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Crescer na Vila 
é saber o mundo

Marque uma conversa com a Vila e conheça 
o nosso jeito de ensinar e aprender.
Agende sua visita: 4618-5323 ou www.escoladavila.com.br/novos-alunos/visite-a-vila

LOCAL: Escola da Vila, unidade Granja Viana, Rua do Golf, 32 - Jandira

Descobertas, trocas, cooperação e autonomia são 
estímulos para nossa forma de educar.

A Escola da Vila já nasceu com conceitos que vêm 
inspirando a educação atualmente. O protagonismo 
do aluno, tão falado nos dias de hoje, sempre foi 
nossa fonte de existência. Aprendemos e evoluímos 
com as crianças, colaborando na formação de jovens 
comprometidos com um mundo bem melhor.

UNIDADE GRANJA VIANA
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Foto do living ampliado do decorado de 313m² Foto do living ampliado do decorado de 410m²

surpreenda-se e CONHEÇA OS
2 DECORADOS

d o u b l e  v i e w  -  2  t e r r a ç o s  c o m  v i s ta s  o p o s ta s

313m2
a p a r t a m e n t o s  d e

4 suítes
5  va g a s  ( 1 B o x ) *

1 6  M E T R O S  L I N E A R E S  D E  VA R A N D A
E N V O LV E N D O  O  M E L H O R  D E  A L P H AV I L L E

410m2
a p a r t a m e n t o s  d e

4 suítes
c /  s a l a  í n t i m a
6  va g a s  ( 1 B o x ) *

Incorporação registrada sob o nº 05, na matricula nº 193.662, do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, em 22/02/2018. Lançamento. Consulte Memorial Descritivo e condições comerciais no estande de vendas. O paisagismo exposto nas ilustrações são meramente 
ilustrações artísticas e não representam, necessariamente, o projeto defi nitivo a ser implantado. Assim, as espécies vegetais a serem plantadas poderão ser diferentes das expostas nos diversos elementos de publicidade, assim como estarão em estágio inicial de desenvolvimento. 
Podem, portanto, apresentar também portes, densidades e aparências diversas, mas, seguindo sempre o projeto de paisagismo que for contratado pela Incorporadora. Imagens ilustrativas. A comissão de corretagem está incluída no preço total de venda e deverá ser paga pelo 
adquirente diretamente à empresa ou pessoas responsáveis pela intermediação, conforme indicado no contrato de promessa de venda e compra. Incorporação: Andrômeda Alphaville SPE Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF n° 08.405.396/0001-69; Intermediações: SF — Sampa 
e Ferraço Consultoria Imobiliária Ltda. — Creci: 27399J. TOP Brokers Negócios Imobiliários Ltda. – Creci: 23.926-J.

Realização e Construção:Realização:Intermediação:

t.: 4118-2345
myraalphaville.com.br

AV.  ANDRÔMEDA,  152,  ALPHAVILLE MYRA ALPHAVILLE
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RioBrancoDo

parao MundoApoiamos o sonho de nossos
alunos em realizar o ensino
superior no Brasil e no exterior.

O projeto é construído com
uma formação além da sala 
de aula, ampliando suas visões 
de si e do mundo, com 
autonomia e determinação 
para a construção de
um currículo atrativo
e competitivo.

As universidades internacionais, com certeza, valorizaram em

meu currículo as extracurriculares e projetos que realizei ao longo

de todos os anos e fizeram diferença para as minhas conquistas.

Muitas atividades foram fundamentais para que eu

pudesse desenvolver e aprofundar meu raciocínio 

lógico, necessário na aprovação no vestibular.

Victor Castanho
Aprovado na University of South Florida, University of Michigan, 
University of Wisconsin – Madison e University of British Columbia

Cursos Livres
Teatro, Esportes, Xadrez, Robótica,
entre outros

40
Módulos Eletivos
Responsabilidade Socioambiental, Meditação,
Game Factory, entre outros

25
Módulos Universitários 
Inovadores para 2018
Personal Branding, You.novation, entre outros

e+
Allan Brunstein

Aprovado em Engenharia Elétrica na Poli-USP

25 Universidades Federais
25 Universidades Estaduais
160 Universidades Particulares
8 Universidades Internacionais

O Colégio Rio Branco
parabeniza os alunos pelas

218 APROVAÇÕES

UNIDADE HIGIENÓPOLIS
Av. Higienópolis, 996 - São Paulo
(11) 3829-2974  /  2972  /  2973

UNIDADE GRANJA VIANNA
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24) - Cotia
(11) 4613-8579  /  8580  /  8496

Conheça nosso 
Ensino Médio
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Foi em abril de 2000 que a primeira edição do então Jornal Circuito da 
Informação ganhou as ruas da Granja Viana. Antes do lançamento, o 
projeto foi trabalhado com pesquisa intensa e consultoria entre amigos 
e especialistas, para que nosso ideal, que propunha um veículo diferen-
ciado para a região, fosse executado com fidelidade. A publicação foi 
acolhida pelos leitores com entusiasmo em um bairro que, há 18 anos, 
mantinha uma característica interiorana e pacata, mas com aguçadas 
formações culturais, políticas e comunitárias. Transpor a barreira crítica 
desse público sedento por jornalismo de qualidade foi a melhor prova 
para que chegássemos hoje seguindo o mesmo gabarito e respeito por 
todos os que acompanham nosso trabalho. Nestes incríveis longos anos 
registramos, diariamente, o crescimento de uma cidade, as aspirações 
das pessoas que formam a comunidade, lugares para ser visitados e 
serviços variados. Propusemos união, destacamos a solidariedade e nos 
envolvemos em incontáveis campanhas para o bem comum. Especial-
mente nesta edição, para nós uma edição histórica, nos debruçamos 
sobre as revistas de toda essa trajetória com um olhar diferente, pois 
agora sentimos a responsabilidade de quem completou a maioridade. 
Estranho como essa sensação trouxe o mesmo friozinho na barriga que 
aquela de quando completamos os almejados 18 anos de vida. 
Com esse espírito de compartilhar e reavivar fatos marcantes de quase 
duas décadas de história, preparamos uma retrospectiva especial, que 
nos conferiu a difícil tarefa de selecionar registros de importância. Para 
tanto, definimos 18 temas que sempre são abordados nas páginas da 
Revista Circuito. Você poderá conferir esse trabalho nesta edição, mas 
a grande novidade está no forno, igualmente preparada com carinho, 
que será a nossa primeira exposição jornalística aberta ao público no 
The Square Open Mall. E, para pontuar com festa, pois festejar também 
está no DNA da Circuito, teremos show do Léo Maia, com um lindo 
Tributo a Tim Maia, no dia 21 de abril, também na Praça das Árvores 
do The Square. Convidamos todos para conferir essa gostosa viagem 
no tempo. 
Na capa, para coroar a vivacidade juvenil, conversamos com Caio Cas-
tro, que juntamente com dois amigos, um deles o também granjeiro 
João Possos, embarcou em uma aventura instigante, daquelas que nos 
fazem sentir muito frio na barriga, preenchendo a alma com momentos 
inesquecíveis. Uma entrevista para inspirar todos os que possuem a 
vontade de levar a vida com mais leveza e seguindo os seus sonhos. 
Muito obrigada aos nossos queridos leitores pela participação ativa nesta 
trajetória. Obrigada aos nossos parceiros e anunciantes por propaga-
rem na Circuito suas importantes ferramentas de trabalho. Gratidão 
e orgulho, neste clima, encerramos uma nova edição. Mas aguardem, 
temos novidades sempre a caminho para você.

Uma ótima leitura!

Gabriela Napolitano alonso
Diretora executiva

Zap!

muitos motivos 
para comemorar!

Edição 220 - abril 2018

dirEtora
Gabriela Napolitano Alonso 
gabi@revistacircuito.com

ProjEto Gráfico
Jorge Oliveira
 

artE
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rEdação
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MTB 57882 SP
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William Melo
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Matéria caPa
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Matéria rEtrosPEctiva
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circulação
Granja Viana, Raposo Tavares do km 13 
ao 45, Av. Politécnica, Villa São 
Francisco, Caucaia do Alto, Vargem 
Grande Paulista, Cotia

 
contato
The Square Open Mall
Rodovia Raposo Tavares, km 22 – 
Sl. 110A/111A – Granja Viana – Cotia – SP 
CEP: 06709-015
Tel.: 4702-3936
         99500-6086

A Revista Circuito da Informação é uma publicação  

gratuita e mensal. Os artigos assinados não 

expressam obrigatoriamente a opinião deste veículo, 

sendo de responsabilidade de seus autores.
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PRODUTOS EXCLUSIVOS
PARA65 ESPORTES

ONDE ESTAMOS

ROD. RAPOSO TAVARES, 6008 - KM 16
SEGUNDA A SEXTA DAS 10H ÀS 22H

SÁBADO DAS 9H ÀS 22H
DOMINGO E FERIADOS DAS 9H ÀS 20H

TELEFONE: (11) 3181-8662

CINTO DE FLUTUAÇÃO PARA
HIDROGINÁSTICA NABAIJIFLUTUABILIDADE E

AJUSTÁVEL

MONITOR CARDÍACO
ONRHYTHM 110 + CINTA

CARDIO GEONAUTE
ESTANQUEIDADE

E AJUSTÁVEL

BICICLETA DE CIDADE
ARO 28 ELOPS

CLÁSSICA 520 BTWIN

RAQUETE DE TÊNIS
TR190 LITE

ARTENGO (260 G)REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES

E FÁCIL MANUSEIO

LIBERAÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO

E RESPIRABILIDADE

SUAVIDADE E

PROTEÇÃO SOLAR
CALÇA CAPRI

ESTAMPADA FEMININA
FITNESS 100 DOMYOS

CAMISETA FEMININA
DE CORRIDA SUN

PROTECT KALENJI

AV. ESCOLA
POLITÉCNICA

ROD. RAPOSO TAVARES

Km15,5

Km17

CONFORTO E

FÁCIL DE USAR

8503714

RAPOSO TAVARES

EQUIPE ESPECIALISTA

Nossa equipe de vendas é treinada para indicar o produto

certo para você, de acordo com o seu perfil esportivo.

PROTEÇÃO SOLAR

E AJUSTÁVEL

R$ 119,99
até 2x R$59,99

R$ 249,99
até 5x R$50,00FÁCIL DE USAR

R$ 1.599,99
até 10x R$160,00

R$ 49,99

R$ 64,99

R$ 49,99
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por aqui
Nossa região em destaque

seu espaço Cartas, Alertas, 
Denúncias e 
Histórias

Foi uma honra ter feito minha primeira 
capa de revista com a CIRCUITO, por ser 
uma revista da região em que cresci. Um 
grande abraço a todos os leitores e 
colaboradores da REVISTA CIRCUITO! 
Um prazer estar com vocês!
Léo Picon

Venho, por este meio, agradecer pelo carinho e pela 
notoriedade que a Revista Circuito nos proporcionou. 
Normalmente, quando nós, artistas, abrimos nosso 
coração e a nossa casa, alguns relatos, às vezes, são 
distorcidos por outros que se acham profissionais, 
talvez para criar matérias com o intuito de 
sensacionalismo. Por isso, o que mais me chamou a 
atenção foi a preocupação dos redatores em 
proporcionar aos leitores e ao entrevistado o melhor 
que a Revista pode entregar. Esse carinho perante os 
seus leitores é o que o meu universo também 
proporciona. Não haveria outra forma melhor de 
apresentar a todos da Granja Viana o palhaço aqui. 
Parabéns por apoiar e trazer para perto de nós todo 
esse encantamento!
marcos Casuo

agradecimentos

sob 
investigação
O senhor Rafael, segurança do portão da escola, foi afastado da EM Deusnil. Não há 
boletim de ocorrência, tampouco denúncia formal na delegacia do ensino; 
simplesmente, uma mãe foi até o secretário, fez uma denúncia dizendo que não 
gostou de uma brincadeira do seu Rafael e pediu afastamento, até que o caso fosse 
concluído. Ele trabalha lá há mais de 30 anos e tem mais de 70. Agora são os 
professores que têm de olhar as crianças no portão. Senhor secretário de Educação, 
para afastar alguém da função é necessário ter uma denúncia formal por escrito ou 
boletim, não simplesmente verbal. 
Jean Palombo

Nota da Redação (NR): Em relação ao 
afastamento da função de porteiro do 
servidor Rafael Pereira Lucena, da EM 
Deusnil Gonçalves de Souza, e 
realocação à função de pedreiro, no 
departamento de manutenção da 
Secretaria de Educação, o secretário de 
Educação André Vasques esclarece que, 
no dia 28 de março de 2018, durante 
uma reunião, da qual participou com a 
supervisora de ensino, Silvia Regina 
Cheme, a diretoria da EM Sueli Pacheco 
e a mãe de uma menor matriculada na 
escola em referência, a mãe em questão 
confirmou a denúncia que havia 
registrado formalmente junto à direção 
da EM, no dia 27 de fevereiro de 2018, 
contra o então porteiro. O documento 
dá conta de que ele vinha assediando a 
sua filha, oferecendo doces, lanches e 
refrigerantes. Em suas investidas, o 
porteiro teria beijado e acariciado o 
rosto da criança.  O processo 
administrativo foi instaurado de 
imediato e levantado alguns 
documentos que estavam arquivados na 

Secretaria, desde 2007, dando conta de 
que Rafael Pereira Lucena foi alvo do 
mesmo tipo de denúncia, conforme 
Boletim de Ocorrência 2555/2007, de 
natureza “importunação ofensiva ao 
pudor”, espécie “contravenções penais”. 
À época, mães de alunos denunciaram o 
servidor e o acusaram de molestar 
crianças da EM Deusnil Gonçalves de 
Souza. Naquela ocasião, a diretora da 
unidade escolar já solicitava o 
afastamento do servidor e a devida 
averiguação dos fatos. No entanto, o 
caso foi arquivado. 
Diante da retomada da denúncia contra 
o servidor, e ao tomar ciência do 
exposto acima, o secretário André 
Vasques optou por realocar o 
funcionário até a conclusão do processo 
administrativo que apura o caso. 
A Secretaria de Educação salienta que 
em nenhum momento o servidor foi 
prejudicado, uma vez que segue 
prestando serviço ao município, e que 
dará toda a serenidade à apuração que o 
caso exige.



Para comemorar nossa 
trajetória de jornalismo 

regional, compartilhamos com 
a comunidade uma exposição 

exclusiva. Nela o visitante é 
convidado a relembrar momentos 
marcantes, embarcando em uma 
viagem de memórias e afeto que 

propõe o envolvimento com o seu 
entorno. Como parte desta grande 

etapa convidamos o talentoso 
Léo Maia, morador da Granja 
Viana, uma das nossas mais 

recentes capas, que fará um show 
imperdível em tributo a Tim Maia.

 

LÉO MAIA
TRIBUTO A TIM MAIA

Data:  21 de abril – Sábado
Hora: 20h30
Local: The Square Open Mall 
Palco Praça das Árvores

Especial 18 anos 
Retrospectiva em exposição

Uma seleção de registros que fi zeram a história da Revista Circuito.

SHOW

8
REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO

RETROSPECTIVA 
18 ANOS
Local: The Square Open Mall
Data de abertura: 21 de abril

APOIO

C220_Cartas.indd   11 3/28/18   2:40 PM
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por aqui
Nossa região em destaque ENCONTRO DE

PROPRIETÁRIOS E
INVESTIDORES

IMOBILIÁRIOS

1

COTIA & REGIÃO

18
ABR
2018
18h30

apoio:

Fugindo do fórum: Inovações legais no extrajudicial sob a visão
de um desembargador

Breves considerações sobre o Direito de Laje sob a visão
de um agente público municipal

A nova regra do jogo para as associações
de moradores e os loteamentos fechados
na visão de um promotor de justiça.

Questões legais da Locação à Compra e Venda em
loteamentos, desmembramentos e condomínios
de lotes sob a visão de um advogado

Dr. Aloísio Toledo César
Ex-Secretário de Justiça do Estado de SP
e Desembargador Aposentado do TJ SP

Dr. Marcondes Tadeu da Silva Alegre
Secretário de Assuntos Jurídicos de Cotia/SP

Dr. Ricardo Monteiro
Advogado - Sócio da Ricardo Monteiro Advogados

Dr. Ricardo Navarro
Promotor de Justiça de Cotia/SP

realização:

Fugindo do fórum: Inovações legais no extrajudicial sob a visãoFugindo do fórum: Inovações legais no extrajudicial sob a visãoFugindo do fórum: Inovações legais no extrajudicial sob a visão
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Visões Legais sobre o imóvel no cenário pós-crise

Acompanhe-nos nas redes sociais: @encontroimobiliario

Local:

Rua Adolf Wurth, 557, Cotia/SP
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e o aumento  
 não para...
Sobre a carta publicada no mês passado, 
“Ônibus Lotado, peço encarecidamente que 
façam a correção do valor da condução, pois 
agora já está custando R$ 6,90. 
silvana monaro

NR: Ops, foi mal! De fato, aumentou e a 
passagem já está custando R$ 6,90, e não R$ 
6,65, como divulgado. Aproveitamos, ainda, 
para informar aos leitores que houve um 
aumento, também, nas passagens em todas as 
linhas municipais. O novo valor, de R$ 4,35, 
começou a vigorar em 11 de março.

Vaga na creche
No dia 1º de agosto de 2017 fiz a inscrição para 
o meu filho na creche CEUC, em Caucaia do 
Alto. E até o momento não tive nenhum 
retorno, já entrei em contato com a Secretaria 
de Educação e nada! Preciso muito da vaga, 
pois estou trabalhando. Por enquanto, ele está 
ficando com a minha sogra, só que ela vai 
começar a trabalhar e não vou ter ninguém 
para cuidar dele.
Cristina aparecida dias

NR: Encaminhamos o pedido da leitora para a 
Secretaria Municipal de Educação de Cotia e, 
em 20 de março, a vaga foi liberada.

seu espaço Cartas, Alertas, 
Denúncias e 
Histórias

elogios
A Revista Circuito de março abordou, exatamente, uma questão que vem me preocupando: a do 
jornalismo profissional. Por isso, a admiro por sua constante curiosidade e pela maneira como 
interage com a tecnologia crescente. Vou sempre confiar na “verdade” que a Circuito nos traz.
maria Christina Napolitano

NR: Querida Christina, agradecemos por seu carinho. Nós, que atuamos regionalmente, 
acreditamos na importância da credibilidade e na influência das notícias na nossa comunidade. 
Para tanto, avaliamos sempre a confiabilidade e a fonte de uma notícia, antes de publicá-la. E 
não foi à toa que aderimos à campanha da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) 
para valorizar o jornalismo sério de veículos de imprensa. Pode continuar confiando na gente!

Às escuras
Solicito poda nas árvores que estão atrapalhando a iluminação da Rua Profa Ana 
Nastari Brunetti, deixando a via muito escura e perigosa para os moradores em 
geral. Sou prejudicado na casa no 155 e outros moradores também!
andré eduardo

NR: A solicitação foi encaminhada para a Prefeitura de Cotia. No entanto, o 
problema ainda não havia sido solucionado.
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por aqui
Nossa região em destaque

À solta
Algum proprietário de cavalos está 
deixando os animais na praça em 
frente ao Senai, na Rua Direita. 
Moradores, por medo de futuras 
ameaças, não quiseram mostrar as 
fotos da praça de como era há dois 
meses. E eu também prefiro me 
manter anônimo pelo mesmo 
motivo.
Leitor anônimo

NR: A equipe do Departamento de 
Zoonoses Municipal esteve no local 
informado nos dias 9 (sexta-feira) e 
12 (segunda-feira) de março e, em 
nota, informa que não havia animal 
solto na praça. Na mesma rua, no 
entanto, foram localizados dois 
cavalos, mas que o Departamento 
afirma estarem devidamente 
mantidos em área particular fechada.

seu espaço Cartas, Alertas, 
Denúncias e 
Histórias

diz que disse
Peço ajuda para investigar algo muito simples: o direito de ir e vir. A Estrada das Pitas, 
em Cotia, por onde passou a obra do consórcio São Lourenço, está em condições 
humilhantes. É de conhecimento que o Consórcio já foi notificado, mas nada acontece e a 
posição de se fingirem de mortos dos agentes do governo municipal chega a ponto de 
desrespeito ao cidadão. Estou seguro de que toda a comunidade que necessita transitar 
pela estrada, seja a pé, de bicicleta, moto, carro ou caminhão, agradecerá se puderem 
denunciar a falta de interesse.
Helcio J. Celi

lama e poeira
Moro no Santa Paula há mais de 40 anos e, 
desde essa época, pedimos asfalto para nossa 
região e até agora nada! Quando chove, fica 
difícil sair de casa, os carros atolam. E o lixeiro 
nem pensar, não consegue subir as ruas 
enlameadas. Quando não chove, a poeira é 
insuportável. Estamos mesmo desamparados 
pela Prefeitura, mas o imposto...
sylvia medereiros aragoni

NR: Até o fechamento desta edição, a Prefeitura 
de Cotia não havia se manifestado sobre o 
tema.

NR: A Sabesp informa que não há obras 
pendentes na região por parte do 
Consórcio Construtor São Lourenço. 
“Todas já foram concluídas”, afirma em 
nota. Quanto à recomposição da estrada, 
a empresa esclarece que foi 
compartilhada entre o consórcio 
construtor, o empreendedor do 
condomínio e Prefeitura de Cotia, 
afirmando que a parte do consórcio já foi 
concluída. Por sua vez, a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura 
de Cotia informa que tais informações da 

Sabesp são inverídicas. “Até o momento, 
o Consórcio Construtor São Lourenço 
não cumpriu com o que foi acordado 
junto à Municipalidade e ao Ministério 
Público, tanto é que ainda não emitimos 
o recebimento das obras. Nos últimos 
dias, inclusive, encaminhamos ao dr. 
Ricardo Navarro, promotor de Justiça, 
um relatório técnico do estado em que se 
encontra, atualmente, a via pública. Tão 
logo o CCSL faça sua parte, a Prefeitura 
providenciará a parte que nos cabe”, 
rebate.
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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. 

Quem ouve falar, pela primeira vez, da ala 
de pacientes oncológicos em cuidados pa-
liativos, ou seja, sem a possibilidade de cura 
física, localizada no Recanto São Camilo, em 
Cotia, imagina o lugar como um espaço de 
dor, tristeza e ausência de esperança. Mas, ao 
visitá-lo, logo se percebe que, com o trabalho 
dedicado de experientes profissionais, como 
a médica Ana Claudia Valério Bitar e da en-
fermeira Marisa Cherobim Dias, o ambiente 
torna-se mais humanizado e com o objetivo de 
oferecer bem-estar aos que ali se encontram.
Chefiado pelo médico Toshio Chiba, o deno-
minado Núcleo Avançado de Cuidados Espe-
ciais (Nace) é a ala que recebe pacientes do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(Icesp), órgão que integra o complexo do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
Além das internações e residências geriátricas 
particulares, o Recanto São Camilo reserva 
25 leitos para o atendimento de pacientes 
paliativos do Icesp.
“Quando o paciente que está em cuidados 
paliativos é transferido para o Nace, a me-
dicina já não consegue curá-lo fisicamente, 
mas podemos oferecer cura emocional e 

psíquica e qualidade de vida em uma fase 
difícil”, declara Ana Claudia.
Os pacientes têm mais contato com familia-
res e psicólogos, potencializando o relacio-
namento com as pessoas. De acordo com a 
médica, são cuidados que fazem a diferença 
e aumentam a expectativa de vida em até 
dois ou três meses.
“Em muitos casos ajudamos em relaciona-
mentos com a família. Trabalhamos o perdão, 
a reconciliação, para que o paciente tenha 
descanso e paz na partida”, afirma.
Muitas vezes, para promover essa paz, antes 
do descanso final desses pacientes são reali-
zados batizados, casamentos e até formaturas 
de graduação.
A enfermeira Marisa Cherobim Dias conta 
que, para acompanhar os pacientes nesta pas-
sagem, já perdeu até as contas de quantos 
batizados participou, e faz o possível para 
que eles vivam os últimos momentos de vida 
deles da melhor forma que podem ser vividos.

Serviço
Os pacientes do Núcleo Avançado de Cuidados 
Especiais são encaminhados pelo Icesp (Tel.: 11 
3893-2000). Para saber sobre internações parti-
culares no Recanto São Camilo, ligue (11) 4617-
6966 ou acesse www.recantosaocamilo.com.br

olhar positivo em momentos difíceis
Núcleo avançado de Cuidados especiais promove descanso e paz  

na partida de pacientes sem possibilidade de cura física 

o grupo “acolhe Coral – o 
Coro que acolhe” realizou 
uma emocionante 
apresentação no recanto 
são Camilo em 
comemoração ao dia da 
mulher.
Com um rico repertório 
musical, o coral levou alegria 
para pacientes oncológicos 
em cuidados paliativos, ou 
seja, pacientes sem proposta 
de cura física, com pouco 
tempo de vida.
organizado pela médica ana 
Claudia Valério Bitar, esta foi 
a sexta apresentação do 
grupo, formado por 21 
voluntárias, que tem como 
um de seus objetivos 
resgatar a espiritualidade 
das pessoas.
“quando cantamos, levamos 
ao outro aquilo que a gente 
é. Levo a fé, o amor, as 
experiências, mensagem de 
esperança e bondade. 
ressaltamos que as coisas 
podem melhorar e que 
começam melhorando 
dentro de cada um de nós”, 
declara ana Claudia.
após a apresentação, 
pacientes, voluntários e 
colaboradores da ala médica 
saborearam um delicioso 
café com doces e salgados, 
doados ao evento pela 
padaria deôla.

Interessadas em compor o 
Acolhe Coral envie e-mail 
para acbitar@uol.com.br

a Médica ana claudia valério 
bitar é a orGanizadora do acolhE 
coral – o coro quE acolhE
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   uma chance aos 
animais silvestres

almofadas de coração
Era abril de 2017 quando Sueli Clini de Almeida 
abriu as portas de sua casa, em Cotia, para seus 
familiares ajudarem na confecção de almofadas. 
Depois, vieram as amigas. E agora, um ano depois, 
a mulherada continua se reunindo toda quarta-
feira para costurar, com muito amor e carinho, 
almofadas em formato de coração, que são 
doadas a diversos hospitais e centros oncológicos 
onde mulheres fazem tratamento de câncer.
A história começou em 2002, nos Estados 
Unidos, quando a enfermeira Janet Kramer 
Mai teve câncer de mama e precisou passar 
por mastectomia. A enfermeira constatou o 
quanto essa região fica inchada e dolorida no 
pós-cirúrgico e resolveu testar algumas opções 
para aliviar a dor e o inchaço local. Após várias 
tentativas, chegou a uma almofada em formato 
de coração que se encaixa perfeitamente 
à região. Não demorou para a proposta se 
propagar e chegar ao Brasil. Em novembro de 
2015, surge, então, o Grupo Coração Fraterno. 
Primeiro, em Itupeva, e, depois, em Cotia.
Todas as almofadas obedecem a um 
padrão de tamanho e de peso. Todo o 
trabalho é feito voluntariamente e o 
material utilizado é produto de doação. 

Serviço
Grupo Coração Fraterno de Cotia
Tel.: 97268-6864
E-mail: grupocoracaofraternocotia@gmail.com 

3º café reparo
A ação, uma parceria entre Transition Granja 
Viana e Associação São Joaquim, com a 
presença de alunos do Colégio Sidarta, vai 
unir habilidades e necessidades: quem sabe 
consertar com quem precisa consertar algo. 
Roupas, panelas, equipamentos eletrônicos, 
acessórios, instrumentos musicais, bikes e até 
plantas que precisam de tratamento. Afinal, 
dar uma segunda chance aos nossos pertences 
ajuda o planeta, traz consciência na hora da 
compra e nos reabilita nas artes manuais. Basta 
levar seu produto e acompanhar o reparo! 

Serviço
3o Café Reparo – Reúse, Recicle, Reforme
Data: 7 de abril, das 8h às 12h
Local: Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade 
Estrada João Fasoli, 701 – Carapicuíba (SP)

o Projeto asas Vila Verde é uma das áreas de soltura  
e monitoramento de animais do ibama

O Residencial Vila Verde, que fica no fim da Estrada do Pau 
Furado, tem como regra manter cerca de 50% de sua exten-
são total com áreas verdes preservadas, mas as ações dos 
moradores vão além. O Projeto Asas Vila Verde é uma das 
ações realizadas e mantidas pela Associação de Amigos do 
Vila Verde, homologada pelo Ibama em 2006 como uma das 
Áreas de Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres. 
Fazem parte do programa de destinação de fauna ainda os 
Centros de Triagem de Animais Silvestres e de Reabilitação 
de Animais Silvestres.
Nas áreas como a do Vila Verde, os animais são reintegrados 
à natureza de forma criteriosa. De acordo com Rodrigo de 
Oliveira, biólogo e responsável técnico pelo Asas, tão im-
portante quanto a soltura é o trabalho de monitoramento 
dos animais. “A plena adaptação do animal ao seu ambiente, 
seu comportamento natural e a certeza de que ele está cum-
prindo seu papel ecológico são as provas de que o projeto é 
um sucesso”, comenta. 
O projeto também cuida da restauração florestal. A remoção 
de espécies vegetais exóticas e o plantio de árvores nativas do 
bioma Mata Atlântica são as principais ferramentas adotadas 
para a recuperação das áreas degradadas. “Os plantios são 
sempre integrados a ações de educação ambiental e feitos 
com a participação dos moradores, especialmente de crianças. 
As mudas são produzidas em viveiro próprio, com sementes 
coletadas nas áreas verdes do residencial”, explica Rodrigo.
Nos últimos anos, o Asas promoveu ainda trilhas monitoradas, 
cursos de observação e ilustração de aves, oficina de plantio 
de mudas, entre outros.

Serviço
Projeto Asas Vila Verde 
www.asasvilaverde.org.br
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Temporada 2018 da 
orquestra Sinfônica da USP

Convidados internacionais e repertório mesclam o inovador com o consagrado

nova fábrica  
de medicamentos 
O Instituto Butantan, unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo e um dos maiores 
centros de pesquisas biomédicas do mundo, vai 
construir uma nova fábrica para o desenvolvimento 
de seis novos medicamentos a ser fornecidos para 
o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Junto com a farmacêutica Libbs, a construção do 
laboratório industrial de anticorpos monoclonais 
será numa área de 800 m². O projeto executivo já 
foi concluído e a contratação da obra será iniciada 
com o incentivo de R$ 40 milhões da empresa 
parceira. A obra terá duração de dois anos.
Este laboratório novo será responsável pela 
produção de, pelo menos, seis produtos que já 
possuem Parceria para Desenvolvimento 
Produtivo (PDP).

Serviço
Temporada 2018  
da Orquestra Sinfônica da USP 
Informações: sinfonica@usp.br  
(11) 3091-3000 
www.osusp.prceu.usp.br
Sala São Paulo 
Sábados, 21h (07/04, 12/05, 09/06, 04/08, 
01/09, 10/11, 08/12) 
Praça Júlio Prestes, 16 
Campos Elíseos, São Paulo – SP 
Ingressos a partir de R$ 30

Outras apresentações da USUSP
Centro de Difusão Internacional  
Sextas-feiras, 12h30 (06/04, 11/05, 08/06, 
03/08, 31/08, 19/10, 09/11, 07/12). 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 – 
Butantã, São Paulo – SP 
Grátis
Música na BBM 
Quintas-feiras, 12h30 (19/04, 17/05, 21/06, 
16/08, 20/09, 22/11). 
Rua da Biblioteca, s/no – Butantã, São Paulo – SP 
Grátis

zoológico, zoo safari  
e Jardim botânico reabrem
O Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico 
reabriram as portas para o público. Os serviços 
voltaram a funcionar no horário de rotina, com 
reabertura a partir das 9h.
Desde janeiro, os três parques estavam fechados 
para ações de vigilância da febre amarela devido à 
confirmação de positividade da doença em um 
bugio encontrado morto. No entanto, o parecer 
técnico classificou a presença do vírus nestes 
locais como um fato isolado, restrito e com baixo 
risco de transmissão para humanos.
De acordo com os pesquisadores, as análises de 
macacos e mosquitos coletados não indicaram 
evidências da circulação do vírus de forma ampla 
e contínua nas áreas em questão. A conduta de 
reabertura é similar à adotada em relação ao 
Horto Florestal e aos Parques da Cantareira e 
Ecológico do Tietê nos últimos meses.
Para frequentar os locais, é importante que os 
visitantes tenham tomado a vacina contra a febre 
amarela pelo menos dez dias antes. 

Sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá, a Orquestra Sinfônica da Uni-
versidade de São Paulo (OSUSP) abre nova temporada com repertórios a ser 
executados na Série Sala São Paulo, que compõem a Temporada OSUSP 2018.
Será possível apreciar, ainda, o classicismo vienense de Haydn, Mozart e 
Beethoven em abril, com o maestro Luís Otávio Santos, especialista em 
interpretação historicamente orientada, tendo como solista o spalla da 
OSUSP, Cláudio Micheletti. 
Em maio, Luís Gustavo Petri contará com solos do harpista russo Sasha 
Boldachev e da flautista brasileira Claudia Nascimento, interpretando o 
Concerto para Flauta e Harpa de Mozart. Nesse mesmo concerto apresen-
tará a Sinfonia No 2 de Carl Nielsen, obra injustificadamente pouco presente 
em nossas salas de concerto. Stefan Geiger e Benedict Kloeckner, regente 
e solista alemães, apresentarão, em junho, um repertório inteiramente 
dedicado ao século XX: Ravel, Shostakovich e Stravinsky.
“Estamos dando continuidade às principais séries de concertos, com destaque 
para a combinação de obras consagradas com repertório inovador e grandes 
maestros e solistas”, declara Lúcia Sartorelli, diretora executiva da OSUSP.
Em agosto, com o maestro uruguaio Nicolás Pasquet interpretando o fa-
moso Prélude à l’après-midi d’un Faune, de Debussy. Fábio Cury, um dos 
grandes fagotistas da atualidade, será o solista.
Já em setembro, o maestro Roberto Tibiriçá e o CORALUSP em programa 
que inclui a célebre Sinfonia do Novo Mundo de Dvorák. O regente suíço 
Johannes Schlaefli virá em novembro e terá como solista a violista norte
-americana Jennifer Stumm.
A temporada da Série Sala São Paulo se encerrará em dezembro com o ma-
estro Marcelo Lehninger regendo a Grande Missa em dó menor de Mozart.
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Após celebrar o seu 49O aniversário fechado, com direito a um bolo para co-
memorar a data tão especial, a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo 
informou que o Parque Cemucam reabriria ao público no dia 30 de março.
No entanto, a equipe da REVISTA CIRCUITO havia apurado, por fontes não 
oficiais, que o parque voltaria a receber o público somente no mês de abril, em 
data incerta, já que em maio será realizada uma competição de ciclismo no local.
A reabertura do parque teria como 
base a taxa de vacinação de 50% 
de pessoas imunizadas contra a 
febre amarela nas proximidades 
do local. Além da incerteza da data 
de reabertura, não confirmada até 
o fechamento desta edição, o local 
ainda tem à sua sombra um processo 
de concessão, ainda sem datas e 
premissas estabelecidas.

Casos  
de polícia
A cidade de Cotia iniciou o ano com volume 
maior de inquéritos policiais instaurados 
em janeiro, em relação a dezembro de 
2017. O total de boletins de ocorrência 
registrados no primeiro mês de 2018 foi de 
144 registros, ante 135 de dezembro de 
2017. 
Em relação a janeiro de 2017, o número 
também foi maior, registrando 117 
ocorrências.
Infelizmente, o número de estupros entre 
dezembro e janeiro deste ano também 
aumentou, indo de quatro casos para oito 
ocorrências. O volume de roubos, no 
mesmo período, saltou de 122 casos para 
146, e o de roubos de veículos foi de 31 para 
42 ocorrências.
Já os registros de lesão corporal dolosa 
tiveram queda de 51 para 48 casos e de 
homicídios de dois para nenhum caso 
registrado.

multa reversa
Agência de Transporte do Estado de São Paulo iniciou o processo para 
aplicação de multa de até R$ 149 mil à concessionária ViaOeste em 
razão de irregularidades verificadas na Rodovia Raposo Tavares durante 
a operação “Blitz Olho Vivo”. A operação especial de fiscalização 
ocorreu entre os municípios de Cotia e Araçoiaba da Serra, do km 34 ao 
km 115,5.
A Artesp já havia identificado irregularidades nas fiscalizações rotineiras 
relacionadas a limpeza, varredura, problemas no asfalto, limpeza de 
drenagem, buracos na pista, lixo na faixa de domínio, lixo ou detritos em 
áreas pavimentadas (pista ou acostamento), elementos de drenagem 
danificados, pichação e outras irregularidades.
Também foi identificado que a ViaOeste não solucionou uma não 
conformidade, de um total de 10 apontadas em vistorias anteriores, 
referente à não realização de limpeza de drenagem. 

parque cemucam  
reabre ao público
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especialistas experientes
A Clínica Ribak é referência na região nas especialidades relaciona-
das à Ortopedia, Otorrinolaringologia e Terapia Ocupacional. Nas 
áreas de Ortopedia/Cirurgia de Mão, doutor Samuel Ribak é mestre 
em Ortopedia pela Universidade de São Paulo (USP), doutor em 
Ciências da Saúde, pela Unicamp, e chefe do Grupo de Mão e 
Microcirurgia da PUC-Campinas. A Otorrinolaringologista doutora 
Maria Marta Ribak é mestra pela Unifesp. Já a doutora Liana 
Miranda é graduada pela Unifesp e especialista em Terapia da Mão 
e Membro Superior pelo IOT-HCFMUSP.
A Clínica Ribak fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22,5 
Open Mall The Square – Bloco F, Sala 219 – Granja Viana – Cotia.
Tel.: (11) 2898-9887

Tratamento sem dor
O consultório Vianna Odonto tem um aparelho próprio para a 
sedação do paciente, que, apesar de mantê-lo consciente, inibe a 
ansiedade e o medo, controlados pelo óxido nitroso. O tratamento 
se torna tranquilo, em razão da sedação total da dor. Após a sessão, 
o paciente poderá ir embora dirigindo normalmente, pois o 
procedimento não oferece risco nem contraindicação.
O procedimento é realizado pela dentista Karina Reina Vianna, com 
20 anos de participação nos Congressos Internacionais de São 
Paulo e Estados Unidos.
Rua General Fernando V.C. de Albuquerque, 80 – Conjunto 401 A
Edifício The Point (Em frente ao Shopping Granja Vianna)
Tel.: (11) 2771-3029

fique ligado

GRANJA VIANA
Av. São Camilo, 2500

2823-6300

ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 868

2858-3450

“Comecei a focar no vestibular no 
começo do ano. Com a ajuda dos 
professores, muito esforço, lidando 
com as dificuldades, cheguei ao 
resultado sonhado e estou muito 
feliz. No Anglo, aprendi a ter 
autonomia para estudar e a não 
desistir. Isso é fundamental!”

Thiago Contini
Aluno Anglo Granja Viana
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/
UNICAMP/MAUÁ/FEI

GRANJA VIANAALPHAVILLE

“Comecei a focar no vestibular no 
começo do ano. Com a ajuda dos começo do ano. Com a ajuda dos 
professores, muito esforço, lidando 
com as dificuldades, cheguei ao 
resultado sonhado e estou muito 
feliz. No Anglo, aprendi a ter 
autonomia para estudar e a não 
desistir. Isso é fundamental!”

Thiago Contini
Aluno Anglo Granja Viana
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/
UNICAMP/MAUÁ/FEI
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/
UNICAMP/MAUÁ/FEI
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/

“Comecei a focar no vestibular no 
começo do ano. Com a ajuda dos começo do ano. Com a ajuda dos 
professores, muito esforço, lidando 
com as dificuldades, cheguei ao 
resultado sonhado e estou muito 
feliz. No Anglo, aprendi a ter 
autonomia para estudar e a não 
desistir. Isso é fundamental!”

Thiago Contini
Aluno 
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/
UNICAMP/MAUÁ/FEI
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/
UNICAMP/MAUÁ/FEI
Aprovado em Enganharia na POLI-USP/

Ensino ForteEnsino Ensino Forte
aprovando comoaprovandoaprovandocomosempre

“Comecei a focar no vestibular no 
começo do ano. Com a ajuda dos 

estudenoanglo.com.br

Aprovados Anglo 2018

anglo pré-vestibular

Quanto mais cedo você 
garantir a sua vaga na 
Turma de Maio, melhores 
as condições de matrícula.



22

por aqui

No entanto, a Justiça eleitoral recomenda que os eleitores façam, desde já, 
o cadastramento biométrico, de modo a evitar as filas futuras

discos,  
fãs e shows
O Loucos por Vinil Fair 
chega à sua 16ª edição 
para reunir fãs, 
expositores de disco de 
vinil e shows ao vivo. O 
homenageado, neste 
ano, será o cantor Tim 
Maia, que faleceu em 
1997. O encontro 
ocorrerá no dia 8 de abril 
(domingo), a partir das 
9h, no Centro Cultural 
Mestre Assis do Embu.
De acordo com os 
organizadores, é 
esperado um público de 
mil pessoas no evento.

Serviço
16o Loucos por Vinil
Data: 8/4, das 9h às 20h
Programação: 
Adriano Morais – 
15h / Dix3 – 16h30 
/ Rainer T. Pappon 
e banda – 18h30
Local: Largo 21 de 
Abril, 29, Centro, 
Embu das Artes
Informações: 4785-
3686 / 4781-4462

residência 
terapêutica
Com o objetivo de 
oferecer cuidados às 
pessoas egressas de 
internações psiquiátricas 
de longa permanência, 
com suporte social e 
familiar ausente ou 
insuficiente, e 
viabilizando a inserção 
social das mesmas a 
partir da afirmação do 
direito de viver em 
comunidade, a Prefeitura 
de Ibiúna implantou o 
serviço de Residência 
Terapêutica.
As residências não 
podem receber 
pacientes que não são 
egressos de hospitais 
psiquiátricos, além disso, 
não funcionam como 
clínicas, e sim como 
casas.
Para saber mais sobre o 
funcionamento das 
residências terapêuticas 
e formas efetivação no 
programa, ligue para o 
Caps: ( 15 ) 3248-2036.

biometria ainda não é 
obrigatória na região

917  
atendimentos  

foram 
realizados pelo 
Procon de Cotia 

em janeiro

deste montante, 463 
corresponderam a 

denúncias ou 
reclamações de 
consumidores 

insatisfeitos com o 
produto ou serviço 

oferecido por empresas 
no município.

os campeões no 
ranking municipal de 

reclamações dos 
consumidores são 

empresas de telefonia 
celular ( 80 

reclamações), seguida 
por empresas de 

cartões de crédito ( 76 ), 
telefonia Fixa ( 51 ), 

companhia de energia 
elétrica ( 48 ) e tV por 
assinatura ( 35 ). entre 

os principais problemas 
relatados pelos 

consumidores estão 
cobrança indevida/
abusiva ( 24,75% ); 
cancelamento de 

serviço, como retenção, 
demora, não envio do 
comprovante  ( 6% ) e 
não entrega/demora 
na entrega ( 4,03% ).

Até o dia 9 de maio, eleitores de 84 
municípios paulistas com cadas-
tramento biométrico obrigatório 
devem comparecer aos cartórios 
de suas respectivas zonas e postos 
de atendimento da Justiça Eleitoral 
para que suas digitais sejam co-
letadas e seus dados cadastrais, 
revisados.
Este não é o caso de Cotia, Cara-
picuíba, Jandira, Barueri e outras 
cidades localizadas na Região 
Oeste da Grande São Paulo, cujo 
cadastramento biométrico não é 
obrigatório. 
“Para as eleições deste ano, 100 
municípios do Estado já terão os 
eleitores com biometria cadas-
trada. Além dos 84, outros 16 já 
passaram pela coleta obrigatória e 
finalizaram o processo entre 2016 
e 2017. Não há, portanto, novos 
municípios com biometria obri-
gatória previstos para antes das 
eleições deste ano – inclusive pelo 
fato de que o cadastro nacional 
já fecha em 9 de maio”, declara 
o departamento de Comunicação 

do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo.
A pessoa que não se cadastrar, 
nas cidades em que já é obriga-
tório o procedimento, terá o tí-
tulo de eleitor cancelado e não 
poderá votar em 2018, além de 
ter inconvenientes na vida civil 
que decorrem do cancelamento, 
como a impossibilidade de tirar 
passaporte ou abrir conta bancária.
A Justiça Eleitoral recomenda que 
o eleitor dos municípios nos quais 
a biometria ainda não é obrigatória 
antecipe seu procedimento para 
evitar filas futuras.

Basta agendar o atendimento 
no site do tribunal regional 
eleitoral de são Paulo (goo.
gl/0uqJCp).
Levar um documento oficial 
com foto e um comprovante de 
residência recente.
Para mais informações, ligue 
para 148, a Central de 
atendimento ao eleitor. este 
telefone não realiza 
agendamento para biometria.
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ouça esta novidade
Já pensou utilizar um aparelho 
auditivo no qual você consegue 
regular alterações de sons no seu 
celular? O Centro Auditivo Estilo 
de Vida tem este e outros 
aparelhos de última geração para 
você voltar a ouvir melhor e ter 
mais qualidade de vida.
O Centro Auditivo Estilo de Vida 
atua no mercado desde 2006, 
realizando atendimento 
especializado por 
fonoaudiólogos, comercialização, 
ajustes e reparos de Aparelhos 
Auditivos de origem Europeia de 
diversas marcas, além de vendas 
de acessórios audiológicos, como 
pilhas, desumidificadores e 
complementos 
Open Mall The Square – Sala 
102 – Bloco C – Granja Viana
Tel.: (11) 4702-6262

Compromisso com o sucesso
Quando uma pessoa, apoiada por um coach, planeja e executa 
ações para a realização de suas metas e objetivos, ou para 
melhorar a sua capacidade de enfrentar os seus desafios, temos 
um processo de coaching.
A metodologia do coaching envolve reflexão, conscientização, 
reconhecimento de pontos fracos e qualidades. Aumenta a 
capacidade de assumir responsabilidades e enfrentar desafios.
Coaching não é terapia, não busca curar nada. Também não é 
consultoria, pois todas as realizações são obtidas pela pessoa 
apoiada pelo coach, com base em suas próprias competências.
Quer apoio de coaches qualificados e experientes? Ligue para a 
RHPAC.
Telefones.: 4702-4546 ou 973823596
E-mail: coaching@rhpac.com.br
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em 19 de FeVereiro tiveram início as 
obras do projeto que prevê mudanças 
viárias nos acessos ao bolsão residen-
cial Fazendinha: a portaria principal, 
localizada no final da Avenida São 
Camilo e a portaria do Peroba, na 
divisa entre as cidades de Jandira e 
Carapicuíba. “Essa mudança é fun-
damental para a segurança, já que 
há um constante fluxo de veículos 
que utiliza nosso residencial apenas 
como passagem”, comenta Monika 
Sengberg, diretora de comunicação 
da Associação Amigos e Moradores 
da Fazendinha (AMAFAZ). 
Ela explica que, na portaria princi-
pal, a entrada do residencial será 
somente pela Avenida Santa Lúcia 
(Rua das Camélias) e a saída pela 
Estrada da Fazendinha. Haverá se-
paração e procedimentos específicos 
para entrada de associados, demais 
moradores, visitantes, prestadores 

de serviços e passantes que usam o 
bolsão para travessia. Para otimi-
zar o fluxo, moradores associados 
terão instalados nos seus veículos 
o sistema TAG, semelhante ao Sem 
Parar. Outros recursos tecnológicos, 
como leitura OCR, integração sis-
têmica entre as portarias e equipe 
de Segurança, com parametrizações 
e alertas, também estão contem-
plados na solução em implantação. 
As mudanças dentro do residencial 
ainda preveem catraca para pedes-
tres e o cadastramento de todos 
os funcionários e prestadores de 
serviço. Melhorias na sinalização 
e no paisagismo também fazem 
parte do projeto. 
A previsão é que as obras sejam 
concluídas no final de maio, com 
um período adicional de 3 meses 
para ajustes nos procedimentos e 
treinamento da equipe de Segurança.

obras trarão mudanças viárias nos acessos ao residencial Fazendinha.

que susto
O rompimento de uma galeria subterrânea da 
Sabesp fez surgir uma cratera em uma das 
principais vias da Granja Viana, a Avenida São 
Camilo, resultando em um acidente com um veículo 
que passava pelo local.
A condutora do veículo declarou que quando 
percebeu o carro já estava afundando, sem tempo 
hábil para reação.
A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
foi enviada para verificar os estragos, constatando o 
rompimento de galeria da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A 
empresa fechou a rede de água para interromper o 
vazamento e permitir o trabalho dos técnicos. Em 
menos de 24 horas, o veículo foi retirado da cratera 
e a via foi reparada. De acordo com a Sabesp, “a 
condutora do veículo será indenizada”.

triste rotina
Acidentes com motociclistas na Rodovia Raposo 
Tavares, infelizmente, já se tornaram tão comuns 
que, quando há maior lentidão que a corriqueira, 
motoristas já imaginam este tipo de incidente.
Uma das ocorrências de maior repercussão deste 
ano aconteceu no início do mês de março, no km 23 
da Rodovia Raposo Tavares, em que um motociclista 
se envolveu em um grave acidente de trânsito, 
resultando na perda de seu braço. O condutor foi 
resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.
O trânsito na cidade de Cotia registrou, nos dois 
primeiros meses de 2018, três mortes de 
motociclistas, sendo que duas delas aconteceram na 
Rodovia Raposo Tavares, segundo dados do Infosiga.

residencial Fazendinha 
de cara nova

a iMaGEM aciMa rEtrata coMo é a 
Portaria nos dias atuais. abaixo, 
coMo sErá no futuro.
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Caro Cliente, 

Comemoramos 17 anos de trajetória na Granja 
Viana, inovando com excelência e profissionalismo 
no segmento de beleza e estética. 

Neste caminho sentimos a necessidade de 
mudança e evolução, nasce assim, uma nova 
marca: o Studio Hirose.

Seguimos com nossa tradicional equipe de 
profissionais para os serviços que oferecemos 
com ampla experiência:

Centro Comercial RT 23 - Loja 08 
Rodovia Raposo Tavares, km 23  
(atrás do posto BR)

Chegou a hora  
de mudar o visual

Studio Hirose  
(Ex Franquia Soho)

Tel.: 4612-4106 / 4612-1559

P  Corte
P  Coloração
P  Tratamentos capilares
P  Massagem 
P  Manicure 
P  Pedicuro
P  Depilação
P  Barba

Contamos com você para que essa transformação seja um sucesso.

fique ligado

endereço de música e arte
Pense em uma escola de música com ótima infraestrutura, 
professores experientes e muito talentosos. Um lugar com 
aulas práticas, porém com conteúdo teórico didático e muito 
bem embasado. Tudo isso com ótima localização e acesso. É 
bem provável que este lugar que você pensou seja a escola 
de música Projeto67.
Mais de 600m2 de muita música, com aulas de bateria, 
guitarra, violão, baixo, piano, violino, canto, prática de banda, 
musicalização infantil, percussão, desenho, fotografia e 
teatro. O Projeto67 promove oficinas e apresentações para 
potencializar o aprendizado e oferecer toda a experiência 
dos palcos.
Praça Dr. Niso Viana, 51 – Granja Viana – Cotia
Fones: (11) 4612-3150 e (11) 999-394-999

inglês com qualidade
Inglês com cultura, tecnologia e, principalmente, excelência 
acadêmica. Estes são os pilares do trabalho desenvolvido pela 
Cultura Inglesa, a maior escola de inglês sem franquias do Brasil, 
que atua há 80 anos no mercado. Milhares de estudantes 
brasileiros adquiriram, na prática, muito mais do que um novo 
idioma. Aprenderam a vivenciar o inglês, ao mergulhar no 
universo da cultura britânica.
A Cultura Inglesa mantém seu alto padrão de qualidade, investindo 
constantemente em tecnologia e na capacitação de seus 
professores.
E o melhor de tudo: tem uma Cultura Inglesa bem perto de você!
Rua José Félix de Oliveira, 189 – Granja Viana
Tel.: 4702-5408
www.culturainglesasp.com.br
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o ProGrama reViTaliza Cotia – Granja 
Viana nasceu como uma proposta de 
modernizar e melhorar a infraestrutura 
do bairro e resolver problemas antigos 
de mobilidade urbana, acessibilidade, 
segurança, paisagismo, entre outros. 
Entre as propostas estão a criação de 
um novo acesso na altura do km 23 da 
Rodovia Raposo Tavares e de um Boule-
vard, mudanças no viário e canalização 
do córrego Potion. 
E dando continuidade ao programa, a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de 
Cotia elaborou um projeto de duplicação 
para a Avenida São Camilo, no trecho de 
420 metros entre os residenciais Palos 
Verdes e Alphaville. “Após analisarmos 
alguns questionários respondidos pelos 
comerciantes, empreendedores e pro-
prietários da região, percebemos que 
este trecho em referência não poderia 

ser esquecido”, explica José Roberto Ba-
raúna Filho, secretário responsável pela 
Pasta. Mas este, por ser um trecho de 
competência do município de Carapi-
cuíba, será tratado diretamente com o 
prefeito Marcos Neves. Até o fecha-
mento desta edição a reunião entre as 
duas Prefeituras ainda não havia sido 
agendada.
A população também está sendo ouvida 
para possíveis adequações ao projeto. 
Desde o início do ano, já houve dois en-
contros, e o próximo acontecerá no fim 
deste mês. Nas reuniões, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano apresenta o 
atual cenário da Granja Viana e região 
no que tange à qualidade do viário, cal-
çadas, áreas particulares abandonadas, 
lixo em calçadas, congestionamento, 
entre outros problemas e, na sequên-
cia, fala das sugestões para resolver os 

problemas, e é nessa parte do encon-
tro que a população pode opinar. Os 
presentes também respondem a um 
questionário sobre o programa.

parceria para novos 
caminhos Cotia discute com Carapicuíba 

uma possível duplicação de 
trecho da avenida São Camilo.

participe!
A terceira reunião do 
Revitaliza Cotia – Granja 
Viana será no dia 25 de abril, 
às 19h, no Restaurante Don 
Camillo (Avenida São Camilo, 
580). Todos os comerciantes, 
empreendedores e proprietários 
da Avenida São Camilo, 
Rua José Félix de Oliveira 
e Rua Ushima Kira estão 
convidados a participar! 



testes 
viários 
Devem ter início, em breve, os 
testes sobre a mudança de sentido 
em algumas vias para analisar 
o impacto, especialmente em 
relação aos reflexos causados 
pelo excesso de veículos que 
deixam e acessam a Rodovia 
Raposo Tavares. Uma das pro-
postas da Prefeitura para resol-
ver o trânsito entre a Rua José 
Félix de Oliveira e a Avenida São 
Camilo é a implantação de uma 
rotatória. Outra intervenção no 
local seria deixar a Rua José Félix 
de Oliveira com mão única no 
sentido Avenida São Camilo e a 
Avenida São Camilo, por sua vez, 
teria mão única sentido Rodovia 
Raposo Tavares. A Estrada Zuri-
que, que será pavimentada, além 
das ruas Roma, Dom Joaquim 
e Nova Amazonas serviriam ao 
tráfego interno.

projeto participativo

nova alça  
de acesso
Um grupo empresarial comprou duas gran-
des áreas na altura do retorno do km 23 
da Raposo Tavares, sentido São Paulo, ao 
lado do Walmart. 
Tratam-se das áreas onde existiam uma 
fábrica de sorvetes, Alaska, e a GE Water 
Equipamentos e Serviços de Energia e Tra-
tamento de Água, que possuía sua entrada 
principal na alça do viaduto. No local serão 
construídos dois blocos com aproxima-
damente 27.000 m2 de construção em um 
terreno de 31.000 m2.
Os engenheiros do grupo já entraram com 
o projeto de reforma de todo o empre-
endimento, porém tanto o DER como a 
Prefeitura de Cotia somente aprovarão a 
instalação das empresas após as melhorias 
exigidas, entre elas, a compensação de uma 
nova alça de acesso para o pontilhão e uma 
nova entrada para a Adib Auada (rua que 
passa por trás do Shopping Granja Vianna).

rEcanto são caMilo foi o local da sEGunda 
rEunião do rEvitaliza. Esta coM ProPriEtários 

E EMPrEEndEdorEs das ruas josé félix dE 
olivEira E ushiMa Kira, no início dE Março.

Como a proposta é elaborar um projeto 
participativo que atenda ao interesse 
da maioria, os participantes recebem 
um questionário com 27 perguntas. 
Entre elas, se é a favor de um projeto 
de revitalização para a Granja Viana, 
se apoiaria a retirada de árvores que 
estão impedindo a circulação de pe-
destres nas calçadas, se cederia 1,5m 
para a implantação de uma calçada na 
frente da sua propriedade e se estaria 
disposto a integrar seu imóvel em uma 

nova programação visual. No quesito 
segurança, se compartilharia suas câ-
meras de segurança em um projeto de 
monitoramento integrado com a Pre-
feitura. E importante: se é a favor da 
abertura dos bolsões para melhorar a 
capilaridade do sistema viário no cen-
trinho da Granja. “Este questionário 
e estas reuniões têm como finalidade 
afinar as ideias para a melhoria da re-
gião, com aprovação dos participantes 
no processo”, finalizou Baraúna.
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personalidade Gente 
que faz e 
acontece

exposição
Luiz Paulo Baravelli abriu o ciclo de exposições da Biblioteca Mário de Andrade 
em 2018. A Respeito da Proximidade ocupa, até 22 de abril, a Sala Oval e Sala 
Adjacente da Biblioteca, localizada na região central de São Paulo. Produzidas 
desde a década de 1980 até os dias atuais, as pinturas deste artista, que foi, 
inclusive, capa da edição de abril de 2007 da REVISTA CIRCUITO, fazem parte 
da série Caras, que começou a ser desenvolvida por ocasião da 41a Bienal de 
Veneza, em 1984, da qual participou. Estivemos lá para conferir, veja o vídeo 
e mais informações da exposição no QR Code acima.

Pegada 
gospel
O cantor e compositor Léo Maia 
está nos preparativos finais para 
lançar seu primeiro trabalho gospel, 
o CD Rei do Baile. Por enquanto, 
os fãs podem curtir uma palinha: 
Faça Valer, composta em parceria 
com Seu Jorge, já está disponível 
no YouTube. Ainda neste ano, Léo – 
que foi capa da REVISTA CIRCUITO 
em agosto – também vai partici-
par do show de 50 anos do Milton 
Nascimento e do projeto Som do 
Rock, em homenagem ao seu pai, 
Tim Maia.

de volta À granJa
O renomado chef francês Alain Uzan está de volta 
ao comando da cozinha do Félix Bistrot, restaurante 
que comemora, em 2018, 20 anos.

Jessica, neta do ex-pre-
feito de Cotia, Ivo Isaac 
Pires, ganhou a primei-
ra edição do programa 
gastronômico The Taste 
e, em seguida, empreen-
deu um restaurante em 
Caucaia do Alto, o Picles. 
Casada com Raony de 
Campos Malta, também 
morador do município 
há 27 anos, a chefe de 
cozinha acaba de tirar 
do “forninho” sua me-
lhor criação, a princesa 
Bella. Felicidades para 
a família!

chegou ao mundo
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De aluno da Faculdade Cásper 
Líbero a coordenador de produção 
da rádio, o granjeiro Leonardo 
Levatti foi quem produziu e 
comandou a festa dos 75 anos da 
Rádio Gazeta AM. O radialista e 
jornalista trabalhou ainda como 
repórter do programa Vem 
Comigo, do também granjeiro 
Goulart de Andrade.

bodas de 
brilhante

em hollywood
O curta View foi selecionado para um 
festival em Hollywood, o Beverly Hills 
Films. A granjeira Erika Slama fez a 
produção de casting e parte da equipe 
do filme.

prêmio internacional
O colecionador Maurício Marx participou do Amelia Island 
Concours d’Elegance, um dos mais conceituados eventos de 
antigomobilismo dos Estados Unidos. O granjeiro trouxe um 
prêmio para casa, graças ao Renault R8 Gordini 1965. O veículo 
pertenceu à Equipe Willys e, nos tempos áureos, foi pilotado por 
Emerson Fittipaldi, homenageado no evento e que fez questão 
de autografar o capô do automóvel. 

comunicação estratégica
O jornalista Pedro Ulsen acaba de lançar O Perfil do 
Gestor de Comunicação: Como Gerar Impacto e 
Promover a Sustentabilidade. O livro apresenta os 
elementos do atual profissional de comunicação, 
oferece um modelo de gestão e reúne entrevistas 
com diversos profissionais.

deixou saudades
De seu avó herdou não somente o nome, mas 
também a paixão por cavalos. Cavaleiro e 
instrutor de hipismo, Jose Canavo Neto 
acompanhou, por muitos anos, os atletas do 
Haras Buena Fortuna na iniciação ao esporte. 
Zeca, como era conhecido, foi baleado após um 
assalto em seu sítio, em Cotia. Partiu aos 63 anos, 
deixando muita saudade e ótimas lembranças. 
Seus cavalos já não terão mais seus saltos e sua 
sela já não será mais selada, mas sua clássica 
frase ficará para sempre na memória de seus 
amigos, familiares e alunos: “Nesse mundo 
temos que ter muita fé para continuar adiante”.
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social

1. 

3. 

5. 

7. 

9. 

2. 

4. 

6. 

8. 

10. 

1. O Studio 28, um novo conceito em 
estética, tatuagem e wellness coaching, foi 
inaugurado em 14 de março, no Centro 
Comercial D+.

2. A proprietária, Evelen Spilla, com Renata 
Ascencio, representante de vendas da 
CosmoBeauty.

3. Evelen com as amigas: a biomédica 
esteta Ana Paula Gonçalves e a enfermeira 
esteta Joice Albuquerque.

4. A Casa de Cultura Maison Culturelle 
Sandra Catrouxo realizou o Une Touche 
D’Art – Mulheres Artistas: Do 
Renascimento aos nossos dias. O evento 
abordou a luta e inserção das mulheres na 
arte e ainda contou com a exposição das 
telas da artista plástica Luciana Marcassa.

5. Para comemorar o Dia da Mulher, a 
dermatologista Larissa Viana e o pediatra 
Raphael Viana, da Clínica La Vienne, 
recebeu suas pacientes com um delicioso 
brunch e um mimo.

6. Pizzaria Di Toni abriu suas portas, em 8 
de março, para evento beneficente em prol 
da Anuepo, instituição de assistência social 
fundada por Pieter de Jong.

7. A pizzaria também é o palco, todas as 
quintas-feiras, da Live do grupo Negritude 
Junior. A festa de lançamento aconteceu no 
dia 22 de março e trouxe Neguinho da 
Beija-Flor para a Granja Viana.

8. Simone Sampaio, rainha de bateria da 
Dragões da Real, e todo seu gingado.

9. Rotary Clubes da região reuniram-se no 
Gramado Grill para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher. Na programação, 
palestras e homenagem às mulheres 
presentes. 

10. Na ocasião, o Grupo Coração Fraterno 
de Cotia fez a apresentação do projeto 
“Almofadas de Coração” e recebeu uma 
doação do Rotary Club de Cotia Granja 
Viana e do Rotary Club de Cotia Granja 
Viana Empresarial.
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11. 

13. 

15. 

17. 

19. 

12. 

14. 

16. 

18. 

20. 

11. Em uma cerimônia emocionante, na 
manhã de 4 de março, o Padre Pedro 
despediu-se da Paróquia Santo Antônio. 
Durante a Missa de Ação de Graças pelo 
tempo de missão do pároco, todas as 
comunidades católicas da região da Granja 
Viana, além de autoridades do município 
(como o prefeito Rogério Franco), 
prestaram suas homenagens ao sacerdote.

12. Tuca Miramontes, presidente da OAB 
Cotia, e sua esposa, Lena, participaram da 
missa.

13. No dia 24 de março, 120 pessoas 
aceitaram o convite da Vida— Casa de 
Apoio e foram prestigiar o 1o Jantar 
português da entidade, como Mara 
Gheneim, Angela Maluf, Confúcio 
Cavalcante e Marcela Oliveira.

14. Jorge Gaspar, Fabiane Stoll, Sumara 
Rovai e Miguel Pedroso.

15. A presidente da Casa de Apoio, Ana 
Catarina Mendes, acompanhada de Robson 
Dias, Fabrício Mendes, Esaú, Zilda Zagaia e 
Dedé. 

16. Torneio de tênis agitou o residencial 
Vintage Arte de Morar no mês de março. A 
dupla de pai e filho, Rubens e Wendell, 
garantiu o primeiro lugar. Em segundo 
lugar, Thiago e Rafael.

17. A Galeria de Arte e Fotografia Solange 
Viana apresenta, até 28 de abril, a 
exposição Parábolas, da artista granjeira 
Milenna Saraiva. A vernissage aconteceu 
em 24 de março, reunindo artistas e 
amantes da arte. 

18. Milenna entre as amigas Tânia França, 
Marianna Luca e Poliana Luca.

19. A jornalista Solange Viana, proprietária 
da galeria, com Sandro Beneduce e Maira 
Gaino.

20. Mestre em Literatura, a granjeira 
Mónica Palacios lançou livro sobre os 
principais medos das crianças. Na foto, a 
autora com os netos, que são fonte de 
inspiração para suas obras.



Estética

Com aS TemPeraTUraS mais amenas e menor exposição aos raios solares, esta época do 
ano é o melhor momento para realizar tratamentos de pele, que provavelmente ficou 
prejudicada com a exposição solar intensa, melhorar as estrias e, quem sabe, pôr um fim 
àquelas gordurinhas extras.
Com uma equipe multidisciplinar formada por médico, educador físico, nutricionista, 
tatuador e enfermeiro esteta, o recém-inaugurado Studio 28 traz para a Granja Viana um 
novo conceito em estética avançada, tatuagem e wellness coaching. “Nossa proposta é 
trazer a questão da estética e do embelezamento associada à qualidade de vida”, explica 
a enfermeira Evelen Spilla, que ao lado do marido, o médico William Andrade Teixeira, 
trouxe toda sua experiência com a WED Consultoria, empresa especializada em saúde e 
qualidade de vida in company, para este novo empreendimento.
A proposta é tão inovadora que combina conhecimentos de Life Coaching, de ciências 
comportamentais e da área de promoção da saúde e bem-estar com os mais modernos 
tratamentos. Destaques para micropigmentação, tratamento rejuvenescedor íntimo e 
o Método Burn, criado pela dra. Giovanna Kaadi. Mas antes de qualquer tratamento, a 
pessoa passará por uma avaliação.
“O wellness coaching é um processo que traz esta reflexão e também a oportunidade de 
cuidarmos melhor de todas as partes que não estão recebendo a atenção que merecem”, 
completa a profissional. Além de focar no desenvolvimento de hábitos e práticas mais 
saudáveis dos pontos de vista físico, espiritual e emocional, a metodologia trabalha aspec-
tos relacionados à qualidade dos relacionamentos e da comunicação inter e intrapessoal 
e dos sentimentos, de modo que a pessoa possa conhecer melhor sua essência, realinhar 
o que está fora de lugar e curar sua vida de verdade. “Primeiro, dentro. E depois, fora”, 
finaliza Evelen. Afinal, saúde é bem-estar, qualidade de vida e independência.

novos cuidados!
nova estação,

Você sabia que temperaturas mais baixas favorecem tratamentos estéticos? a hora é 
agora! e o recém-inaugurado Studio 28 traz um novo conceito em estética avançada, 
tatuagem e wellness coaching para a Granja Viana.

Jornada wellness
Baseada em dados da organização 
mundial de saúde (oms), que 
defende que a prática de atividade 
física moderada e constante e uma 
alimentação balanceada de acordo 
com as necessidades de cada 
indivíduo são um remédio natural e 
eficaz para se obter saúde e 
longevidade, o wellness coaching 
trabalha seis dimensões. a dimensão 
corporal ajuda a pessoa a se 
empenhar para construir força, 
flexibilidade e resistência física, ao 
mesmo tempo que toma precauções 
médicas para concluir a jornada com 
sucesso.
a dimensão emocional trabalha os 
conceitos de autoconfiança, 
autoestima e autocontrole com foco 
nos relacionamentos intra e 
interpessoal, enquanto a dimensão 
ocupacional trata da formação e do 
desenvolvimento profissional, 
procurando a realização, o 
aprimoramento e o reconhecimento 
pessoal e profissional. 
Fomentar o senso crítico, a 
curiosidade e a criatividade na busca 
de novos horizontes, descobrindo o 
potencial de compartilhar seus dons 
com outros. esse é o objetivo da 
dimensão intelectual que contempla 
as atividades criativas e mentalmente 
estimulantes. e a dimensão social 
trabalha a comunicação e o 
relacionamento com familiares, 
amigos e com a comunidade em que 
a pessoa vive. e, por fim, a dimensão 
espiritual vai desenvolver os valores 
que intentam dar sentido à vida ou 
explicar-lhe a origem, ajudando o 
indivíduo a enfrentar momentos 
difíceis e a buscar um novo caminho, 
quando necessário.



reJuvenescimento íntimo
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
alterações na saúde sexual podem interferir 
diretamente na qualidade de vida do indivíduo. 
Estudos mostram que mulheres que apresentam a 
autoimagem genital negativa reportam quadros 
depressivos e de angústia em relação à vida sexual, 
enquanto mulheres que possuem autoimagem 
genital positiva apresentam uma melhor saúde 
sexual, principalmente quando relacionada ao 
desejo e à satisfação.
O Studio 28 associou dermocosméticos clínicos ao 
laser e à radiofrequência, buscando um tratamento 
multifuncional diferenciado da região genital de 
homens e mulheres. Dermocosméticos que atuam 
por meio do estímulo da produção de colágeno e 
elastina, melhorando a textura epidérmica, 
clareando globalmente a região inguinal/vulvar e 
perianal, proporcionando uma pele mais hidratada, 
homogênea, clara e suave ao toque.
O objetivo é melhorar a aparência da região 
genital, na redução da flacidez tissular dos 
grandes lábios, clareamento de virilhas e região 
perianal.

aparelho faz  
(quase) tudo
Light Pulse é um aparelho de luz 
intensa pulsada (IPL) que incorpora as 
mais recentes tecnologias e garante 
maior eficiência, conforto e segurança 
nos tratamentos de epilação, acne e 
suas cicatrizes, rejuvenescimento, 
rugas, manchas e terapia vascular. É 
uma opção segura de tratamento, um 
recurso fototerapêutico não ablativo e 
sem período de recuperação.
Para garantir o conforto durante a 
aplicação, o equipamento possui o 
sistema Cryocooling (resfriamento 
eletrônico a água e placas de peltier), que 
remove o calor da superfície da pele, 
aumentando o bem-estar do cliente. 

menos dor
Para a realização da micropigmentação 
de sobrancelhas, o espaço trouxe uma 
inovação: a associação do laser, alta 
frequência e led para uma 
micropigmentação com menos dor. 
Este protocolo associa a alta 
frequência com sua ação bactericida e 
o uso da tecnologia do aparelho 
Fluence, da HTM, com as terapias do 
Laser e Led e as ações de analgesia e 
reparação tecidual, além de drenagem 
linfática da rede ganglionar. Estas 
ações pré e pós micropigmentação 
minimiza a dor durante o tratamento e 
melhora a recuperação da pele.

estilo e técnica
A tatuadora Letícia Spilla traz os estilos Minimalista, Old School , New School, aquarela 
e mandalas em seus trabalhos realizados no Studio 28, fazendo desenhos exclusivos 
de acordo com o gosto do cliente. “A tatuagem está presente na minha vida desde a 
adolescência. Sempre gostei e apreciei como nossos corpos se transformam em obras 
de arte a partir da tatuagem”, comenta. E o universo da estética permite à tatuadora 
inovar com a tecnologia dos cosméticos para a tatuagem e micropigmentação, visando 
sempre ao bem estar do cliente

para acnes
O tratamento que o Studio 28 trouxe para esta patologia 
cutânea crônica associa Laser e o peeling em camadas 
fotopotencializado (Acne Spec Force Led), que atua com 
diversos mecanismos de combate estimulando o estrato 
germinativo, aumentando o turnover epidérmico e 
promovendo o afinamento e a descamação da pele dia 
após dia. 
A aplicação do LED Azul promove a descontaminação 
(eliminação da bactéria Propionybacterium acnes), auxilia na 
oxigenação e na regeneração do tecido. O Laser vermelho, 
por sua vez, tem ação anti-inflamatória e analgésica. Além de 
acelerar a multiplicação celular, os feixes de luz agem 
favoravelmente na recuperação da pele acometida pela acne. 

a técnica que 
queima gordura 
e a transforma  
em energia!
o método Burn®, criado pela dra. 
giovanna Kaadi, é uma técnica que 
promove a lipólise, a queima de 
tecido adiposo (gordura) e a 
desintoxicação do organismo por 
meio de perda de líquidos e fluidos 
acumulados nos tecidos corporais. 
o método faz uso de um conjunto 
de técnicas, como o ultrassom 
cavitacional, a manta térmica, os 
dermocosméticos nanovetorizados 
e técnicas de massagem. 
Com esse método é possível 
perder 10 cm e 1 quilo (ou mais) 
desde a primeira sessão. É 
altamente indicado para queima de 
gordura localizada e redução de 
peso, melhora significativa da 
celulite e diminuição da retenção 
líquida no organismo.

studio 28
Endereço: Centro Comercial D+ 
Av. José Giorgi, 280 – salas 28 e 29 
Tel.: 4551-1402 
Horário de funcionamento:  
de segunda à sexta, das 9h às 20h;  
aos sábados, das 9h às 16h 
www.instagram.com/_studio28/
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Cotidiano
O que você estava fazendo? - O poder da memória afetiva, lembranças que 
cada um de nós tem que são guardadas no inconsciente para ser saboreadas 
quando nos convém.

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

oNde VoCê eSTaVa e o qUe eSTaVa FazeNdo? 
Quando algo marcante acontece, nos 
toca e nos emociona, nossa memória 
afetiva registra de forma indelével. E 
essa pergunta nos faz refletir e sen-
tir a emoção do momento passado de 
forma presente. Cora Coralina, a poe-
tisa goiana, definiu a memória afetiva 
muito bem nesses versos: “Sou feita 
de retalhos. Pedacinhos coloridos de 
cada vida que passa pela minha e que 
vou costurando na alma. Nem sempre 
bonitos, nem sempre felizes, mas me 
acrescentam e me fazem ser quem eu 
sou. Em cada encontro, em cada contato, 
vou ficando maior. Em cada retalho, 

uma vida, uma lição, um carinho, uma 
saudade. Que me tornam mais pessoa, 
mais humana, mais completa”. Nos-
sa memória afetiva guarda imagens, 
sabores e cheiros da infância em um 
HD potente, capaz de sobreviver mes-
mo a chuvas e trovoadas. Lembro-me 
com detalhes algumas dessas cenas 
preservadas neste HD. Quem não se 
lembra do cheiro da comida na casa 
da vovó? E onde estava e o que estava 
fazendo quando um fato importante e 
prazeroso aconteceu? A primeira vez 
que você viu o Brasil ser campeão do 
mundo? Onde você estava? A queda 
do muro de Berlim? E quando aquele 

seu candidato a presidente ganhou? 
Quando seu time foi campeão do mun-
do? (não vale o Palmeiras, pois ele não 
tem mundial). Lembro-me quando ouvi, 
pela primeira vez, a canção Hey Jude, 
um clássico dos Beatles, que me mar-
cou para sempre. Namorava a bordo 
de um Gordini (quem se lembra desse 
carro?). Foi um momento inesquecível. 
E quando você soube que entrou para 
a faculdade, ou foi aceito naquele tão 
desejado emprego? Primeiro amor e 
beijo arrancado da(o) namorada(o) ficou 
marcado para sempre. Lembra-se do 
primeiro dia na escola? Da professora 
querida, e quando conseguiu se equilibrar 
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R. José Félix de Oliveira, 1401 – loja 12 
Granja Viana – tel. 4321-2066

Sob nova direção

Almoço com opção fit
Salgados – sobremesa exclusiva

produtos gourmet

Venha nos conhecer!

Atendimento com qualidade

la

RESTAURANTE

e rotisserie

e andar sozinho(a) de bicicleta? E o 
primeiro tombo, o primeiro porre e 
a inevitável ressaca? Primeiro carro, 
casamento, nascimento de filhos, dos 
netos, são várias as lembranças que 
cada um de nós tem e as guardamos no 
inconsciente para saboreá-las quando 
nos convém. São delícias que tornam 
nossa vida mais feliz. E a memória 
afetiva é muito poderosa! Pois, onde 
você estava e o que estava fazendo em 
abril do ano 2000, quando leu a pri-
meira edição do então Jornal Circuito 
da Informação? Eu me lembro bem. 
Peguei-o com curiosidade na guarita 
do condomínio e li com satisfação e 

prazer. Sempre achei que a Granja 
e região mereciam uma publicação 
de qualidade para expressar nossas 
demandas, preservar nossa história, 
defender nossos interesses e divulgar 
as novidades. A partir daí, acompanhei 
esta trajetória de perto, até ser convi-
dado a escrever essa coluna mensal. 
“Crazy crise” foi minha primeira coluna 
publicada aqui, já REVISTA CIRCUITO. 
Lá se vão muitos anos e, infelizmente, 
continuamos convivendo com crises 
e mais crises. Tive muita emoção e 
satisfação ao vê-la publicada e, a partir 
daí, passei a fazer parte da CIRCUITO 
nesses anos de vida. País difícil para 
empresários e empreendedores, mas 
a REVISTA se superou e atingiu sua 
maioridade, cheia de energia, indis-
pensável e se renovando sempre. Ao 
completar seus dezoito anos, parabéns 
a REVISTA CIRCUITO e a toda a equipe 
que a mantém jovem e imprescindível! 
Ela faz parte da nossa vida!

“País difícil para empresários e 
empreendedores, mas a REVISTA 

CIRCUITO se superou e atingiu 
sua maioridade, cheia de energia, 

indispensável e se renovando sempre”

a PriMEira coluna 
dE Marcos sá foi 

Publicada na 
Edição 50, EM 

novEMbro dE 2003
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arte observada  
No mês em que a REVISTA CIRCUITO completa 18 anos, apresentamos um 
artista que começou a pintar há exatamente 18 anos: Ricardo Cherbeluka.

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

a reViSTa CirCUiTo ComPleTa 18 aNoS 
de idade! Para comemorar esta data 
especial, apresento um artista que 
começou a pintar há exatamente 18 
anos também: Ricardo Cherbeluka. 
Nascido em São Paulo, em 1978, hoje 
trabalha em seu estúdio, localizado na 
cidade de Cotia. O artista, já conhecido 
nos círculos artísticos só como Cher-
beluka, tem um currículo extenso e 

vem traçando sua trajetória de forma 
brilhante. Com Licenciatura em Artes 
pelo Colégio Claretiano, formado em 
Artes Plásticas pela Faculdade Paulista 
e com uma grande lista de cursos e 
workshops extracurriculares dentro 
e fora do Brasil, é representado pela 
gigantesca Galeria André, pelo Espaço 
Paulista de Arte e outras galerias. 
Premiado em salões internacionais, 

possui obras no acervo do Centro 
Cultural Pedro Bortolosso (Secretaria 
de Cultura do Município de Osasco/
SP) e Museu Casa de América – Madri, 
Espanha. Algumas de suas pinturas a 
óleo hoje fazem parte de acervos na 
Itália, EUA, França, Canadá, China, 
Espanha, Argentina e Brasil. Lecio-
nou Artes na Academia Paulista de 
Artes e Educação Artística na Funda-
ção Instituto Tecnológico de Osasco. 
Promove, também, workshops no 
Brasil e exterior.
Nina Simone, uma vez, disse que “é 
dever do artista refletir o espírito 
do tempo em que ele vive”. Os traba-
lhos de Ricardo realizam justamente 
essa função ao tratarem de diversos 
assuntos e situações que ganham 
especial força em suas telas. Suas 
obras impactam tanto visualmente 
quanto esteticamente. No passado, 
transitou por diversos temas que 
denunciam as condições socioeco-
nômicas do Brasil. Hoje, o universo 
urbano é a inspiração para o artista. 
Em seus trabalhos mais recentes busca 
aquilo que há de lúdico na cidade de 
São Paulo. Cherbeluka retrata com 
precisão as paisagens da cidade com 
um estilo próprio e único. No seu 
universo, a grande selva de concre-
to fica mais romântica, mais calma 
e muito mais bonita. Nada escapa 
ao seu olhar artístico: as ruas e os 
túneis, os carros e o trânsito, a arte 
e a até pichação nos muros são os 
protagonistas. A cada quadro, nosso 
olhar sobre o espaço se renova. Isso 
é consequência de uma inteligência 
visual aprimorada pela maneira como 
vê o mundo. Seu olhar encontra a 
beleza e a criatividade nos espaços 
mais díspares, dentro do princípio 
de que cada nova pintura é a forma 
de enfrentar e solucionar questões 
estéticas e sociais. 
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Vamos oBserVar
Cherbeluka 
Túnel da Rebouças, 2018
Óleo sobre painel
140 x 120 cm

A obra Túnel da Rebouças é umas das 
mais recentes criações do artista. Em 
seus imponentes 140 x 120 centímetros, 
retrata um espaço facilmente reconhecí-
vel por quem mora em São Paulo. Quem 
nunca ficou preso no trânsito da Ave-
nida Rebouças? É como se aquele túnel 
nos obrigasse a parar no meio do caos. 
Mas, ao contrário destes desconfortos 
cotidianos, esta obra nos transmite 
uma paz e serenidade estranhas. Esta 
transformação feita pelo artista mostra 
o poder que a arte tem, o poder que um 
olhar diferente tem. 
Cheberluka tem como inspiração 
artística ninguém menos que Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn, considerado 
um dos maiores nomes da história da 
arte europeia e o mais importante da 
história holandesa, visto por alguns 
como o maior pintor de todos os tempos. 
Conseguimos reconhecer traços desta 
admiração na paleta de Cherbeluka. O 

uso de cores complementares tênues 
que remetem à pintura clássica cria 
um contraste interessante nas imagens 
contemporâneas que escolhe retratar. 
Nesta obra a evidente paleta com tons 
enferrujados e azuis pastel embelezam 
um espaço que é totalmente ignorado 
por milhares pessoas que por lá passam 
todos os dias. 
A perspectiva é outra técnica clássica 
também bastante usada no conjunto da 
obra do pintor. Desde o seu surgimento, 
na Renascença, quase toda pintura obe-
decia a esse método de representação. 
A perspectiva é um expediente geomé-
trico que produz a ilusão da realidade, 
mostrando os objetos no espaço em suas 
posições e tamanhos corretos. Na obra 
sobre a qual discorro, a perspectiva lin-
damente usada, além de literalmente 
nos carregar para dentro do túnel jun-
to aos carros, demonstra a habilidade 
técnica do artista. Pintar não é uma 
atividade repetitiva na qual somente a 

prática oferece respostas. O exercício 
permanente torna o criador cada vez 
mais preparado para enfrentar os mais 
diversos desafios, seja em temas, cores 
ou formas. O que existe nesse processo 
criativo é a fusão de alguns elementos 
importantes que vão se articulando e 
acumulando com a experiência e a prática 
adquiridas. Por um lado, existe o viven-
ciar dos elementos pintados; por outro, 
o estudo e o desenvolvimento de uma 
técnica apurada ao longo do tempo. O 
artista engajado e apaixonado pelo que 
faz está sempre buscando seu aprimo-
ramento. Cherbeluka é a prova de que 
a arte é uma jornada para os fortes, que 
não desistem e que nunca se cansam. 
Esta e outras obras inéditas do artista 
estarão expostas em sua primeira expo-
sição individual do ano, na galeria Glen 
Arte, na Aldeia da Serra, em Barueri. 
O artista também participará de uma 
exposição coletiva na Galeria André em 
junho deste ano.

“Seu olhar encontra  
a beleza e a criatividade nos 

espaços mais díspares”

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
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Para conhecer a fundo a alma do ator Caio Castro, na intimidade 

mesmo, é preciso se desapegar da ideia de um galã de fraque, em 
eventos requintados entre quatro paredes. Seu coração bate mais 
forte pela origem francesa do termo, galant (divertido, vivaz), desde 
que, com 8 meses de idade, já acampava na Praia da Baleia, em São 
Sebastião. Neste exato abril, enquanto revelamos aqui como des-
vendar seu espírito, ele está em algum ponto da Europa praticando 
esportes radicais com a expedição aventureira Nomads, comandada 
por ele, pelo artista plástico granjeiro João Possos (JP) e o fotógrafo 
e filmaker volta-redondense Matheus Coutinho. 

O trio deixou de lado as pranchas, câmeras e gorros para esta entre-
vista exclusiva com a CIRCUITO, por vídeo do WhatsApp, enquanto 
esperava em Portugal a chegada do motorhome que lhes servirá de 
casa por oito meses e os levará à Copa do Mundo da Rússia. “Como 
os nômades, estamos buscando nossa sobrevivência, e ela é fazer 
esportes radicais ao redor do mundo”, explica Caio, que, fiel ao ideário, 
internou-se em aulas de esgrima e equitação para viver no ano pas-
sado o D. Pedro I da novela Novo Mundo.

Mas agora radicalismo pouco é bobagem. Os três viajan-
tes integram um grupo de 70 paraquedistas e, nessa viagem, 
planejada desde o ano passado, querem praticar dezenas de 
esportes que convocam frio na barriga, sem contar aventuras 
impetuosas, como descer uma montanha rolando dentro de 
uma bolha de plástico, e se internar num resort de esportes 
radicais, o Área 47, na Áustria. Serão, ao todo, 38 países. “Que-
remos inspirar as pessoas a ter experiências, mostrar que é 
possível, e que isso faz um bem danado”, diz o galã, com 16 
milhões de inspirados seguidores no Instagram.

A trupe está preparando projetos audiovisuais que ainda não 
revelam, mas que já reúnem dezenas de horas de filmagens. 
Contam apenas o resumo da ópera: querem marcar um estilo 
de vida, um jeito de ser feliz olhando os desafios de frente, 
olho no olho. Assim como acontece nessa viagem, cheia de 
imprevistos e “perrengues”. É com prazer que apresentamos 
ao leitor da CIRCUITO o jeito de ser feliz dos Nomads:

Capa
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1. Caio Castro e o motorhome; 2. Matheus 
Coutinho registrando as imagens da 
viagem; 3. Os amigos em momento relax, 
numa tenda em Marrocos; 4. Diário de 
bordo; 5. Snowboard radical em 
Chamonix, nos Alpes franceses.

Capa

de onde veio o nome da expedição de 
vocês, Nomads?

Caio Castro: Nômades são pessoas que 
se locomovem para buscar sobrevivência, 
e é isso o que a gente está fazendo. Nossa 
sobrevivência é o esporte, vivemos para 
isso e vamos busca-lo onde estiver, na 
África, Europa, Ásia, Oceania, não importa. 
Estamos buscando nossa sobrevivência, 
e ela é fazer esportes radicais ao redor 
do mundo.

Como surgiu a ideia de percorrer 38 
países de motorhome?

Caio: Quando fiz minha primeira expe-
dição de carro, vindo de São Francisco para 
o Brasil dirigindo com mais dois amigos 
(Anderson Valsoni e Rodrigo Macaco). Na 
verdade, era um sonho do Macaco, ele 
jogou essa ideia no ar e eu peguei. Te-
mos uns vídeos, mas não era uma capta-
ção profissional como estamos fazendo 
agora. Mas deu para ver que era muito 
mais tranquilo do que a gente imaginava. 
Quando eu voltei para o Brasil, pensei: 
Cara, eu amo muito o que eu faço, eu amo 
muito meu trabalho, mas eu amo muito 
viver também, sabe? Amo muito conhecer 
lugares e sou apaixonado por desbravar, 
eu tenho esse espírito de alma livre, assim 
como esses meninos que estão comigo, 
o Matheus e o JP, e somos muito unidos, 
a gente compartilha do mesmo estilo de 
vida e vontade, então, por que não fazer 
isso de uma forma profissional?

e qual é a proposta?
Caio: Inspirar as pessoas. Nosso principal 

objetivo é mostrar para as pessoas que 
isso é possível, e que faz um bem danado. 
Muitas pessoas têm medo de se arriscar, 
de trocar o conforto do trabalho para vi-
ver esse estilo de vida, mesmo que seja 
esporadicamente.

então dá a dica: quem quiser fazer uma 
viagem como essa, começa por onde?

Caio: A primeira coisa é na cabeça. Tem 
de girar a chave dentro de si. Estou a fim 
de abdicar de ganhar dinheiro? Estou a 
fim de dar um tempo na minha carreira? 
Estou a fim de, de repente, perder o meu 
trabalho em troca de experiência de vida? 
Quero ser mais e ter um pouco menos? 
Acho que esse é o primeiro passo. 

Você optou por correr esse risco com 
a Globo, não é?

Caio: Há quatro anos, optei por fazer isso 
(não manter contrato fixo) para realmente 
poder viajar mais, viver mais. Eu sei que 
a Globo, como qualquer outra empresa, 
procura uma produtividade dos seus fun-
cionários, procura e espera uma escala 
de produção. Só que eu não trabalho com 
escala de produção, eu tenho um trabalho 
muito manual, muito artesanal, preciso 
de tempo para oxigenar a minha cabeça, 
para conhecer as minhas vontades, para 
pensar. Eu preciso de mais tempo para 
mim do que eles me dão, para fazer um 
outro tipo de produção e de trabalho. 

João Possos (JP): O legal é que temos vários 
amigos que estão fazendo isso. Inclusive, 
um amigo da Granja Viana juntou 100 mil 
reais para viajar durante um ano, ele e a 

namorada, também nesse estilo, só que 
para a Ásia. É como o Caio falou, tem de 
estar totalmente disposto a se desafiar, 
sair do seu trabalho, ou temporariamente, 
e sentir essa emoção e esse desafio que 
queremos passar para as pessoas.

Caio: O que a gente quer dizer é que 
ter experiências intensas, viver de forma 
intensa os lugares e praticar esportes que 
nos façam sentir vivos é algo totalmente 
possível. Na verdade, eu só consigo viver 
dessa maneira. Se eu não tivesse esse es-
tilo de vida, não estaria vivendo, estaria 
sobrevivendo. 

mas não é para todo mundo, ou é?
Caio: É para muito mais gente do que 

você imagina.
Matheus Coutinho: É claro que há pessoas 

que não conseguem armar um esquema 
desses, mas elas podem perceber que é 
possível viver no seu emprego com um 
lifestyle diferente. Mesmo trabalhando em 
um escritório, podem ter um estilo de vida 
diferente no vestir, no andar, no praticar 
esportes e, com isso, inspirar outros. A 
ideia da nossa trip, com esses vídeos, essas 
imagens explosivas, é dizer o seguinte: se 
você quer ser líder dentro da sua empre-
sa, quer fazer a diferença, levante de sua 
cadeira e vá fazer, faça uma experiência 
nova. Nesse sentido, o esporte empurra 
a gente. E o que estamos descobrindo é 
que isso não tem relação com o Caio ser 
ator, o JP artista e o Matheus fotógrafo, 
porque alguém pode dizer “pô, esses caras, 
eles podem muito bem largar o trabalho 
deles...”, não! Na verdade, qualquer um 

1. 

2. 
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pode optar por ter essa experiência e co-
lher as vantagens para a vida pessoal. É 
uma questão de querer e fazer acontecer.

a expedição tem vários patrocinadores. 
está se bancando?

Caio: Pois é, ela tem um custo alto. Eu e 
os meninos pensamos numa maneira de 
viabilizar esse projeto, então fiz alguns 
trabalhos voltados para captar para essa 
viagem. Acredito que os moleques também 
fizeram isso, trabalharam dobrado antes 
da viagem para poder, também, arcar com 
os custos. Mas o planejado deu certo.

JP: Acho que tem de falar da importância 
do planejamento. Para quem pensa que 
deu certo porque o Caio é ator e tal, ou 
porque os outros são artistas etc., não. 
Tenho vários amigos que montaram um 
projeto superbacana, ganharam patrocí-
nio e estão fazendo acontecer. As pessoas 
não podem ter medo de apresentar um 
projeto, porque, se for bom, dá para ser 
feito, mas é preciso tirá-lo da cabeça e o 
pôr no mundo.

Por que um motorhome?
JP: Primeiro, o Caio já tinha feito aquela 

viagem dos Estados Unidos para o Brasil. 
E, segundo, não era para viajar de avião. A 
ideia era morar mesmo num motorhome, 

fazer o que quisesse, na hora em que qui-
sesse, dentro de um carro onde estaríamos 
morando, sem depender de hotel e avião. 
É muito mais onda, a gente montou o mo-
torhome inteiro, colocou ele preto fosco, a 
roda preta, dentro parecia um consultório, 
mas a gente pôs outra cor.

Caio: O nosso motorhome é de uma 
empresa brasileira chamada Motor Trai-
ler. Ele já vem adaptado ao que vinha na 
nossa cabeça.

Matheus: Não tem nada a ver com os 
motorhomes que a gente vê aqui na Europa, 
que são brancos, totalmente padrão. O 
nosso negócio é ter estilo em tudo.

JP: Além de trazer essa ideia de que é 
possível fazer isso, também queremos to-
car o nosso próprio projeto. Queremos 
instituir uma marca.

Matheus: Queremos o nosso rolê do 
nosso jeito, a gente quer ser estileiro, 
entendeu? (risos)

Como é o patrocínio? Vocês têm de usar 
uma roupa ou óculos específicos?

Caio: Sim, eles estão pagando a viagem, 
e são equipamentos que têm a ver com a 
prática esportiva, que é o que viemos fazer. 
Esse lifestyle que tenho, que nós temos, 
isso me rende um patrocínio internacional 
da GoPro, a câmera. Eu sou adepto deles 
há dois anos e tenho suporte para caçar 
esportes radicais. Automaticamente, isso 
gera um conteúdo para gente e para eles 
também. Então, é uma maneira animal de 
conhecer o mundo. 

JP: Pois é, na verdade, por enquanto 
cada um está usando dois pares de roupa 
porque está tudo no nosso motorhome, 
que atrasou e ainda está no Brasil por pro-
blemas burocráticos. Estamos tendo de 
nos virar com esses dois pares, lavando, 
passando, é um perrengue porque está 
tudo no motorhome. 

lembra-me aquele filme a Volta ao 
mundo em 80 dias, cheio de imprevistos.

Caio: Pois é, se não houvesse os pro-
blemas, não seria aventura. E aí que está 
a graça, enxergar esses pequenos deslizes 
e contratempos como parte da viagem. 
Estamos viajando da nossa maneira, e isso 
é parte da viagem, mesmo.

JP: Nós compramos passagem casando 
com a chegada do motorhome, mas como 
tivemos os problemas com a burocracia, 

3. 

5. 

4. 
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refizemos o planejamento. E o que pen-
samos foi: não vamos ficar parados, va-
mos para Marrocos, alugar um carro, nos 
aventurar, e foi o que aconteceu. Meu, se 
eu te contar, a gente até invadiu antena 
para saltar (risos).

que tal o marrocos? o que um brasi-
leiro tem para descobrir ali?

JP: Cara, é uma cultura totalmente 
diferente. 

Caio: É uma cultura muito fechada, re-
ligiosamente falando. O lado social, um 
país que passa necessidades financeiras, 
você vê no comportamento das pessoas, a 
quantidade de pessoas pedindo dinheiro, 
o escambo ali... uma simples informação 
que você pede, isso é cobrado. A gentileza 
custa, entendeu? 

JP: Mas quanto ao lugar, não tem o que 
dizer. Conhecemos lugares maravilhosos, 
fizemos muito esporte radical, kitesurf, 
quadriciclo, moto. E tem altos e baixos. No 
primeiro lugar ao qual fomos, as pessoas 
nos trataram super bem, super hospita-
leiras. Mas piorou quando fomos para 
Marrakesh...

Caio: É, dá a impressão que em alguns 
lugares 90% da população vive de pedir 
grana por informação. Para trocar o copo 
de chá, se você está com frio, eles cobram 
por isso. É obvio que a renda per capita do 
país, o governo, e a condição econômica 
obrigam as pessoas a tomarem uma atitude 
para poder sobreviver. Mas para quem é 
de fora viver isso por muito tempo enche 
o saco. Depois de quinze dias, chegou o 
momento em que, tipo assim, não estou 
mais aguentando ficar aqui (risos).

Matheus: É um clima muito pesado, sabe? 
Você se sente querendo fugir das pessoas 
no meio da rua. Deu para ver que somos 
bons mesmo. Isso tudo acontecendo logo 
de cara. Se a gente não saiu na porrada foi 
porque somos bons.

Caio, na volta para Portugal, o pessoal 
te reconheceu da novela, quando fez 
o d. Pedro?

JP: Pô, ficam parando ele no shopping, 
impressionante.

Caio: Sim, aqui eles curtem muito no-
vela e acho que já é a quarta novela minha 
que passa aqui. Sair do meu país e ter essa 
atenção, as pessoas te parando, é muito 
engraçado e doido isso.

Vocês estão filmando? o que vai ser 
depois, quando editarem as imagens? 

Caio: A ideia é captar o máximo possível. 
Não temos nenhuma obrigação formal 
ainda, nada fechado sobre como distribuir 
essas imagens, mas é muita imagem boa. 
A ideia é fazer um documentário, mas da 
melhor maneira possível, então não temos 
data para nada nesse sentido ainda.

Como vocês definem como vai ser o 
conteúdo visual da viagem?

Matheus: Antes de vir para esse projeto, 
eu o estudei inteiro cinco vezes. O que eu ia 
fazer e o que os meninos queriam de mim, 
porque eu estou aqui para captar e gerar 
conteúdo. Todos os três falam e escutam 
bastante, então criamos uma linguagem 
de como gravar e executar. Optamos por 
manter, cada um, o seu estilo. O Instagram 
do Caio tem a cor dele, assim como o do 

JP e o meu, mas, apesar disso, o nome que 
predomina é o do projeto, Nomads. Não 
há um na equipe que é mais que o outro, 
cada um aqui é fera no que faz e assim 
vamos indo.

mas qual é a pegada dos vídeos? É tu-
rismo, aventura, reportagem, música?

Caio: É lifestyle.
Matheus: É muita imagem plástica, com 

um apelo visual muito forte. Estamos tra-
balhando com uma leitura de imagem de 
muita qualidade. É para que a pessoa que 
está assistindo fale assim: uau, quero viajar 
também. Na edição usamos muita trilha, 
muito efeito sonoro. Queremos que a pessoa 
sinta o vento que está passando ali, então 
vamos sonorizar o vento e o barulho dos 
pássaros. Quando estávamos no deserto, 
tinha uma galera tocando música típica 
deles, eu comecei a gravar, e quando olhei 
para o outro lado o Caio também estava 
gravando. Então, os vídeos vão ter riqueza 
de detalhes. As fotos já estamos soltando 
no Instagram.

JP: E as pessoas que veem as imagens 
perguntam se temos uma câmera cine-
matográfica (risos). Cara, estamos com 
uma câmera de mão, uma DSLR (Digital 
Single Lens Reflex), uma GoPro, coisa à 
qual todo mundo tem acesso, é muito a 
nossa criatividade. 

6. 

7. 
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dá pra ver que tem algum filtro nas 
fotos, às vezes...

Matheus: Depois rola, no máximo, al-
gum tratamento de cor. Eu sou publicitário 
e meu pai tem uma produtora, então eu 
trabalho com isso desde moleque, e te-
nho formação em cinema também. Meu 
trabalho sempre foi muito profissional, 
voltado para a publicidade, então estou 
trazendo essa estética e aplicando para 
o lifestyle.

ou seja, vocês vão ter um material que 
pode ser utilizado depois em várias 
frentes...

Matheus: Exatamente! Tem amigos 
meus que têm banda e falaram: cara, eu 
daria tudo para ter um vídeo de vocês com 
minha música por cima, tem tudo a ver. 

Como o pessoal está reagindo a isso 
tudo nas redes sociais?

Matheus: Eles estão loucos.
JP: Eles estão pirando, principalmente 

nessa questão da nossa proposta de lifes-
tyle. Eles perguntam muito, como foi que 
surgiu a ideia, a questão das fotos, que tipo 
de filtro usa. Estão bastante apreensivos, 
e toda hora tem gente pedindo coisa nova.

Caio: Tudo. Querem conteúdo, querem 
saber qual é a roupa que a gente usa, qual 
é o equipamento. 

Matheus: Falam tipo assim: tem uma 
amiga minha que quer ir para o Marrocos 

e quer saber como são as pessoas, os lu-
gares, que câmera estou usando, se estou 
usando filtro ou não, por que eu estou numa 
foto e o Caio não apareceue por aí vai. E é 
online, eles querem estar aqui por meio 
das redes sociais.

quantos seguidores vocês têm nas re-
des sociais?

JP: O Nomads, em três semanas, juntou 
mais de 21 mil.

Matheus: Eu tenho 12 mil, o JP está com 
10 mil e o Caio tem 16 milhões. 

16 milhões? e você fica olhando o que 
a turma toda fala?

Caio: Claro que olho! Converso com as 
pessoas, respondo a alguns comentários, 
às vezes, para saber o que as pessoas es-
tão achando dos temas atuais. Não falo de 
política nem de nada nesse cunho, por-
que esse é um assunto muito delicado. 
Eu não quero dar pitaco onde não existe 
uma conversa. Falar de política, de futebol 
ou de religião, você fala com pessoas que 
são muito conhecidas, ou que têm muito 
conhecimento a respeito. São assuntos 
que eu não pretendo colocar em pauta 
ou levantar bandeira. O que eu falo mais 
é dos assuntos nos quais eu me encaixo 
profissionalmente, no meu trabalho ar-
tístico e em coisas pessoais minhas.

e quem é o público-alvo do projeto 
Nomads?

Caio: O Nomads fala para quem tem 
vontade de viver, de conhecer o mundo, 
para quem tem gana por vida, para quem 
tem essa curiosidade como nós temos. 
Isso não restringe sexo, idade, de maneira 
nenhuma, é para homens e mulheres de 
qualquer idade.

e para vocês rolou os haters?
Caio: Muito pouco por enquanto, coisa 

muito bestinha. É um ou outro que fala, 
ah, vocês são playboys...

Matheus: A gente estava conversando 
sobre isso. As pessoas podem olhar não 
com uma inveja ruim, tipo os caras estão 
viajando enquanto eu estou aqui trabalhando 
igual a um condenado. Muita gente pode 
estar com inveja, sim, mas não conectado 
com uma energia negativa. Não é isso o 
que a gente quer passar, não queremos 
provocar inveja em ninguém. Estamos 
simplesmente fazendo o projeto da nossa 
vida, que é uma coisa que a gente quis e se 
programou e tem condições de mostrar isso 
para o mundo de uma forma legal. Então 
o cara para quem nós falamos é aquele 
que pensa: “Pô, os moleques foram lá e 
fizeram, como eles são feras, eu quero ir 
também, quero fazer o mesmo”.

Caio: Nossa conversa é com quem diz 
“eu quero viajar também”, entendeu?

e na próxima parada, a Suíça? Vocês 
vão fazer esporte na neve?

JP: Eu ando, desde os meus quinze anos, 
de snowboard.

Caio: Eu ando há alguns anos também.
Matheus: Eu não ando nada.
JP: O Matheus está indo lá para apren-

der. Vai ter toda uma infraestrutura, uns 
profissionais que são os atletas da GoPro, 
vamos pegar helicóptero junto, descer a 
montanha, vai ser meio louco.

Caio: A GoPro está fazendo esse 
networking muito bem. Vamos andar 
não com um cara que é profissional de 
snowboard, mas com o campeã mundial 
Halldór Helgason, um cara mais de sal-
to, de performance, e o Xavier de Le Rue, 
um freestyle que escala montanhas, desce 

6. Os amigos partem para  
a aventura. Clique feito em 
Portugal.; 7. JP e Caio 
Castro pelas ruas de 
Marrakesh; 8. Kitesurf no 
deserto; 9. Motocross na 
expedição “Nomads”

“Se eu não tivesse esse estilo de vida, não 
estaria vivendo, estaria sobrevivendo”

8. 

9. 

Caio Castro
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montanhas totalmente inclinadas. Gente 
top no esporte.

quantos esportes vocês vão fazer?
JP: Uns dez já programados, e ver o que 

rola nos lugares.
Matheus: Mas aí tem esporte que não é 

esporte. Por exemplo, descer a montanha 
dentro de uma bolha de plástico, entrar 
num helicóptero que vai dar piruetas, então 
tem muita coisa louca que não é esporte, 
mas que a gente vai fazer.

JP: Nós vamos no maior resort de espor-
tes radicais do mundo, que fica na Áustria, 
chama Área 47, tem tudo o que você pode 
imaginar de esportes radicais.

e vão ser quantos países?
JP: 38 países, sendo que os únicos que 

estão fora da Europa vão ser Georgia e 
Turquia, mais o Marrocos, onde já esti-
vemos. Seria mais, o nosso motorhome 
ia chegar no sul da África, em Gana, e aí a 
gente ia subindo, passando pela Mauritâ-
nia, Saara ocidental, Marrocos, Portugal, 
França, Itália, etc. Em 5 de junho a gente 
começa a ir para a Rússia, estejamos onde 
estiver, queremos ver todos os jogos do 
Brasil, já está comprado o ingresso.

Vocês têm algum esquema armado com 
os jogadores da seleção? Vão falar com 
eles?

Caio: Eu tenho os meus amigos que 
jogam lá, mas não quero ficar pilhando 
porque não sei qual é o esquema de Copa 

do Mundo. Não quero atrapalhar, eles vão 
estar lá pensando no bem do time, da nação 
e deles, nem pensar em me intrometer, 
porque eu também, quando estou fazendo 
novela e estou numa semana muito con-
centrada, me isolo. Deixa eles ganharem 
a Copa para nós.

Caio e JP, vocês se conheceram na Granja 
Viana. Como foi a relação de vocês no 
bairro?

JP: Na verdade, a gente se conheceu 
na Granja, mas logo o Caio foi para o Rio, 
ele tinha um trabalho para fazer lá. Faz 
uns seis anos, mais ou menos. O pai dele 
foi meu vizinho, o Caio passava lá dire-
to, cumprimentava meu pai, minha mãe, 
minhas irmãs... eu era o único que ele não 
cumprimentava (risos).

Caio: Foi muita coincidência, porque 
meus pais conhecem os pais do João, eles 
frequentavam o churrasco um do outro no 

10. Caio Castro pulou de 
paraquedas em viagem que fez da 
Califórnia até o Brasil; 11. O ator 
estreou na TV em “Malhação”, após 
vencer um concurso do “Caldeirão 
do Huck”; 12. Caio Castro com os 
pais; 13. Na Granja Viana, JP com 
sua irmã; 14. Caio Castro ao longo 
dos anos; 15. 2010 e 1999: Caio 
Castro com o pai Vitor Castanheira; 
16. JP em formatura da escola

10. 11. 

condomínio. E eu só fui conhecer o João 
numa outra ocasião, e não foi por meio 
dos nossos pais. Foi por meio de amigos 
paraquedistas.

e o que vocês faziam aqui?
JP: Ué, Granja, coisa normal. A gente 

ia no sucão, por exemplo, você sabe, né? 
(risos), é isso que o granjeiro faz: um na casa 
do outro. Eu estou há 13 anos na Granja.

Como você avalia as mudanças pelas 
quais está passando o bairro?

JP: Acho péssimas. Eu lembro que pedia 
carona, quando tinha 13, 14 anos e saía da 
Escola da Granja. Agora não tem como, está 
mudando muito, está crescendo, muitos 
condomínios, muito desmatamento, até 
fui àquele movimento do desmatamento 
do Alphaville, mas não há muito o que 
fazer. O pessoal está pensando muito no 
consumismo.

12. 

13. 14. 15. 

16. 



A RevistA CiRCuito está celebrando 18 anos. Na maioria 
das culturas, essa idade marca o ingresso na maioridade. e se a 
entrada na vida adulta, por si só, é inesquecível para qualquer 
indivíduo, imagine para uma revista. em plena fase de crise e 
consequente transformação do jornalismo, assoprar dezoito 
velinhas em cima de um bolo – apagadas durante a elaboração 
de um novo projeto editorial que estará pronto em breve – é 
uma ode ao jornalismo regional, que acredita no valor da co-
municação como o principal elo da comunidade.  
Quando começou, em 2000, a Revista Circuito nasceu como uma 
publicação impressa. A maioria dos granjeiros se lembra desta 
ou daquela capa que lhe tocou mais. No decorrer dessas quase 
duas décadas, contudo, o mundo mudou de uma forma sem 
precedentes graças à consolidação da internet. sabemos hoje, 
em tempo real, o que está acontecendo em partes distantes do 
planeta, mas não raro desconhecemos o que ocorre na nossa 
vizinhança. Nesse maravilhoso novo mundo digital, às vezes o 
que está perto ficou longe do coração. Ciente desse novo desafio, 

a Revista Circuito manteve sua versão impressa e, desde 2002, 
está presente nos ambientes digitais. são 350 mil acessos mensais 
no portal de notícias, a página no Facebook tem, atualmente, 
873 mil curtidores e a mídia social mais novinha do grupo, o 
instagram, criado há dois anos, 6 mil seguidores. 
em algumas tradições, o número dezoito é considerado espe-
cial. Na cultura judaica e para os cabalistas, por exemplo, 18, “chai”, 
quer dizer vivo. Nas cartas do tarô, o arcano da Lua significa, 
entre outras coisas, a conexão com o inconsciente, com a água, 
com a fonte da vida. Num ambiente jornalístico que cada vez 
evidencia mais os vazios das notícias locais, a Revista Circuito 
segue firme e forte com sua missão de comunicar o que está 
acontecendo de relevante para os moradores da Granja viana e 
região, aumentando o senso de pertencimento da comunidade. 
sim, informação segue empoderando as pessoas. Como há 18 
anos, continuamos acreditando que o que move o mundo são 
os afetos e assim seguimos, daqui para a frente, a fazer laços 
para possibilitar que nossa comunidade viva mais e melhor. 

Dezoito velinhas

ANOS
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RETROSPECTICA

Com dezoito anos se pode 
casar, é bem verdade, 

mas desde a primeira edição, 
o amor sempre esteve nos 
ares da RevistA CiRCuito. 
Como já dizia o poeta vinícius 
de Moraes (1913-1980), “para 
viver um grande amor, preciso 
é muita concentração e muito 
siso, muita seriedade e pouco 
riso — para viver um grande 
amor”. será? tudo indica dis-
parado que sim, a julgar pela 
história de casais famosos que 

Como dizia o pintor Pablo Picasso (1881-
1973), “arte é a mentira que nos permite 

conhecer a verdade”. os artistas sempre 
foram e sempre serão as antenas do novo. 
Não é por acaso que, durante os conflitos 
políticos, as primeiras vítimas costumam 
ser cantores, dramaturgos, escritores... e 
arte é o que não falta nas páginas da Re-
vistA CiRCuito. Afinal, além de bonita 
por natureza, a região é abençoada com um 
elenco de primeira em todos os gêneros, 
de pintores e ceramistas a atores e artis-
tas circenses, entre outros. Bem pertinho, 
também, contemplada já na edição piloto, 
estava uma joia da região: embu das Artes, 
que em sua área de 70,4 km2 oferece comida, 
diversão e arte para nativo e gringo nenhum 
botar defeito. e que alguns prefeitos de 
metrópoles vizinhas nos perdoem, mas, 
com todo o respeito, grafite é arte, sim. 
tanto que na edição 129, de setembro de 
2010, moradores da Granja viana, Cotia e 
Caucaia do Alto deram asas à imaginação 
num projeto inovador. 

Diversão e arte, 
muita arte

O amor, ah
, tou

jours l amour!

já passaram pelas páginas da 
revista, como a do cantor Jair 
Rodrigues (1939-2014) e sua Clo, 
ou a do crítico literário Alfredo 
Bosi e a psicóloga eclea Bosi 
(1936-2017), ambos docentes da 
universidade de são Paulo. Mas 
os ares verdes da região são um 
convite para forrar com esse 
amor um ninho aconchegante 
e criar uma família, como faz o 
vocalista da banda Falamansa, 
tato Cruz, com sua Luciana.
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Qual a melhor escola para os filhos? onde colocar a casa à venda ou 
alugar um espaço comercial para decolar o negócio dos sonhos? 

Xi, o cachorro comeu a meia de seda da vovó no fim da noite do sába-
do, o que fazer? Ai, ai, ai, aquela obturação antiga caiu logo agora? Há 
muito tempo que tudo se faz aqui na região, dispensando a necessidade 
de pegar a Raposo tavares para resolver um milhão de coisas em são 
Paulo. Às vezes, é verdade, é difícil acompanhar as novidades de todos os 
novos serviços da região. Por isso a RevistA CiRCuito criou o Circuito 
Comercial, um guia que condensa o comércio da região. Na 16a edição, 
também está disponível on-line.

Aqui
agoraO amor, ah

, tou
jours l amour!

Dentre os vários pensamentos de 
tenzin Gyatso, o 14a e atual Dalai 

Lama – líder espiritual do budismo 
tibetano –, este é particularmente 
profundo: “Dê a quem você ama 
asas para voar, raízes para voltar e 
motivos para ficar.” É essa nostalgia 
das raízes quando se está longe e a 
vontade de deixar ficar quando se 
está por perto que nos define e nos 
faz sentir em casa aqui. Há, de fato, 
um ar de comunidade ímpar na Granja 
viana. e esse senso de pertencimento 
está na base das necessidades, não 
só dos humanos, mas também de 

Pertenço,  

    logo existo
todas espécies animais. Não há 
nada que seja pior do que se sentir 
excluído de um bando, metafórica 
ou literalmente. e nada melhor do 
que, finalmente, se sentir em casa. 
tanto que a edição 31, de março de 
2002, já trazia a reportagem “um 
bairro de estrangeiros”, contendo 
depoimentos como “vim passar um 
mês na casa de um amigo e decidi 
que era aqui que eu queria ficar”. 



São abundantes na região os exemplos das duas cate-
gorias clássicas: natureza e cultura. Falemos, aqui, da 

segunda, dada sua importância contemplada número sim 
e no outro também na RevistA CiRCuito. É o caso da 
edição 193, de janeiro de 2016, com matéria de capa com 
o granjeiro solano Ribeiro, crítico e produtor musical 

brasileiro que esteve por trás dos festivais de música popular brasileira 
que catalisaram os anos 1960 no país. Na mesma capa, a chamada 
para as previsões de horóscopo para 2016 – também uma forma 
de representação sociocultural. Como diz o antropólogo brasileiro 
eduardo viveiro de Castro, idealizador da hipótese do perspectivismo 
ameríndio, nossas representações de mundo são formadas a partir 
de uma multiplicidade de pontos de vista de tal maneira que não 
seria a cultura que mudaria, mas a própria natureza. 

      Cultura  
em tudo e  
   para todos

Do templo de Apolo, em Delfos, Grécia, 
vem uma das recomendações mais 

sensatas de todos os tempos: conhece-te a 
ti mesmo. Ao que sócrates teria respondido: 
“só sei que nada sei”. sim, mestre, somos to-
dos eternos aprendizes. Há dezoito anos, a 
RevistA CiRCuito sabe que educar é coisa 
séria. Mas lembra uma das frases do educador 
brasileiro Paulo Freire (1921-1997): “ensinar 
e aprender não pode se dar fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria”. A região é plena 
de escolas de diversos tipos, da pedagogia 
Waldorf a experiências reconhecidas no país 
e no exterior, como o Projeto Âncora, que 
desde 2012 inaugurou uma escola de ensino 
fundamental com uma inovadora filosofia 
educacional inspirada na escola da Ponte de 
Portugal. Na edição 176, de agosto de 2014, 
a capa com a reportagem sobre inteligên-
cia emocional. É, vários caminhos levam ao 
conhecimento. . 
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“Ê onça pintada/Quem foi Que te pintou?/
Quem te pôs o preto/Quem te pôs o preto/

Quem te amarelou?”  (Zeca Baleiro)

Cotia tem uma das últimas florestas nativas da região 
metropolitana de são Paulo. trata-se da Reser-

va do Morro Grande. tombada em 1978, ela possui, 
em seus limites norte e sul, as represas de Cachoeira 
das Graças e Pedro Beicht, parte das bacias inferior 
e superior do Rio Cotia. Do ponto de vista ecológico, 
esta importante área significa refúgio para a fauna. 
Mesmo quem reside em condomínios mais próxi-
mos da Rodovia Raposo tavares tem o privilégio de 
conviver com saguis, quatis e outros animais. volta e 
meia, um deles dá com os costados próximo demais 
dos ambientes urbanos. Na edição 120, de dezembro de 
2009, um macho de jaguatirica deu o ar da graça, quem 
diria, em plena Rua José Félix de oliveira! Para sorte do 
felino, ele acabou sendo cuidado por um veterinário 
de uma clínica acionada por moradores. É, como diz a 
música de Chico Buarque: “Xô, tié-fogo. Xô, rouxinol 
sem fim. some, coleiro. Anda, trigueiro. te esconde 
colibri. voa, macuco. voa, viúva. utiariti Bico calado. 
toma cuidado. Que o homem vem aí. o homem vem 
aí. o homem vem aí”... 

Como diz a música homônima 
dos titãs, família é um con-

ceito bem amplo, que engloba 
muito mais personagens além 
do papai, da mamãe e dos filhos. 
Pode-se incluir desde titia, vovô, 
vovó e sobrinha até cachorro, gato 
e galinha – sem falar nas famílias 
reconstituídas. Na edição 143, de 
novembro de 2011, a RevistA 

CiRCuito foi além da tradicional 
família viana, que dá nome ao 
bairro da Granja viana, e falou 
dos serrano, Mayor, Pedroso, 
Pires... Afinal, hoje o termo é 
muito maior do que um mero 
agrupamento humano formado 
por indivíduos com ancestrais em 
comum e/ou ligados que vivem 
sob um mesmo teto.  

A nova família  
                  contemporâneaA nova família  
                  contemporânea



50

Senta que lá  
vem  história
O  ciclo das navegações no século Xv, a ocupação 

das terras brasileiras pelos portugueses, a 
expansão territorial, a fundação de aldeias pelo 
padre José de Anchieta, entre elas a Aldeia de Ca-
rapicuíba, por volta de 1580. A fundação de Cotia 
em 1620, as bandeiras paulistas rasgando as matas 
ao longo do Rio tietê em busca de ouro, prata, pe-
dras preciosas e escravos. uma das maiores teria 
sido liderada em 1629 por Antônio Raposo tavares 
(1598-1659). Desde a época em que os trajetos eram 
feitos com mulas, o comércio esteve por trás do 
crescimento das cidades e, no século XiX, quando 
a estrada de Ferro sorocabana não passou pelo 
núcleo urbano de Cotia, mas pelo que viria a ser 
a cidade de itapevi, a cidade murchou. Na década 
de 1950, com a mudança da política pública que 
deslocou o eixo do transporte público das ferro-
vias para as rodovias, Cotia gradualmente voltou 
a crescer. Até hoje, a região é estrategicamente 
bem posicionada, graças à rodovia e ao Rodoanel. 
Atenta às novidades, desde 2008, as edições de 
novembro anunciam as ondas de crescimento, 
mostrando as mudanças vistas por terra e pelo 
ar, sem esquecer de nossas origens.

Há mais de 18 anos, gastronomia é um dos pontos fortes 
da região. Quem não se lembra do croissant impecável 

do Cantinho do Pão, de saudosa memória. Cada morador 
tem suas memórias gustativas de um restaurante 
ou prato que deixou saudades. e os seus favoritos 
de plantão. Para manter todos antenados nas no-
vidades gastronômicas, a RevistA CiRCuito, 
com frequência, publica matérias sobre o tema. 
Aliás, não só sobre ele, mas sobre enologia e 
outras artes que envolvem a boa mesa. o 
que hoje inclui celebridades deste bada-
lado universo, como chefs de destaque. 
Alguém aí pensou no erick 
Jacquin (oui?), no gran-
jeiro André Mifano, no 
enófilo eduardo Granja 
Russo, mais conhecido 
como Didú Russo? 

a rodovia 
com jeitão 

 de avenida
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Lazer é essencial para uma vida 
plena. e a região oferece três 

bons parques para desfrutar. são 
eles Cemucam (situado em Cotia, 
mas pertencente à Prefeitura de 
são Paulo), o tizo/Jequitibá (estadual, 
localizado na divisa das cidades de 
Cotia, osasco e são Paulo) e o tereza 
Maia (municipal, situado no Parque 
são Jorge). Na edição 19, de março de 
2001, a RevistA CiRCuito, ainda 
em formato tabloide e, então, com 
periodicidade quinzenal, trazia uma 
entrevista com a educadora teresa 

A  quantidade de granjeiros e moradores da região 
famosos pelos mais variados motivos é grande. 

A edição número 1, da segunda quinzena de abril 
de 2000, do então Jornal Circuito da informação, 
já trazia uma entrevista de perguntas e respostas 

com Marcelo Fromer (1961-2001), do grupo de rock 
brasileiro titãs. É, enquanto houver sol... “Quando 
não houver caminho Mesmo sem amor, sem dire-
ção/A sós ninguém está sozinho/É caminhando/
Que se faz o caminho”.  

para todos os gostos

Maia, do Departamento do Meio 
Ambiente de Cotia – que dá nome 
ao mais recente parque da região. 
Aos domingos pela manhã, o Parque 
teresa Maia oferece a ecoFeira, es-
pécie de farmers market que vende 
produtos sem agrotóxicos e artigos 
afins diretamente dos produtores.  

Da mesma forma que tempo é um 
assunto “quebra-gelo” entre londrinos 

(brinca-se que por lá o verão dura um dia, 
tal a quantidade de chuva), os humores da 
Rodovia Raposo tavares façam parte das 
conversas dos granjeiros e moradores da 
região. Não por acaso, uma das capas mais 
belas da RevistA CiRCuito, edição 203 de 
novembro de 2016 homenageia, por meio 
de vistas aéreas, essa avenidona, que nos 
deixa felizes quando flui e derruba nosso 
humor quando... bem, escolha sua palavra 
favorita: empaca, entala, entope, não flui... 
Mas aí você vê a reportagem com as fotos 
em preto-e-branco feitas do helicóptero 
Robson 44 a partir do Campo de Marte, 
passando pelo Allianz Parque (megalocal para 
curtir um show), pelo grandioso Ceagesp, 
pela Chácara Fonte (sim, já estamos nela, 
a gloriosa Raposo, que começa no km 10), 
pelo corpo de bombeiros do km 13, pela 
Avenida escola Politécnica do km, 15, 
pelo rodoanel do km 21, com sua sinuosa 
curva, pelo the square open Mall do km 
22, pela estrada velha de sorocaba do km 
23, pela capelinha santo Antônio do km 24 
e, inexplicavelmente, o coração começa a 
bater mais forte. você está a caminho de 
casa. e se esquece do trânsito, pelo menos, 
até o dia seguinte.



Sustentabilidade (substantivo feminino) = característica ou 
condição do que é sustentável. Na edição 117, de setembro 

de 2009, a RevistA CiRCuito trouxe a reportagem “Atitudes 
que fazem a diferença”, lembrando ações ao alcance de todos 
que mudam a vida para melhor. É o caso de reciclar o óleo de 
cozinha, de utilizar composteiras domésticas, de combinar ca-
ronas solidárias, de não desperdiçar alimentos. uma vida mais 
sustentável preconiza o respeito a vários círculos que, como 
uma pedra jogada na água, vão se expandindo, começando com 
o respeito pelo próprio corpo, pois ele nos lembra que somos 
parte da natureza. Aí nos recordamos que estamos em relação 
com outros seres humanos. e que essas comunidades estão em 
relação com a natureza de seu entorno. e que, afinal, estamos 
todos no planetinha azul que os mitos gregos já chamavam de 
Gaia. Assim, usamos os recursos que precisamos, de modo a não 
comprometer e, se possível, melhorar a disponibilidade para as 
futuras gerações.  

Na edição 215, de novembro de 2017, a reportagem “1o Mutirão do selo Cidadão” destacava a ação promovida pela RevistA 
CiRCuito, que reuniu mais de 200 voluntários para atender cerca de 900 pessoas da comunidade. o selo Cidadão, atualmente 

na 12a edição, possui três categorias: 1) transformadores, que premia ações que transformam diretamente a vida das pessoas da 
comunidade; 2) incentivadores, que destaca ações que buscam motivar pessoas no processo de sustentabilidade da região; 3) e 
Apoiadores, ações que apoiam o bem-estar e visam a melhorias como um todo. 

E o Oscar vai para...

Pequenas ações, 
grandes resultados 

O merecido destaque para

os projetos sociais

Sentir-se seguro é uma percepção de estar protegido de 
riscos, perigos ou perdas. se estivermos numa casa que 

achamos que mais cedo ou mais tarde vai cair sobre nós, 
nosso corpo e psique sofrem com isso. Já se nos sentimos 
em uma casa sólida, que não está ameaçada, ficamos mais 
serenos e tudo fica mais em paz. Há elementos psicológicos 
ligados à segurança, mas também, claro, há os sociais. Neste 
caso, é o diálogo com os poderes públicos e a participação 
nas esferas políticas decisórias. Afinal, estamos numa de-
mocracia – que ajuda a comunidade como um todo a ser e 
se sentir mais segura. Na edição 74, de fevereiro de 2005, a 
RevistA CiRCuito já cobria os projetos ligados à questão 
no município de Cotia. 

Uma questão de 
segurança



Saúde é vital! 
           Mas pera lá...

Saúde é muito mais do que uma cabeça legal num corpo 
sem doenças. Mas também não é fácil contemplar 

todos os itens preconizados pela organização Mundial 
da saúde (oMs), para a qual saúde é uma “situação de 
perfeito bem-estar físico, mental e social” do indi-
víduo. Perfeito? o tempo todo? só que... Dito isto, 
se pensarmos em saúde como um estado possível, 
não idealizado, de certa harmonia, cheia de altos e 
baixos, entre o indivíduo e a sua própria realidade, 
talvez fique mais leve tentar ser saudável. Na edição 
134, de fevereiro de 2011, a matéria Novos caminhos, 

da RevistA CiRCuito, já questionava essa definição 
ao entrevistar pessoas que tiveram a coragem de optar 

por novas atividades, sejam profissionais ou físicas, para 
tentar viver de uma forma mais verdadeira e plena. 

O terceiro setor está mui-
to bem representado na 

região. Há uma multiplicidade 
de projetos relevantes que são 
constantemente registrados 
nas páginas da RevistA CiR-
Cuito. escolhemos aqui, para 
representá-los, o Guaçatom. 
tudo começou no fim dos anos 
1980, quando o suíço Paul Got-
tfried Ledergerber, então presi-
dente da sociedade Amigos de 
Caucaia do Alto (saca), fez uma 
pesquisa e descobriu que 400 
famílias da área estavam abaixo 
da linha da miséria. Aí... quer 
ler a interessante matéria na 
íntegra? o link é revistacircuito.
com/arquivos/4328. Formado 
em 1995, até hoje o Guaçatom 
reúne jovens talentos da região, 
que dividem seu tempo entre 
a escola, as brincadeiras e os 
ensaios para encantar a todos 
com seu ritmo e charme. 

O merecido destaque para

os projetos sociais
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Show de luzes
É logico que os robôs de leds não 
são nenhuma novidade por aqui, 
mas acreditem, eles continuam 
encantando o público nas festas 
mundo afora. São perfeitos 
para chamar a atenção dos seus 
convidados e atrai-los para pista 
de dança, com muito agito e dança, 
animando ainda mais o ambiente. 
Não tem uma única festa com a 
presença deles que tenha passado 
batida nas redes sociais.

Praticidade 
descolada
Chega daquelas mesas grandes 
cheias de comida ou garçons 
deixando a desejar ao servir os 
convidados. Após ocuparem vários 
espaços urbanos, os food trucks 
viraram tendência também nas 
festas de casamento e aniversário, 
dando um ar ainda mais descolado 
às comemorações. De mini-
hambúrguer e bebidas aos doces 
diversos, a atração é unanimidade. 

Don’t stop the

Par
ty

Seja uma pequena reunião social com poucos 
convidados ou uma festa de arrasa-quarteirão, 
com o número de pessoas somando três dígitos, 
comemorar os bons momentos da vida é 
sempre muito bom.
Dos festeiros amadores aos profissionais, o que 
todo mundo quer é surpreender a todos com 
ideias encantadoras, surpreendentes ou 
saborosas. 
Listamos algumas dicas que podem ajudá-los a 
ganhar elogios nas redes sociais e, quem sabe, 
até os trending topics após o evento.
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até o fim da festa
Quem consegue passar 
por uma festa legal e não 
registrar cada momento, cada 
sorriso dos amigos e, ainda 
assim, conservar a bateria do 
celular até o fim do evento?
Para ninguém perder cada 
minuto de diversão existem 
os totens de carregador de 
celular. O dispositivo possui 
várias tomadas para que 
as pessoas possam deixar 
o celular carregando. 

Pra surpreender  
ou pra comer
O que parece um enfeite de mesa 
feito de vidro é, na verdade, o Glass 
Cake, uma técnica de glaçagem que 
combina musse, bolo, geleia ou outras 
versões mais cremosas dos doces.

Como fazer:

Ingredientes

320 g de gelatina em pó incolor

3 120 g de água

3 300 g de glucose

3 300 g de açúcar

3 150 g de água

3 200 g de leite condensado

3 300 g de chocolate (ao leite, 
branco ou amargo)

3 Corante alimentício

Modo de preparo:

3 Hidrate a gelatina com 
a água e reserve.

3 Leve para ferver a glucose, 
o açúcar e a outra parte 
de água (150 g).

3 Assim que ferver, desligue o fogo 
e adicione a gelatina à mistura.

3 Adicione o leite condensado e 
mexa até ficar homogêneo.

3 Acrescente o chocolate e, usando 
um mixer, misture tudo.

3 Despeje sobre o bolo gelado, 
para melhor aderência.

que se abra  
a porta da 
alegria
A frase é antiga: a primeira 
impressão é a que fica. Seja para 
um casamento, aniversário ou 
até batizado ao ar livre, esta 
entrada bacana, com portas 
reaproveitadas, vai deixar 
todo mundo encantado e ainda 
dará uma referência para você 
recepcionar os convidados.

parece mágica
Agora a galera ganhou um motivo a mais para pedir chope nas 
festas (como se precisasse de mais motivos para isso!). A máquina 
enche os copos pela parte de baixo do recipiente. O aparelho é 
bem rápido e consegue tirar de 10 a 12 chopes por minuto. Mágica 
maior, ainda, é o chope sumindo do copo logo após servido.
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Organizar um evento nem sempre é fácil.   
É preciso pensar em cada detalhe, mensurar, 
planejar e ter em mãos os contatos de bons 
fornecedores. Pensando nisso, a REVISTA 
CIRCUITO organizou este guia de eventos  
com tudo o que você precisa para que seu  
evento seja um sucesso!

guia de eventos

ristorante e canto
Há 31 anos mantendo a qualidade e proporcio-
nando alegrias aos nossos clientes e amigos!
Uma autêntica Vila Italiana, assim é o Canto! Aqui 
você pode realizar seu evento de negócios, ani-
versário ou casamento, tanto no restaurante quanto no 
espaço do bar, onde funciona nosso animado Karaokê às 
quintas, sextas e sábados à partir das 21h.
Servimos grelhados Wessel, que são nosso carro chefe desde 
a abertura da casa, até frutos do mar e massas artesanais.  
Nossa missão é transformar sua comemoração em um 
momento especial e inesquecível!

FaÇa sua Festa aqui
Pizza em Casa
Levamos até sua casa toda a estrutura de uma pizzaria, incluindo 
forno, pizzaiolo, garçons e nossas exclusivas pizzas artesanais!
espaço para eventos
Faça sua festa em nosso espaço diferenciado em meio ao verde, com 
capacidade para 200 pessoas.
Na sua casa ou em nosso espaço, garantimos o sucesso da sua festa 
com alta qualidade em produtos e atendimento.
Consulte nossas opções!!
 
av. são camilo, 3500 – Granja viana - tel. 4169-4502
Estacionamento interno
www.facebook.com/pizzaditoni/

anJo digital eventos 
Decoração Casamento, Debutante, 
Aniversario Infantil, Formatura, 
Empresarial.
Buffet - Coquetel, Jantar, Churrasco, 
Massa,  Finger Food, Mini Wedding, 
Coffee Break, Brunch.
Locação de Material para Decoração 
e Buffet. 

 
av.nossa senhora de fátima 712 - centro - cotia 
tel: 4616-2594  |  94466-7017 
www.anjodigital.weebly.com
anjodigitalcotia@hotmail.com

4702-4183
contato@ristoranteecanto.com.br - 
fb: http://www.facebook.com/canto.granjaviana
iG: @ristoranteecanto
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royal bebidas express
Royal Bebidas Express vem para salvar suas noites com variedade 
de bebidas geladas com preço diferenciado, durante toda a 
madrugada de terça a domingo das 20h às 05hr da manhã.
Estamos localizados na Rodovia Raposo Tavares retorno do km 23, 
sentido cotia e no Km 17,5 sentido São Paulo, temos outro container 
no Guarujá na Rua Áureo Guenaga de Castro 494 Parque Enseada. 
Precisou de bebida a qualquer hora do dia ? #VempraRoyal 
Siga nossas redes sociais e acompanhe as ofertas
4207-7098 / 4207-3394
instagram @royalbebidasloja

@royalbebidas24h
        royalbebidas

restaurante  
don camillo

aosta pizzaria

www.ristorantedoncamillo.com.br 
4702 3535 e whats 9 4243 3535

rua são fernando, 1290 - condomínio beverly hills 
jd Golf i - jandira - tel.: 4618- 9972/4618-0024/94109-7047

Um lugar único e especial para 
noivados, casamentos, batizados ou 
simplesmente reunir amigos e família 
para sentir o verdadeiro sabor da 
pasta da Nonna.

Estamos de Casa Nova e 
prontos para realizar seu 
evento.
Seja com uma noite de 
pizza, almoço ou jantar 
gourmet, comemore com 
a gente!
Ambiente amplo e 
aconchegante para você 
curtir com sua família, 
amigos ou fazer o evento 
da sua empresa.
Consulte nossas opções 
de cardápio.

Entre em contato e descubra como 
transformamos pequenos ou grandes 
eventos em momentos inesquecíveis.

aosta Pizzaria



Novo endereço da Gran Clinic
Av. São Camilo, 899 - 1o. andar 
Tels.:  4612-6283 / 4777-0984
www.granclinic.com.br
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66OFTALMOLOGIA

PEDIATRIA

HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA VASCULAR

GASTROENTEROLOGIA

PROCTOLOGIA

GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

CIRURGIA E CLÍNICA GERAL

CARDIOLOGIA

ORTOPEDIA

ENDOCRINOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PSIQUIATRIA

ODONTOLOGIA

(11)4777-9644 / (11)4777-9645 / (11)95136-6762 

Av. das Acácias, 58 (km 25 sentido SP) - Granja Viana

Cardiologia / Clínica Geral / Dermatologia / Endocrinologia 
Ginecologia / Oftalmologia / Mastologia / Pediatria / Pneumologia

Papanicolau /Eletrocardiograma (ECG) 
Prova de Função Pulmonar (Espirometria)  

Fisioterapia / Nutrição / Psicologia 

Especialidades Médicas

Exames

Áreas da Saúde
RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

w w w . c l i n i c a m e d v i a n a . c o m . b r  
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Rua Adib Auada, 35 – Bloco A – Cj 103 – Granja Vianna – Cotia – SP
* Estacionamento gratuito com manobrista  - entrada pela Rua Monet

www.clinicagranprime.com.br | contato@clinicagp.com.br

11 4621-8032 11 94780 3558 (Whatsapp)

OUTRAS ESPECIALIDADES
•  PSICOLOGIA
•  FISIOTERAPIA
•  ACUPUNTURA
•  CLINICA GERAL
•  GERIATRIA

Expansão de Novas Salas
Exames de Sangue
Eletrocardiograma

•  COLUNA E CRÂNIO
•  ARTRODESE
•  ESCOLIOSE
•  LASER 
•  RÁDIO FREQUÊNCIA

NEUROCIRURGIA

METABOLOGIA        
•  HIPERTROFIA 
•  EMAGRECIMENTO
•  PERSONAL TRAINER 
•  NUTRICIONISTA
•  BIO IMPEDÂNCIA

FISIOTERAPIA

AGORA COM
NOVAS INSTALAÇÕES 

MÉDICO RESPONSÁVEL (RT) 
DR. NATALINO T. ANJULA | CRM 82.500 – SP

EQUIPE PRÓPRIA

CURTA NOSSA PAGINA NO FACEBOOK/GRANPRIMECLINICA

clínicas e consultórios

odontologia



59

 
 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.

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 

CR
O 

Cl
ín

ica
 1

22
90

(11) 96849 - 7203  
(11) 2898 - 2400

Rod. Raposo Tavares, Km 22  - Sala 228A; CEP; 06709-015
www.tsradiologia.com.br  - contato@tsradiologia.com.br

Radiologia.indd   1 2/20/18   9:28 AM

dermatologia

psicanálise

Dra Lúcia Conceição Martins da Costa - dermatologia
Adriana Silveira - esteticista.
Massagem relaxante, drenagem e limpeza de pele.
Botox, preenchimento acido hialoronico,scultra, rádies, peeling.
Laser CO2, e luz pulsada (xeo).

R. dos Manacás 318 - Jd. da Glória - 4702-8003

CRM 78076sp

Dermato2.indd   1 2/20/18   9:23 AM
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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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tratamento estético

oftalmologia

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

Psicoterapia • Medicina Integrativa • Meditação
Rebirthing • Terapia do Ser • Terapia da Mulher • Thetahealing

                 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.

C R P : 0 6 /10 29 9 9

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 Coaching Cognitivo 
Comportamental

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

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
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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 .

 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

nutrição

ginecologia

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.

fonoaudiologia

coaching

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Rua José Félix de Oliveira, 834 
Lj. 5 - Granja Viana - Cotia

Fone 4702.4420



curso
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casa e construção

educação
aulas particulares 
prOFessOr De iNGlÊs

9 9975-9273

Mark:  9 9975-9273 - markie@ig.com.br

Graduado nos E.U.A. Com experiência  
de 30 anos, dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Grupos, individuais e empresas.

Prof de inglês 9x4.indd   1 2/20/18   3:51 PM



gastronomia

Aceitamos todos os cartões

Você merece o melhor!
Tel.: (11) 4612-3661
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Rua Jose Felix de Oliveira, 928 – loja 10
Tel: (11) 4551-2213 - www.ciadosutensilios.com.br -       ciadosutensilios

Condições especiais para restaurantes e bares

Taças de vinho Cristal com titânio - Canecas de chopp 
Panelas de inox - Talheres - Cumbucas para feijoadas

Mais de 10 anos  
de experiência no mercado  
de food service, agora no  
centrinho da  Granja Viana.

advocacia

Direito Trabalhista
Direito Consumidor
Direito Previdenciário
Direito Cível
Direito Criminal
Direito de Sucessões
Direito Tributário

Consulte nosso site: lroadvocacia.com.br
Rua Karan 140, Pq. São George - Cotia - Tel:. 4617-3394 - Cel: (11) 94023-5544

imóveis
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Stax  
Construções, Reformas,  
Pintura, Terraplanagem.

www.staxeng.com.br -  stax.eng@hotmail.com
 4777-9771 - 9-4144-5225

(11) 96188-7748 / 97684-7970

rs.decoracoes@bol.com.br
Facebook/ rs.decoracoes

reformas em geral
•  Atendimento personalizado,
• Parceria com arquitetura, 
• Especializado em 

acabamentos finos e,
• Qualidade dentro do prazo.

ContAto

65CLASSIFICADOS

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

serviços

oportunidades

pet

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 

Prof. de Matemática, 
Física e Química

Engº Fábio Ravazzolo           99969-9909

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

Vendo 
Terreno 488 m2

Condomínio
Terras do Madeira

Localização 
com vista - parte alta

R$ 250 mil
Tratar com o proprietário: 

97514.4750

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.

Designer

Desenvolvimento de 
layouts, projetos gráficos, 
peças publicitárias etc.

Revistas = Anúncios Publicitários 
Tratamento de imagens  
Revisão de texto = Powerpoint 
E-Mail Marketing = Logotipos 
Flyers = Cartazes = Banners = Panfletos 
Catálogos = Cartões de visita

9 99180860       4169 69 65
maponzio@hotmail.com

Marco 
Ponzio
Marco 
Ponzio

Tijolinho Futuro.indd   1 11/01/18   10:42 AM

VENDO OU
TROCO

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$ 1.200.000,00
Untitled-2   1 3/7/18   11:32 AM

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 e inForMática.

Cálculo e Matemática Financeira,  
AutoCAD 2D & 3D e projetos.

Contatos: 4702-3297 / 99737-7544
robertopetersen@yahoo.com.br

Obediência  
e Controle Comportamental

Vendo sala com 38.5 mts.  
Bloco C.  no The Square 

R$ 189.000,00. Tel.: 987870281.

Aula Particular
Reforço Escolar

Matemática e Física Graduado 
pela Escola Politécnica da USP

Ramiro Esteves  - 11-9.9807-6535
ramiro.esteves@usp.br

Jessica Nascimento
A melhor assessoria  

em visto americano e obtenção 
do passaporte.

Contato: (11) 96847-2716
Email: Jessica.turismo2013@gmail.com

AULA PARTICULAR DE ALFABETIZAÇÃO  
E REFORÇO P/ ENS. FUND I. ATENDIMENTO 

À DOMICÍLIO. CLAUDIA 94708-0324

Monica Hopfgartner

AdvogAdA  
e ConsultorA jurídiCA
Trabalhista, Cível e Família

Rua dos Manacás, 340, sala 1,  
Jardim da Glória, Cotia, SP 

Fone (11) 99712-0101 
monicagartner@hotmail.com

aula particular
ensino médio e fundamental
9 7641-2454 / 4186-2287

Aulas particulares e 
reforço escolar para o 

ensino fundamental I e 
II e ensino médio.

AULAS EM DOMICÍLIO.
CONTATO: 9 9777-0428 Instalação e 

Manutenção em 
Residência, Comecio, 
Industria e Agronegócio.

www.ecosolarys.com.br  Te.: 4321-3246
Av. Denne, 64 - Parque São George - Cotia
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a revista não acaba aqui

sobre o mês 
passado

meu digital influencer, 
empresário, colírio 
Capricho, youtuber, 
ditador de moda 
preferido kkkk
Jefferson Henrique

sucesso mlk!
Cayque Henrique 
Oliveira

 uai! deu moral, hein?!
Alexandra Alonso

que prestígio sair na 
revista Circuito. 
obrigado pelo carinho 
por nossa pequena 
mayumi.
Vivian Viana da Silva 
Arata

eu e minhas amigas 
apaixonamos. a Circuito 
lacrou com essa capa!
meu Crush!
Duda Ferrari

No insta você 
encontra dezenas 
de eventos na tag 
#agendacircuito

Aos 21 anos, 
milhões de 
seguidores  
no Instagram  
e outros a caminho 
da conta-corrente

Por Aqui
Granja Viana: projeto de 
mobilidade urbana tem 

ciclovia e boulevard 
para pedestres

Turismo
Conheça o lado  

rural de Portugal

Casa & 
Construção

Profissionais  
e serviços regionais

Leonardo 
Picon

01_capa_219.indd   2 2/27/18   4:15 PM

83.000
Pessoas visualizaram o vídeo miga, vem que tem bolo! em nossa fanpage. 
a postagem ainda rendeu 1.2 mil reações e 555 compartilhamentos. É 
muita gente que gosta de bola.  Confere lá: goo.gl/zWWepq

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

conectados
revistacircuito.com/arquivos/32468

Esta notícia tem tudo a ver com esta página, que aborda mais a nossa mídia digital. 
Cotia aderiu ao programa Internet para Todos, projeto do Governo Federal que já 
está presente em mais de 2.200 municípios. A ação leva banda larga a localidades 
remotas a preços reduzidos com o objetivo de democratizar o acesso à internet e a 
inclusão social. Cotia será contemplada com dez antenas.
A conexão de internet do programa será feita por meio do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), de propriedade 
do governo brasileiro e que recebeu R$ 3 bilhões em investimentos. Em órbita 
desde maio de 2017, o satélite tem vida útil de 18 anos.

Aos 31 anos, o jornalista e arte-educador José Francisco Rossi Neto já criou a 
Oficina de Ritmos Alternativos Pedagógicos, em que ensina crianças e jovens 
com as ferramentas da cultura e da educação popular, faz palestras, tem quatro 
CDs gravados e é um dos fundadores do movimento Sarau Poesia na Garagem, 
atividade cultural que ocorre mensalmente e reúne artistas de Cotia e região, que 
participam do microfone aberto com as mais variadas apresentações artísticas.
Não contente com esse intenso currículo cultural, Neto resolveu lançar, 
recentemente, o livro de poesias Cartas de um Náufrago – aos Viajantes do 
Oceano Sem Fim. 

#curtacircuito
Depararmos com essa cena reforçou nossa fé 
na humanidade: ela comprou um sorvete para 
ela e outro para ele, e juntos aproveitaram 
uma das últimas tardes de verão.
Pela hashtag #curtacircuito em nossa fanpage 
você confere esta e outras imagens curiosas e 
informações interessantes sobre a região.
Mas se você também registrou momentos 
peculiares do cotidiano regional, envie-nos via 
inbox ou pelo whatsapp 9.9500-6086.

pocket agenda
#agendacircuito

Sabe quando chega a sexta-feira e você não se programou 
para ter aquele fim de semana bacaninha? E, pior, muitas 
vezes está faltando até opções para curtir o sábado e o 
domingo sem gastar muito?
Se você é um leitor assíduo do site da Revista Circuito, 
certamente isto não acontece contigo. Todas as sextas-feiras 
inserimos em nosso site a Pocket Agenda para o FDS, com 
opções de eventos, shows, palestras, exposições, cinema e 
teatro com valores atrativos e, muitas vezes, até mesmo na 
faixa.
Quer um exemplo? Até o dia 7 de abril, das 9h às 21h, o Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição “Jean-
Michel Basquiat”, com entrada gratuita. 
Tá vendo, dá para ter vida cultural sem gastar muito.

cotiano lança livro de poesias
revistacircuito.com/arquivos/31866
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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
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