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zap!

afinal, os 
esperados 18 anos

ElEs foram sE acomodando na re-
dação da CIRCUITO, no sábado, 14 de 
abril. A hora marcada era 14h30. Alguns 
se adiantaram, outros compareceram 
pontualmente, e os que se atrasaram 
mandaram uma mensagem explicando 
os motivos, trânsito na Raposo e chu-
veiro quebrado. Todos sentados, os 11 
adolescentes foram se apresentando, 
eles tinham muito em comum: atingiram 
a maioridade. A ansiedade era geral, e 
logo a entrevista começou com os temas 
surgindo com muita naturalidade e 
coordenados pela jornalista Monica 
Martinez, doutora em Ciências da Co-
municação pela ECA-USP. Liberdade, 
poder dirigir, agir de acordo com seus 
princípios, beber, viajar, sair da casa 
dos pais, escolher uma profissão, tra-
balhar, projetos, espiritualidade. Foram 
quase 3 horas de muita troca, bate-papo 
intercalado com boas gargalhadas e 
aprendizado. Ao final, servimos bolo, 
água e os presenteamos com ingressos 
de cinema, e lá estavam eles, animados 
e entrosados, articulando os programas 
do fim de semana com aquela leveza tão 
característica da idade. Ah, que saudade 
sentimos desses tempos. Nesta edição as 
estrelas são eles, jovens que cresceram 

na Granja Viana e agora pousam o olhar 
em um horizonte mais amplo, repleto 
de descobertas. Há 18 anos, quando lan-
çamos a primeira edição da CIRCUITO, 
também não estávamos certos de onde 
chegaríamos. Construímos um caminho 
seguro, traçado no dia a dia, e alcançamos 
essa marca. Acredito que uma boa frase, 
resume a euforia deste momento de 
turbulências hormonais “piano, piano, 
se va lontano”, isso mesmo, “devagar se 
vai ao longe”. 

Ainda sobre nossas comemorações 
em torno do aniversário da CIRCUITO, 
apresentamos, nesta edição, nosso novo 
projeto gráfico. Seguimos investindo no 
conteúdo jornalístico, mas acreditamos 
na importância da estética visual e na 
experiência que ela nos traz durante a 
leitura. Por esse motivo renovamos nossa 
parceria com Jorge Oliveira, profissional 
premiado internacionalmente. O resul-
tado é uma revista moderna, que tem o 
objetivo de integrar todos os canais que 
a CIRCUITO dispõe, interagindo, cada 
dia mais, com a comunidade. Esperamos 
que curtam! 

Ótima leitura! 
Gabriela NapolitaNo aloNso 
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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   w99500-6086

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.



O mundo cabe na Escola da Vila.
A Escola da Vila já nasceu com princípios claros que vêm 
inspirando a educação ultimamente. A autonomia é nossa 
grande aliada na formação de crianças que reconhecem o 
valor do conhecimento para se tornarem jovens confiantes 
e seguros, capazes de transformar o mundo.

Escola da Vila, unidade Granja Viana, Rua do Golf, 32 - Jandira - Fone 4618-5323 escoladavila.com.br

Eu aprendi 
muito sobre energia 

construindo brinquedos 
que se movimentam!

Foi divertido e 
não vou esquecer 

nunca.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

maio_escoladavila.pdf   1   4/17/18   08:53



do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

Em 21 dE sEtEmbro de 2017 fiz a 
inscrição da minha filha na creche 
Centro Educacional Rita Herduvir-
ges Fortes, no Parque São George, 
na região da Granja Viana. No ato, 
fui informada de que não havia vaga 
na unidade, lembrando que é uma 
única unidade para toda a região. Fiz 
entrevista com a assistente social, 
mas ela informou que eu teria de 
esperar a creche entrar em contato 
e, se não surgisse a vaga até agosto 
de 2018, teria de refazer a inscrição 
e continuar esperando.

Então, fui buscar orientação 
na OAB para saber como ter di-
reito à vaga para minha filha e me 
foi disponibilizado um advogado 
para entrar com um processo. Uma 
ordem judicial foi expedida há um 
mês para que fosse dada a vaga para 

a minha filha. No entanto, ainda não 
tive retorno. No momento, eu e meu 
esposo trabalhamos e minha filha 
estava sob os cuidados da minha 
sogra, mas como ela é uma pessoa 
idosa e não anda bem de saúde, 
conseguimos que uma vizinha a 
olhasse enquanto estamos fora.
Suelen Vallim, via Whatsapp

circuito Em nota, a Secretaria de 
Educação de Cotia informou que 
até 17 de abril de 2018 não havia 
sido comunicada oficialmente da 
ordem judicial em favor da morado-
ra citada. No entanto, como houve 
uma baixa na Creche Rita Fortes, 
o pai da criança foi contatado pelo 
departamento e orientado a com-
parecer à unidade escolar para 
efetuar a matrícula da criança.

 #suavoznacircuito 

Vaga na creche

Rali diário
Desde 2016 faço reclamações 
na Ouvidoria da Prefeitura de 
Barueri devido ao mau estado 
da Alameda Uruguai, uma das 
ruas que ligam Barueri à 
Granja Viana. Trafego por esta 
rua diariamente e, devido ao 
mau estado, tenho sempre 
problemas com os amortecedo-
res do carro e preciso trocá-los 
frequentemente. Reclamo, 
reclamo, e algumas vezes eles 
passam a máquina para dar 
uma nivelada. O duro foi ouvir, 
depois da última reclamação, o 
rapaz da ouvidoria dizer que 
na região de Barueri não há 
nenhuma rua de terra. 
Acredito que esqueceram de 
asfaltar só esta...
adriana teixeira , via Facebook

circuito  Adriana, se o problema 
foi esquecimento, a Prefeitura de 
Barueri já foi lembrada por nossa 
equipe de jornalismo. E, assim 
como você, também estamos 
no aguardo de uma resposta.

Onde há fumaça
Venho sofrendo com um forte 
cheiro de fumaça nas imedia-
ções da minha casa, próxima ao 
Colégio e Faculdade Mario 
Schenberg. O curioso é que o 
cheiro só começa por volta das 
17h45 e piora muito durante a 
madrugada, o que me leva a 
pensar em alguma atividade 
proibida. Não consigo identifi-
car de onde vem. 
JoSie nogueira, via Facebook

circuito Onde há fumaça pode 
ou não haver fogo! Josie, estamos 
investigando sua denúncia junto 
aos órgãos competentes.

facebook 
circuito 
facebook.

com/revis-
tacircuito/

WhatSapp 
circuito 
(11) 9 9500 

6086

w

f

circuito 
amplia
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

conecte-se com a circuito  revistacircuito.com wWhatsapp (11) 9 9500 6086  ffacebook.com/revistacircuito



Emagrecimento 
Saudável

O Método Burn transforma 
sua gordura em energia.

É um tratamento de perda 
de peso e medidas, através 

da lipólise, degradação 
de lipídios em ácidos 

graxos e glicerol. Estimula 
a eliminação da gordura, 

através de uma 
ação detox e 
também sua 

conversão em 
energia. Perdas 
expressivas de 
até 10 cm em 
uma sessão.

Embelezamento 
do olhar

Lumini Eyes Force é um 
Lifting para pálpebras, 

redução de olheiras, bolsas 
e rugas com 12 horas de 
ação! Rejuvenescimento 
completo para área dos 

olhos, tecnologia Bioeyes 
3600 16 mecanismos de 
ação: da prevenção ao 

tratamento.

STUDIO 28 – Centro Comercial D+  
Av. José Giorgi, 280 – salas 28 e 29
Tel.: 4551-1402
Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta, das 9h às 20h; 
aos sábados, das 9h às 18h.
www.instagram.com/_studio28/

Cirurgia 
sem cortes

Photo Thermo LED Terapia 
é um aparelho pontual 

composto por LED vermelho 
indicado para o tratamento 

da pele onde mais apresenta 
necessidade. Possui 

efeito bioestimulante e 
regenerador. Proporciona 
o rejuvenescimento facial 
e a tonicidade da pele. A 
termoterapia melhora a 

circulação local garantindo 
um melhor aporte sanguíneo 

para a nutrição celular.
Resultado:  Efeito cirurgia 

sem cortes.

NOVIDADE

Estética avançada e Tatuagem

Studio Simples2.indd   36 4/27/18   5:51 PM



muito além do papel

sE complEtar álbum dE figurinhas da Copa 
do Mundo rendesse título, é bem provável 
que Fabio Alves dos Santos, 40, técnico em 
Infraestrutura, estaria indo para o seu 11º 
título. Isto sem contar a coleção do Mundial 
Feminino do ano de 2015 e as coleções com-
pletas de minicraques da Coca-Cola da Copa 
de 1998 e 2014.

Ele coleciona cromos desde os 12 anos. 
Além de figurinhas relacionadas ao mundial de 

futebol, completou a coleção de vários temas, 
como as figurinhas que vinham nos chicletes 
Ping Pong. Mas foi a partir de 1994 que decidiu 
se dedicar exclusivamente ao tema futebol.

Veja, em nosso site, a matéria desse mestre 
da coleção, confira algumas dicas para com-
pletar o seu álbum e saiba onde tem ponto de 
troca de figurinhas na região.

canal circuito  
revistacircuito.com/arquivos/33740

Contra o abandono  
de animais
A Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo 
(ARTESP) e concessioná-
rias apoiam a campanha 
“Seja um Tutor Responsá-
vel”. As ações têm o objetivo 
de reduzir o número de 
abandono de animais. Em 
2017, foram encontrados 
15.268 gatos e cachorros 
mortos nas rodovias.
A frase “Seja responsável, 
não abandone animais nas 
rodovias” está sendo exibida 
nos 274 painéis eletrônicos 
espalhados pelos 8,3 mil 
quilômetros de rodovias. 

canal circuito www.revis-
tacircuito.com/arquivos/33508

aniversário da 
revista circuito
Me sinto feliz em ver 
o brilho desse time 
para trazer notícias 
do canto que esco-
lhemos para morar. 
cice galoro, 
publicitária

A melhor revista da 
região, sempre.
camila agoSton, 
deSigner de JoiaS

Que orgulho, 
parabéns!
eSther carValho, 
diretora geral do 
colégio rio branco

Que a Circuito 
siga em frente, por 
muitos anos.
marcio Zalkind, 
empreSário 

Parabéns e obrigada 
por tudo que 
já fizeram pela 
nossa região.
confúcio caValcan-
te, empreendedor

Revista show, 
que continue por 
muitos anos! 
anne Surita, eSpoSa 
do emílio Surita 
e mãe doS lindoS 
dudu e emilio

Essa maioridade é 
motivo de orgulho 
para todos nós!
ricardo monteiro, 
adVogado

 #circuitoonline 

Decacampeão Das figurinhas

li na circuito 
O que bombou no 

mês passado

#saibamais

matéria completa 
no site

com animais 
na pista
reduZa a 
velocidade.

nunca buzine ou 
pisque os faróis.

feche os vidros 
ao passar perto 
de animais de 
grande porte.

depoiS de 
ultrapassar 
os bichos, 
sinalize para 
os motoristas 
que vêm em 
direção oposta.

ligue para 
informar a con-
cessionária e a 
Polícia Rodoviária.





Bem 
informado
A NotA FiscAl PAulistA mudou as regras! 
Desde novembro, uma nova funcionalidade 
permite que você ajude as instituições fi-
lantrópicas participantes do programa: os 
consumidores cadastrados poderão realizar 
a doação automática de seus cupons fiscais 
para sua entidade assistencial favorita de 
maneira simples, rápida e segura.

Para ativar a opção, basta acessar o site 
do programa (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), 
fazer o login no sistema e, em seguida, clicar 
na aba “Doação Automática > Escolher Ins-
tituição”. Após o cadastro, os cupons fiscais 
de todas as compras em que o consumidor 
informar o CPF serão destinados à entidade 
assistencial escolhida de forma automática e 
gerarão créditos e bilhetes para a participação 
delas nos sorteios.

Mesmo destinando os cupons fiscais para 
a instituição, o consumidor contará com 
o valor da compra para gerar bilhetes ele-
trônicos e participar dos sorteios mensais 
da Nota Fiscal Paulista. E é possível trocar 
de entidade favorita a qualquer momento 
e até mesmo desativar a opção, caso deseje.

Cidadão
Selo

Entidades  
da região 
participantes 
do programa 

AssistênciA 
Social Santo 
Antônio (ASSA)

AssociAção Acorde 
– Oficinas para 
Desenvolvimento 
Humano

AssociAção 
Beneficente de 
Carapicuíba

AssociAção 
de Equitação e 
Equoterapia Clube 
dos Cavaleiros 
de Carapicuíba

AssociAção de 
Pais e Amigos 
dos Excepcionais 
de Cotia APAE

AssociAção 
Feminina de 
Estudos Sociais e 
Universitários Afesu 

cAsA do Moinho

AssociAção 
Filantrópica 
Criança Feliz

AssociAção 
Protetora dos 
Animais de Cotia

AssociAção 
Recanto da Vovó de 
Assistência Social

AssociAção São 
Joaquim de Apoio 
à Maturidade

cAritAs Paroquial 
Santo Antônio 
Granja Viana

cAsA Maria Maia

FundAção de 
Assistência à 
Criança e ao 
Adolescente Maria 
Carolina Puigari 

Ablas Sepe

FundAção 
Mercedes de 
Andrade Martins

Grupo de 
Assistência Social 
Casa de Emmanuel 
Lar Fraternidade 
Emmanuel

instituto Adhara

LAr Escola Francisco 
Cândido Xavier

núcLeo de 
Enfrentamento da 

Pobreza Pieter e 
Lourdinha ANUEPO

ocA Associação 
da Aldeia de 
Carapicuíba

pequeno Cotolengo 
Dom Orione 
Orionópolis

projeto Âncora

VidA Casa de Apoio 
da Granja Viana

#linacircuito #selocidadao #circuitocidadania #souengajado #circuitocomunidade

Empresas, pessoas 
e iniciativas  que 
são protagonistas 
da solidariedade



VISITE DECORADO!
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

2 e 3 suítes
105m2 a 242m2

2 ou 4 vagas
DEPÓSITO | CLOSET | TERRAÇO GRILL

Garden / Premium / Duplex / Cobertura
Lazer com: Academia Equipada / Piscina Adulto, Infantil e Spa  
Playground / Salão de Festas / Salão de Jogos / Brinquedoteca  

Home Offi ce / Espaço Teen / Espaço Convivência.
No centro de tudo, um amplo pátio com praça e espelho d’aguá.

Na melhor localização da 
Granja Viana!

Estrada da Aldeia de Carapicuiba, 139
Granja Viana - Cotia -SP (Ao lado da Padaria Dona Deola)

Tel.: 4617-8699
www.proinvest.com.br

Obras aceleradas. Entrega até SETEMBRO de 2018

Realização: Exclusividade de vendas:

Foto do apto. decorado em exposição. Móveis, eletrodosméticos e decoração não inclusos no preço.

Projeto legal do Empreendimento Residencial Costa do Marfi m, encontra-se aprovado pela Prefeitura Municipal de Cotia/SP, alvará nº449/2015 e registrado sob o R.12 em 11 de dezembro de 2015, na matrícula 48.195 do Cartório de Registros de Imóveis de Cotia - SP

A PARTIR DE 
R$ 660 MIL

Costa do Marfim.indd   36 4/27/18   5:55 PM



selo cidadão

#OultimOcanudO 
No briNde à vidA o canudo nunca faz parte. Extremamente descartá-
vel, a vida útil de um canudo é de 4 minutos, mas para se decompor na 
natureza leva 400 longos anos. Países como a Inglaterra anunciaram, 
recentemente, planos para bani-lo. No Brasil, um movimento, ainda 
que tímido, começa a ganhar espaço. E a Revista Circuito, engajada, 
te convida a entrar nesta!

Ao consumir suas bebidas favoritas, como sucos, refrigerantes, vitaminas 
e coquetéis, não utilize canudos plásticos. O que dá sabor à vida é fazer o 
bem pelo meio ambiente. #oultimocanudo #umcanudoamenos #semcanudo

Campanha  
de agasalho
CCR ViaOeste e CCR 
Rodoanel iniciam arreca-
dação de agasalhos nas 
rodovias em que operam. 
A ação ocorrerá até 24 
de junho, e os itens serão 
doados a instituições as-
sistenciais dos municípios 
atendidos pelo Sistema 
Castello–Raposo e Trecho 
Oeste do Rodoanel.

cOnheça Os pOstOs 
de arrecadaçãO
M Sentido Interior 
N Sentido Capital

rodoViA cAsteLLo BrAnco
M OsascO km 18
N Barueri km 20 
M itapevi km 33 
N itu km 74 
N casa dO usuáriO km 24
N área de descansO km 57

rodoViA rAposo tAVAres
M sãO rOque km 46

José Marcos da Silva, conhecido como 
Pipoka, está entre os 15 convocados pela 
Seleção Masculina de Basquete em 
Cadeira de Rodas para participar dos 
treinamentos da equipe que disputará o 
Campeonato Mundial na Alemanha, em 
agosto. 

“Dediquei-me intensamente aos 
treinos nos últimos dois anos. Disputei 
campeonatos paulistas e brasileiros para 
poder voltar à seleção. O sonho de 
qualquer atleta brasileiro é defender a 
camisa verde e amarela e ajudar o Brasil a 
conquistar o lugar mais alto do pódio”, 
comenta o atleta cotiano. No entanto, 
para ter a chance de voltar à seleção 

brasileira 10 anos após sua primeira 
participação, além dos treinos intensos e 
de se classificar entre 12, terá de vencer 
outro obstáculo: conseguir uma cadeira 
com rodas especiais para o esporte, que 
será determinante para seu desempenho.

Sem condições de arcar com o custo, 
que gira em torno de R$ 10,3 mil, Pipoka, 
apesar de convicto de que será escolhido, 
espera conseguir um patrocínio para, 
finalmente, comprar sua própria cadeira.

Quer AjudAr?  
Caixa Econômica Federal / Agência 1003  

Conta Poupança (operação 013) 00006388-7  

Nome do favorecido: José Marcos da Silva

Cotiano em mundial de Basquete

#inspiraçãO

histórias de 
superação

 
lista cOmpleta nO site  
http://www.revistacircuito.
com/arquivos/33549

Aos 20 anos, 
Pipoka estreou 
no Centro de 
Reabilitação 
do Hospital 
das Clínicas, 
onde jogou 
por 14 anos

 SaBia quE 

100 mil
mAmíFeros 
e tartarugas 
e 1 milhão de 
aves marinhas 
perdem a vida 
a cada ano ao 
se enroscar ou 
ingerir plástico.

CiRCuito 
enGaJada

Campanhas 
da Circuito



DIA
DAS
MÃES
CELEBRE O

MAIOR AMOR

DO MUNDO.

Promoção válida para pessoas físicas maiores de 18 anos ou menores acompanhados de um responsável legal que compre um valor mínimo de R$ 200 nas 
lojas do Shopping Granja Vianna no período de 29/4/2018 a 13/5/2018. A promoção será válida até o dia 13/5/2018 ou enquanto durar o estoque dos brindes. 
Promoção limitada a três ingressos por CPF. Consulte o regulamento no site www.shoppinggranjavianna.com.br, aplicativo do shopping ou no balcão de trocas 
da promoção.

R$200,00

1 INGRESSO

em compras

para a caixa premiada

=

BALCÃO DE TROCAS:

Piso L1 – Balcão Concierge

PERÍODO DA PROMOÇÃO

29/04 à 13/05

3561_Anúncio Revista_20,5x27,5cm.pdf   1   24/04/18   12:11



selo cidadão

como ocorre A cicAtrizAção no espaço? 
Um ovo de aranha será chocado sem gravi-
dade? Hidroponia funciona no espaço? Qual 
o comportamento do hidrogênio líquido 
na microgravidade? Estes são alguns dos 
questionamentos levantados pelas crianças 
que estão participando da missão Garatéa 
de incentivo à ciência. Pela primeira vez no 
Brasil, a Student Spaceflight Experiments 
Program (SSEP), iniciativa do governo 
americano que estimula experimentos 
educacionais sobre o tema, por meio do 
Garatéa, desenvolveu 75 projetos, dos quais 
10 foram selecionados e três, finalmente, 
escolhidos por uma banca de avaliadores 
externos e pesquisadores universitários 
para ser enviados à Nasa. 

A educanda do Projeto Âncora, Sofia 
Palma, é integrante de um dos grupos eleitos 
e, se tudo corroborar, vai com uma educadora 
se unir à comitiva que representará o Brasil 
em junho nesta Missão. No entanto, é preciso 
captar cerca de R$ 20.000 para viabilizar 

a ida de Sofia e da bióloga e educadora do 
Âncora, Patricia Sousa. Várias ações estão 
sendo realizadas, de rifas a palestras em 
empresas, para que o valor seja arrecadado. 
“O Grupo de Responsabilidade do labora-
tório está todo empenhado para que Sofia 
represente o Brasil. Todo mundo ajudando, 
está lindo de ver”, observa Patricia. 

O congresso internacional científico 
reunirá cerca de 44 equipes mirins do Brasil, 
América do Norte e Europa no Smithsonian 
National Air Space Museum em Washington, 
D.C., Estados Unidos, que mantém a maior 
coleção de aeronaves e naves espaciais de 
todo o mundo. Neste congresso as equipes 
verão seus trabalhos expostos e também  
há possibilidade de acompanharem o lan-
çamento, no segundo semestre de 2018, se 
houver apoio financeiro. 

Quer AjudAr? Banco Itaú: Agência 3218/ 

Conta Corrente 00970-6; Banco Brades-

co: Agência 238/ Conta Corrente 5239-6

presente 
de deus
Quando Denise Marconi se mudou 
para a Granja Viana e passou a 
frequentar academia, conheceu 
uma mulher que, entre um interva-
lo e outro, com um tear, fazia 
mantinhas para doar à Santa Casa 
de São Paulo. “Ela me contou que o 
tear fazia muito bem; era o tear da 
cura e que havia tirado várias 
mulheres da depressão. Achei o 
máximo e pedi um tear para levar 
para o Instituto de Compromisso 
com o Desenvolvimento Humano 
(ICDH)”, conta.

Reuniu as amigas e começou a 
formatar a ideia de multiplicar o 
feitio de mantinhas. Depois de 
reuniões com os assistentes sociais 
do Instituto, do qual é vice-presi-
dente, nascia o Presente de Deus, 
projeto que, entre outros objetivos, 
apoia mães carentes que não 
dispõem de condições para adquirir 
o enxoval da criança recém-nascida. 
“É lindo esse trabalho! Muito 
delicado”, resume emocionada.

Em três anos de atuação, já 
ajudou muitas famílias, estabeleceu 
parceria com outras ONGs, 
associações e grupos de mulheres 
para a entrega de enxovais e 
ampliação da produção de mantas.

Quer AjudAr? O projeto não aceita 

doações em dinheiro, apenas acessórios 

para o tear ou itens das malinhas de primei-

ro enxoval. Entregue sua doação no Edifício 

The Point Office Park – Rua General Fer-

nando Vasconcellos de Albuquerque, 80.

A educanda 
do Projeto 
Ancora, 
Sofia Palma, 
participa 
da Missão 
Garatéa

PRoJeto ÂnCoRa Rumo à nasa
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por aqui
Acontece

Veja as sugestões 
recebidas
As sugestões serão 
avaliadas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
juntamente com os 
estudos completos.

1
Companhia paulista de 
desenvolvimento (Cpd) 
terreno de 2 milhões de 
m² na Avenida Raimundo 
Pereira de Guimarães. 
A proposta é operar 
com área construída 
de 482 mil de m².

3
FRal terreno na 
Lagoa de Carapicuíba, 
em Barueri, com 
acesso pelo Rodoanel 
Oeste, com 1,9 milhão 
de m² no total e área 
construída sugerida 
de 864 mil m².

2
ideal paRtneRs imóvel 
em Santana do Parnaíba 
com 4 milhões de m² e 
sugestão de operar com 
área construída de 1 
milhão de m². O acesso 
é pelo Rodoanel Oeste 
e rodovias Castello 
Branco e Anhanguera.

4
nesp área com 4 
milhões de m² no 
km 26 da Rodovia 
dos Bandeirantes, 
com acesso 
pelo Rodoanel 
Oeste. A área 
construída não 
foi especificada.

A Faculdade de Tecnologia do 
Estado (Fatec) Prefeito Hirant 
Sanazar, de Osasco, tem inscrições 
para a oitava edição do curso 
pré-vestibular gratuito aberto à 
comunidade.

Batizado de “Aulão da Fatec 
Osasco”, o projeto é direcionado a 
jovens sem condições financeiras de 
arcar com os custos de um cursinho 
tradicional.

As aulas ocorrem sempre aos 
sábados, das 8 às 12 horas, e contam 
com o apoio dos professores das duas 
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do 
município, a Prof. André Bogasian e a 
Dr. Celso Giglio, além da Fatec Cotia e 
da própria Fatec Osasco.

Os encontros acontecem até o dia 
30 de junho. Para inscrições acesse 
www.fatecosasco.edu.br e clique no 
banner do Aulão.

A novela 
Ceagesp

O Governo do Estado de São Paulo apresentou 
um resumo dos quatro estudos para a concessão 
à iniciativa privada do Novo Centro de Abaste-
cimento Alimentar em São Paulo, o Novo Ceasa.

As propostas fazem parte de estudos mais 
amplos, apresentados por três consórcios e uma 
empresa, em resposta ao chamamento público 
realizado pelo Estado para subsidiar a elaboração 
do edital de concessão para implantação, operação 
e manutenção do Novo Centro de Abastecimento 
Alimentar em São Paulo, o Novo Ceasa, como 
passará a ser chamado.

As localizações sugeridas devem estar co-
nectadas ao Rodoanel Mário Covas por acessos 
já existentes ou previstos, de modo a facilitar a 
chegada e a distribuição de produtos.

ForCinhA pArA o vestibulAr

novo imóvel dA eteC 
CotiA
A Escola Técnica Estadual de Cotia está 
em novo endereço. Anote aí:
Rua Topázio, 555 – Jardim Nomura

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste



SÁBADOS
E DOMINGOS

21/04
   27/05

A

HERÓI
PAIDESAFIO

*Imagens meramente ilustrati vas. Consulte couvert nos restaurantes parti cipantes. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

GRANDE

 ENCONTRO DE

ENCONTRO COM HERÓIS

PAIS QUE 
ENFRENTAM 

O ARVORISMO FANTASIADOS

GANHAM UM PERCURSO DO ARVORISMO PARAO SEU FILHO!

*Em qualquer sessão de cinema 
durante o evento.

APRESENTANDO 
QUALQUER REVISTA DO 
MÊS DA EDITORA ABRIL

PAGA MEIA
CINE ABRIL

Concurso de Cosplay
Todos os sábados e domingos às 15h

*Exceto 13/05. Consulte regulamento em 
WWW.FEIRADAPRACA.COM.BR

*Sessões as 11h todos os finais de semana

APRESENTAM:

Crianças
Fantasiadas

15.000,00

QUINZE MIL EM PRÊMIOS
R$

SUPER ESTREIAS EM

apoio 

Ganham 1 ingresso para 
a Maratona

TSQ_HEROIS_CIRCUITO_205 X 275MM.indd   1 13/04/2018   09:59



acontece por aqui

Os proprietários de imóveis em 
Cotia que possuem veículos 
emplacados no município podem 
requerer desconto no valor do 
Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU). O benefício está garantido 
por meio da Lei no 2007/2018, de 
14/03/2018, de autoria do prefeito 
Rogério Franco.

A lei prevê que o desconto no 
IPTU corresponderá a 20% do valor 
pago no IPVA, este valor, no entanto, 
não poderá exceder à metade do 
valor do IPTU devido. O benefício 
pode ser solicitado tanto para IPTU 
de pessoa física como jurídica.

Para garantir o desconto, o 
proprietário que transferir o seu 

veículo para Cotia precisará fazer a 
solicitação do benefício no mesmo 
ano em que houver o efetivo 
recolhimento do IPVA em Cotia e o 
desconto será lançado no IPTU do 
ano subsequente.

Para solicitar o desconto, o 
proprietário de veículo terá de 
apresentar cópia do documento que 
comprove a transferência para a 
Ciretran de Cotia, cópia da guia de 
recolhimento do IPVA recolhido em 
Cotia e cópia do aviso de lançamen-
to do IPTU do imóvel que receberá a 
concessão do benefício. A lei será 
regulamentada e os prazos para 
requerimento do benefício ainda 
serão divulgados.

prAçA de CArA novA
A prefeiturA de CotiA revitalizou a praça localizada na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, na altura do número 300, região central. O trabalho foi 
realizado no período da noite para não causar impacto no viário – já que a 
praça está ladeada pelas avenidas Professor José Manoel Pedroso e Nossa 
Senhora de Fátima –nem transtorno para a população que passa pelo local.

A sinalização das rampas de acessibilidade teve a pintura reforçada, bem 
com as guias. Os bancos e o chão foram limpos e pintados. 

Toma lá, dá ca

“aqui eu posso”
Não, não pode! Tudo bem que a placa 
avisa a presença de animais na via, 
mas por questões de segurança, 
definitivamente, esse cavalo não 
deveria estar ali. Quem transita 
próximo do Alphaville Granja Viana, 
na Avenida São Camilo, deve tomar 
muito cuidado com os vários animais 
abandonados na região. A Prefeitura 
de Carapicuíba já foi avisada para que 
a equipe de Zoonose não só realize o 
resgate deste, como também fiscalize 
para que o problema não se torne 
recorrente.





acontece por aqui

em vigor desde mAio 
de 2005, a Lei nº 1334, co-
nhecida por “Lei Seca”, que 
regulamenta o horário de 
funcionamento de bares e 
restaurantes de Cotia, estava 
praticamente engavetada, 
mas voltou a tirar o sono 
de comerciantes da cidade. 
Entre outros pontos, a Lei 
determina que o fechamento 
destes estabelecimentos seja 
às 23 horas. “A função social 
da lei, ao que parece, é evitar 
o incômodo aos moradores 
por possível ocorrência de 
perturbação da paz, todavia, 
a letra da lei não obedece aos 
princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, visto que 
fixa horário de funcionamen-
to extremamente restrito 
e de modo genérico para 
todos os estabelecimentos 
do município”,  avaliam as 
advogadas Karine Mendonça 

e Emely Oliveira, consultoras 
jurídicas do CAE - Centro de 
Apoio ao Empreendedor de 
São Paulo.

Sidnei Martins, presiden-
te do CAE, lembra que a “Lei 
Seca” em questão se contra-
põe à Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa (Lei Com-
plementar nº 207/2014), em 
vigor em Cotia desde 2014, 
onde está incluída grande 
parte dos comerciantes da 
cidade. A Lei Geral destaca, 
no capítulo 3, fiscalização 
orientadora e não punitiva, 
como está ocorrendo. “Quan-
do da fiscalização municipal, 
será observado o critério de 
dupla visita para lavratura 
de auto de infração, exceto 
na ocorrência de reincidên-
cia, fraude, resistência ou 
embaraço à fiscalização”, diz 
o parágrafo primeiro da Lei. 
Os comerciantes reclamam 

da truculência dos fiscais da 
Prefeitura e relatam, ainda, 
que as multas são deixadas 
embaixo de suas portas, ou 
seja, são aplicadas com o 
estabelecimento fechado. 

Durante reunião promo-
vida pelo CAE-SP no início de 
abril, alguns donos de bares 
e restaurantes pediram que 
a Prefeitura faça uma revi-
são da lei e até relaxamento 
das multas aplicadas. Já foi 
protocolado na Prefeitura 
de Cotia um documento em 
que apresenta as reivindi-
cações dos comerciantes, 
bem com como pedido de 
reunião com o prefeito e 
secretário de Indústria e 
Comércio. O vereador Edson 
Silva, presente na reunião, 
representando seus pares, 
comprometeu-se a levar o 
assunto para discussão entre 
os vereadores. 

A polêmica da Lei 
Seca em Cotia

Aviso Aos 
nAvegAntes
muitos motoristAs desavisados 
estão sofrendo desagradáveis sur-
presas ao passarem nas imediações 
do Celeiro da Granja, na Avenida 
São Camilo, em Carapicuíba. Se o 
problema fosse apenas o radar fixo, 
instalado na via desde agosto de 2013, 
com velocidade máxima permitida 
de 50 km/h, não seria, de fato, uma 
preocupação, já que limites de velo-
cidade têm de ser respeitados, mas 
os condutores que não conhecem a 
região são prejudicados pela falta 
de sinalização do controlador de 
velocidade.

De acordo com o Código de Trân-
sito Brasileiro, o artigo 90 aponta 
que não serão aplicadas as sanções 
previstas no Código de Trânsito 
por inobservância à sinalização 
quando esta for insuficiente ou 
incorreta.  Por interpretação da 
lei, se na via em que se tenha sido 
autuado por infração de excesso de 
velocidade não houver sinalização 
informando o limite de velocidade 
para aquele trecho, ou se esta não for 
suficiente para informar o motorista, 
a multa deve ser anulada.

Entramos em contato com a Pre-
feitura de Carapicuíba para saber o 
posicionamento da administração 
pública sobre a falta de placa infor-
mando a existência do radar, mas 
até o fechamento desta edição não 
obtivemos resposta.

pArA recorrer à multa, é necessário ir 

à Secretaria de Transporte e Trânsito 

de Carapicuíba (Av. Deputado Emílio 

Carlos, 360) munido de cópia de 

documentos pessoais e do carro, além 

de notificação da multa e as duas vias 

de seu recurso. Caso existam, leve 

também cópias de comprovantes que 

possam contestar a sua infração. Para 

mais informações, ligue (11) 4184-4098.



De 25/04 a 01/07
Balcão de troca: Piso Raposo

www.rapososhopping.com.br

Participação válida para maiores de 18 anos com inscrição no CPF e residentes 
no Brasil. Consulte as condições de participação e relação de lojas 
participantes no Regulamento disponível no site www.rapososhopping.com.br 
e no Balcão de Trocas. Certificado de Autorização CAIXA nº 6-5769/2018. 
Imagens e cores ilustrativas.

Cupons em dobro de 2ª a 5ª feira exceto feriados
Sorteios: 28/05: 5 TVs; 02/07: 5 TVs + Carro

Certificado de Autorização CAIXA n° 6-5769/2018

R$ 200 EM COMPRAS =

o Teatro Raposo1 ingresso para

Limite de 1 troca por CPF 
Oferta sujeita à disponibilidade do estoque de 8.000 ingressos

Compre e Ganhe não sujeito à autorização

E GANHE1 CUPOM PARA CONCORRER A

1 Cherry
New QQ 10TVs
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+

& NAMORADOS

Dia dasMães
Raposo Shopping
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Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 • Tel.: 11 3732 5000
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acontece por aqui

vias da Granja viana 
recebem estudo de tráfego

jantar de negócios
Promovido pelo BNI Invictus, o evento é destinado a 
empresários da Granja Viana e região e tem o objetivo de 
promover networking e fomentar negócios locais. Durante 
o evento será apresentado um caso de sucesso de uma 
empresa da região. Parte da arrecadação será direcionada 
para uma instituição local.

serviço Dia 24 de maio de 2018, às 19h. Convite antecipado por  

R$ 89 (incluso entrada, jantar, sobremesa, água, uma taça de vinho e 

banda de jazz). Local: Restaurante Don Camillo - Avenida São 

Camilo, 580 - Granja Viana - Cotia/SP. Reservas e informações:  

(11) 98223-3905, com Pablo.

Municípios recebeM repasses
No primeiro quadrimestre de 2018, o governo do Estado de São 
Paulo depositou quase R$ 7 bilhões para os municípios 
paulistas. Cotia recebeu o montante de R$ 88.639.105,33 e 
Carapicuíba, R$ 51.019.300,97.

Entre janeiro e abril, os repasses para essas cidades reduzi-
ram consideravelmente. No primeiro mês do ano, o repasse a 
Cotia chegou a mais de R$ 35 milhões e fechou o primeiro 
quadrimestre com o recebimento de mais de R$ 10 milhões. 
Carapicuíba também seguiu o mesmo patamar, com repasse de 
R$ 21.227.786,13 em janeiro e R$ 4.402.065,23 em abril.

Ainda assim, os valores repassados em 2018 superaram o 
mesmo período de 2017.

troCA de  
FiGurinhAs 
dA CopA
As 54 bibliotecas municipais 
espalhadas por todas as regiões 
da capital paulista passam a ser 
pontos para a troca de figuri-
nhas do álbum da Copa do 
Mundo 2018 aos sábados, das 11 
às 15 horas.

As bibliotecas estarão 
preparadas para receber os 
colecionadores de todas as 
idades e, ainda, para estimular o 
contato do público com os livros 
e enriquecer o acervo das 
bibliotecas. Quem doar um livro 
em bom estado receberá 10 
figurinhas.

Confira a relação com os 
endereços das bibliotecas no site 
goo.gl/nfHQxB.

pela região oeste:
shopping Granja Vianna (Rodovia 
Raposo Tavares, km 23,5 – 
Cotia) Segunda-feira a sábado, 
das 10 às 22 horas, domingo e 
feriado, das 14 às 20 horas.

BanCa Caucaia (Avenida Roque 
Celestino Pires, 1202 – Cotia). Aos 
sábados, a partir das 14 horas.

supeRshopping Osasco (Av. dos 
Autonomistas 1828 – Osasco)
Aos sábados, das 12 às 15 horas.

Félix Café Rua José Félix de 
Oliveira, 1270. Aos sábados, 
das 10 às 20 horas

lembrando O Programa Revitaliza Cotia – Granja Viana busca modernizar e 
melhorar a infraestrutura do bairro e resolver problemas antigos de mobilidade 
urbana, acessibilidade, segurança e paisagismo. Entre as propostas, estão a 
criação de um novo acesso na altura do km 23 da Rodovia Raposo Tavares e de 
um Boulevard, mudanças no viário e canalização do córrego Potion.

No fim de março, a 
Prefeitura de Cotia 
conclui a pintura e a 
sinalização viária na 
Avenida São Camilo.

A CAnhedo Beppu engenheiros Associados 
está elaborando um estudo de tráfego para os 
trechos do km 23 da Rodovia Raposo Tavares, 
Avenida São Camilo/Rua José Félix de Oliveira 
e Rua Ushima Kira/Rua José Félix de Oliveira, 
todos contemplados pelo Programa Revitaliza 
Cotia – Granja Viana.

Tal estudo vai avaliar a viabilidade da mu-
dança de sentido em algumas vias, analisando o 
impacto, especialmente em relação aos reflexos 
causados pelo excesso de veículos que deixam 
e acessam a Rodovia Raposo Tavares. Uma das 

propostas para sanar o problema de 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. As ruas Roma, Dom Joaquim 
e Nova Amazonas, além da Estrada Zurique, 
serviriam ao tráfego interno.

A apresentação do estudo deve acontecer 
no fim deste mês, ainda sem data definida.



fique ligado 23

Especialistas em Serviços e Pintura Automotivas, 
fundada em 17 de março de 2011, possui no seu 
quadro de colaboradores estudiosos e especialistas 
em Gestão Comercial e Administração de frotas de 
veículos com mais de 30 anos de experiência.

Prestação de serviços automotivos ◆ Funilaria ◆ Pintura ◆ Mecânica preventiva 
e corretiva ◆ Manutenção de blindados ◆ Administração de frota.

PINTURA GERAL DE VEÍCULOS, PARCELAMOS EM 10X EM TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
TRABALHAMOS COM TODAS AS CIAS DE SEGURO

OFICINA REFERENCIADA

PREMIER SERVICE CAR - Rua Alvarenga, 1653 Butantã - São Paulo (Ponte da Cidade Universitária)
www.premierservicecar.com.br  -  Tel.: (11) 3831-2395 / 3836-0549

Premier1_2.indd   36 4/30/18   12:58 PM

Filhos no divã
A psicoterapia infantil valoriza muito o brincar e o 
processo criativo. Por meio de jogos e brinquedos, a 
criança projeta o seu modo de ser e de se perceber no 
mundo. Assim também se dá o processo de aprendiza-
gem, pois é brincando que se aprende! A psicóloga, 
neuropsicóloga, psicopedagoga e psicanalista Frida 
Leão é uma referência na região em sua área. Atende 
crianças e adolescentes em psicoterapia, realiza 
avaliação e reabilitação neuropsicológica e faz 
avaliação e intervenção psicopedagógica.

the squAre open mAll Sala 206 – Bloco A.  

Telefone: (11) 9.8506-3755.  E-mail: frida_leao@hotmail.com 

www.filhosnodiva.com.br

delíCiAs dA reGião
Você já conhece a La Belle Soeur Rotisserie, agora sob nova 
direção? Localizada no coração da Granja, o simpático 
estabelecimento, que não fica devendo nada aos comércios 
da região, oferece aos seus clientes produtos com excelente 
qualidade e atendimento ímpar, com profissionais sempre 
muito cordiais, prestativos e dedicados. Além de todas as 
delícias disponibilizadas no cardápio, como massas, 
salgados, assados, tortas e bolos, ainda há opções fit todos os 
dias. Não podemos deixar de falar do chef da casa, com 
experiência em conceituados estabelecimentos de São Paulo.

lA Belle soeur  Rua José Félix de Oliveira, 1401 Loja 12 

Telefone.: (11) 4321 2066 / www.labellesoeur.com.br.  

Facebook: @labellesoeurRotiserrie
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CompliCAções polítiCAs em embu
A Justiça Eleitoral declarou inelegíveis por oito anos o prefeito de 
Embu das Artes, Ney Santos (PRB), e seu vice, Peter Calderoni (MDB). 

Também foi determinada a cassação definitiva dos registros, diplomas 
e mandatos de ambos por abuso de poder econômico. A defesa recorreu e 
eles podem esperar o julgamento do recurso sem deixar o cargo.

Desde o ano de 2016, quando assumiu o cargo de chefe do Executivo 
da cidade, Ney enfrenta uma investigação por envolvimento com o 
crime organizado e o tráfico de drogas.

Em 2010, a polícia apreendeu computadores, máquinas de contar 
dinheiro e uma Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão em endereços 
do prefeito.

Barueri adere à  
agenda da ONU 

o plenário dA CâmArA Municipal de Barueri aprovou a 
adoção da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o Desenvolvimento Sustentável. A matéria cria 
uma comissão municipal para tratar do tema.

De acordo com o texto aprovado, a Agenda 2030 cor-
responde a um plano de ações para o futuro que buscam 
trazer melhorias para o planeta. O documento é guiado 
pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, 
incluindo os 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável) criados em 2015.

O projeto orienta políticas públicas que buscam trazer 
segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, redução 
das desigualdades e erradicação da pobreza, dentre outras 
metas estabelecidas pelo documento. 

sAiBA mAis sobre os 17 objetivos da ONU para transformar  

o mundo em nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030

Respiração, Medita-
ção e Mantras
Os Encontros de Respiração, 
Meditação e Mantras completa-
ram seu quinto ano de 
existência. Realizado no 
Espaço Ulabiná, o evento é 
organizado e orientado pelo 
terapeuta Maurício Bastos, 
juntamente com a banda Prana.
Durante os eventos, são 
realizadas técnicas de respira-
ção, por meio da prática dos 
Pranayamas, e utilização de 
mantras, sons de poder criados 
pelos grandes mestres com o 
intuito devocional e o aquieta-
mento das flutuações da mente.

pArA se conectar consigo:

Encontros de Respiração, 
Meditação e Mantras 
Às terças–feiras, 20h30
No Espaço Ulabiná
Avenida São Camilo, 288 
– Granja Viana. Gratuito

este é o novo 
período de tempo de 
espera por agenda-
mento com clínico 
geral, pediatra e 
ginecologista nas 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs).

De acordo com a 
Secretaria de 
Saúde, há unidades 
em que o paciente 
consegue o agenda-
mento para um 
prazo inferior a uma 
semana. Em relação 
à coleta de exame 
de sangue, o 
agendamento caiu 
de sete meses para, 
no máximo, dois 
meses.

A Prefeitura 
realizou um mapea-
mento das unidades, 
fez planejamentos e 
readequação do 
atendimento. 
Também foi 
montado um setor 
de apoio à gestão 
para coordenar todo 
o trabalho.

20 
dias



fique ligado 25

plAnejAndo seu ConForto
Fundada no ano de 2016, a Wood Interiores abriu suas 
portas para levar aos consumidores produtos de alta 
qualidade com custo acessível, tendo como meta a 
satisfação de todos os clientes. No desafio de atender esta 
meta contamos com equipes de colaboradores treinados e 
preparados para conduzir todos os processos relaciona-
dos à comercialização de nossos produtos. A Wood 
Interiores também tem a parceria de indústrias do ramo 
moveleiro das melhores procedências, o que proporciona 
a oferta de produtos de alta qualidade com garantias.

endereço Rua São Fernando, 751 – Loja 33 – São Fernando Open 

Mall – Barueri. Telefones: (11) 4618-0277 | (11) 95300-5409. 

Email: atendimento@woodinteriores.com

eduCAção e CulturA 
A Escola da Vila sempre compartilhou o desejo de 
trabalhar na vanguarda do pensamento sobre a educação 
escolar no país e durante sua trajetória vem colaborando 
para a formação de indivíduos autônomos e comprometi-
dos com um futuro melhor. Na Granja Viana há quatro 
anos, atende o Fundamental I e II, compondo com suas 
outras unidades, do Morumbi e Butantã, um complexo 
educacional valoroso e inovador. O compromisso da Vila é 
ensinar e aprender com as crianças, evoluir com elas, 
respeitando o movimento dos tempos e partilhando seus 
valores, para que cada um de seus alunos possa ser 
protagonista de sua história.

ConheçA mAis no site www.vila.com.br ou ligue para agendar uma 

conversa: 11 4618.5323



acontece por aqui

202 áreas Verdes 
adotadas
A iniciativa privada já 
adotou 202 áreas verdes de 
um total mais de 500 espaços 
na região da Prefeitura 
Regional do Butantã. Praças, 
canteiros centrais e bicos de 
rua fazem parte do progra-
ma “Adote uma Praça”, que 
pode ser aderido por 
pessoas físicas ou jurídicas.

A ação tem como objetivo 
a colaboração para zeladoria 
e implementação de 
melhorias nos locais. Outra 
proposta é treinar pessoas 
para torná-las zeladoras das 
áreas, criando uma intera-
ção social.

As praças que estão em 
evidência são as mais 
procuradas pelas pessoas, 
sendo que as praças dentro 
dos bairros são as menos 
adotadas.

pArA AdotAr é só comparecer 

na Rua Ulpiano da Costa Manso, 

201 – Butantã, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para 

mais informações ligue: (11) 

3397-4600. 

trAnspArênCiA nA mudAnçA
A Prefeitura de São Paulo entregou a conclusão da primeira etapa 

do novo muro da raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP). 
Serão instalado painéis de vidro em, aproximadamente, 2 quilôme-
tros de extensão na Marginal Pinheiros. 

Cada painel tem 1,80 metros de largura e 3,15 metros de altura. 
As placas de vidro receberam adesivos para evitar a colisão das 
aves. 

Durante a entrega da etapa da obra, a prefeitura enfatizou que o 
vidro temperado utilizado se fragmenta em pequenos pedaços, em 
caso de quebra, garantindo a segurança dos motoristas e frequenta-
dores. Esta realidade foi constatada em poucos dias, quando em um 
ato de vandalismo, três painéis de vidro foram quebrados.

foi inAugurAdA umA oBrA da Sabesp que 
aumenta a oferta de água potável de quali-
dade para os 22 milhões de moradores da 
Região Metropolitana de São Paulo. Com um 
investimento de R$ 2,21 bilhões, o Sistema São 
Lourenço passa a fornecer até 6.400 litros de 
água potável por segundo. Ele se torna, assim, 
o nono sistema de abastecimento da Grande 
São Paulo e o quarto mais importante em 
capacidade de fornecimento de água, depois 
do Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê.

O São Lourenço traz água nova para a Re-
gião Metropolitana de São Paulo. A captação 
ocorre na represa Cachoeira do França, em 
Ibiúna. A vazão retirada passa por quase 50 
km de tubulações de aço-carbono, que chegam 
a 2,10 metros de diâmetro, até a nova estação 
de tratamento, em Vargem Grande Paulista. 
Para alcançar a estação, a água tem de subir 

330 metros de altitude, “escalando” a Serra de 
Paranapiacaba. Para isso, foram instaladas 
cinco bombas na captação, com uma potên-
cia total de 40 mil cavalos – o equivalente 
a 40 motores de um carro de Fórmula 1 em 
potência máxima.

A partir daí a água percorre mais 32 km 
de adutoras, por onde se encaminha para as 
torneiras dos moradores de Barueri, Carapi-
cuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana 
de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

Hoje, essas cidades são atendidas pelos 
sistemas Cantareira, Alto Cotia ou Baixo 
Cotia. Com a água do São Lourenço, a vazão 
desses três outros sistemas será “poupada” 
no atendimento a essas cidades. Sobra, por-
tanto, mais água neles para ser armazenada 
nas represas ou para abastecer o restante da 
Grande São Paulo, inclusive a capital.

Mais água para a região
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há 17 Anos nA reGião
Ambiente agradável, excelentes profissionais, sempre 
simpáticos e muito atenciosos, que sabem cuidar como 
ninguém dos seus cabelos. É lógico que estamos falando do 
Studio Hirose Cabeleireiros. O salão de beleza oferece aos 
seus clientes, de ambos os sexos, cortes, luzes, tintura, 
penteados, hidratação, maquiagem, manicure e pedicure, 
enfim, tudo o que há de melhor para melhorar a imagem e o 
bem-estar diante do espelho. Tem, também, serviços de 
maquiagem e penteado para noivas e, para os homens, a 
barba mais bem-feita da região.

studio hirose CABeleireiros Rodovia Raposo Tavares, Km 23,5 

– Centro Comercial RT 23 – Loja 8.. Telefones: (11) 4612-4106 / 

4612-1559. contato@studiohirose.com.br

pArA o ComérCio ou CAsA
Talheres, facas profissionais, copos, taças, panelas, 
frigideiras, equipamentos de cozinha, kits de churrasco, 
brindes, pratos e travessas de porcelana e melanina, 
tesouras, móveis para áreas externas e internas, tudo isso 
e muito mais você encontra na Cia dos Utensílios. A loja 
especializada em artigos para bares, restaurantes e hotéis, 
bem como produtos para o lar, tem uma grande variedade 
de marcas líderes no mercado. A Cia dos Utensílios tem 
como objetivo vender produtos com ótima qualidade, 
atendimento rápido e preço competitivo.

endereço Rua José Félix de Oliveira, 928 (Pátio Viana II) – Granja 

Viana – Cotia. Telefone: 4551-2213. ciadosutensilios@gmail.com. 

https://www.ciadosutensilios.com.br

MATRÍCULAS
2  0  1  9

Na Vivência Escolar, os alunos do 
Ensino Fundamental 1 participam 
de atividades lúdicas enquanto os 
pais têm a oportunidade de 
conhecer a escola e seu modelo 
pedagógico.

19sábado
de maio

Inteligente Forte Responsável Criativo

OSASCO

R. Euclides da Cunha, 377
3133-5400
/anglosasco

Av. São Camilo, 2500
2823-6300

/anglogranjaviana

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

- criado por nossos alunos do 5º ano - EF1

Vivência
Escolar



AConteCe por Aqui personalidade

personalidade
Gente que faz e acontece

Dueto
Tecnologia colocou Elis Regina 
em dueto com o filho Pedro 
Mariano na música Casa no 
Campo. Para lembrar os 73 anos 
de vida que Elis teria completa-
do em março, o produtor musical 
João Marcelo criou dueto virtual 
da mãe com o irmão cantor, que 
já está disponível nas platafor-
mas digitais.

Nas telonas 
O cineasta granjeiro Marcos Jorge 
será o diretor do filme Quem 
Matou Celso Daniel, longa de 
ficção baseado no assassinato do 
então prefeito de Santo André, em 
2002. O filme está previsto para 
chegar aos cinemas em 2019 e 
será distribuído pela Downtown 
Filmes.

Retrô 
o novo ComerCiAl dA 
BrAhmA, estrelado pelo 
cotiano Luiz Portugal, pro-
põe ao público uma viagem 
no tempo com a história de 
um bar que serve de cenário 
para as comemorações das 
conquistas brasileiras na 
Copa do Mundo, nos anos 
1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. 
A passagem de tempo é prota-
gonizada pelos cinco icônicos 
rótulos campeões de Brahma 
acompanhados de camisas e 
cenas de jogos contemporâ-
neos a cada época. 

série musiCAl O SBT está traba-
lhando a todo o vapor na produção da 
série musical Z4. O projeto, feito em 
parceria com a Disney, deve estrear em 
junho. No elenco da produção, que terá 
cerca de 30 episódios, está confirmado o 
nome da cantora granjeira Negra Li.
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quem já BusCou informações sobre 
o mercado imobiliário paulistano 
certamente já esbarrou neste mantra: 
“Fale com o Pompéia”. É incrível 
imaginar que numa cidade do 
tamanho de São Paulo boa parte dos 
dados sobre lançamentos imobiliá-
rios estivesse concentrada em uma 
única figura, o Luiz Paulo Pompéia, 
que foi um dos diretores da Empresa 
Brasileira de Estudos do Patrimônio 
(Embraesp). De uma das famílias 
mais tradicionais da Granja Viana, 
era figurinha carimbada por aqui. 
Deixou-nos no fim do ano passado, 
vítima de uma doença degenerativa.

A dois
luCimaRa Parisi, junto 
com seu marido Alexandre 
Viturino, está no comando 
do programa Saúde A|2. O 
programa web tem a par-
ticipação de profissionais 
renomados na área da 
saúde e traz, ainda, aulas 
específicas para quem 
quer ter uma vida melhor. 

Rap jovem
O grupo Cypher Kidz, formado pelos artistas da 
região Damyen Mc e Mc Soffia (que já foi entrevis-
tada por nossa equipe), além de Cauan, Kunumi 
Mc, Mc Tum Tum, Mc Mirim e DJ Sofia, acaba de 
lançar o videoclipe da música Rock Star Kidz, 
disponível no YouTube. Em abril, o grupo esteve 
em duas apresentações no Sesc Pompeia.

Na banca
Após quase 30 anos, um novo concurso público 
definiu o novo professor doutor da disciplina de 
Radiologia da Faculdade de Odontologia da USP. 
O escolhido foi o dr. Arthur Gonzalez Cortes. A 
banca do concurso foi composta de cinco 
professores doutores convidados, entre eles o dr. 
Ricardo Raitz, da Clínica Sorriso da Granja.

rAquel trindAde souzA, a Kambin-
da, é a filha mais velha do poeta 
Solano Trindade. Pintora, dançarina, 
folclorista, coreógrafa e conhecedora 
da história e cultura afro-brasileira, 
era considerada uma das maiores 
guardiãs do conhecimento das artes e 
culturas no Brasil. Fundadora do 
Teatro Popular Solano Trindade e da 
Nação Kambinda de Maracatu, sempre 
ministrou cursos e oficinas livres por 
todo o país, principalmente em Embu 
das Artes, onde morava. Faleceu aos 
81 anos, deixando três filhos – o 
compositor Vitor da Trindade, a 
artista Regina Célia e a escritora e 
dançarina Dadá – e sete netos, entre 
eles o rapper Zinho Trindade e o 
percussionista Manuel. 

deixou 
saudade

20 
anos 

Para comemorar 20 anos de carreira, a banda 
Falamansa, comandada pelo granjeiro Tato e pioneira 
do forró universitário, lançou um DVD comemorativo. E 
agora, em maio, se apresenta no Forrobodó 2018, que 
será realizado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



circuito 
18 anos

espeCiAl

A REVISTA CIRCUITO chegou à 
maioridade e, para comemorar seus 
18 anos, uma festa à altura aconteceu 
no The Square Open Mall, no dia 21 
de abril.

Léo Maia apresentou releituras 
de grandes hits de Tim Maia, como 
Primavera, Azul da Cor do Mar, Cho-
colate, Não Quero Dinheiro (Só Quero 
Amar), Gostava Tanto de Você, entre 
outras canções que, há mais de 50 
anos, animam grandes festas em todo 
o Brasil. Antes dele, subiu ao palco a 

também granjeira Victoria Secomandi, 
cantando clássicos do jazz e sucessos 
de Adele e Amy Whinehouse.  

Enquanto rolavam os shows, a ar-
tista plástica Milenna Saraiva mostrou 
todo o seu talento pintando um quadro 
ao vivo no projeto Arte na Praça. E 
pelas alamedas do The Square, os 
visitantes puderam conferir o que 
mereceu destaque nas páginas da 
REVISTA CIRCUITO, no decorrer 
destes 18 anos, em uma exposição 
jornalística exclusiva. 

AConteCe por Aqui especial circuito 18 anos

1

2

3

1. Léo Maia e todo o suingue característico do 
filho da soul music brasileira
2 Milenna Saraiva pintou um retrato ao vivo
3 Victoria Secomandi e sua voz marcante
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4. Equipe da REVISTA CIRCUITO
5. Marcelo e Paula
6. Galera do Projeto 67
7. Rafael e Mariana
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15
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8. Sebastian Fonseca, Gabriela Napolitano 
Alonso e Léo Maia 
9. Gabriela (Grupo Atual Victória) e Tânia
10. Lidiane e Cristiano curtem com as filhas
11. Beto e Alana
12. Luci, Daiane e Fernando

13. Gerson, Ivete e Rosangela 
14. Antônio e Ana Catarina 
Mendes, da Casa de Apoio
15. Caroline, Fabiana, Pietro, 
Flávio e Akane



coluna social
O que bombou no mês passado

instituto Amo
1. Debora e Sergio Altit, 
David Dalmau (curador da 
exposição) e Noyana Akilla, 
Dila Oliveira Spinola e 
Alexandre Caixeta.
2. ClaudioTozzi (artista da 
coletiva) e Issao Minami 
(mestre em Belas Artes).
3. Os casais Catarina e Neno 
Ramos e Adhemir Fogassa 
(presidente do Instituto) e 
Miriam Fogassa com 
Antonio Carlos Gouvêa, 
publisher da editora Décor 
Books. 
4. Gigi Monteiro, Guto Lacaz 
e Cuscua.

selo "taste portugal" na Granja viana
A chef Sandra Sofia Faria Grotkowski, restaurante Pateo Lisboa, recebeu 
amigos e familiares para celebrar a conquista da certificação.

encontro de 
proprietários e 
investidores 
1. Padre Pedro esteve 
presente no evento, 
que reuniu empreen-
dedores, investidores 
e especialistas em 
Direito. 
2. O organizador do 
evento com Rafael 
Bernardi.

1

2

3

4

3 4

1

2

AConteCe por Aqui social

3. Ricardo Navarro, Aloísio Toledo César, Carlos de 
Gioia, Ricardo Monteiro e Marcondes Tadeu da Silva 
Alegre. 
4. Sergio Gianetti (Tarrachinha), Alexandre Uehara das 
Faculdades Rio Branco e Iris Gianetti.
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roupas e acessórios
Sob o comando, respectivamente, das 
empresárias Suelen Sá e Amanda Frassini, 
a Sui Acessori Picola e Ah Lazúli Semijoias 
acabam de inaugurar na Avenida José 
Giorgi.

átrios Granja viana
Alpha Cooperativa lançou, na 
tarde de 20 de abril, seu mais 
novo projeto, o Átrios Granja 

Viana. Na foto, Carlos Cariati, 
Daniel Nascimento, Pedro 

Marinho e Fábio Victor.

presente de deus
Um almoço no Repita 
apresentou o projeto 
social para as novas 
colaboradoras. A 
primeira-dama do 
Estado, Lu Alckmin, 
participou do encontro.

3 Moedas em espécie
3 Cartão multimoedas PJ e PF
3 Cartão pré-pago em reais
3 Chip para celular internacional
3 Seguro viagem
3 Wester Union
3 Importação/Exportação
3 Remessas internacionais
3 DHL

Sob nova  
direção

R. José Félix de Oliveira, 875 - Sala 7 - Vila Santo Antônio, Cotia – SP 

4702-7379 / 4702-0871



Celebração 
do Vesak
Data sagraDa Do buDismo, a pri-
meira lua cheia de maio será celebra-
da no Templo Zu Lai. “Vesak” marca 
três momentos fundamentais na vida 
do Buda – nascimento, iluminação e 
morte. Mais do que uma lembrança 
histórica, esta celebração é, antes de 
tudo, um momento para voltar a mente 
para sua própria natureza búdica, ao 
fazer votos durante a Cerimônia do 
Banho na Imagem do Menino Buda. 
Na mesma data serão comemorados, 
também, o Dia das Mães e o Dia da Blia. 
Entrada Franca.

serviço Dia 6 de maio, das 10 às 16 horas  
LocaL Templo Zu Lai – Estrada Fernando 

Nobre, 1461 – Cotia/SP  
informações 3500-3600

cultural
Circuito

caminhada na floresta
Uma imersão vivencial de ativida-
des no ambiente florestal e 
organismo agrícola com o objetivo 
de aprender sobre a natureza, a 
sustentabilidade planetária e sobre 
si mesmo e colher os benefícios de 
contato direto com a floresta. 
Serão três datas e temáticas 
diferentes, todas comandadas pelo 
Facilitador Rafael Ummus, biólogo 
e sociólogo. 
Local: Florescer na Mata – Centro 
de Ecologia Médica – Cotia/SP 
Reservas e informações: 
99525-0502/94197-6896

o melhor do tropicalismo
Durante todo o mês de maio, a Casa Natura Musical 
celebra seu primeiro aniversário com uma progra-
mação especial e o melhor da música brasileira, indo 
do forró à nova MPB, do samba ao rap. Uma das 
grandes atrações do mês é Alceu Valença, que volta à 
Casa para apresentar seus grandes sucessos ao vivo. 
No palco, ele interpreta músicas como Coração Bobo, 
Táxi Lunar, Belle de Jour, Cabelo no Pente, Estação 
da Luz, Solidão, Anunciação e Tropicana. Sem 
perder a conexão com a melhor tradição musical do 
Nordeste, Alceu recria um módulo de canções de 
Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Dia 12 de maio, 
às 22h, na Casa Natura Musical (Rua Artur de 
Azevedo, 2134 - Pinheiros - São Paulo/SP). Mais 
informações em www.casanaturamusical.com.br

19/05 – Caminhos da energia 
na mata, oxigênio e vida

23/06 – Da terra à terra: fluxos de 
nutrientes no ambiente natural

21/07 – Paisagens, ecossis-
temas e sustentabilidade

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família
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JETT PLASMA LIFTING MEDICAL

A Clínica Brunella traz uma nova 
tecnologia para você!!

Blefaroplastia sem corte, 
com resultados incríveis 
sem o risco da cirurgia!!!

Este aparelho 
também é indicado para: 
◆  Lifting facial; 
◆  Tratamento das 

ruguinhas da boca 
(o famoso código de barras);

◆  Cicatrizes; 
◆  Cicatrizes de acne; 
◆  Retirada de lesões. 

Faça uma avaliação 
sem custo!!

Clínica Brunella 
Shopping The Square - Granja Viana
Rod Raposo Tavares, km 22,14 - Salas 216/217 A
(11) 2898 - 9729         (11) 96644 - 8320

ANTES DEPOIS

Expo Nordeste
Com o tema “São João de 
Todos”, o evento vai celebrar a 
cultura nordestina com várias 
atrações. Shows, parque de 
diversões, comidas típicas, 
artesanato, grupos de dança 
e teatro e muito mais. De 10 
de maio a 3 de junho. No 
Parque Rizzo (Rua Alberto 
Giosa, 390 - km 282 da 
Rodovia Régis Bittencourt), em 
Embu das Artes. Gratuito. 

Alice no País das 
Maravilhas
A Cia. dos Tantos traz aos 
palcos uma nova montagem 
desse clássico, com elementos 
das culturas hippie e pop, 
transportando o público para 
uma deliciosa descoberta de 
sua função no mundo. Quem 
sou eu? Onde estou? Onde 
quero chegar? Aos sábados, 
às 16h, no Teatro Raposo 
Shopping (Rodovia Raposo 
Tavares, km 14,5 – Sala Irene 
Ravache). Até 26 de maio.

Uma comédia 
do além

#circuitoteleva

G a n h e  u m  p a r  d e 
i n G r e s s o s * 

serviço  De 11 a 30 de maio, no Teatro Bibi Ferreira 

(Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – São Paulo/SP). Às 

sextas, às 23h; e aos sábados, às 20h30. Os ingressos 

custam de R$ 50 a R$ 60, mas leitor da REVISTA 

CIRCUITO paga R$ 20 (basta apresentar a edição na 

bilheteria). E a melhor resposta à pergunta  "Qual a 

melhor forma para te convencer a ir a algum lugar?" 

ganha um par de ingressos. Confira em revistacircui-

to.com/arquivos/34272

A peça conta a história de Nando, que 
morre de infarto assistindo a um jogo de 
futebol, mas não percebe. Seu anjo da 
guarda vem para convencê-lo de que está 
morto. Julgando-se vítima de várias 
conspirações, Nando se recusa a ir com o 
anjo e quer se vingar de sua esposa e seu 
melhor amigo, que supõe serem amantes 
e terem tramado seu assassinato. Muitas 
confusões acontecem, e a chegada de 
Dag, uma personagem inusitada que 
vem para animar a festa surpresa de 
aniversário, a qual, por engano, não foi 
cancelada, provoca as mais diversas 
situações, pois ela é médium e, ao estilo 
Ghost, recebe o espírito de Nando para o 
acerto de contas. Uma comédia de 
costume divertida, bem ao estilo do 
premiado dramaturgo Aziz Bajur, com 
direção de Carla Fioroni e, no elenco, 
Leão Lobo, Paulo de Almeida, Zé Alberto 
Martins, Cristina Freitas e Ananda 
Scaravelli.
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Quando a 
tecnologia 
prejudica  
a visão

Basta dar uma volta na rua para constatar 
o número de pessoas absorvidas pelas telas de 
seus celulares. O fato é que o uso excessivo do 
celular e de outros aparelhos eletrônicos pode 
trazer consequências preocupantes. Quem 
alerta é o oftalmologista dr. Alexandre Onici.

Com o uso excessivo de celulares, o cérebro 
recebe a informação de que necessitamos 
mais da visão de perto do que a de longe. A 
consequência disso é o olho se alongar e in-
duzir miopia. “Essa deficiência, que dificulta 
a visualização de objetos que estão longe, 
causada pelo aumento anormal do olho, tem 
se manifestado cada vez mais precocemente, 
tornando-se, também, mais intensa”, comenta 
o oftalmologista.

Ele alerta, também, que piscamos menos 
quando olhamos a tela de computadores ou 
celulares, além de exercermos maior esforço 
para que a visão esteja focada. “Em média, 
piscamos 15 vezes por minuto. Este é o número 
necessário para uma boa lubrificação ocular. 
No entanto, em situações de estresse, que 
exigem um foco maior do nosso olhar, essa 
quantidade pode se reduzir a quatro, cinco 
vezes por minuto, gerando ressecamento 

ocular”, diz o médico. Resultado: olhos secos, 
vermelhos e irritados.

Além disso, a luz azul-violeta prejudica uma 
região da retina chamada mácula, causando a 
sua degeneração, uma das principais causas de 
cegueira, geralmente associada ao envelheci-
mento. “O efeito da radiação por fototoxicidade 
vai se acumulando nas células da retina, e isso 
causa a degeneração da mácula, área nobre da 
visão”, completa. 

Os primeiros sintomas relacionados à esta 
exposição excessiva podem não se manifestar 
de imediato. Por isso, para evitar maiores 
problemas, dr. Alexandre orienta a progra-
mar momentos de descanso para os olhos. 
“Após 50 minutos utilizando esses aparelhos 
eletrônicos, faça uma pausa. Além disso, não se 
esqueça de piscar frequentemente e mantenha 
uma distância salutar dos aparelhos”, ensina. 
É importante lembrar, ainda, de ajustar as 
configurações de cada tela para que o brilho se 
regule de acordo com a luminosidade do local. 

E a qualquer sinal de fadiga visual, sen-
sação de olhos secos, irritação ocular e até 
coceira, não deixe de procurar orientação 
oftalmológica. 

Olhos vermelhos, secos e irritados, coceira e a sensação de vista 

cansada podem ser sinais de que você está exagerando no tempo 

que passa na frente do computador ou na tela do celular. 



Mito  
ou Verdade 
 

 

Ler no escuro pode  
prejudicar a visão.   
(mas gera fadiga ocular)

Colocar objetos muito perto  
dos olhos prejudica a visão.  
(mas gera fadiga ocular)

Ler demais faz mal  
aos olhos.  

Criança que brinca de entortar 
os olhos pode ficar vesga. 

Quem não usa óculos  
piora a visão.   
(depende da idade)

Coçar o olho pode  
descolar a retina. 

Lentes de contato  
são todas iguais. 

Óculos de grau são melhores que 
lentes de contato para corrigir a 
visão. 

O sono influencia diretamente 
na saúde ocular. 

Uso abusivo de bebida alcoólica 
causa problemas oculares. 

A visita ao oftalmologista só é 
obrigatória para quem tem 
problemas de visão. 

 Tempo seco resseca os  
olhos e prejudica a visão  
a longo prazo. 

Hábitos alimentares  
não influenciam na saúde  
dos olhos. 

Comer cenoura faz bem  
para a visão.  

serviço   Dr. Alexandre Katsumi Onici 

– Consultas e exames. Atende convênios 

e particulares –  Rodovia Raposo 

Tavares, km 22 – The Square Open Mall 

– Bloco C – Sala 302 – Tels.: 2898-9731 / 

2898-9732
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#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

Saúde!
Cabe a nós a 
adaptação ao nosso 
gosto e tipo de vida. 
Mas CoMo voCê quer 
estar de saúde no 
futuro?

Certamente voCê ConheCe alguém 
que desdenha dos cuidados necessários 
à preservação da saúde. Aquele fumante 
inveterado com dedos amarelados, o se-
dentário feliz e conformado, o louco por 
gordura, aquele que bebe “socialmente” 
todos os dias e a toda hora, o que se faz de 
desentendido e só come tranqueira, junk 
food e outras coisitas mais... Enfim, tipos 
que vivem como se fossem eternos. Espero 
que esse alguém não seja você, pois tenho 
uma má notícia. A conta desses abusos 
uma hora vai chegar. Aliás, vai chegar 
para todos nós, mas com uma diferença. 

Para os abusados de plantão vai chegar 
mais cedo do que eles imaginam e do pior 
jeito possível. Com o avanço da medicina e 
a melhoria das condições de vida, a idade 
média de vida dos brasileiros vem aumen-
tando a cada ano. Não é raro encontrarmos, 
entre conhecidos, noventões e centenários, 
homens e mulheres longevos com boa qua-
lidade de vida. E o objetivo é chegarmos até 
lá saudáveis. Recentemente, o governo do 
Canadá divulgou um excepcional vídeo de 
conscientização para seus cidadãos, abor-
dando o tema: “Como Serão os Últimos 10 
Anos da Sua Vida?” (veja no YouTube). O 
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vídeo mostra, lado a lado, idosos que tiveram 
diferentes comportamentos com relação à 
saúde durante a vida. Um que se exercitou 
e se preocupou com sua saúde e outro que 
foi relapso. A intenção é conscientizar os 
cidadãos a se preocupar com sua saúde e 
bem-estar. Enquanto jovens, nem todos 
têm a devida preocupação com a saúde, 
e é na velhice que o bicho pega. Vivemos 
tempos em que os adeptos de academias se 
preocupam com a alimentação e praticam 
exercícios regularmente, mas o fato é que 
existem dois extremos. Os que exageram 
nos cuidados com a alimentação e saúde e 
os que ignoram solenemente. Talvez, infe-
lizmente, entre os sete bilhões e seiscentos 
milhões de seres humanos que habitam 
o planeta, metade faça regime e a outra 
metade passe fome. Mas a nossa saúde é 
o bem mais precioso que possuímos. Por 
isso a importância de se preocupar com o 
assunto. Com a introdução dos restauran-
tes da modalidade de refeição por quilo, 
fast-foods, rodízios, buffets e self-services, 

muita gente perdeu a noção de alimentação 
equilibrada e come com os olhos. Enchem 
os pratos e passam dos limites, perigo à 
vista! Mas existem inúmeros tipos de dieta 
que surgem conforme o momento e muito 
contribuem para o equilíbrio. Algumas 
prevalecem no tempo, outras desapare-
cem e voltam vez ou outra: alimentação 
natural, orgânica, macrobiótica, integral, 
vegetariana, sem glúten e lactose, detox, 
ovolactovegetariana, indígena, veganismo, 
sem contar as milagrosas que pululam 
na internet. Fora os modismos, tem para 

todos os estilos. Cabe a nós a adaptação 
ao nosso gosto e tipo de vida. Mas como 
você quer estar de saúde no futuro? Não 
se esqueça de que o Ministério da Saúde 
batizou de “melhor idade” aquela fase da 
vida, quando chegam os netos, e você está 
mais disponível e com tempo para viajar 
e curtir a vida. Com saúde e disposição 
tudo fica mais fácil. Bicicleta ou cadeira de 
rodas? Academia ou hospital? Gravata ou 
tubo de oxigênio? Taco de golfe ou bengala? 
Andador ou motocicleta?  Nunca é tarde 
para recomeçarmos. Saúde é o que importa!

Existem dois extremos. 
Os que exageram nos 

cuidados com a alimentação 
e saúde e os que ignoram 

solenemente.

na doG´S dAY você encontra a maior variedade e a melhor 
qualidade de produtos para o seu pet.
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Você vai se surpreender!
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#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

Arte 
Observada

Jean-Michel BaSquiat
o artista personifiCa o Caráter de nova York nos anos 
1970 e 1980, uMa Mistura de eMpolgação e deCadênCia 
que Criou uM paraíso de Criatividade.

o Centro Cultural do BanCo do Brasil 
abrigou, de janeiro à primeira semana de 
abril, a exposição do pintor norte-americano 
Jean-Michel Basquiat, Coleção Mugrabi. 
José Mugrabi é um multimilionário e co-
lecionador de arte israelense que cedeu 
80 obras do jovem pintor para circularem 
o Brasil com o CCBB.
Quase 30 anos após sua morte, a obra de 
Basquiat continua atual. Ele superou postu-
mamente os preços obtidos em leilão pelos 
trabalhos de outros artistas “quintessen-
cialmente americanos” (leia-se: brancos 
e homens), como Jackson Pollock, Mark 
Rothko e Robert Rauschenberg. Enquan-
to a pop art de Andy Warhol abraçava o 

brilho do consumismo, permitindo que 
seus compradores ricos sentissem que 
estavam captando suas brincadeiras, as 
telas violentas de Basquiat faziam críticas 
fortes ao poder, colonialismo e conflito de 
classes. Mas como um jovem grafiteiro e 
rebelde, que foi até mendigo, passou de 
vender desenhos por 50 dólares, em 1980, 
a ter uma pintura leiloada por milhões de 
dólares alguns anos depois?
Basquiat nasceu no dia 22 de dezembro de 
1960, no bairro do Brooklin, em Nova York. 
Seu pai, Gerard Jean-Baptiste Basquiat, era 
ex-ministro do interior no Haiti, e sua mãe, 
Mathilde Andrada, era de origem porto-ri-
quenha. Ele era o primogênito de três filhos 

de uma família abastada. 
Aos 3 anos já desenhava 
caricaturas e reproduzia 
personagens dos desenhos 
animados da televisão. Aos 
6 tinha como programa fa-
vorito frequentar o MOMA 
(Museu de Arte Moderna), 
onde até tinha carteira de 
sócio mirim.
Ficou conhecido, primeiro, 
como uma espécie de grafi-

teiro. Ele e um amigo deixavam declarações 
misteriosas e espirituosas nas paredes de NY. 
Usavam o pseudônimo SAMO©, abreviação 
para “Same Oh”, que é abreviação para “same 
old shit”, que traduzido significa algo como “a 
mesma merda de sempre”. Tocava, também, 
em uma banda de jazz experimental, fazia 
performances e pintava muito e em tudo o 
que encontrava.
A obra do artista foi rapidamente reconhe-
cida pelos colecionadores como algo de 
grande valor cultural, uma novidade. Com 
isso, ainda vivo, ele vendeu obras por preços 
altos para a época. Depois de sua morte, por 
overdose de heroína, aos 27 anos de idade, 
os seus preços não pararam de subir.
Jean-Michel Basquiat personifica o caráter 
de Nova York nos anos 1970 e 1980, uma 
mistura de empolgação e decadência que 
criou um paraíso de criatividade. A repetição 
de letras e de palavras reflete ritmos, sons 
e a vida na cidade. Foi classificado como um 
pintor neoexpressionista e tornou-se um 
neoexpressionista-pop depois de ficar amigo 
de Andy Warhol, com quem fez inúmeras 
colaborações e exposições. 
Suas pinturas subvertem hierarquias artís-
ticas convencionais ao misturar imagens da 
cultura erudita e da popular. Basquiat era 
um dos poucos afro-americanos num mundo 
artístico predominantemente branco. Sua 
obra rapidamente evoluiu de uma evocação 
das ruas a uma profunda narrativa sobre a 
experiência de ser negro nos Estados Unidos.
Vamos falar sobre a obra de Basquiat que 

 VAMOS  
 OBSERVAR 
Jean-Michel 
Basquiat
Untitled (1982)
183,2 x 173 cm
Tinta acrílica, 
spray e bastão 
de óleo 
sobre tela
Coleção 
particular de 
Yusaku Maezawa

Milenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.
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quebrou todos os recordes de vendas. A 
obra intitulada “Sem Título”, de 1982, foi 
leiloada neste ano por impressionantes 
US$110,5 milhões! Mas por que esta obra 
vale tanto? 
A obra é simples, com traços fortes e primais. 
As cores são primárias e, apesar de quase 
obedecerem às regras cromáticas, não têm 
muita complexidade. Mas, quando falamos 
sobre arte, temos que também pensar no 
contexto em que foi criada. No cenário 
artístico dos anos 1980, Jean-Michel repre-
sentou uma verdadeira revolução no mundo 
da arte. Artista negro, surgiu em meio ao 
caos e à descrença na pintura, em uma 
época que se considerava pós-artística, que 
proclamava a morte da arte. O minimalismo 
e a arte conceitual desconcertaram a arte 
contemporânea ao postularem, cada um a 
seu modo estético, o fim do ato pictórico e a 
extinção do artista. Ou seja, ninguém estava 
pintando como ele nessa época. Ninguém 
estava abordando temas tão pesados como 
o racismo também. Basquiat foi um dos 
primeiros a fazer isso. 
A obra de Basquiat é um típico exemplo da 

geração de sample. Ele compôs os quadros 
com elementos que juntava – tanto ima-
gens quanto palavras. Nas obras, ele usa 
as palavras mostrando que elas significam 
algo e também dá a elas a representação de 
imagens. Ele costura figuras, parte com 
planejamento, parte de forma poética. O 
método da colagem, que é também uma 
característica da arte do século 20, é muito 
presente na obra dele. Colava papéis, dese-
nhos próprios e também cópias coloridas e 
pintava por cima. Ele tinha uma coleção de 

livros que consultava – e um específico teve 
um impacto muito grande em sua criação. 
Era um livro sobre anatomia (“Anatomia de 
Gray”, publicado em 1858 por Henry Gray), 
que ele ganhou de sua mãe quando tinha 7 
anos, depois de sofrer um acidente de carro 
no qual fraturou seu braço. Os desenhos do 
corpo humano que ele viu na publicação 
lhe causaram impacto, fazendo com que ele 
inserisse, anos depois, essas imagens em 
suas obras. Na obra dele, as linguagens se 
misturam e os mesmos símbolos se repetem, 
criando um conjunto de obra consistente.
Basquiat deixou um grande legado para 
humanidade com suas obras. Ele era mais 
profundo, mais selvagem e mais cru que 
todos seus conterrâneos, e isso transbor-
dava para suas telas. A caveira dele não 
fala somente sobre sua mortalidade ou 
igualdade. Ela fala sobre ser assassinado 
pelo seu país, como muitos outros negros 
foram. Ela traz à tona a história como ela 
é, cheia de preconceito, confusão e dor. 
A “criança radiante”, como era chamado, 
brilhou mostrando ao mundo sua própria 
escuridão. 

Suas pinturas 
subvertem 

hierarquias 
artísticas 

convencionais. 
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Natural’s Dog é um biscoito 
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capa

 e muitas   

revelações

A REVISTA CIRCUITO reuniu 11 jovens de 18 anos para saber sobre seus sonhos, 

ansiedades e temores. A ideia era compreender melhor o mundo dos adoles-

centes contemporâneos. Para nossa agradável surpresa, o grupo dos onze se 

engajou de maneira surpreendente num papo aberto e cabeça, mas com muita 

alma. Com isso, jogaram para escanteio visões estereotipadas e revelaram um 

universo de jovens adultos com os pés fincados no chão e a cabeça nas 

estrelas. POR Monica Martinez

jovens
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 e muitas   

revelações

E vamos abrir com... vestibular. Nada 
mexe tanto com um adolescente dessa 
faixa etária quanto esse gargalo que 
divide o mundo e o sonho dos jovens 
e, por que não, dos pais também? Enzo 
Costa, ex-aluno do Colégio Objetivo, é o 
primeiro a falar. Não é para menos: seu 
alvo é uma vaga para Medicina. É, nada 
menos que Medicina. O que significa uma 
pressão gigantesca para conseguir um 
lugar ao sol preferencialmente numa 
universidade pública, afinal, uma pri-
vada bate na casa dos R$ 7 mil reais por 
mês – sem contar os materiais. 

Enzo diz que sempre quis ser médico, 
desde pequeno. Quem olha para o moço 
esbelto, sentado com as costas bem eretas 
na cadeira, quase o vê vestido de jaleco 
branco, dada a postura séria e a forma 
responsável com a qual ele se manifesta. 
“Meus pais estão investindo muito em 
mim, é natural que queiram retorno”, 
justifica. É, se ele fosse um jovem médico 
sentado atrás de uma escrivaninha num 
consultório e você chegasse ali com dor 
nas costas, pegaria a receita dele e iria 
direto para a farmácia. 

Como ele, Gustavo Lopez Fernandez, 
ex-aluno do Colégio Rio Branco, também 
mira na vaga para Medicina (e, sim, você 
também pegaria a prescrição de suas 
mãos, agradeceria e iria direto para a 
drogaria). Uma das pessoas que o ins-
piram nessa trajetória é o irmão mais 
velho, que já faz o curso na Faculdade 
São Camilo. Os olhos de Gustavo brilham 
quando ele conta do irmão chegando em 
casa depois daqueles terríveis plantões 
de 36 horas – uma daquelas coisas incom-
preensíveis da área médica, como é que 
se pode esperar de um ser humano ficar 
36 horas trabalhando direto? – eufórico 
por ter salvado uma vida.

Há um eco do que gregos, como Só-
crates, chamam de daimon – o gênio 
pessoal que guia o indivíduo na vida se 
a gente não atrapalhar – nesses jovens 
que começam, aos poucos, a se abrir. 
Você quase consegue ver neles o que o 
psicólogo James Hillman chamou de a 
semente do fruto do carvalho: a semente 
da árvore frondosa que um dia se torna-
rão. “Pensei em fazer Nutrição. Meu pai 
achava que eu deveria fazer Direito. Mas 
desde pequena eu tinha uma maquininha 
de costura e fazia roupinhas de boneca”, 
conta Giovana dos Santos Araújo, ex-alu-
na do Rio Branco, hoje cursando Moda 
na Faculdade Santa Marcelina. 

Com toda a razão, os pais se preocu-
pam quando os filhos almejam um alvo 
que não sugere bons rendimentos no 
futuro. Que pai sensato não gostaria que 
o filho tivesse recursos em abundância? 
“‘Você vai ganhar pouco’, disse meu pai, 
quando eu falei que queria ser veteriná-
ria”, conta Isabelle Nakamura, ex-aluna 
do Rio Branco que faz cursinho no Anglo 
para tentar uma vaga na Universidade 
de São Paulo, a USP. 

Do km 22 da Rodovia Raposo Tavares, 
estamos cerca de dez quilômetros da USP, 
a maior instituição de ensino pública da 
América Latina. É pegar a Avenida Poli-
técnica e entrar pelo glorioso portão 2, 
com suas árvores majestosas que lançam 
sombras suaves nesta época do ano. Não 
por acaso, ter uma testa lambuzada com 
essas três letrinhas é o sonho de muitos 
pais da Granja Viana e região. 

Mas, por outro lado também, o que não 
falta em São Paulo é universidade privada 
de qualidade. João Pupin, ex-aluno do 
Colégio Sidarta, está cursando Direito 
na Faculdade Getulio Vargas. Ouviu 
do pai, procurador de Justiça, e da mãe, 



promotora de Justiça, que essa não era 
sua praia – ou área, se preferirem. Do 
ponto de vista psicológico, talvez seus 
pais não saibam (ou talvez o saibam 
bem) é que nas narrativas mitológicas, 
essa figura, chamada de guardião, tem 
a função de testar o comprometimento 
do jovem herói ou jovem heroína com a 
trajetória que está escolhendo ingressar. 
João insistiu e não só está gostando do 
curso como já está se demonstrando um 
futuro líder, por meio da participação 
ativa no Centro Acadêmico.

Yudi Strongoli, por exemplo, ex-alu-
no do Escola Granja Viana, conta que 
“sempre foi da vibe do skate”. Na dúvi-
da, “começou a raciocinar sobre o que 
fazer” no ensino superior. Por conta 
própria, ligou na Faculdade Cásper Lí-
bero, uma das mais antigas e respeitadas 
instituições de São Paulo, e, no último 
minuto, encaminhou sua nota do Enem. 
Conseguiu o ingresso e está cursando 
Relações Públicas. Num certo sentido, 
percebeu e abriu seu próprio caminho, 
com segurança e maturidade.

Quando Paulo Henrique Morgani, 
do Colégio Mario Schenberg, fala o que 
gostaria de estudar, todos da sala quase 
juram ouvir “música audiovisual”. Uau, 
um novo curso. E parece bem legal. “Não”, 
ele esclarece, “música ou audiovisual”, 
conta Paulo, que desde pequeno tem 
canal no YouTube. Mas música audio-
visual parece algo tão bacana, pensam 
todos – passa na mente o fantástico 
show recente do U2, no qual a música 
era alinhada de forma tão perfeita com 
os telões que projetavam imagens fan-
tásticas que a imersão nessa ambiência 
era surpreendente. De fato, há demandas 
contemporâneas que ainda nem sequer 
foram pensadas como problemas, e que 
devem levar ainda um tempo para terem 
cursos superiores para atendê-las.

capa

Eita mundo novo
muitos dos pais dos jovens de 18 anos 
nasceram na era pré-Internet. Isso faz 
toda a diferença. O desenvolvimento dos 
ambientes digitais mexeu com o mundo, 
que passou a ser conectado de uma 
forma veloz, sem precedentes. Difícil, 
às vezes, compreender os desafios dos 
nascidos no mundo digital.  Para começo 
de conversa, o indivíduo passou a ter 
uma possibilidade incrível de opções. 

E onde é que esses jovens bebem 
na fonte de informações? Afinal, como 
indica o estereótipo, jovens não leem e 
não se informam, certo? Errado. Estes 
aqui, ao menos, sabem direitinho não 
cair em Fake News. 

“Quando quero me informar sobre 
algo, jogo no Google, vejo as fontes, se é 
de um local renomado e de credibilidade”, 
conta Paulo. “Eu vejo as informações de 
um veículo mais alinhado com a esquerda, 
como a Carta Capital, e comparo com 
algum outro [mais à direita]”, diz Júlia 
Ducatti Pereira, do Colégio Rio Branco. 
Diferentemente dos adultos, com visões 
mais cristalizadas, os jovens parecem 
demonstrar uma abertura maior para 
cenários possíveis – pelo menos estes.



“Quero me destacar 
na área médica, 
dar palestras”
Enzo costa

“escolhi relações 
públicas porQue Quero 
conhecer o mundo todo”
EvElyn FErrEira lima

“pensei em nutrição. meu 
pai Queria direito. estou 
feliz, fazendo moda”
Giovana dos santos araújo

“não sei se fico aQui ou se 
vou para o exterior, mas 
Quero cursar medicina”
Gustavo lopEz FErnandEz
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dEsafios 
do gênEro
E com a insErção da mulher no merca-
do de trabalho atingindo os níveis mais 
altos de todos os tempos, a questão de 
gênero começa a se diluir. Como lem-
bra Evelyn Ferreira Lima, ex-aluna do 
Anglo que hoje faz cursinho na mesma 
escola para tentar uma vaga em Relações 
Públicas – como Yudi –, só que na... na 
Escola de Comunicações e Artes, a ECA, 
na USP. O papo resvala um pouco na 
questão de gênero. “Hoje, cada mulher 
escolhe o que quer fazer”, pontua Jasmin 
Caparroz, ex-aluna do Colégio Sidarta, 
hoje cursando Design. 

Essas estudantes da área de Comu-
nicação representam bem um cenário 
revelado em estudos recentes, como o que 
acaba de ser divulgado sobre o mercado 
de trabalho de jornalistas nos países 
do bloco do BRICS (que envolve Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), 
cuja análise no Brasil foi realizada pela 
pesquisadora Claudia Lago, da ECA-USP: 
as mulheres que atuam nesse segmento 
aqui não têm a percepção de que sofrem 
mais limites no desempenho de sua ati-
vidade do que os homens. Por exemplo: 
apesar de ser a maioria nas redações hoje 
em dia, elas ainda não ocupam cargos de 
liderança, portanto não têm, em geral, voz 
ativa na tomada de decisões. Por outro 
lado, elas cobram mais de si mesmas, 
sentindo-se mais responsáveis pelos 
cuidados com a família e filhos. 

Paulo lembra que o Brasil “sempre 
foi uma sociedade machista” e que há 
questões, como a violência doméstica, 
que precisam ser discutidas. 

EngajamEnto
adolEscEntE dE hojE Em dia é um 
alienado, certo? A julgar pela moçada 
ali, errado. No dia anterior, por exem-
plo, Jasmin estava acompanhando o 
Projeto Bambuzeiras no assentamento 
do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, o MST.  “É preciso sair da bolha, ir 
atrás de movimentos sociais, entender 
o que está acontecendo de verdade”, 
lembra a jovem. Mas não é só ela: Júlia, 
por exemplo, participa do trabalho 
voluntário do Interact, programa para 
jovens do Rotary International. E João 
e seu Centro Acadêmico da GV estão 
arrecadando roupas usadas e por aí vai. 

Acreditar em algo transcendente 
também faz parte do cotidiano dos jovens. 
Na mesma perspectiva da não imposição 
e da liberdade da escolha. Enzo acredita 
que haja uma energia superior. Jasmin 
frequenta o templo budista tibetano 
Odsal Ling, localizado em Cotia. Giova-
na é católica. Paulo já foi até coroinha, 
“aquele que ajuda o padre nas missas”, 
e sente falta e saudades desse tempo.
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“Quero estar casada, 
trabalhando com 
direito, mas sem filhos”
iasmin BarBio

“até pouco tempo, tinha 
as coisas mais certas 
para mim. hoje, planejo 
tudo mais devagar”
isaBEllE nakamura 

“da minha vida pessoal, não 
tenho nada definido. estou 
me descobrindo ainda”
jasmin caparroz

“Quero a perspectiva de 
uma carreira estável 
na área de direito”
joão pupin



capa

indEpEndência 
ou... a mEsada
Yudi lEmbra aquEla frasE batida, 
de tabus que não eram tocados, como 
política, futebol e religião. “Tem coisas 
que tem de pôr em pauta e discutir e 
tentar esclarecer, sim”, defende. Bom, se 
é para debater, como anda, então, o diá-
logo com os pais? Para eles, mais aberto, 
sim. Júlia, que hoje cursa Psicologia na 
PUC-SP, fala com carinho da fase em que 
a mãe estava recentemente separada e 
elas saíam juntas, como amigas. Hoje a 
mãe está numa segunda união estável 
e, segundo ela, o papo segue fluindo 
abertamente. 

Pais abertos ao diálogo sim, mas im-
pondo alguns limites, comme il faut. 
Jovens na Granja Viana e região, segundo 
estes onze jovens, se sentem independen-
tes... pero no mucho. E aqui se toca num 
ponto importante, o da independência 
versus, digamos, mobilidade e autos-
sustentabilidade econômica. Jasmim 
lembra que é importante o incentivo 
ao transporte público e, infelizmente, 
muitos dos condomínios da Granja Viana 
não são pensados para se usar transporte 
público, salvo os mais próximos das vias 
com acesso a ônibus. 

“Moramos no país Granja Viana”, 
brinca Júlia. “Meus amigos estranham 
eu dizer que temos o céu estrelado.” De 
mobilidade e independência, claro, o 

assunto logo chega ao preço que se paga 
por uma cerveja – afinal, há coisas que 
não mudam aos 18 anos, pelo menos no 
Ocidente. E aqui começa a ser desno-
velado um nó interessante: o da vida 
social dos jovens. “É difícil. Melhor 
chamar os amigos para ir em casa”, diz 
Júlia. Não é à toa que Júlia chamou “de 
país Granja Viana”: essa coisa gostosa, 
quase europeia, de morar em casa e 
poder receber. Um luxo se pensar que 
estamos, como dizem os anúncios dos 
empreendimentos imobiliários da re-
gião, a apenas 30 minutos da Paulista 
(sim, é o imaginário da região, estamos 
pertinho, desde que a Raposo esteja de 
bom humor). 

De repente não é mais a Granja que 
não tem lugares legais para ir. E aí começa 
a permear a conversa o nome deste ou 
daquele barzinho. É, o país Granja Viana 
tem seus points. É o fato de que se trata 
de um universo conhecido, que onde se 
vai se encontra amigos, que atrai e, para-
doxalmente, incomoda. Nesse sentido, 
pegar a Raposo e conhecer outros espaços 
em São Paulo soa como algo interessante 
não somente pelo lugar em si – de novo, 
limitado pelo preço cobrado na garrafa 
de cerveja, mas pela oportunidade de se 
travar novos contatos, de se aventurar 
no mistério do desconhecido. 
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“não sei para Qual 
especialidade a 
psicologia vai me levar”
júlia ducatti pErEira

“Quero morar fora, 
conhecer muita 
coisa, talvez um 
emprego fixo legal”
paulo HEnriquE morGani

“vejo-me numa vida 
simples, numa casa na 
praia, surfando pela 
manhã e trabalhando com 
eventos esportivos”
yudi stronGoli 



capa

namoro ou 
amizadE?
Em ambiEntEs novos, claro, aumenta 
a possibilidade de cruzar com um(a) 
crush. E o assunto dos relacionamentos 
amorosos, finalmente, entra por si em 
cena. Logo todos estão contribuindo 
para uma definição do que é um crush. 
Que, convenhamos, talvez a maior parte 
da geração dos pais desses jovens, que 
conheceu o mundo mais ou menos pela 
sequência – ou resistência ativa – às 
fases da paquera, namoro, noivado e 
casamento (e, posteriormente, talvez 
tenha enfrentado um divórcio) não 
conhece. É interessante, aqui, como 
palavras como “ficar” refletem uma 
revolução no vocabulário que ilustra 
a mudança de alguns costumes. Mas 
que, pela fala desses jovens, em alguma 
medida mostra que não houve tanta 
alteração assim na monogamia seria-
da ainda praticada pela maioria das 
pessoas. “Meu pai não entende o que é 
pegar”, brinca Evelyn. “Se for esperar, 
os homens não chegam nunca”, especula 
Giovana. “Amor diferente a gente não vê 
muito abertamente por aqui, como bi e 
pansexuais”, destaca Jasmin. “Há muita 
fofoca por aqui, aí as pessoas ficam com 
medo de ser o que são”, observa Yudi.

A questão da sexualidade é tratada por 
eles, ao mesmo tempo, com seriedade e 
leveza (e num mundo da hiperexposição, 
será que é preciso fazer com que os jovens 
revelem tudo de si, se exponham tanto?). 
Depois de terminar um namoro de quatro 
anos, Yudi “está à procura”. Evelyn está 
namorando. Giovana namora há sete 
meses com o Rafael, ex-colega de turma 
do Rio Branco que adora games e entrou 
na Poli (sim, a das três letrinhas). Enzo 
namora Iasmin Barbio, que observa tudo 
bem quietinha, com seu ar compenetrado, 
sentada ao seu lado esquerdo. 

futuro
o quE provoca inquiEtação para 
valer é a pergunta para se projetarem 
daqui a 20 anos. O que estarão fazendo 
em 2038? (Bom, é mesmo uma pergunta 
marota, quem é que aos 18 anos sabia os 
caminhos que se abririam pela frente?). 
Evelyn não tem dúvidas: “quero conhe-
cer o mundo todo, ir para a Romênia, 
Egito...”. E o fato de ser Relações Públicas 
vai ajudá-la nesse intento. Enzo quer 
“se destacar na área médica, dar pales-
tras”. Gustavo faz um prólogo de uns 15 
minutos para tocar no ponto: “não sei 
se vou ficar aqui ou se vou para fora, 
para o exterior”. Júlia está na dúvida se 
estará trabalhando como psicóloga na 
área hospitalar ou criminal, mas quer, 
mesmo, “trabalhar como palhaço do tipo 
Doutores da Alegria em hospital”. Gio-
vana, se tudo sair como o previsto, quer 
“estar casada (sim, se tudo der certo, 
com o Rafael) e trabalhar na indústria 
da moda ou ter seu próprio ateliê”. 
Yudi se vê numa vida simples, numa 
casa na praia, surfando pela manhã e 
trabalhando com eventos esportivos. 

“Até pouco tempo eu tinha as coisas 
mais certas para mim. Depois que ter-
minei um namoro de três anos, planejo 
tudo mais devagar”, pontua Isabelle. E 
Jasmin, que nunca gostou de planejar, 
lembra que “está se descobrindo ainda”. 
Talvez estará morando numa comunidade 

e trabalhando com cenografia, que gosta, 
pois “design está em tudo”. Quer continuar 
ligada aos movimentos sociais. “Da vida 
pessoal, ainda não tenho nada definido.” 
João, que gosta de mexer com a parte civil 
e tribunal, espera ter uma perspectiva de 
vida estável e viajar muito. Paulo quer 
morar fora, conhecer muita coisa, talvez 
“ter um emprego fixo legal”. Iasmin quer 
ter um emprego estável para se sustentar e 
sair da casa dos pais. “Quero estar casada, 
trabalhando com Direito, que gosto muito, 
mas sem filhos.”

Onze jovens, onze sonhos diferentes. 
O curioso é que, mesmo em se tratando de 
jovens antenados, um importante deno-
minador comum quanto ao futuro parece 
ser a questão da estabilidade financeira. A 
palavra “emprego fixo”, por exemplo, ainda 
permeia seu vocabulário. Será mesmo que 
em 2038 o trabalho, como o conhecemos 
hoje, em franco processo de transforma-
ção, ainda existirá? Enfim, quem chegar 
lá, como esses jovens, verá. Parece que 
alguns sonhos, como a perspectiva de 
estabilidade, por mais efêmera que seja, 
são eternos. Teria razão a irreverente 
cantora Elis Regina (1945-1982)? Minha 
dor é perceber/Que apesar de termos/Feito 
tudo, tudo/Tudo o que fizemos/Nós ainda 
somos/Os mesmos e vivemos/Ainda somos/
Os mesmos e vivemos/Ainda somos/Os 
mesmos e vivemos/Como os nossos pais. 



educação

da granja viana 
para o mundo

“hojE, complEtam cinco mEsEs desde a 
minha chegada a Alemanha. Estou, exatamen-
te, na metade do meu intercâmbio. Durante 
esse tempo, vivi (e ainda estou vivendo) uma 
realidade completamente diferente da qual 
estou acostumada. Estudei no Sidarta desde 
muito pequena (entrei com 4 anos) e, antes de 
vir para cá, achava que toda escola era assim. 
Pensava que se preocupar com a formação 
humana dos alunos e se esforçar ao máximo 
para que eles sejam pessoas melhores fosse 
uma coisa básica de toda escola. Infelizmente, 
estava errada e tive que perceber isso por 
experiência própria.

Percebi a influência que o Sidarta teve e 
ainda tem na minha vida, o quanto me sinto 
em casa quando estou aí e que hoje tenho uma 

base fortíssima. Em línguas, por exemplo, 
acabei de fazer um teste oral em uma escola 
justamente para que a minha pronúncia 
fosse avaliada. Assim que o teste acabou, 
os aplicadores do teste me chamaram para 
conversar. Eles ficaram admirados com o 
nível de fluência no inglês. Perguntaram 
para mim se todos no Brasil falavam inglês 
assim. Eu respondi que não, mas que na 
minha escola as pessoas falavam assim.

Tudo o que sei aprendi no Sidarta. Quando 
encontro estudantes de outros lugares do 
mundo (Suécia, Suíça, Colômbia, Costa Rica 
e mesmo na própria Alemanha), vejo que 
tenho facilidade para me comunicar com 
todos tranquilamente. Até com os chineses 
eu consigo falar graças ao mandarim que 

Teodora Tavares, 16 anos, aluna do Colégio 

Sidarta, é intercambista na Alemanha

Grandes 
Histórias 

Começam 
aqui 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino 
Médio em período integral 
(das 7:30 às 16h). Ano após 
ano, a certeza dos 
melhores resultados nos 
exames nacionais. Outro 
diferencial é a iniciação 
científica, que acontece a 
partir do 2º ano do Ensino 
Fundamental. Tudo isso 
em uma área de 42 mil m², 
na Granja Viana.

Estr. Fernando Nobre, 1332  

 Cotia – SP  – Tel.: (11) 4612-2711 

teodora, nas 
ruas de Berlim, 
relembra seus 
momentos de 
estudo e de 
convívio na 
escola onde 
estuda desde 
muito pequena. 
"percebi a 
influência que 
o sidarta teve 
e ainda tem na 
minha vida, o 
quanto me sinto 
em casa quando 
estou aí e que 
hoje tenho uma 
base fortíssima", 
conta

aprendi na escola.
Tinha muito medo de esse intercâmbio me 

transformar muito, mas, quando cheguei 
aqui, percebi o quanto eu já tenho uma 
personalidade formada e que grande parte 
de quem sou é graças a todos esses anos em 
que estudei no Sidarta. Cercada de pessoas 
boas e que realmente se preocupam com a 
formação de cada aluno.

Essa experiência que estou vivendo abriu 
os meus olhos para muitas coisas. É absurdo 
o quanto aprendi durante esses cinco meses. 
Tenho certeza de que carrego os princípios 
da escola comigo. Sou grata por tudo o que 
eu tenho e por estudar no Sidarta que, para 
mim, é minha segunda casa. Sinto muita 
saudade. Logo estarei de volta!”



turismo  

Rica em 
história 
e cultura

Etiópia

Segunda nação mais populosa da África e a décima maior em área, 

a Etiópia foi categorizada como o “país mais acolhedor do mundo” 

pela Rough Rides. Além disso, tem paisagens surreais, é um prato 

cheio no quesito gastronomia, expressa suas culturas com muita 

autenticidade e tem oito Patrimônios Mundiais da Unesco. 

Por que incluímos a Etiópia no nosso 
roteiro de viagem? Bem, um país onde 
foi descoberto o mais antigo elo entre o 
homem e o macaco... só pode ser legal! 
Foi este o meu primeiro pensamento 
na escolha da Etiópia como destino.

Pensamento seguinte: um país que 
tem a terceira forma de Catolicismo, 
que é o Catolicismo Etíope; tem um 
dos grandes centros de peregrina-
ção muçulmana, que é Harar; é berço 
dos Falashas (judeus etíopes, hoje em 
grande parte emigrados em Israel) e 

tribos africanas, no Vale de Omo... só 
pode ser legal!

A Etiópia é um país exótico, distin-
to de tudo o que existe na África, no 
Oriente Médio ou na Ásia, e ainda co-
meça a caminhar em termos turísticos, 
especialmente num turismo “upscale”, 
com opções mais confortáveis para o via-
jante. Está mais para mochilão mesmo, 
mas, sem dúvida nenhuma, para quem 
quer sair dos destinos superturísticos 
e conhecer um lugar autêntico, é um 
destino imperdível.

Quanto 
tempo 
ficar na 
etiópia?
A Etiópia merece, ao 
menos, 20 dias de 
viagem, tamanha a 
diversidade de locais 
para se visitar. Como 
tínhamos somente 
10 dias de viagem 
pelo país, tivemos de 
optar por um roteiro 
mais específico e 
que nos interessava 
mais. Então, 
focamos nosso 
tempo entre Lalibela 
e a Depressão 
de Danakil, um 
dos cenários 
mais inóspitos 
e instigantes de 
todo o mundo. A 
maior parte da 
viagem pode ser 
feita por conta 
própria. Somente 
a Depressão de 
Danakil deve ser 
feita com agência 
de viagens, pois é 
impossível de outra 
forma. É também 
possível contratar 
carro com motorista 
para se chegar a 
alguns destinos. 
Optamos por fazer 
quase tudo com a 
ETT www.ethio-
travelandtours.
com com trechos 
aéreos e terrestres.
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Adis AbebA
Capital, é a porta de entrada no país. Tem o maior 
mercado da África, o “Mercato”, assim chamado pelas 
infrutíferas tentativas de colonização italiana e que 
merece uma visita. Dentro de uma gama de atrações da 
capital, incluímos as visitas a três pequenos museus, 
sendo que um deles para ver a cópia da ossada da Lucy, 
visita à catedral ortodoxa e beber o delicioso café 
etíope no “TOMOCA” café. Com tantos outros lugares 
interessantes no país e tendo o dia bem aproveitado, 
um dia é o suficiente para dar uma geral na cidade.

turismo  Etiópia

RoteiRo de 
viagem

pela Etiópia

Demais 
Destinos 
turísticos 
pela etiópia
Conversando com 
outros viajantes, todos 
mochileiros, eles foram 
unânimes em dizer 
que Gondar e Axum 
(destinos turísticos) 
foram uma roubada. 
Contudo, para quem 
gosta de “hiking”, a 
“Siemen’s mountain” 
parece ser uma boa 
opção. Pela limitação 
de tempo, não pudemos 
incluir nesta viagem 
Omo Valley, ao sul 
do país, na fronteira 
com o Quênia, o 
que foi uma pena.



LALibeLA
É o principal destino turístico da Etiópia. Está a 
640 km ao norte da capital, Adis Abeba, e é a 
melhor opção para se chegar até lá é voando pela 
Ethiopian Airlines, que tem voos diários. No 
entanto, é possível também viajar de ônibus ou 
mesmo de carro alugado com motorista.

Como 70% da população etíope é católica, 
Lalibela é o maior centro de peregrinação do país. 
Monoblocos de igrejas esculpidas em arenito 
abaixo do nível do chão formam um conjunto de 14 
igrejas impressionantes que constituem um 
Patrimônio Cultural da Humanidade.

Ficamos dois dias em Lalibela, sendo que no 
segundo dia visitamos um mosteiro encravado na 
rocha a 6 quilômetros da cidade. 

Outra opção de passeio é uma caminhada pela 
montanha para visitar igrejas encravadas nas 
rochas, mas que, naquele momento, foi inviável, 
pois a estrada estava bastante comprometida para 
se aproximar do local. É aconselhável pegar um 
guia local para melhor absorver o entorno.

Sábado é o dia do mercado. Todas as pessoas 
que vivem nas redondezas se dirigem à cidade 
para vender seus produtos. Na verdade, a forma da 
troca comercial praticada é basicamente o 
escambo. É um mercado exuberante, com um povo 
muito alegre e que ficou muito curioso com a 
nossa passagem por lá, cumprimentando e 

fazendo muitas brincadeiras.
A cidadezinha tem várias opções de hotelaria e 

pousadas, mas se a ideia for presenciar o Natal 
etíope, que acontece em janeiro, é preciso reservar 
com bastante antecedência, pois a cidade fica 
abarrotada.

Existe uma limitação grande de restaurantes, 
ou mesmo compra de produtos em mercadinhos. 

O prato nacional é a “Injera”, um tipo de 
panqueca cinzenta e esponjosa feita de teff (grão 
originário da Etiópia) com diferentes recheios. O 
mais popular e nosso preferido era o “Shiro 
Tagamino”, no qual a injera é recheada pelo que 
parece ser um pirão de feijão apimentado. Não 
encontramos frutas e verduras com frequência.
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segurança
Apesar de ser um 
país pobre, mas 
em franco desen-
volvimento (graças 
a grandes investi-
mentos da China), a 
Etiópia é um lugar 
bastante seguro para 
viajar. As diversas 
religiões convivem de 
forma harmoniosa, 
o que é motivo de 
orgulho dos etíopes. 
Nas regiões de 
fronteira com a 
Eritreia, os tours 
são seguidos com 
escolta policial para 
garantir a segurança 
dos viajantes.



depressão 
de dAnAkiL
Fica no deserto de Danakil, um dos 
lugares mais inóspitos e quentes do 
planeta. Ao norte da Etiópia, no 
chamado Chifre Africano, e em cima de 
uma fenda na crosta terrestre, que torna 
esta região conhecida como o “inferno 
na terra”. Uma gigantesca planície a 
160m abaixo do nível do mar, salpicada 
de formações de sal, sulfetos e enxofre, 
cuja atividade vulcânica é uma das 
maiores de todo o planeta. Isto unido às 
altas temperaturas pode chegar a 60 °C. 

Optamos pelo tour mais longo, de 
quatro dias, pois não queríamos apressar 
a visita. Foi muito interessante, porém 
exaustivo fisicamente. A empresa de 
turismo peca em não informar adequa-
damente aos viajantes as condições da 
viagem, pois, por duas noites dorme-se 
ao relento, sendo que numa delas em um 
lugar absolutamente inóspito, sujo, 
muito quente e sem nenhuma espécie de 
banheiro. Ou seja, salve-se quem puder! 
Já na terceira noite, dorme-se em uma 
pousada. Num quartão com vários 
colchões no chão, banho de canequinha e 
privada turca. Neste momento, achei que 
estava no paraíso diante do que tinha 
passado nas outras noites.

A paisagem é deslumbrante, e o ponto 
alto do passeio é a caldeira do vulcão Erta 
Ale. Chega-se ao acampamento militar, 
na base do vulcão, por volta das 5 da 
tarde e às 8 da noite inicia-se a subida de 
10km para a boca do vulcão. A subida é 
de uma inclinação relativamente leve, 
mas é feita no escuro munido de uma 
lanterna, e muito calor. O problema 
maior é a velocidade da subida, que é 
quase correndo, uma vez que a visita lá 
em cima tem de ser feita no escuro para 
apreciar a beleza. Dorme-se por três 
horas novamente ao relento, e a volta 
deve ser feita ainda no escuro, pois com o 

calor do dia se torna insuportável.
Tenho 62 anos e meu marido 63, e nos 

consideramos “fitness”. Todo o resto do 
grupo tinha menos que 35 anos, então 
achei melhor alugar um camelo para 
fazer as 3 horas de subida (que também 
não foi fácil). Meu marido, que fez tudo a 
pé, disse ter sido muito cansativo. A 
descida preferi fazer a pé, uma vez que já 
estava sentindo as 3 horas em cima do 
camelo do dia anterior.

Este é um dos quatro lugares do mundo 
onde se pode observar um lago de lava tão 
de perto, a 50 metros abaixo da boca. 

Fiquei extasiada, sentindo-me muito 
pequenininha diante desta natureza tão 
exuberante. Mas absolutamente plena e 
muito, muito feliz!

Este foi, sem dúvida, o melhor da 
viagem! Além do vulcão ativo, outros 
pontos surreais que compreendem essa 
viagem são os lagos ácidos com tons em 
amarelo e verde, os gêiseres; e o lago 
Assal, área de extensão de sal, no qual a 
extração do mineral é a principal 
atividade econômica dos Afar, povo que 
ali habita.

mekele
É a cidade de entrada para a 
Depressão de Danakil. De 
Lalibela para Mekele, ao 
norte, fomos de carro, e foi 
uma viagem maravilhosa, 
pois tivemos a sorte de passar 
o Ano Novo Etíope (2010 para 
o calendário local) “on the 
road” por inúmeras vilas onde 
o povo estava em festa total. 
Homens e mulheres muito 
bem-vestidos e todos na rua 
comemorando com vizinhos 
e parentes.

turismo  Etiópia

SOBRE A AUTORA: Debora Patlajan Marcolin, médica, 62 anos, muito curiosa com relação à diversidade 
cultural do nosso planeta. Viajo desde que me conheço por gente e tudo me atrai. Desde a minha vizinhança 
pobre de Carapicuíba até as cerimônias fúnebres de Tana Toraja, na Indonésia, passando por paraísos naturais, 
como o Pantanal Mato-Grossense e deserto do Jalapão. Já conheci por volta de 70 países e não paro de 
projetar novos destinos. Entendo que, para se viajar é preciso estar de peito aberto e abandonar qualquer tipo 
de preconcepção, que, com certeza, a viagem vai te provocar profundas mudanças internas e gosto pela vida.
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All Mix Concept
As melhores marcas de moda 
feminina e masculina em um 
só lugar, bem pertinho de 
você, BO.BÔ, LE LIS BLANC, 
JOHN JOHN, RALPH LAUREN, 
ROSA CHÁ E MAMÔ com 
até 80% de desconto.

Tênis Osklen de 387,90 por 199,90

Bata Le Lis  Blanc  
de 439,50 por 210,00 
Calça Jeans John John  
de 408,70 por 199,00

Vouchers

Sua mãe merece esse carinho
u Botox
u Preenchimentos
u Fio de sustentação

Dê para sua mãe o tratamento  
que ela merece

Voucher  
r$150,00

rua Gal.Fernando Albuquerque, 80 – conj 313 A
Tel.: 3416-7355        98290-3191 

Avenida José Giorgi 1181, sala 09
(11) 2690-2522 / (11) 99602-7013

Instagram @cliderma_estetica

Vianna Facecliderma  
estética e Saúde

Limpeza de Pele  
+  

Peeling de Diamante

r$90,00

Semijoias Ah Lazúli Semijoias em ródio branco, cra-
vejados em zircônia com pedras em Cristal. Colar Meus Filhos 
Amados R$148,00, colar Thiffany R$110,00, brinco Gota dupla 
R$410,00 e anel oval R$210,00

Av. José Giorgi, 1225 - tel 963990019
Site: www.ahlazuli.com.br - Insta: semijoiasahlazuli - Face: Ahlazuli

Somente no mês de maio/2018
Apresente esse voucher,

um por pessoa

rodovia raposo Tavares, Km 22  
The Square open Mall - Tel. 945422485



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

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  

Cardiologia | Clínica Geral | Dermatologia | Endocrinologia 
Ginecologia | Oftalmologia | Mastologia | Pediatria 

 Pneumologia | Medicina do trabalho

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

58

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

guia



Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

Dr. Arnaldo T. Oda
Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

The Square
Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204 

Granja Viana - Tel.: (11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br

 
 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 
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(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

endocrinologia

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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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

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

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

CRP: 06/102999

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

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais, idosos 
e também atendimento 

Home Care.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coaching Cognitivo 
Comportamental

 

Consultas e Exames Oftalmológicos
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DR. CARMO MANDIA JUNIOR - CRM: 19215

DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358

DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE  - CRM: 115576

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

guia



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

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

ginecologia

coaching

61

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

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

Fone 4702.4420



curso

62

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

Sistema de ensino Jean Piaget 
Alimentação saudável e balanceada

Ambientes planejados e seguros

Venha nos conhecer
Horário de atendimento das 6:00 ás 19:00

 Instituto de Desenvolvimento Infantil Ana de Sá 
Tel.: 2690-2556 - contato@institutoanadesa.com
Rua Dom Joaquim, 1041 – Granja Viana
(travessa da Av. São Camilo, próximo ao retorno do km.23)

guia



gastronomia

Aceitamos todos os cartões

Você merece o melhor!
Tel.: (11) 4612-3661

casa e construção

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

63
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serviços

eventos

FAÇA A LAVAGEM COMPLETA COM ACABAMENTO 
+ FILTRO DE CABINE DO AR CONDICIONADO 

E GANHE O HIGIENIZADOR ORBI-AIR.

Auto Posto RT 23 ltda - Tel.: 4702-8247
Rodovia Raposo Tavares km 23,5 - Granja Viana - Cotia

(entre o Pão de Açúcar e o McDonald´s)

SEU AR CONDICIONADO HIGIENIZADO.

PROMOÇÃO

Promoção valida até 30/05/2018

guia



ADVOCACIA CONTRA PLANO DE SAÚDE
• Medicamentos contra câncer, hepatites
• Autorização de cirurgias e tratamentos

• Cirurgia plástica reparadora
• Fertilização in vitro

• Revisão do valor da mensalidade
Site: www.oliveiraeferraz.adv.br

Tel.: (11) 4169-8339         97402-7821

Alugo anexo completo, com 
dois dormitórios e um lindo 

jardim, na Granja Viana.

R$ 2.900,00
Tel.: (11) 99268.7241 - furlongart@uol.com.br

AULAS DE 
PINTURA
no atelier da artista 
na Granja Viana. 
TODOS OS NÍVEIS. 

Contatos: (11) 99268.7241
furlongart@uol.com.br

www.patriciafurlong.com 

Sua melhor opção 
em seguros!

Trabalhamos com as companhias de 
seguros mais respeitadas do mercado!

e-mail: fgvcorretoradeseguro@terra.com.br
site: fgvcorretoradeseguro.com.br

Tel.: (11) 4551-5487 / 4551-5488
Tel.: (11) 97205-7480 / 99591-8882

Rua Batista Cepelos, 180 - Sala 3 - Centro - Cotia

PASSO ROUPAS
aos  finais de semana

Niva 3783-6361

Leitura de Tarot 
Reserve seu horário  

Tels: (11) 989579971 / 991968324

Consulte nossas especialidades  
no site lroadvocacia.com .br

Rua karan140. Parque São George – Cotia  
4617-3394 / 94023-5544

65CLaSSiFiCaDOS

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

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

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.

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

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

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

VENDO 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

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

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.br

AnuncIe AquI
PequenoS 

anúncios 
GrAndeS 

negócios



Curtir o movimento, a natureza, o 
vento na cara, as belas paisagens... 
Pôr do sol no Cemucam.  
renato Paes @Paes_renato 

neste centro comercial, é terminan-
temente proibido capotar o carro. 
Respeite esta lei de trânsito! 
William melo @temPlodeboista

esta mensagem foi deixada coincidente-
mente na mureta que bloqueia a passagem 
da Rua São Tomé. sonia marques  
@soniamarques_jornalista 

FiCa a dúvida: pé de macaco ou macaco no 
pé? Eles brincam e trazem bem-estar aos 
moradores da região.  
bruna Piovesan @bru_Piove

quer PartiCiPar desta Coluna? EnviE sua foto, com uma brEvE dEscrição, para o WhatsaPP da redação (11) 99500-6086

O l h a r  
C O m p a r t i l h a d O

Seu ponto de vista  
sobre a região!





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


