels.:  4612-6283 / 4777-0984 - www.granclinic.com.br

Biometria 
Ceratoscopia computadorizada
Gonioscopia
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Paquimetria ultra-sônica
Teste de cores
Teste ortóptico
Tonometria
Topografia córnea
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farmácia / produtos naturais

fisioterapia / pilates

Av. São Camilo, 899 Sl 21,  Praticittà GV - 4777-9311/ 9 9545-9106 - www.soniatakara.com.br

• Fisioterapia Ortopédica/ Neurológica
• R.P.G. (reeducação postural global)
• Pilates (equipamentos e solo)
• Isostretching (A reeducação da coluna)
• Acupuntura
• Reeducação Uroginecológica

RE: 8445-SP

Pós-graduada em Fisiologia do
Exercício pela UNIFESP-EPMACUPUNTURA  •  TERAPIAS ORIENTAIS   •  R .P.G .

ortomolecular

Central de marcações - fones: 5531-0661 e 5542-2869 •  albertochafic@yahoo.com.br
Rua Belo Horizonte, 52 – Pq. São George – km 25 da Raposo Tavares

Dr. Alberto Chafic Eid
Medicina ortomolecular, obesidade, medicina bioquímica e ortossistêmica, nutrologia, 

cardiologia, tratamento anti stress e fadiga crônica, rejuvenescimento e modulação hormonal.

Fga. Monique Teixeira Ferro
Fga. Cassia A. C. Valeriano

The Square Open Mall - sl. 415 - Bloco C
Rod. Raposo Tavares, Km 22 / fonoclinicagv@gmail.com

Especialistas em Neuroeducação e em Disturbios de Aprendizagem 
e Dislexia • Avaliação e Terapia do Processamento Auditivo em Cabine

Tel: 11 2898-9694

fonoaudiologia

nutrição

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
 • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       99111.1261 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

Trabalhamos com as principais 
novidades do mercado farmacêutico.
Não perca tempo indo até São Paulo, 
consulte-nos!  Entrega em domicílio
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GUIA

advocacia

casa e construção

serviços

coaching
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eventos

imóveis educação

O que seus filhos
aprendem aqui,
eles levam para
toda a vida.

Maple Bear Granja Viana
A única escola da região com 
imersão total em inglês na 
Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.

Rua José Félix de Oliveira, 1776
(11) 4702-7295
granjaviana@maplebear.com.br
    /MapleBearGranjaViana

Matrículas abertas 
Meio Período e Integral.
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GUIA

cursos

gastronomia
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Aulas de Francês - Prof. Pedagoga
Sandra Catrouxo - Particulares, grupos.

email: sandracatrouxo@gmail.com
fone: 4614.8006/4551.0610       9.9631-8442

Francês - aulas de conversação
Todos os níveis - tradutora juramentada
Tel. 4617-3638

cursos

Aulas particulares e em empresas.
CURSO ACELERADO EM 1 ANO
Fone: (11) 4612-2628 - 99289-7392

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

Aulas de Inglês 
básico e intermediário

shirleyenglishclass@gmail.com
cel.: 9 9255-7105

MONICA HOPFGARTNER

ADVOGADA E CONSULTORA JURÍDICA

Trabalhista, Cível e Família

The Square OpenMall 
Rod. Raposo Tavares Km 22

sala 209 - bloco E
Fone: (11) 99712-0101 

www.monicahopfgartner.com.br

serviços

oportunidades

THE SQUARE
Raposo Tavares, km. 22, Sala 111 - Bloco C  

06709-015 - Cotia SP

Tel.: 2898-9630

Família e Sucessões

 advocacia@patriciamartins.com.br
www.patriciamartins.com.br 

Paulo César
4374-1787
4374-1804

98223-0245 (tim)
email: madebrasilinformatica@gmail.com

- Montagem, Manutenção, Instalação e Con�gura-
ção de Computadores e Notebooks
- Backup e Recuperação de Dados
- Venda de Peças e Acessórios em Geral
- Upgrade

Rua Rui Barbosa, 1972 - Centro
Carapicuíba/SP

• Montagem, Manutenção, 
Instalação e Configuração de 
Computadores e Notebooks

• Backup e Recuperação de Dados
• Venda de Peças e 

Acessórios em Geral
• Upgrade

Rua Rui Barbosa, 1972 • Centro
Carapicuíba • SP

Paulo César
4374-1787• 4374-1804

98223-0245 (Tim)
e-mail: madebrasilinformatica@gmail.com

Prof. de Matemática, 
Física e Química

Engº Fábio Ravazzolo           99969-9909

Em domicílio, no Butantã,
imediações de Cotia e Granja Viana.

vendo terreno 
na fazendInha

Reserva do 
Moinho Granja Viana

658 m com fundos para 
área verde de conservação.

valor: 215 mil reais
Contato: 99103.0392

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

Inglês Intermediário e 
Avançado - melhore 
sua fluência com 
Professor nativo de 
Londres usando 
recursos inovadores. 

Email: nick_turner_uk@yahoo.com 
para marcar uma aula gratuita.

VENDO, 
TROCO OU 

ALUGO
Casa reformada, 236m² 

ac. 3 suítes, sala 3 ambientes, 
 sala de TV, 4 vagas. Armários 
e pisos novos + lazer de clube.

(Tratar direto com o proprietário)
Cond. Villa Nova, atrás do 

Shop. Granja Viana

Tel.: (11) 96444-2777

R$ 900.000,00

DOAçõES: Falar com Roberta - 11 97595.2008

Café - 10 meses vai ficar Grandão. 
Castrado e vacinado. Muito bonzinho

Quindim - 2 anos mestiço 
de Labrador. Castrado e vacinado.

Maionese - adulto muito carente e 
amoroso. Castrado e vacinado
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a revista não acaba aqui

soBre o mês 
passado
Adorei a 
reportagem sobre 
o Cortella na 
última edição. sou 
um admirador dele 
e da reVistA 
CirCuito. 
Sérgio Alves

toda a verdade 
sobre a banda mr 
magroove foi dita 
pela reVistA 
CirCuito. esse 
grupo merece todo 
o prestígio de 
nossa região. 
tê-los nas festas, 
comemorações, 
qualquer que seja 
o seu evento, 
fiquem na certeza 
de que farão, 
como sempre, o 
seu melhor. 
Parabéns a todos 
os integrantes! 
Vocês são ótimos 
mesmo! 
Denise Constantino

obrigada, equipe 
da reVistA 
CirCuito, adorei a 
matéria. editaram 
perfeitamente, 
como eu queria. 
Vocês são os 
melhores! 
Alexandre Dalpogeto

o guru da filosofia moderna
cortella

Novidades 
Tendências mundiais 

para o verão

Natal solidário
Confira os bazares 

beneficentes da região

turismo
Seguimos o Rastro da 

Serpente, em Capão Bonito

Fique ligado
Oportunidades e 

serviços para você

01_capa_216.indd   3 11/27/17   5:47 PM

aGulhada na Gordura
revistacircuito.com/arquivos/30508

Cada vez mais pessoas engrossam as estatísticas de sobrepeso e, o que é 
pior, as crianças também entram nesse cenário cada vez mais cedo. Os 
motivos são os mais variados: estresse, ansiedade, má alimentação, 
sedentarismo... A Acupuntura, e seu universo de tratamentos, oferece uma 
excelente opção para ajudar as pessoas a encontrar o caminho de uma vida 
mais saudável.  O tratamento deve começar por um diagnóstico completo, 
uma espécie de anamnese. Esse estudo preliminar do paciente será 
responsável por fornecer dados importantes e que nortearão todos os 
demais procedimentos. 

haBItantes do cemucam
revistacircuito.com/arquivos/30505

A natureza continua bem viva no Parque Cemucam, em Cotia. Uma prova 
disso, e também o que justifica as agradáveis visitas ao parque, foi o achado 
da bióloga Christiana Palhares de Campos: um cágado cabeça de cobra, 
conhecido pelo nome científico de Hydromeduza tectifera. “Sempre 
caminho pelo parque todo. Gosto da parte mais roots porque sou bióloga. 
Quando olhei mais à frente na trilha, vi o casco no mato recém-roçado. 
Como é minha especialidade, fui direto ver se o animal estava vivo e de 
onde poderia ter saído”, afirma Christiana. Após o encontro inesperado e 
feliz, e a constatação de que a residente do Cemucam estava bem, 
Christiana a colocou onde a encontrou.

tony stark de cotIa
revistacircuito.com/arquivos/30530

Ele não é rico como o bilionário dos 
quadrinhos da Marvel, mas é um garoto 
muito inteligente e constrói robôs. Aos 6 
anos, Nathan Santini criou um braço 
mecânico para ajudar uma amiga 
deficiente. Hoje, aos 18 anos, Nathan 
Santini já desenvolveu nove robôs e quer 
mais. Pretende criar robôs mais avançados 
com características mais humanas. Para 
isso, o jovem pede doações de materiais 
como antenas parabólicas, gabinetes de 
computadores, motores, micro-ondas, 
ventiladores, condutes elétricos, leds, 
lâmpadas, videocassetes, parafusos em 
geral, porcas, arruelas e canos de PVC. 
Para ajudá-lo envie e-mail para 
nathan.santini@hotmail.com ou ligue 
para 9.6630-4235. 

pequeno mIlIonárIo
revistacircuito.com/arquivos/30525

O garoto norte-americano Ryan, 
protagonista do canal Ryan ToysReview, 
embolsou US$ 11 milhões, ou cerca de 
R$ 36,27 milhões, no ano de 2016, 
apenas desempacotando brinquedos e 
os utilizando em frente a uma câmera, 
como nos vídeos posteriormente 
inseridos no YouTube. De acordo com a 
Revista Forbes, o canal do garoto está na 
oitava posição entre os que mais geram 
receita no site de vídeos. Desde que o 
canal foi lançado, no ano de 2015, os 
vídeos de Ryan já foram visualizados 
16,87 bilhões de vezes e conta com 
10.213.451 de inscritos. 

868.910 Pessoas que seguiram a fan 
page da reVistA 
CirCuito. Nosso insta já 
tem 5.779 seguidores e 
aumenta a cada dia.

sigam-nos  
os bons
instagram.com/revistacircuito
revistacircuito.com.br

No insta você 
encontra 
dezenas de 
eventos na tag 
#agendacircuito

superprodução
goo.gl/mcF5rb

O Colégio Samarah lotou o 
Teatro das Artes com a 
apresentação da peça 
Enrolados, no encerramento do 
ano letivo de 2017. O figurino, 
cenário e atuação dos alunos 
estavam impecáveis.
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Aqui, você é tratado como adulto e aprende o
idioma com muita interação e de um jeito mais prático 
e objetivo, em situações do seu cotidiano pessoal, 
profissional e cultural. Você vai:  

ADULT TRACK. 
O CURSO 
DE INGLES
FEITO PARA 
ADULTOS.
Ficar mais à vontade em situações profissionais;
Ter mais independência em viagens;
Aprender a interagir mais em relação aos 
assuntos da sua rotina, tratados no curso.

AGENDE SUA AULA
EXPERIMENTAL GRATUITA.
R. José Félix de Oliveira, 189
Cultura Inglesa Granja Viana

Tel. (11) 4702-5408


