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DIA DAS MÃES 
29 opções de presentes 
em Moda e Garimpando

BELEZA
Tratamentos pós-parto

CAFU
Projeto social, 
vida e futebol

UM FALAMANSA      
   NA GRANJA

NOIVAS
Dicas para um casamento 

“verde” e um guia de 
serviços para sua festa

Tato Cruz, 
vocalista da 
banda Falamansa, 
com sua esposa, 
Luciana, e o 
filho, Ravi.











Começa o dia de uma mãe. Levanta às 6 horas para acordar seu filho, que abre os olhos radiantes e 
repletos de um amor puro, verdadeiro. O café da manhã já está na mesa, com tudo o que ele mais gosta. 
Uniforme da escola, limpinho e cheiroso, em cima da cama. A casa tem uma energia leve, a luz do dia 
traz certo conforto, a sensação de que tudo vai correr bem. Chegando à escola, um beijo de despedida 
e até logo. A mãe suspira e pensa: “como ele está crescendo, queria estar mais tempo juntinho do 
meu filhote”. No entanto, mal acabam seus pensamentos, e ela já está a mil por hora, correndo para 
tomar conta de seus afazeres, que são muitos. Ela sabe que, no fim do dia, terá o filho novamente em 
seus braços. Pois nós, mães, não imaginamos que não voltaremos a ter nossos filhos conosco após 
um dia de aula. E essa foi a realidade de 12 mães de Realengo, bairro do Rio de Janeiro, que teve um 
escola invadida por um adolescente insano que atirou e matou 12 crianças. Como entender um ato 
covarde e doentio desses? Como superar a dor de não voltar a ver seu filho? Aquela despedida e até 
logo, no portão da escola, não eram para ser um adeus para sempre!!!! Morre, sem dúvida, uma parte 
dessa mãe. Esse massacre é algo que não tem precedentes no Brasil (fora o da Candelária), porém, 
diariamente, milhares de crianças perdem a vida por motivos absurdos. Quantas mães desoladas! Só 
nos resta pedir a Deus que ilumine a vida desses familiares. 

Nesta edição, adentramos o lar de Tato Cruz, vocalista do Falamansa, e conhecemos sua família. Em sua 
linda casa, na Granja Viana, Tato nos contou sobre a formação da banda e seu dia a dia. Está encantado 
com o bairro e diz que curte muito ficar por aqui junto com a família e amigos, que adora receber. 
Conversamos, também, com a linda e simpática Luciana, esposa do vocalista, que até ganhar o filho do 
casal, Ravi, trabalhava como modelo. Descobrimos uma mãe dedicada e carinhosa, que abriu mão de 
suas coisas para dar uma atenção especial ao filho. Essas mães só mudam de endereço, realmente são 
todas iguais. Sorte dos filhos, certo? Nossa repórter Solange Viana fez questão de ir, no domingo, ao 
show da banda na Virada Cultural para acompanhar o trabalho dessa turma bem de perto. Amou! Ficou 
impressionada ao ver como a plateia, que era bem diversificada – adultos, crianças, idosos –, acompanhava 
radiante todas as músicas. Sucesso para o Falamansa e para a família de Tato Cruz!

Ainda temos uma entrevista especial com Cafu, ex-jogador de futebol, muitas dicas de presentes para 
as valiosas mamães em Moda e Garimpando, além de novidades sobre a nossa região. 

Fique por dentro e tenha uma excelente leitura!

Gabriela Napolitano Alonso
Diretora Executiva
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Antecipe-se
(Re)leitura Vintage.

Terrenos a partir de 500 m2

Estrada do Capuava, 4570 - Granja Vianna

Fácil acesso pela rotatória do Km. 26 da Rodovia Raposo Tavares

artedemorar.com.br Informações: (11) 3163.0626 / 3163.0627

Curta nosso perfi l:

facebook.com/vintageartedemorar

Foto do local
Realização Comercialização

“Vintage – Arte de morar” é o nome fantasia do Loteamento Residencial Santa Isabel. Alvará n° 905/2008, expedido pela Prefeitura do Município de Cotia. Certificado Graprohab n° 263/2007. Devidamente registrado sob R.01, da 
matrícula n° 89.949, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia, Estado de São Paulo. Delforte Empreendimentos Imobiliários S.A - Creci J19971; Acer Consultores em Imóveis S.A - Creci 19368J; Frema Consultoria
Imobiliária S.A - Creci 497J -  Av. Indianópolis, 618 - Cep: 04062-001 - São Paulo- SP; Tel.: (11) 5586.5600 www.delfortefrema.com.br Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.910 - CEP: 01402-002

São Paulo - SP - www.fernandezmera.com.br - Creci 5.425-J.



ESGOTO A CÉU ABERTO  
As denúncias e os pedidos em relação ao esgoto a céu aberto da Avenida João 
Pablo Ablas, entre os números 577 e 700, já fora feitos há anos e recentemente 
na Prefeitura Municipal de Cotia, na Regional, na Sabesp, na Secretaria do 
Meio Ambiente, sem nada ter sido resolvido. Em novembro de 2010, fiz outra 
denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo, no fórum em Cotia, 
na presença da promotora de Justiça dra. Maria Gorete Pimentel Marques, 
mas, infelizmente, até a presente data, nada foi feito, e o esgoto continua 
correndo junto da calçada, com fezes e outros detritos, e ratos, baratas e 
mosquitos infestam a região. O esgoto vem dos loteamentos do Jardim da 
Glória, na mesma avenida. Já fizemos solicitação de ajuda em outros veículos 
de comunicação, mas a verdade é que há um jogo de empurra-empurra entre 
os órgãos municipais, fazendo-nos de palhaços.
Pedro Baldrati.
Em nota, a procuradora de Justiça Deborah Pierri, em nome do Ministério Público, 
informou que encaminhou a denúncia a Vossa Excelência para a tomada das 
providências cabíveis. Já a Ouvidoria do Meio Ambiente informou que a reclamação foi 
encaminhada para a Ouvidoria da Sabesp, em razão de ser assunto de sua atribuição. 

ESTRADA DO EMBU   
Imperdoável o descaso absoluto da Prefeitura de Cotia para com a Estrada 
do Embu. A mesma está totalmente esburacada, intransitável e abandonada. 
Precisa de um total recapeamento urgente. Incrível como uma via não mais 
importante do que a Estrada do Embu, a Estrada do Capuava, recebeu 
um total recapeamento e sinalização, o que mostra que a prefeitura sabe 
executar. Peço à prefeitura providências urgentes para esta importante via 
de circulação do município.
Michel Guttmann Serwaczak
NR.: carta enviada à Prefeitura de Cotia, em 17 de abril.

11 ANOS, PARABÉNS! 
Parece que foi ontem o décimo aniversário desta conceituada revista. O que 
faz um veículo de comunicação completar 11 anos de informação? Acredito 
que seja a competência, o compromisso com a verdade e a informação, a 
visão holística da sociedade, responsabilidade e amor. A cada 15 dias, “corro” 
às bancas para adquirir o meu exemplar. Semanalmente, acesso a CIRCUITO 
ONLINE para extrair informações que me auxiliam no dia a dia. Parabéns a 
toda a equipe da REVISTA CIRCUITO, que com dedicação e carinho faz 
a melhor revista de Cotia e região. Nós, leitores, agradecemos. Que venham 
muitas outras edições de aniversário!
Alex da Força - diretor executivo - Sindicato dos Metalúrgicos

A RAPOSO TAMBÉM DEPENDE DE NÓS 
Eu me mudei para a Granja Viana há pouco mais de dois anos, e logo percebi 
que não seria fácil enfrentar a Raposo diariamente, pois, como a maioria dos 
moradores da região, nossas atividades estão em São Paulo e devemos usar a 
única opção de acesso à cidade. A cada dia, temos de sair mais cedo de casa 
e voltar mais tarde. A Raposo, definitivamente, é muito estressante e requer 
muita atenção dos motoristas. Vários fatores contribuem para esse estresse, 
como motoristas negligentes e egocêntricos, que fazem ultrapassagens não 
permitidas, abusam da velocidade nos raros momentos em que a Raposo 
está livre (como ocorre nas madrugadas de sexta para sábado), ou quando 

ESPAÇO DO LEITOR. ESCREVA!
percebem o trânsito parado, tentam “escapar” por vias secundárias à Raposo, 
mas não percebem que lá na frente pioram ainda mais a lentidão na retomada 
da rodovia. Outro fator é a falta de planejamento da rodovia, que tem, por 
exemplo, pontos de ônibus mal localizados, como os do Jardim da Glória, 
em ambos os sentidos, que estão logo após uma curva. Eu não vejo nenhuma 
ação ou vontade por parte do poder público em resolver essa situação 
caótica. As únicas medidas que se veem são incentivos para a construção 
de shoppings e centros comerciais. A região de Cotia/Granja Viana precisa 
de medidas urgentes para resolver este problema, e isso só é possível com a 
melhoria do transporte público, que deve ser cobrada por nós, cidadãos. As 
cidades à nossa volta, como Osasco, Itapevi e Jandira, possuem estações de 
trem. E Cotia... Nada. Só ônibus que demoram, em média, duas horas para 
chegar a São Paulo nos horários de pico. Cabe a todos nós reivindicar e pedir 
melhorias, mas como isso, muitas vezes, não é atendido, então devemos, nós 
mesmos, contribuir positivamente no trânsito. 
Ana Paula Faruolo.

ESTAMOS NO MEIO DO LIXO 
Na quinta feira, 24 de março, quando saí do meu condomínio, deparei com 
uma cena pavorosa: haviam jogado entulho nos dois lados da Avenida São 
Camilo. Tem de tudo. Desde tampa de vaso sanitário, tapete velho até telhas, 
entre outros. Ali já não tinha calçada, tínhamos de andar pelo barro ou pela 
rua. Agora, então, não tem mais jeito de andar por ali, é necessário passar, 
literalmente, pelo meio da avenida. Um grande absurdo para nossas auxiliares 
do lar, que necessitam andar naquele trajeto. Hoje, 12 de abril, meu marido viu 
mais um caminhão jogando entulho lá, e falou para eles que ali não era lugar. 
Os homens que estavam jogando, mandaram-no voltar e impedi-los, se ele 
quisesse. Acontece que nem Cotia, nem Carapicuíba arruma aquele pedaço. 
Ninguém quer fazer nada por ser divisa de município. E nós, como ficamos?
Silmara Manganeli Nabuco de Abreu
NR.: carta enviada às Prefeituras de Cotia e de Carapicuíba, em 13 de abril.

LAGO NA CHÁCARA VALE DO RIO COTIA 
Sou moradora da Granja Viana, Chácara Vale do Rio Cotia, e vivemos uma 
situação muito grave, que já virou até piada. Na esquina das ruas Orquídeas e 
Petúnias, há um lago e outro na continuação da Rua das Orquídeas, onde existe 
uma grande quantidade de água que impede a circulação dos moradores. 
E pior: pode ser um foco grave de dengue e outras doenças. Já acionamos a 
prefeitura, inclusive por ofício, sem resposta. Contratei um caminhão para 
desentupir o bueiro, e tive a surpresa de saber que em 30 minutos a água havia 
retornado e – pasmem – com peixes! A água, na verdade, vem de um lago 
próximo, e provoca a destruição do asfalto, entre outras coisas.
Margareth Witzel
NR.: carta enviada à Sabesp e à Prefeitura de Cotia, em 19 de abril.

Mais cartas no site www.revistacircuito.com

CARTAS
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Mande a sua mensagem para nós!
e-mail: cartas@revistacircuito.com
cartas: Av. Denne, 168 - 2º andar • Granja Viana • Cotia • SP • CEP: 06708-230
Por motivos de espaço e clareza, as cartas e e-mails poderão ser publicados 
de forma resumida. As mensagens devem estar assinadas, com número de 
RG e telefone.



FLÁVIA QUER VENDER UM 
COLAR QUE NÃO GOSTA 
MUITO PARA DAR UMA 
VIAGEM DE PRESENTE 

PARA SUA MÃE.

PAULO SURPREENDEU 
SUA MÃE E MANDOU 

CONSERTAR O RELÓGIO 
DELA QUE ESTAVA 

GUARDADO NA GAVETA
HÁ MUITO TEMPO.

W W W.V E C C H I O J OA L H E I RO S .C O M . B R

0800 882 2446
VECCHIO OFFICINA
 SHOPPING GRANJA VIANNA
ALAMEDA DE SERVIÇOS - 4613-8989

COMPRA, VENDE E TROCA: JOIAS E RELÓGIOS SEMINOVOS
Se você ainda não sabe o que comprar de presente para o Dia das Mães, a Vecchio tem ótimas opções. Ou se você precisa 
consertar, trocar a pulseira ou bateria de algum relógio, a Vecchio também tem uma loja-o�cina no Shopping Granja 
Vianna. Faça uma consulta sem compromisso. Vecchio. Sua história passa por aqui.

LUCIANA JÁ SABE QUAL 
ANEL VAI COMPRAR DE 
PRESENTE PARA O DIA 

DAS MÃES.

REVISTA_CIRCUITO_F.pdf   1   4/19/11   5:39 PM



Eu e minha esposa rompemos o casamento de cinco anos. Gostaria de 
saber como posso me divorciar sem custos, já que no momento não 
tenho condições financeiras para arcar com um processo.  
Pedro Saraiva

O divórcio, judicial ou extrajudicial, possui custos que são proporcionais 
aos valores dos bens que serão partilhados. No caso de não haver bens 
a partilhar, as despesas serão bem menores, referentes ao valor mínimo 
da taxa judiciária, se via judicial (R$ 87,25) ou a quantia correspondente 
para a lavratura da escritura pública em cartório, se divórcio extrajudicial. 
Contudo, em se tratando de pessoa que se declara não possuir condições 
de arcar com as despesas, judiciais ou extrajudiciais, do divórcio, sem pre-
juízo de seu sustento e/ou da sua família, pode ser solicitada a gratuidade 
nos atos judiciais ou nos procedimentos extrajudiciais. Para tanto, basta 
uma declaração do interessado de sua impossibilidade financeira, não 
sendo necessário fazer prova da falta de recursos para seu custeio. Mas a 
falsa declaração de hipossuficiência para efeitos de gratuidade gerará a in-
cidência das responsabilidades civis, administrativas e penais, conforme 
previsto na Lei no 7.115/83.

Advogada Patrícia Martins
4612-1392
advogacia@patriciamartins.com.br

Olá, tenho 16 anos e sinto que estou em dúvida sobre a minha opção 
sexual. Sou de uma família tradicional e não sei como tratar deste assunto 
com meus pais. Qual a melhor forma de falar sobre isso com eles?
L. F. (nome preservado por privacidade)

Meu caro jovem, ter dúvida sobre sua vida significa que você está 
refletindo sobre si mesmo. O diálogo é o melhor caminho para que você 
consiga compartilhar seus problemas e suas dificuldades com alguém 
de sua confiança. Tente conversar com seus pais, que são pessoas que 
sempre estarão do seu lado e que poderão orientá-lo. Se não conseguir, 
peça a eles que procurem um especialista (psicólogo) com quem você 
possa se abrir e consiga colocar seus conflitos e angústias. A adolescência 
é uma fase de busca de identidade, uma fase de dúvidas, de experimentos 
e, muitas vezes, isso não significa que você seja homossexual. Isso pode 
ser uma busca por sua verdadeira identidade, e faz parte das escolhas que 
temos de fazer ao longo de nossas vidas. É importante ficar claro que você 
está crescendo, e precisa entender melhor o que está acontecendo com 
você. Se isso gera sofrimento emocional, procure apoio profissional. Ter 
dúvidas e medos faz parte do crescimento. O que acontece é que você 
está testando qual caminho irá seguir e, para isso, é necessário muita 
reflexão e orientação.

Psicóloga Cintia Baraúna 
4612-7771
ateliedagranja@uol.com.br 

A seção Oriente-se é um espaço seu, leitor, para solucionar 
dúvidas sobre os mais diversos assuntos. Esta coluna foi 
criada para que você mande sua questão, que nós vamos 
consultar especialistas no assunto para respondê-la de 
maneira clara e direta. 

Anote nosso e-mail e tire suas dúvidas:
cartas@revistacircuito.com

ORIENTE-SE
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Amend ECO Therapy

COSMÉTICOS

NAS VERSÕES PARA CABELOS FRÁGEIS E QUEBRADIÇOS, 

MISTOS E OLEOSOS, SECOS E COLORIDOS.

Acesse www.amend.com.br e saiba mais!

CUIDE DA SUA BELEZA SEM DESCUIDAR DO PLANETA!

FÓRMULA RICA EM ATIVOS 
ORGÂNICOS* E NATURAIS. 
   
LIVRE DE SUBSTÂNCIAS 
DERIVADAS DO PETRÓLEO (FEITO 
À BASE DE ÓLEO 100% VEGETAL 
BIODEGRADÁVEL). 
   
SEM CORANTES ARTIFICIAIS. 
   
SULFATE FREE**!
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Formulada com ativos 

vegetais, nutre e 

trata seu cabelo. Baseada no 

respeito ao meio 

ambiente e na preservação 

dos recursos naturais 

(ECO-FRIENDLY).
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Visite nosso quiosque no Shopping Granja Vianna!
Piso L2



www.revistacircuito.com

Sabe 
aquela aventura 

inesquecível que você teve 

a oportunidade de vivenciar? 

Pois a REVISTA CIRCUITO 

vai presentear, com um plano de 

seis meses na academia Bodytech, 

o autor da aventura mais louca. Você 

tem até 30 de maio para enviar sua 

história. Participe!

Quer 
surpreender sua 

mãe? No Dia das Mães, 

prepare um almoço especial para 

ela. A REVISTA CIRCUITO 

organizou um delicioso 

cardápio: um Risoto de 

Camarão e, como sobremesa, 

o sofisticado Petit Gateau. 

Confira as receitas no site!  

Mamães, 
para comemorar 

este mês, a REVISTA 
CIRCUITO organizou 

uma seção DA HORA exclusiva, 
com produtos inovadores, úteis e 
com designs diferentes, dedicados 

apenas aos bebês. Confira!

Continue 
cuidando da saúde 

e da estética durante a 
gravidez! Conheça os melhores 
exercícios para gestantes que a 

profa Gizele Monteiro, personal 
gestante e diretora do Método Mais 

Vida Gestantes, selecionou para 
as futuras mamães. 

MINHA 

AVENTURA

ALMOÇO DO

DIA DAS MÃES

DA HORA

BABIES

GINÁSTICA PARA 

GRÁVIDAS

RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS
A pedagoga Rozana Aparecida Mora 
comenta sobre o reflexo da relação entre pais 
e filhos na sociedade.   

AGENDA CHEIA, CORAÇÃO VAZIO
A consultora pedagógica Erika de Souza Bueno 
fala sobre o sentimento que acomete as pessoas 
em dias tão tumultuados como os atuais.

EDUCAÇÃO TEM LIMITES
A pedagoga Maria Irene Maluf fala da educação com 
limites para as crianças, fator de extrema influência 
em comportamentos e condutas.

POLÍTICA DA BOA VIZINHANÇA
O especialista em condomínios Lincoln César do 
Amaral responde: por que poucos fazem a política 
da boa vizinhança em condomínios?

BULLYNG
A diretora e pedagoga Francisca Giacometti 
Paris escreve sobre as consequências e 
influências na vida daqueles que sofrem. 

A IMPORTÂNCIA DE SORRIR
A odontóloga dra. Maíra de Freitas escreve sobre 
a influência do sorriso na personalidade e na 
conquista de novos desafios. 

1ª Quinzena 2ª Quinzena

ON LINE
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Shopping Iguatemi Alphaville
Shopping Granja Vianna 

Raposo Shopping 

Presenteie sua mãe e concorra a 
uma viagem a Las Vegas! 

Saiba como participar em nosso site www.myshoes.com.br e 
consulte a promoção válida até 20.07.2011

FLYING EMOTION
winter collection

Anuncio_20,5 x 27,5cm.indd   1 14/04/2011   14:33:37



BOSQUE SUSTENTÁVEL
Em continuidade ao projeto de sustentabilidade, o Hospital Santa Paula, localizado 
na zona sul de São Paulo, inaugura o Bosque Sustentável Santa Paula. O objetivo é 
minimizar a emissão de gases de efeito estufa emitidos pelas atividades do hospital. 
Para o projeto, o Hospital fez uma análise criteriosa das fontes de emissão de carbono e 
do consumo de energia elétrica e de gás, além do destino dado aos resíduos. O Bosque 
Sustentável Santa Paula fica na cidade de Porto Feliz, interior paulista, e conta com uma 
área de 17 mil metros quadrados.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Brookfield Incorporações, responsável por alguns Shoppings, através do 
Instituto Brookfield, criado pela construtora com a finalidade de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das cidades onde atua, gerencia a Reserva Biológica 
Tamboré, de mata atlântica, com mais de 3,6 milhões de metros quadrados, 
localizada em Tamboré (SP). Juntamente com o Sindicato de Habitação de 
São Paulo (Secovi), a construtora ainda realiza um projeto de alfabetização nos 
canteiros de obras.   

PRODUTO QUE COMPENSA EMISSÃO DE CO2
Ticket Car lança produto voltado à compensação da emissão de CO2 para 
empresas com frotas leves e pesadas, o Ticket Car Carbon Free. O lançamento será 
um produto aliado ao já existente Ticket Car Carbon Control, oferecendo uma 
solução completa para a obtenção de informações detalhadas sobre a emissão de 
CO2 com base no consumo de combustível de frotas e, por fim, promover ações 
de compensação por meio de projetos socioambientais. A empresa ainda oferece 
consultoria especializada para auxiliar na elaboração de métodos eficazes para 
minimizar e compensar a emissão de poluentes nos veículos. 

REVISTA INCLUSÃO
Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, começa a 
distribuir, mensalmente, a Revista Inclusão em toda a rede de ensino municipal. 
O objetivo é agregar conhecimentos e melhorias à equipe escolar que recebe 
crianças especiais nas unidades escolares. Além da revista, o Departamento de 
Educação Especial, criado em 2009, faz um acompanhamento constante dos 
casos de inclusão na rede municipal. Atualmente, há 220 casos de inclusão, entre 
deficientes físicos, intelectuais, auditivos e visuais. 

POUSADA RENOVA ISO 14001
Pousada Maravilha, em Fernando de Noronha, renova certificação ISO 14001. 
A pousada foi auditada e pretende manter o foco de sua política ambiental, 
que compreende, principalmente, a busca pelo equilíbrio entre preservação 
ambiental e bem-estar da comunidade local. A ilha sempre foi exemplo de 
sustentabilidade e, desde 2005, a pousada está preocupada com o contexto 
turístico local. O Sistema de Gestão Ambiental é fator imprescindível na 
administração da pousada como ferramenta efetiva, pois destaca a importância 
da prevenção ambiental enquanto agrega valor à marca. 

SELO CIDADÃO
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em compras
200R$ ,00

Mais informações 
e trocas no balcão 
do Piso São Paulo.

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 14,5 - JD. BOA VISTA
SÃO PAULO - TEL.: 11 3735.0780
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COLECIONE ESTA EMOÇÃO
Coração com cr i s ta l  Swarovsk i

Ponto de luz com cr i s ta l  Swarovsk i

São dois lindos modelos, para
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A endometriose é a doença ginecológica caracterizada pela 
presença de endométrio fora da cavidade uterina. Chama-se 
de endométrio o tecido que recobre toda a cavidade interna 

do útero e que, durante o período da menstruação, pode, pelas tubas 
uterinas, cair na cavidade abdominal e propiciar o surgimento da doença. 
Apesar de este processo ocorrer na maioria das mulheres, apenas um 

surgimento desta doença, como a resposta imunológica do organismo, as 

além de stress e alimentação, entre outros. 
Os locais mais comumente afetados pela endometriose são ovários, 
escavação retrouterina (espaço localizado entre o útero e o reto), 
ligamentos uterinos, escavação vesicuterina (espaço entre a bexiga e o 
útero), segmentos do intestino grosso e delgado, gânglios, e há até relatos 
de endometriose fora da pelve. 
Seus sintomas são variados, mas podemos encontrar, com mais 
frequência, cólicas no período menstrual, infertilidade, dor durante a 
relação sexual, dores lombares e na parte anterior das coxas, sensação de 

alterações no intestino no período menstrual e sangramento nas fezes 
durante a menstruação. 

ENDOMETRIOSE

Para um correto diagnóstico, o médico deve realizar uma 
história detalhada de todos os sintomas da mulher, período de 
tempo em que ocorre, percepção de piora nos últimos meses 
ou anos, e, além disso, realizar um exame físico ginecológico 
dirigido, procurando sinais suspeitos de endometriose. 
Para complementar seu exame físico, o médico solicitará 

de CA-125, ressonância de pelve e, se necessário, avaliação 
do acometimento intestinal por meio de ecocolonoscopia e 
retossigmoidoscopia. 
Com os exames em mãos, o médico expõe a paciente às 
possibilidades de tratamento, visando: 

1. Amenizar a dor pélvica com o uso de medicamentos anti-

2. Caso seja necessário, suspender a menstruação com 
algum dos diferentes tipos de métodos existentes, como 
uso de anticoncepcionais comprimidos, de forma contínua 
ou não, injetáveis, em dispositivos de inserção dentro do 
útero ou colocados embaixo da pele (subcutâneo) e que 
liberam hormônio; 

3. Avaliar a necessidade de uma videolaparoscopia para 
fechar o diagnóstico e tratar os focos de endometriose que 
forem vistos durante a cirurgia, inclusive com abordagem 
intestinal, se necessário; 

4. Após a cirurgia, avaliar o uso de medicações que tratem 
os focos microscópicos de endometriose, como a goserelina 
mensal ou trimestral (análogo do GnRH) e de medicações que 
suspendam a menstruação; 

5. Indicar técnicas naturais – gestação espontânea ou coito 
programado – ou de reprodução assistida – inseminação ou 
fertilização in vitro – conforme os achados durante a cirurgia 
e o desejo do casal; 

6. Acompanhar sintomas e sinais clínicos que possam indicar 
o reaparecimento da endometriose. 

Dra. Letícia Ketzer Taufer  
CRM 88668  
Tel.: 4702-4420  
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ÁRIES: Força e confiança por todo o período, 
amigo ariano, para que possa efetivamente dar 
início aos grandes projetos que povoam seu 
coração. Poucas oportunidades serão tão 
poderosas como esta, portanto, não deixe  
escapar a concentração.

TOURO: Participe intensamente dos projetos 
pessoais e profissionais com a certeza de que 
tudo poderá se posicionar da melhor forma a 
partir de agora. Evite reprimir sentimentos e 
sensações e procure colocar-se  livre de qualquer 
restrição interna daqui para a frente.

GÊMEOS:  Uti lize o melhor da sua 
sensibilidade para visualizar os caminhos 
futuros, e não se deixe enganar por dúvidas sem 
muito sentido. Seu coração sabe o que quer e 
talvez nunca, como agora, as forças cósmicas  
ajudarão a transformar sonhos em realidade.

CÂNCER :  A força propul sora  que 
caracteriza este período estará disponível 
para todos, mas certamente em especial para 
os que tomarem as maiores iniciativas. 
Aproveite o momento cósmico bastante 
favorável e assuma, cada vez mais, o seu 
próprio lugar.

Marte e Júpiter unem-se em Áries logo no Dia do Trabalho, 
incentivando as boas iniciativas por todo o período. O Dia das 
Mães contará com a proximidade de Mercúrio e Vênus, oferecendo 
amor e compreensão ao ambiente familiar, mas não sem algum tipo 
de cobrança que bem poderia ser evitada. A partir daí, diversos 
planetas migram para Touro, num novo movimento de estabilidade.

LEÃO: Você, com certeza, já passou pelas 
fases mais arriscadas, podendo agora usufruir 
cada vez mais de um novo e favorável 
posicionamento. Cuidado apenas com certos 
“vícios” do passado, uma vez que a situação 
atual não comporta desentendimentos.

VIRGEM: Agora, sim, está bom para acelerar 
os movimentos e resolver logo tudo  o que ficou 
pendente. Aproveite o mais que puder para fazer 
as coisas de modo definitivo e comece a se sentir 
dentro de um novo e precioso processo de 
realização e contentamento.

LIBRA: Acompanhe os parceiros mais 
queridos unindo projetos profissionais e 
pessoais com maior força de desenvolvimento. 
Tudo se abre agora para novas possibilidades, 
portanto, não se deixe enganar por antigas 
decepções. O que importa é sua disposição.

E S CO R P I ÃO :  Proc ure dar  maior 
importância àquilo que efetivamente você 
sente do que às inúmeras circunstâncias e 
ocorrências que possam estar rolando. Não tire 
conclusões sobre nada. Faça como se tivesse o 
poder de não se deixar intimidar. E tem mesmo.

Sergio Frug é engenheiro, astrólogo, tarólogo e personal coach. Desde 1996, 
responde pela coluna Revelações, da revista Caras, e atende no Espaço 
Integração na Granja Viana. Tel. (11) 9633-1053
www.espacointegracao.com.br
e-mail: sfrug@uol.com.br

SAGITÁRIO:  Muita coisa tem sido 
conquistada, mas ainda não se pode dizer que 
está tudo concluído. É preciso ter paciência com 
os pequenos detalhes para não deixar para trás 
nada que possa causar aborrecimento.  Desfrute, 
celebre, mas continue atento.

CAPRICÓRNIO: A percepção da eternidade 
é fundamental para que o povo de Capricórnio  
possa se sentir bem com suas tarefas, por mais 
demoradas que sejam. Pois o que importa não 
é o tempo, mas sim a consistência e a qualidade  
dos próprios procedimentos.

AQUÁRIO: A oportunidade passa voando, 
costuma-se dizer, e é preciso tomar assento. 
Desta vez ,  as maiores oportunidades 
residirão dentro de você e não ao largo dos 
acontecimentos. Reúna os poderes internos 
s ig ni f icat i vos  e  não tenha medo de 
desenvolvê-los.

PEIXES: Para a frente é que se anda e, ainda 
que existam certas apreensões sobre o futuro 
ou que não consiga manter a mesma velocidade 
vertiginosa que vê por todos os lados, você tem 
seus próprios métodos e seus próprios tempos. 
Fique feliz.

HORÓSCOPO





PARECE 
MAS NÃO É

Ninguém é tão feliz como parece no Facebook/Orkut, nem tão 
engraçado como no Twitter, nem tão sucinto como no SMS, nem tão 
ocupado como no celular, nem tão sem graça como na caixa postal, nem 
tão sabido como no smartphone, nem tão sexy como no MSN, nem tão 
valente como no e-mail, nem tão moderno como no iPhone, nem tão 
bonito como no Skype, nem tão violento como no videogame, nem tão 
louco como no YouTube, nem tão perfeito como no curriculum vitae! 
Haja pressão! De um lado, o mundo virtual com suas redes sociais, 
microblogs, blogs, gadgets, smartphones, tablets e as novidades que nos 
compelem a uma eterna atualização. Tenho amigos que não passam 
uma hora sequer sem compartilhar algo desimportante no Facebook. 
Outro não consegue controlar os dedos e passa 
o dia teclando compulsivamente o celular, ou 
com ele grudado ao ouvido. Suas orelhas estão 
se transformando num BlackBerry. Eu mesmo 
não desgrudo do meu iPad, nem para ir ao 
banheiro. Sem contar o colega maníaco por 
e-mail, que dispara sua metralhadora virtual e 
enche minha caixa postal de spam. Conheço um 
que bateu o carro enquanto guiava e respondia 
a um SMS ao mesmo tempo. Será que o outro 
motorista não viu que ele estava ocupado? E 
aqueles que colocam um mini-headfone no 
celular e saem falando sozinhos feito loucos, por aí? É hilário, mas já 
nos acostumamos. Existem estudos sobre a síndrome da ausência 
de internet. Verdade! Os americanos já batizaram esse fenômeno de 
fomo “fear of missing out” (medo de perder alguma coisa importante).  
É a sensação de querer saber de tudo e estar exposto a tudo o que está 
rolando na rede. Uma fobia. Há os usuários dependentes. Caras que se 
estressam quando não conseguem acessar a rede. Quer um exemplo? 
Veja nos aeroportos. O avião ainda nem pousou, e já tem maluco ligando 
o celular, acessando a caixa postal e respondendo a e-mail. Até eu já entrei 
nessa! Não adianta criticar, omitir-se ou fingir que não liga. É saudável e 

rejuvenescedor o conhecimento e o domínio da web. Novos horizontes 
e possibilidades se abrem. O segredo é conhecer as novidades, selecionar 
o que nos é útil e usar em nosso favor, sem se escravizar e sem stress.  

Use com moderação. Como dizia Confúcio, a 
virtude está no meio.
Mas tudo tem seu preço. Com toda essa parafernália 
à nossa disposição, mais a TV, DVD, games, 
cinema, livro, jornal, rádio, academia, refeições, 
a escola, o trabalho, a família e o trânsito, o dia 
deveria ter 40 horas. Como ainda não inventaram 
um “smartime” (ideia de jerico minha, trata-se de 
aparelho para controlar as horas), adeus bate-papo 
olho no olho, jogar conversa fora, trocar ideias e 
papos cabeça. Esse tempo já era. Impossível falar 
com alguém sem ser interrompido por um toque, 

um bipe, um ringtone, uma sirene ou um som indecifrável qualquer.  
Até galo cantando no toque de celular já ouvi. Pobre do galináceo, 
que nem recebe os direitos autorais. Some a tudo isso o outro lado, a 
necessidade do politicamente correto. Temos de parecer melhor do que 
somos! A busca pela perfeição! As exigências corporativas! As cobranças 
do sexo oposto! E nós, pobres mortais, reais e virtuais, temos de usar as 
armas que o mundo moderno nos apresenta. Como dizia o imperador 
romano Júlio Cesar: a mulher de Cesar não basta ser honesta, tem de 
parecer honesta! E nós temos de parecer perfeitos! 
Glossário: Rede Social - Facebook/Orkut - As redes sociais são 

COTIDIANO
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um meio de se conectar a outras pessoas na internet. Os sites de redes 
sociais, geralmente, funcionam tendo como base os perfis de usuários, 
com uma coleção de fatos sobre o que gostam, seus interesses, hobbies, 
escolaridade, profissão ou qualquer coisa que queiram compartilhar.
Twitter - Refere-se ao som dos pássaros: gorjear, piar, trinar. É uma rede 
social e servidor para microblog que permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros contatos em textos de até 140 caracteres, e 
enviadas a outros usuários. 
SMS - Serviço de mensagens curtas, em inglês, Short Message Service 
(SMS ou torpedo), que permite o envio de mensagens de texto. 
Spam - Vem da abreviatura de SPiced  hAM, presunto enlatado comum 
nos EUA e na Inglaterra, na década de 1970. Era considerado de baixa 
qualidade. O grupo de comediantes Monty Python fez um esquete 
satirizando a qualidade do presunto. Passa-se em um restaurante que 
serve grandes quantidades de spam em todos os pratos, mesmo contra a 
vontade dos fregueses. A partir daí, spam virou sinônimo de tudo o que é 
enviado em grande quantidade e sem o consentimento do destinatário. 
Usado para referir-se a e-mails não solicitados. 
Ringtones - São músicas adaptadas para ser reproduzidas como 
campainhas/toques de aparelhos celulares.
MSN - Mensagens instantâneas. Permite que um usuário da internet se 
relacione com outro que tenha o mesmo programa em tempo real.
Skype - Programa que permite realizar chamadas com imagem 
(webcam), em tempo real, pela internet, como se fosse um MSN por voz. 
YouTube - É um site que possibilita que seus usuários carreguem e 
compartilhem vídeos. Permite que os usuários coloquem seus próprios 

Marcos Sá é consultor de mídia impressa, com especialização em jornais, na 
Universidade de Stanford, Califórnia, EUA; palestrante e pesquisador das novas 
tendências da mídia. Atuamente, diretor de Novos Negocios do grupo RAC de 
Campinas que publica entre outros o jornal Correio Popular e a Revista Panorama.
e-mail: marcossa08@gmail.com.

vídeos na rede, sendo visualizados por qualquer pessoa no mundo inteiro. 
Microblog - É uma ferramenta que permite atualizações rápidas e 
curtas. É possível atualizar o Twitter, por exemplo, pela web, ou até pelo 
celular.
Blog - Abreviação de weblog. Qualquer registro frequente de informações 
é considerado um blog. As pessoas têm utilizado os blogs como diários 
pessoais, porém, um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo. 
Gadgets - Geringonça, dispositivo. É um equipamento que tem 
um propósito e uma função específica, prática e útil no cotidiano.  
São chamados de gadgets dispositivos eletrônicos portáteis, como celulares, 
smartphones, leitores de MP3, iPads etc. É uma geringonça eletrônica. 
Tablet/iPad - É um dispositivo pessoal em formato de prancheta 
(tablete) que pode ser usado para acesso à internet, organização pessoal, 
visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas etc. 
Smartphones/BlackBerry - Combinando telefone e internet, os 
smartphones integram a vida profissional e pessoal em qualquer lugar.  
O BlackBerry  inclui todos os aplicativos: e-mail, organizador, media 
player, navegador, calculadora, entre outros. 
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GASTRONOMIA

GASTRONOMIA COM ALMA E POESIA
A vida nos presenteia com surpresas únicas. 
Estava cansado, depois de um imenso trabalho realizado em uma festa no 
Nordeste brasileiro, e resolvi fugir com minha equipe, dando-lhes uma 
trégua por quatro dias em Salvador. 
Já estive diversas vezes nessa amada cidade, já degustei de tudo, provei da 
maioria, dei aulas, recebi aulas. Sempre que retorno a esse amado povo, 
permito-me rodar por Salvador alguns quilômetros a mais para degustar 
um pouquinho mais da alma de um homem único, criatura do mundo, 
que escolheu a Bahia para viver e criar, e criar, e criar e...
Beto Pimentel, do restaurante Paraíso Tropical, é desses sujeitos que estão 
sempre com os olhos brilhando e os dentes à mostra, sorridente, claro! 
Desses sujeitos que estão sempre com uma frase de alto-astral guardada 
para todo e qualquer momento, sempre com a ALMA aberta a todos os 
que chegam e se aconchegam, sempre servindo POESIA em seu terreno 
forrado de árvores, arbustos, luzinhas e, quem sabe, até “fadinhas”.
Por que poesia? Porque chega com toda a simpatia e delicadeza contando 
de sua vida, nos entregando sua vida. Chega dizendo o quanto ama a 
natureza e o quanto cada fruto e cada fruta, cada erva e cada raiz nos traz 
de benefícios, nos remete às lembranças do passado, nos convida aos 
deleites de surpreendentes paladares, nos instiga com ousadias.
Eis que chega um Vatapá feito com a água do coco verde e sua fresca 
polpa. Chega uma Moqueca de Peixe perfumada com pitangas e cajus. 
Depois um Grelhado de Polvo acompanhado dos também grelhados 
kiwis, jacas, mangas e jenipapos. Pimentas cheirosas, doces e sutis. Para 
acompanhar, suco de goiaba com coco fresco feito frozen. Quero dois, 
quero três, quero quatro. Vixe, chega, senão saio rolando.
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Senta-se a nosso lado e conta o porquê de fazer tudo tão diferente: “Não 
existem regras; existem, sim, buscas pelo melhor”. Beto faz e ultrapassa 
seus objetivos.
Desta vez, não vim dar uma receita que conheci por esse Brasil afora a 
você, leitor, mas dar a receita de que não é preciso ir ao melhor empório 
para se produzir o melhor. É preciso buscar o que existe de melhor em 
cada canto, entregar-se àquilo em que se acredita e oferecer com tanta 
convicção o alimento elaborado que o resultado ultrapassará qualquer 
expectativa.
É preciso quebrar barreiras do possível. É preciso ir em frente.
Antes de irmos embora, Beto me convida para trepar na jabuticabeira de 
seu jardim, e terminamos o nosso papo espremendo doces frutos de sua 
amada árvore. Terminamos o papo falando de pessoas queridas e amadas. 
Terminamos o papo emocionados.
Desço e recebo uma sacola repleta de pinhas ou frutas-do-conde, 
tangerinas e maracujás para levar para o hotel, além, claro, de outras 
diversas frutas das quais nem me lembro o nome.
Despeço-me com um abraço apertado, entro no carro, olho para trás e 
digo a meus amigos: Obrigado, meu Deus, por mais esse momento único 
de Prazer e Magia!

Marcelo Sampaio é banqueteiro dos mais conceituados eventos e dos hypes 
e  famosos da sociedade brasileira. Formado pela Le Cordon Bleu, é 
também  um autêntico Garimpeiro de Cultura e Gastronomia do Brasil 
e Mundo. Marcelo Sampaio pode ser mais bem conhecido pelo seu site: 
www.marcelosampaio.com.



AUTUADO DESPEJO 
DE ENTULHO IMENSO, 
PRÓXIMO À RESERVA 
DO MORRO GRANDE 

ELEIÇÃO NO 
SUBCOMITE 
PINHEIROS/PIRAPORA 
GESTÃO 2011-2013

Conseguimos barrar mais um despejo clandestino imenso de entulhos por 
caçambeiros. Eram materiais inertes, como madeira, plástico, ferro, papelão, 
gesso e concreto, e também podas de jardim. Mais uma autuação efetivada 
pela Polícia Ambiental de Embu, na Estrada do Padre Inácio, 1400, próxima 
da Reserva Estadual do Morro Grande. Apesar de o acesso estar camuflado 
pela vegetação ao lado de uma grande pedra, foi possível sua localização 
com a experiência do comando ambiental. Desde novembro de 2010, 
denúncias eram encaminhadas à SMA de Cotia, porém, sem nenhuma 
fiscalização in loco, repassaram à entidade para encaminhamento e possível 
solução. Área particular, de mais ou menos 12 ha, possuindo vegetação 
nativa secundária em estágios inicial e médio de regeneração, com curso 
d’água cortando toda a propriedade, resultando na descoberta de dois 
locais com despejo. Um deles em 0,12 ha de vegetação nativa secundária, 
estágio inicial de regeneração, e outro atingiu 0,40 ha de vegetação pioneira, 

O In-Pacto Instituto Proteção Ambiental (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) assumiu, no último 
dia 30 de março, a cadeira de titular no segmento SC como 
associação de proteção ao meio ambiente, no Subcomitê da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Pinheiros/Pirapora para a 
gestão 2011–2013.
Este colegiado que abrange oito municípios, Jandira, Pirapora 
do Bom Jesus, Carapicuíba, Osasco, Santana de Parnaíba, 
Itapevi, Barueri e região oeste de São Paulo e faz parte do 
Comitê da Bacia do Alto Tietê (CBH-AT), na opinião de seu 
presidente, que continua no cargo, o jornalista Carlos Marx 
Alves (secretário de Meio Ambiente de Osasco), a última 
gestão foi a que mais avançou nos trabalhos, sendo: o Plano 
de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) da 
Bacia do Rio Cotia, que é pré-requisito para a implantação da 
cobrança da água. “O PDPA foi concluído e está nas mãos do 
agente técnico, como também foi concluído o Plano Diretor 
Regional”. Segundo o secretário executivo Carlos Nascimento 
(Emae), a Lei Específica da Bacia do Rio Cotia deve ser 
concluída ainda em 2011. Um dos destaques foi o projeto de 
Fortalecimento do Subcomitê com o Plano de Comunicação 
e a produção de folder e de logotipo.
A gestão 2011-2013 vai dar continuidade aos trabalhos de 
integração com comitê/subcomitê/agências de sensibilização, 
mobilização e integração com os prefeitos e os gestores 
públicos da região para a participação no subcomitê; 
divulgação dos papéis e das ações do Subcomitê Pinheiros/
Pirapora para a sociedade; apoiar todos os municípios e 
sociedade civil para a aprovação e o acesso aos recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), garantindo 
uma Câmara Técnica de Planejamento com qualidade.
As reuniões do Subcomitê são realizadas nas segundas sextas- feiras 
do mês, no Núcleo de Educação Ambiental (NEA) Jardim das 
Flores, localizado na Rua Georgina, 64, Jardim das Flores, Osasco, 
SP. Informações: (11) 3684-0749 ou na  Secretaria Executiva 
SCBH-AT/Pinheiros/Pirapora com Carlos E. G. do Nascimento 
(secretário). E-mail: carlos.nascimento@emae.com.br.

MEIO AMBIENTE
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Dora A. Tschirner, gestora e consultora ambiental, presidente do In-Pacto, 
qualificado pelo MJ como Oscip, e cadastrada no CNEA/Conama/MMA, titular 
no Conselho Gestor da APA de Itupararanga, titular no Consema/SMA/SP e 
membro da CT em Políticas Públicas/Consema http://inpacto.wordpress.com/

Denúncias de crimes ambientais: 
CPAmb: 4666-4980/4667-7771  • Disk Ambiente: 0800-13 20 60 

ambos em APP. Com base nos Artigos 38 e 60 - Lei de Crimes Ambientais 
no 9.605/98 foi lavrado, na DP, o BO/PC nº 1.661/2011; e na esfera 
administrativa foram lavrados três AIAs (Auto de Infração Ambiental), 
sendo o de nº 245.529 (supressão de vegetação), Art. 43 Res. SMA 32/10, 
no valor de R$ 1.800,00, e os de nºs 245.530 e 245.536 (resíduos orgânicos) 
infringindo o Art. 66 DF nº 6.514/08 C/C art. 98, Res. SMA 032/10, num 
total de R$ 106.000,00 (Cento e seis mil reais), e o BO/PA nº 110.376, 
ficando as atividades paralisadas. 
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Buenos Aires        Johannesburgo        Los Angeles        Marbella        Paris        Punta del Este        Rio de Janeiro        São Paulo        Tokyo

200 Lojas  -  16 Países

Carmen Steffens
Shopping Granja Vianna

Por Kylie Bisutti em New York



A PERGUNTA 
QUE NÃO QUER 

CALAR...

Não tem um encontro de especialistas em educação em que esta 
temática não seja discutida. Todos nós conversamos, analisamos o 
tema e nos debruçamos sobre ele para criar hipóteses que justifiquem 
o decair da participação dos pais na vida escolar dos filhos. Fazemos 
perguntas e buscamos respostas sobre esta questão tão relevante, 
uma reflexão tão necessária, porque entendemos que a escola é um 
espaço que acolhe pessoas por natureza – suas formas de pensar, suas 
expressões. Entendemos, também, que a família é um parceiro nesta 
empreitada. Por que o distanciamento? Por que tudo vai ficando mais 
formal e, até mesmo, indiferente? Por que a escola deixa de ser uma 
espécie de “casa”? 

Compartilho aqui com vocês algumas hipóteses que levantamos:
- Os filhos não deixam os pais participar, acham que sua presença na 

escola é “pagar um mico”;
- Os pais consideram que seus filhos precisam ter autonomia;
- Famílias acham que as reuniões não são produtivas; 
- Ano após ano, o modelo de reunião não se altera;
- O pai tem receio de ouvir o que podem falar de seu filho;
- Alguns consideram perda de tempo ir à escola;
- Os eventos escolares são mais infantis;
- As escolas não promovem eventos para o público infanto-juvenil;
- Pais que trabalham não conseguem se organizar para ir à escola de 

seus filhos nos horários propostos.
- A escola não propicia eventos que envolvam diferentes faixas 

etárias.

Enfim, sabemos apenas que o desafio está posto: a escola tem um real 
esvaziamento de participação de pais de alunos a partir da faixa de 
idade de 12 anos ou 7º ano do Ensino Fundamental. 
Mas por quê? O que acontece? Acredito que essa situação seja 
evidência de uma ideia muito comum, de que à medida que a criança 
“vai crescendo, tem de se virar...”. E a escola, sem outras iniciativas para 
trazer os pais para uma participação mais efetiva, aceita como fato.
Refletindo sobre as configurações atuais tanto da família como 
da escola, ambas deveriam se articular muito mais em prol do 
desenvolvimento dos seus filhos e alunos nesta fase de suas vidas.  

É na escola que ampliamos nossas referências, é na escola que buscamos 
novos modelos, é na escola que as evidências do que nos tornaremos na 
fase adulta começam a tomar forma.
Existe, ainda, uma convenção a ser quebrada: família procura a escola 
quando acredita que há um problema, e a escola chama a família 
quando identifica uma questão a resolver. Quantos de nós já fomos 
chamados pela escola de nossos filhos para falar sobre o seu bom 
desenvolvimento acadêmico e social? Silêncio... Quantos de nós 
procuramos a escola para ressaltar como estamos felizes com a boa 
qualidade do trabalho pedagógico e educacional? Silêncio.... Talvez 
estas perguntas nos ajudem a entender como ainda funciona este 
sistema e por que é tão difícil alterá-lo. Ele está cristalizado e totalmente 
estereotipado. É necessário que as escolas, como espaços “pensantes” 
em educação, rompam com esta forma de funcionar. 
Participar da vida escolar de seu filho não é apenas focar em situações-
problema, mas entender como este desenvolvimento ocorre, as 
mudanças de cada fase, as necessidades, o tipo de diálogo para acessar 
o adolescente. 
A escola, por sua vez, deve pesquisar incansavelmente formas e 
alternativas de trazer este adolescente e sua família para contribuir 
nos diferentes fóruns que esta poderá promover, afinal, escola que se 
propõe a “só” dar aula está com os dias contados...
Também há outro dado a ser considerado: por que a relação do 
adolescente com o espaço escola se altera, assim como a relação 
de sua família com a escola? Degradação, vandalismo são algumas 
das evidências que começam a aparecer nos espaços ocupados 
pelos adolescentes e que a escola, por sua vez, não pode validar ou 
simplesmente fingir não ver, pois, para mim, isso ressoa como um grito, 
um pedido de ajuda! E não acontece só na escola, muitas vezes, em seu 
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 Por que a participação dos pais encolhe no 
decorrer da vida escolar de seus filhos?



quarto também... olha mais uma reflexão que família e escola poderiam 
fazer juntas!
 Vemos que pais de alunos pequenos se encontram em confraternizações, 
almoços, jantares etc. e muitos, com o passar dos anos, afastam-se deste 
convívio sem justificativas consistentes, consequentemente passam a 
conviver menos com seus filhos, pois estes fazem programas agora com 
seus amigos. 
 Talvez os pais optem por utilizar este tempo de convívio com outras 
famílias ou na escola em outras atividades... talvez...
Sabemos que o convívio é essencial, que pais presentes na vida de seus 
filhos fazem toda a diferença, e escolas que procuram manter a presença 
dos pais no decorrer da escolaridade de seus alunos tem, sem sombra 
de dúvida, um diferencial em suas mãos!
Famílias e escola, não abram mão de algo tão precioso e necessário, 
podemos não ter dados específicos sobre o porquê deste distanciamento, 
mas sabemos que a aproximação e a união das ações contribuem para 
que o objetivo comum de ambos seja alcançado: promover uma 
formação integral e mais humana de nossos filhos e alunos!
Assim, pais, aceitem mais convites... E escolas, façam mais convites!

Claudia Siqueira atua há 20 anos na área de Educação. Historiadora, pedagoga, 
pós-graduada em “Aperfeiçoamento de docentes de Educação Infantil e Ensino” 
(PUC), pós-graduada em “Pedagogia de Projetos e Tecnologias Educacionais” 
(USP), Magistério com especialização em Educação Infantil. Apresentou projetos 
de educação no Japão, EUA, América Latina e Europa.
e-mail: csiqueira03@gmail.com.



Beatriz Ghenein - Av. São Camilo, 333 - Ljs. 2, 3 e 4 - Tel. 4617-4048 • Carmen Steffens - Shop. Granja Vianna - Tel. 4612-9011 • Chilli Beans 
- Tel. 4612-0132 - Shop. Granja Viana • Empório Bijux - Shop. Granja Vianna - Tel. 4613-6855 • Eu Não Disse?! - Av. São Camilo, 980 - Lj. 7 - Tel. 
4146-9852 • La Cale - Rua Mazel, 696 - Pq. São Jorge - Tel. 4702-4690 • Mentha Pimentha - Shop. Granja Vianna - Tel. 4613-6767 • My Shoes - 
Shop. Granja Vianna - Tel. 4613-6909 • Pimenta Rosa - Av. São Camilo, 980 - Lj. 3 - Tel. 4702-2104 • Puket - Tel. 4613-6603 - Shop. Granja Vianna 
• Stile Di Lisa - Rua Manacás, 650 - Jd. da Glória - Tel. 4702-6340 • Uncle K - Shop. Granja Vianna - Tel. 4613-6626

Vestidos
Versáteis no trabalho e nas festas, práticos no dia- a- dia 
e sempre elegantes e comportados, os vestidos são uma 
ótima opção para as mães modernas.

Vestido de renda tramada Aurea Prates

3 x R$ 266,00

Beatriz Gheneim

Vestido

R$ 139,00

Stile Di Lisa

Vestido

R$ 329,00

Eu Não Disse?!

Brincos
R$ 35,00
Empório Bijux

Colar
R$ 49,00
Empório Bijux 

Soutien - R$ 79,90
 Calcinha - R$ 39,90
   Puket

Óculos - R$ 248,00

Chilli Beans

MODA
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Estilo
montaria
Use e abuse das botas e maxi-bolsas com 
paletós e camisas. O estilo montaria 
continua um clássico.

Camisa
R$ 210,00

Pimenta Rosa

Bolsa
R$ 269,00

Uncle K

Bolsa
R$ 239,00

Uncle K

Blazer - R$ 195,00
Blusa renda - R$ 79,00

La Cale

           Bota em couro

  R$ 399,90

    My Shoes

            Bota em couro

R$ 389,99

                  Mentha Pimentha

  Bota em couro

 com matelassê

 3 x R$ 216,63    

Carmen Steffens

Blazer - R$ 139,00
Camisa - R$ 69,00

Stile Di Lisa

Bolsa em couro
3 x R$ 333,30
Carmen Steffens

Alexandra Alonso mora na Granja Viana há 30 dos seus 36 anos. Trabalhou 
em eventos importantes da moda brasileira, como o Mercado Mundo Mix, berço 
de estilistas famosos, foi coordenadora da Fenit, com Paulo Borges como diretor 
artístico. Na televisão, participou das semanas de moda para a Fashion TV Brasil. 
Programadora visual pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, hoje em dia é 
produtora executiva de fotógrafos importantes da moda nacional e internacional. 
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A granjeira Eliane Quintela publica o livro Pacto Secreto, pela Editora 
Novo Século. As 360 páginas de seu primeiro livro relatam o conflito 
da personagem principal, Valentina, em relação ao bem e o mal, o 
certo e o errado, e todas 
as perguntas ligadas a 
esses dilemas. Elementos 
sobrenaturais aparecem 
na história, que tem dupla 
função: além de divertir 
o leitor, levá-lo à reflexão, 
colocando-se no papel 
da personagem, em um 
mundo paralelo, de forma a 
pensar em escolhas que no 
mundo real não parecem 
possíveis. Eliane Quintela 
começou a escrever ainda 
criança para um veículo 
da Granja Viana, e sempre 
foi conhecida por suas 
redações. Apesar de gostar 
do ofício, formou-se em 
Direito, trabalhou na área, 
fez mestrado, mas nunca deixou de escrever. O dia em que se viu em 
casa por um mês inteiro, encontrou a oportunidade de transformar 
suas redações em um livro.

João Barcellos, escritor e pesquisador de História, lança, em 
junho, o livro Cotia: uma História Brasileira, com compilações 
referentes a 20 anos de pesquisa. Barcellos abre uma porta litero-
historiográfica, uma 
rara oportunidade 
para professores e 
pesquisadores, es-
tabelecendo, pela 
primeira vez, uma 
cronologia histo-
riográfica sobre a 
cidade de Cotia, que 
certamente servirá 
de referência para 
estudos. O livro re-
lata a história da ci-
dade e pormenores 
sociais e geopolíti-
cos, iniciando na 
denominada Villa 
de Nossa Senhora 
de Monte Serrat, em 
1723, e chegando ao século XX, quando a cidade passa a ser 
um centro econômico, geopolítico e mercantil. O livro é uma 
coedição com o Centro de Estudos do Humanismo Crítico 
(Portugal) e Edicon (Brasil).

Um bom filme necessita somente de um bom vilão. Esta frase, dita 
por Alfred Hitchcock, nos remete a algo óbvio, mas muito pouco 
observado por artistas em geral. O que há de mais importante em uma 
história vem de seus personagens. É a comunicação entre o filme e o 
espectador, o lado humano, o lado tocante, o lado real e imaginário. 
Talvez, por essa razão, a série The mentalist, que em seu início tinha 
uma audiência satisfatória, tornou-se um sucesso internacional. Como 
toda série investigativa, poucos são os episódios que contribuem com a 
trama principal, e também poucos são os episódios realmente originais. 
Mas existe algo em Patrick Jane (interpretado de forma magistral por 
Simon Baker) que nos sensibiliza. Talvez sua arrogância, talvez sua 
profunda melancolia. O fato é que, episódio a episódio, torcemos para 
que ele encontre Red John e ponha um fim à sua obsessão. Quando 
isso acontecer, no entanto, ficaremos órfãos de mais uma boa série.
Oliver Stone, um dos mais brilhantes e radicais realizadores dos 
anos 1980, tornou-se um diretor comum, de filmes comuns e, às 
vezes, muito ruins. O talento acabou? Talvez sim, talvez não, o futuro 

CULTURA

CINEMA
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O pequeno espaço do grande acervo
4617.3719

Rodovia Raposo tavares Km 22,8 sentido Cotia (ao lado do retorno), Boulevard 
Granja Viana (ao lado do restaurante Madai) • Aceitamos VISA.

por José Vicente
josevic_taddeo@yahoo.com.br

é quem irá dizer. Mas existe algo de singelo em Wall Street – o 
dinheiro nunca dorme (Wall Street – money never sleeps). Após 
cumprir longa pena por fraude, Gordon Gekko (Michael Douglas) 
volta à Nova York. O mundo está enlouquecido, o dinheiro fugiu do 
controle de tudo e de todos. É o mundo de hoje, com suas transações 
eletrônicas, seus valores virtuais e sua quebra de barreiras e fronteiras. 
As máquinas estão no poder, nós apenas apertamos os botões, como 
em um videogame onde a moeda de troca é o ser humano. Aqui, Stone 
faz um esboço bastante preciso da loucura. Como diz o próprio Jake 
Moore (Shia LaBeouf ): “A definição de insanidade é repetir uma 
mesma ação diversas vezes e esperar por um resultado diferente”. E não 
é o que todos fazemos, dia após dia?
Para finalizar, A rede social (the social network) complementa a 
análise da loucura e da velocidade. Os garotos estão no poder e ainda 
perdidos entre a responsabilidade e a vontade de brincar e se divertir. 
Como diria Haley Joel Osment, em O sexto sentido (the sixth 
sense): “I see dead people”. E eles andam por aí.

GRANJEIRA PUBLICA LIVRO   COTIA: UMA HISTÓRIA BRASILEIRA   



Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
levou o projeto “Teatro Vai à Escola” à Escola 
Estadual Tenente Ernesto Caetano de Souza, 
no bairro do Atalaia, Cotia. A peça teatral 
sobre o meio ambiente foi dirigida por 
Beth Rizzo, em parceria com a Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo. O projeto 
se iniciou em 2010, com o desenvolvimento 
de inúmeras apresentações itinerantes de 
teatro pela cidade de Cotia. Atualmente, está 
sendo retomado e reformulado de forma a 
proporcionar aos alunos não apenas uma 
apresentação teatral, mas questões sobre 
responsabilidade social e temas que reforçam 
os projetos desenvolvidos na própria escola. A 
arte cênica associada a projetos pedagógicos, 
como forma de aprendizagem, promove 
situações de interação e incentiva bons 
hábitos, como reciclar o lixo, entre outros. O 
projeto, que levou aos pequenos alunos do 
Atalaia muita descontração e animação, é um 
meio de desenvolver o fomento e a difusão da 
produção cultural na cidade.

A 3ª Edição do Festival Natura Nós ocorre nos dias 21 e 22 de maio, na Chácara do Jockey, em São 
Paulo, e conta com a participação de artistas de distintos gêneros e estilos musicais de diversos 
países. Assim como em edições anteriores, a programação ficará dividida por faixa etária, sendo 
as apresentações do 
sábado dedicadas a 
jovens e adultos, e 
no domingo o foco 
é o público infantil 
e as famílias. No 
sábado, Jack Johnson, 
Jamie Cullum, Laura 
Marling, Roberta Sá 
e António Zambujo, 
G. Love, Maria Gadú, 
BID, Sizzla Kalonji, 
I-Wayne, Jesse Royal, 
Karina Buhr e o baixista do grupo Paralamas do Sucesso, Bi Ribeiro, serão os responsáveis pela 
animação do Festival. No domingo, a programação terá shows de Toquinho, Verônica Ferriani, 
Roberta Sá e o grupo Barbatuques, além de diversas atividades educativas e lúdicas para toda 
a família. O Festival Natura Nós faz parte do projeto Natural Musical, criado em 2005, por 
acreditar na música como expressão do “Bem Estar Bem”. O festival é a oportunidade de 
promover a integração cultural, diluindo fronteiras e conectando pessoas por meio do encontro 
da música brasileira com a música de outros países. Mais informações sobre o festival e compra 
de ingressos no site: www.naturamusical.com.br/naturanos

“TEATRO VAI À ESCOLA” FESTIVAL NATURA NÓS 2011

Untitled-1   1 4/18/11   2:34 PM



Para as mamães que gostam de unir modernidade, 
design e utilidade, este relógio, em forma de dominó, 
propõe um jeito criativo de ver as horas, além de ser 

uma peça de decoração muito bonita e descontraída. A tecnologia sem fio para as três 
peças funciona por meio de uma bobina eletromagnética, com movimento preciso 
dos pontos. A primeira peça indica as horas, e as duas a seguir mostram os minutos. 
http://www.carbondesign.com/projects/domino-clock

Para as mamães vaidosas, que vivem controlando 
o peso, a função Mintpass da balança mostra 
quantos quilos ainda são necessários perder para 
cada um chegar à sua meta. A balança também 
armazena uma série de informações, que podem 
ser transmitidas via USB PI Wireless, além 
de possuir um programa de computador que 
analisa os dados e dá dicas de como atingir o 
peso esperado. http://www.mintpass.com/select/
select_detail.asp?Page=1&SrchItem=subject;content
&SrchString=mint%20scale&SrchType=1&idx=43

MODERNAS

DECORADORAS

VAIDOSAS

A equipe de Criação e a de Jornalismo se uniram na missão de encontrar o que há de mais divertido e ideias diferentes de objetos que 
unem beleza, forma e função pelo mundo. E, aproveitando o mês das mães, selecionamos itens em que a arte e a tecnologia se juntam e 

dão um show de curiosidades e conceitos inovadores, pensando no diversos perfis de mamães que possam existir.

DA HORA

Para as mamães que gostam de relaxar à beira da piscina 
com companhia, a Loopita Bonita é a espreguiçadeira que, 
apesar do design peculiar, é ideal para abrigar duas pessoas 
com grande conforto. Perfeita para ambientes grandes, a 
cadeira inusitada foi inspirada no looping de uma 
montanha-russa e, além servir para aproveitar os dias de 
verão, é uma linda peça de design. 
http://www.coroflot.com/mx/Loopita-Exteriores
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Para aquelas mamães que adoram 
a arte da fotografia, essas canecas 
em forma de lentes fotográficas são 
muito bonitas e divertidas. Tanto a 
Nikon quanto a Canon são de aço 
inoxidável, equipadas com uma fácil 
limpeza e preservam bem o calor do 
líquido. Além de toda a criatividade, 
algumas funções da caneca/lente 
realmente funcionam.
http://photojojo.com/store/awesome-
ness/camera-lens-mug/

FOTÓGRAFA

Para as mamães que gostam de acampar, a Ballon 
Flashlight mudou o conceito de lanterna. Depois de um 
passeio pelo campo, a simples lanterna se transforma 
em uma luminária de teto, que ilumina toda a barraca. 
Utilizando o mesmo sistema de uma bomba de pneu, 
depois de inflada, é só pendurar e aproveitar a claridade.
h t t p : / / w w w . y a n k o d e s i g n . c o m / 2 0 1 1 / 0 4 / 0 4 /
balloony-lightsaber/?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+yankodesign+%
28Yanko+Design+-+Form+Beyond+Function%29 

AVENTUREIRAS

SHOPPING GRANJA VIANNA – 4613 6513
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A loja de moda feminina Beatriz Gheneim comemorou um ano de sucesso com um delicioso 
coquetel oferecido pelo Buffet Santé e mimos do Petit Spa. 1 • Ana Maria Miglioli, Débora Papaiz, 
Carolina Papaiz, Gisela Protti Hardt, Ana Salguero. 2 • Nilza Del Gaizo, Ana Maria Miglioli e Hernanda Camargo. 
A Lacoste abriu suas portas no Shopping Granja Vianna. A tradicional marca trouxe todas as 
novidades e tendências para a região. 3 • Bruno Medeiros Lanzellotti, Paulo Medeiros, Simone Lanzellotti, 
Guilherme Medeiros Lanzellotti. Restaurante Emilia Romagna ofereceu um coquetel para a entrega da 
doação da Hora do Planeta 2011 à Lao Engenharia, para a construção de playground no Parque 
Teresa Maia. 4 • Lao Napolitano, da Lao Engenharia, Isabela Menezes, Thereza Franco, Dani Terracini e Adriana 
Trindade, do Transition Towns e Luis Gustavo Napolitano, sub-prefeito da Granja Viana. 5 • Patrícia Maia e Rolando 
Boldrin. Artista Plástica, Birgitta Bennecke, abriu seu ateliê, o Green House, trazendo mais essa 
opção artístico-cultural para os granjeiros. 6 • Birgitta Bennecke,  Ana Coube e Katharina Benneck. 7 • 
Helena Akaishi, Birgitta Bennecke e Fritz Berg. 8 • Paulo Duarte, Birgitta Bennecke e Ivette G. Moreira.

1
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O Lançamento da exposição “Novas 
Perspectivas”, na Galeria de Arte  e 
Fotografia Solange Viana, foi um sucesso. 
O coquetel do vernissage foi oferecido 
pelo O Zé Temaki. 9 • Karina, Beto do  
O  Zé Temake e Solange Viana, da Galeria de Arte. 
10 • José Pamplona, Vera Pamplona, Vera Parente. 11 
• Solange Viana, Ovidio Armelin e sua esposa Leda, 
do O’Pub. 12 • Marcelo e Luana Tanaka. A Granja 
Viana ganhou uma linda loja de flores, a 
Flor da Granja, a responsável é a Sakurako, 
filha da consagrada artista Shoko Suzuki.  
13 • Sergio, Sakurako, Ana Luiza, Sheila e Elton. 

Retrato
Vintage tem a sua origem na qualificação das

melhores safras de vinho, mas o termo representa

também produtos e criações dos anos 20 aos 70

que viraram uma referência em seu tempo.

Asede social do clube do “VintageArte de Morar” foi

projetado nos anos 60, inspirado no que existia de

mais revolucionário na época como os arquitetos

Oscar Niemayer e outros, na onda de inovação

cultural que fez parte a Bossa Nova e outros

movimentos da época.

Vintage é um resgate ao que existiu de melhor em

cada época, e foi a valorização da arquitetura da

casa sede do antigo Haras, que inspirou o tema que

teve desdobramentos em toda a linguagem do

empreendimento, da decoração do clube ao nomes

das ruas. Conheça algumas referências Vintage:

curta nosso perfil:

facebook.com/vintageartedemorarwww.artedemorar.com.br

1

2 3 4 5

1 .Oscar Niemayer, considerado um dos nomes mais

influentes na Arquitetura Moderna internacional.

2. Os clássicos! A poltrona Egg, de Arne Jacobsen,

“La Chaise” de Charles Eames e o Coach Barcelona de

Ludwig Mies van der Rohe são referência não só de

uma época, ou estilo, mas do bom design.

3. Nomes de ruas do “Vintage Arte de Morar” faz

homenagem a Silvinha Araújo do movimento da “Jovem

Guarda” e Heitor Villa Lobos, considerado o maior

expoente da música do modernismo no Brasil.

4. A moda vintage nos dias de hoje com óculos grandes

e de gatinha, preto e branco, sapatos e bolsas

divertidas, sapatos de verniz, pérolas, enfeites de

cabelo, lacinhos, vestidos de corte reto, vestidos

rodados com armações, tule, renda e muito mais.

5. Pop Art movimento artístico surgido na década de

1950 é o marco de passagem da modernidade para a

pós-modernidade na cultura ocidental.

9
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CURTAS

• I Chá Beneficente da Fundação Cafu ocorre no dia 4 de maio no Buffet Apogeo, em Alphaville. O evento que é em prol da fundação, contará com a 
apresentação da cantora Soraya Moraes, além de um delicioso banquete, haverá ainda stands, palestras sobre qualidade de vida, estética, envelhecimento 
e muito mais. Participem! Informações: 4192-1777. 

• Grife carioca Maria Filó acaba de inaugurar no Shopping Granja Viana. Com estilo romântico e moderno, neste inverno a marca investe no tema “Meu 
Pequeno Ateliê”, com a leveza das combinações de macacões estampados, blusas de tule e vestidos rendados em tons pálidos. 

• Está chegando a Feijoada Beneficente do Cisne, que ocorrerá no dia 14 de maio às 12h, na Av. São Camilo, 3.300.  Saboreie a vontade a feijoada por apenas 
R$20,00. Crianças acompanhadas de adulto até 8 anos não pagam. Convide sua família e amigos! Mais informações: 4169-7937 ou 4169-7473.

• Novo point cultural de Cotia é inaugurado. A Pizzaria Cantinho dos Amigos, que fica na Rua da Esperança, 173, no bairro do Portão (Cotia), além de 
oferecer uma deliciosa pizza, o estabelecimento oferece encontros atrativos culturais, como sarais, músicas e artistas Cênicos. Informações: 4243-1301.

• Bazar do dia das mães, do Grupo Socorrista Maria de Magdala, no dia 30 de abril a partir das 14hs, com feira de artesanatos, palestras e muito mais.  
Colabore doando um 1kg de alimento ou mais. O evento será realizado na Rua Iquiririm, 316, Butantã, São Paulo. Mais informações: Tel. 3726-5134.

• No dia 28 de maio das 9h30 12hs, o Colégio Giusto Zonzini, abre suas portas ao público para a Mostra Cultural “Cultura de Paz, Nós Podemos”, um 
projeto da ONU conhecido no mundo inteiro, agora trazido por seus alunos.

• Shopping Granja Vianna presenteia as mães com kits aromáticos automotivos e sorteia Citroën Air Cross. A cada R$ 400,00 em compras nas lojas 
participantes, o cliente poderá trocar suas notas ficais pelos kits e um cupom para participar do sorteio do carro, que será realizado no dia 9 de maio. 

Cultura inglesa Granja Viana e 
“Challenging your dreams” realizaram 
palestra com Grace Downey, brasileira 
e Robert Ager, inglês, que passaram 
três anos e sete meses viajando 
pelos seis continentes em uma Land 
Rover. 14 • Robert Ager e Grace Downey 
da Challenging your dreams. 15 • Júlio 
Menochelli e Cristina Robert da MacMillan. 
16 • Maria Lourdes da Cultura Inglesa, Bethy 
Fernandes e Mônica Miranda da Prime 
Consultoria. Espaço Villagio Raposo 
promove almoço comemorativo 
celebrando aniversário de Cotia e a 
reinauguração do complexo esportivo, 
do Atalaia, com a presença da Seleção 
Brasileira Máster de Futebol.  17 • 
Secretario adjunto da habitação, Marcio 
Camargo, Empresário (Espaço Villaggio) 
Guilherme Andretto, Vice-Prefeito de Cotia, 
Moisés Cabrera Corvelo (Moisezinho) e 
Organizador da Festa de Cotia e Rodeio 
de Cotia o Vereador Cabo Givaldo.  
No dia 2 de abril, a loja de moda 
feminina, Pimenta Rosa, celebrou 
seus 15 anos com um coquetel 
especial. 18 • As proprietárias Juliana, 
Elenice e Patrícia. Loja de moda 
feminina, Paulamar, é inaugurada no 
Shopping São Fernando Open Mall 
com um coquetel para as suas clientes. 
19 • Glaucia, a segunda da esquerda para a 
direita, e suas convidadas. A loja Violeta 
Underwear lançou sua coleção outono 
inverno. 20 • Carla, Rita, Melina e Juliana.

15
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“Uma festa tem
    que ser única e um
 evento corporativo,
   surpreendente. 
Essa é a minha
    receita de sucesso.”
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por Solange Viana

UMA 
DESCOBERTA

“e segue a vida, deixa rolar...”
Música: Segue a Vida – Composição: Tato/Zeider

Ricardo Cruz é o Tato, um dos cabeças do Falamansa, banda de forró 
moderninha, fundada no fim dos anos 1990. Nasceu em Piracicaba, 
interior de São Paulo. É casado com Luciana Gasperazzo, 28 anos, com 
quem teve Ravi, que completa 1 ano em julho. 

“Que no final vai ter amor e carinho”     
“Se não rolou então não é pra ser!”
O grupo de forró Falamansa nasceu por acaso. Mas nem tão por 
acaso assim. Ricardo Cruz, o Tato, mentor do grupo fundado “sem 
querer” em 1998, quando o Tato inscreveu a banda em um festival 
universitário, sem nem mesmo existir, nem imaginava as proporções 
que sua vida iria tomar depois daquela apresentação. Tímido, o rapaz 
de 33 anos (completados em 26 de abril) se transforma no palco. Cria 
um personagem cujo complemento é um chapéu, que usa para “se 
esconder”. Morando na Granja há três anos e meio, Tato já se considera 
um granjeiro. Adora fazer compras, ir ao mercado, e sempre frequenta 
os restaurantes da região. Sua vida por aqui é muito tranquila. “Minha 
casa é um clube. Sempre que estou por aqui recebo vários amigos.”  
Com baladas-forró românticas, e agora com uma “pegada” ecológico-
ambiental, o Falamansa quer ser uma voz ativa entre os jovens. “Somos 
uma banda de autoajuda, podemos participar de qualquer movimento, 
de rede gospel a católica, pois minhas músicas são de motivação, de fé, 
alegria, amor”, conta Tato, que abriu sua casa em uma tarde ensolarada 
para a REVISTA CIRCUITO. “Quero fazer o bem por meio da música”, 
conta o compositor e cantor.

CAPA
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RC: Tato, com mais de 3 milhões de CDs vendidos, 
uma linda casa na Granja Viana, casado com Luciana, 
um filho recém-nascido, o Ravi (que fará 1 ano 
em julho), e, para completar, quem mais arrecada 
direitos autorais, depois de Luiz Gonzaga, em época 
de festas juninas é você. Você está rindo à toa?
Tato – (risos) Agora tô rindo com motivos! (Mais 
risos) Agora tenho muitos motivos para rir. Sou 
bem realizado. Privilegiado. Eu consegui o tripé: 
família, trabalho e amor. A família, a música é tudo. 
Sou muito afortunado, não imaginava nem a metade 
disso.

RC: Você estudava Publicidade quando formou 
o Falamansa. Você pensa como publicitário para o 
grupo?
Tato – Penso. O chapéu, por exemplo, eu só uso nos 
shows (Tato está sem chapéu durante a entrevista), 
faz parte do meu personagem. Penso no cenário, 
no figurino, que atualmente é feito com material 
reciclado, garrafas Pet. 

RC: Quantos chapéus você tem?
Tato – Tenho uns sete, oito. Eu não coleciono, mas 
tenho as minhas relíquias, como o que eu usei no 
primeiro show. 

RC: Como é sua rotina?
Tato – Acordamos junto com o Ravi. Ele acorda por 
volta das 9 horas. Tomamos café juntos, almoçamos. 
Mas, de manhã, fico no “piloto automático”. Vou 
para o estúdio sempre às 14 horas, sou disciplinado. 
Faço meu horário de trabalho. Tem dias que nem 
me encontro com a Luciana (esposa, com quem 
está há cinco anos). Componho, produzo. Faço 
Pilates duas vezes por semana. 

RC: Quem você está produzindo?
Tato – Produzo uma rapaziada que mora perto 
da Granja, o Planta e Raiz e o Forró Maré. Meu 
prazer é criar. Também fiz um curta-metragem, o 
Piquenique.

RC: Hoje é São Paulo, amanhã Minas Gerais, depois 
vocês voltam para São Paulo e participam da Virada 
Cultural. Como consegue?
Tato – Vamos de ônibus. Assim posso dormir, 
descansar. É sempre assim, e ainda depois da Virada 
seguiremos para Brasília. Depois, tiro uma semana 
de férias. É a primeira vez que a Lu e eu vamos viajar 
sozinhos, sem o Ravi.
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RC: Como foi sua infância? Ouvia forró?
Tato – Nada disso. Ouvia heavy metal, rock-‘n’-roll. Música pesada. Sou 
de Piracicaba, minha família toda é de lá. Minha primeira música, fiz 
aos 11 anos. Era outro gênero. Aos 14, tinha uma banda de rock, mas 
nunca imaginei nem de perto o quanto já conquistamos e o que ainda 
vamos conquistar.

RC: E como você foi parar neste estilo musical, o forró?
Tato – Havia morado um ano na Alemanha e voltei com vontade de 
cultura brasileira. Fui passar umas férias em Itaúnas, no Espírito Santo. Lá, 
só se ouvia forró, a única atração noturna da vila de pescadores. Quando 
voltei de lá, comecei a compor instantaneamente em forma de xote, baião. 
Já estava contaminado. O Falamansa nasceu com 15 composições prontas.

RC: O Falamansa já nasceu um 
sucesso? Como surgiu este nome?
Tato – Inscrevi uma música no 
festival universitário e tinha de 
colocar um nome na ficha de 
inscrição e, como havia muito 
barulho na sala, resolvi colocar esse 
nome. Depois que cantamos, voltei 
para a sala de aula e retornei no exato 
momento em que anunciaram o 
segundo lugar. Era a minha banda, a 
minha música. Foi emocionante. Daí, 
resolvemos ensaiar no KVA (casa 
de shows localizada em Pinheiros). 
E as pessoas começaram a assistir 
aos ensaios. Conseguimos um dia 
da semana para nos apresentar, 
as terças. No começo, foram 38 

pessoas; depois foi aumentando. Em 
três meses, já eram 6 mil pessoas, e mil 
para fora. Nosso primeiro CD vendeu 1 
milhão e 800 mil cópias.

RC: Um sucesso que foi acontecendo 
de boca a boca?
Tato – Isso mesmo. Antes de 
lançarmos o primeiro CD, as pessoas 
já possuíam as nossas músicas. Tinha 
gente que chegava e falava que já tinha 
volume 1, 2, 3  e 4... Imagina.

RC: Qual seu maior público hoje?
Tato – Já tocamos para 120 mil pessoas!

RC: E shows?
Tato – Já fizemos cinco shows em um 
único dia.

RC: E como conheceu a Luciana? 
Quer ter mais filhos?
Tato – Aqui em São Paulo, no Dia 
Internacional do Forró, no Canto da 

Ema. Conversamos durante três noites, foi mágico. Estamos juntos há 
cinco anos. Quero mais dois filhos e o que vier.

RC: Já passou por algum momento delicado que você queira contar?
Tato – Em 2007, eu estava sentido dores de cabeça constantes. Quando 
fizemos uma turnê pelo Japão, as dores pioraram. Foi quando compus o Sol 
de Hiroshima. Quando voltei da turnê, fiz uns exames e descobri um tumor 
no cérebro... No dia seguinte, já estava operando.

RC: E como foi isso?
Tato – Foi muito rápido, inclusive a recuperação. Saí do hospital em 
duas semanas. A previsão era para eu voltar a fazer shows em cinco 

meses. Em 24 dias, fiz meu 
primeiro show. Meu médico usa 
meu caso para citar como exemplo 
de recuperação em suas palestras.

RC: Ficou com alguma sequela?
Tato – Nenhuma. Mas tive de 
reaprender a andar. Fiz fisioterapia 
e faço Pilates para fortalecer 
os músculos. Sou privilegiado. 
Descobri a tempo e deu tudo certo. 
Sou o que escrevo nas minhas 
músicas. Tudo o que escrevo é sobre 
motivação, mesmo que a vida não 
seja tão boa.

RC: Por que escolheu a Granja 
Viana para morar?
Tato – Primeiro porque queria 
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um lugar de fácil acesso para estradas, e estamos próximos do Rodoanel. 
Então, comecei a pesquisar. Comecei vendo casas, mas quando vi o terreno, 
mudei de ideia. Eu mesmo desenhei a minha casa, que é em forma de piano 
estilizado. Meu pai ajudou na criação das portas, por exemplo, que são 
enormes. Construí em quatro anos e já faz três anos e meio que moramos 
aqui. É ótimo para compor com este verde ao redor. O gostoso é que a Granja 
tem horas que parece praia, depois campo. Adoro aqui, sinto-me um perfeito 
granjeiro.

RC: Já que você construiu sua casa, qual foi 
a preocupação ecológica?
Tato – Total. Temos energia solar. 
Captação de água de chuva por meio de 
cisternas. Tenho um pomar, e todo o nosso 
alimento, frutas e legumes vêm de lá. 

RC: E o que tem de melhorar?
Tato – O trânsito da Raposo Tavares. 
Tem de haver um planejamento. E as 
melhorias têm de acontecer agora. 

A esposa:
Luciana Gasperazzo, 28 anos, fez 
Administração de Empresas e atuou 
como modelo durante quatro anos, só 
parou quando Ravi nasceu. É quem cuida 
das finanças da família. Adora a paz que 
tem na Granja. “Acho que só moro em 
São Paulo porque estou aqui” (na Granja), 
conta. Sempre que pode, acompanha o marido nas turnês, mas desde o 
nascimento do Ravi, ela tem deixado de acompanhar a trupe. 

RC: Sente ciúmes do Tato? 
Luciana – Já senti, agora trabalho bem isso, se não seria muito difícil. 
Acho que ele é quem sente mais ciúmes de mim. (risos)

RC: Vocês já oficializaram o casamento?
Luciana – Faremos isso no próximo ano. Já era para estarmos casados, 
mas fiquei grávida e resolvi esperar. Quero casar em casa. Uma cerimônia 
simples, uma bênção, mas com muito amor.

Solange Viana

    
SHOW DA VIRADA – DOMINGO – 17/4/11, 16 HORAS

Luzes acesas, a voz de Tato surge por trás do palco... “Deixa entrar 
que a fala é mansa ai ah. Se você soubesse o valor que você tem, que 
nos fortalece se esse som te faz feliz. Agradeço a Deus por estar aqui, 
é a nossa vez, 10 anos de história, Falamansa pra vocês”. (a plateia 
delira!) Começa com o Xote da Alegria. São 16h02 quando os 
quatro integrantes do Falamansa entram no palco. O show acaba 
à 1 hora e sete minutos depois. Nessa uma hora de show, Tato 
comandou cerca de 20 mil pessoas que se espremiam para ver a 
banda. Dançou, pulou, filmou o público. Ao final, pergunto se ele 
gostou. “Eu gostei muito, e você? Quero saber se você gostou”, ele 
me pergunta sorrindo. Esse é o Tato, ele se preocupa com que o seu 
público pensa... Ele sabia. Ganhou uma fã. (SV).

FALAMANSA:

A banda Falamansa é formada por Tato (violão/voz/composição), 
Alemão (zabumba), Dezinho (triângulo e percussão) e Valdir do 
Acordeom (sanfona). Já poderia se consagrar como uma banda que 
atingiu suas metas. Falamansa vendeu 3.500.000 discos, tem presença 
anual garantida nos maiores festivais de música internacionais, 
agregando a seu currículo mais de dez países, e consegue ser 
unanimidade quando o assunto é forró. São 13 anos de estrada.
Para saber mais: www.falamansa.art.br 
Fonte: Falamansa.
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Karmélia
Sapatos, cintos e bolsas em couro feitos a 

mão. Venha conhecer e participe da 
Promoção das Mães: Scarpin R$ 99,00.

Tels.: 7651-2828 / 4206-1727

Bamboo
Para mães vaidosas que gostam de produtos 

diferenciados e deliciosas fragrâncias, kits 
especiais de qualidade, bom gosto e ótimo preço. 

Sua mãe vai adorar! Tel.: 9444-3006

Curves Granja Viana
A academia que cuida das mulheres da 
Granja Viana oferece um vale-presente 

especial para o dia dos mães.
Tel.: 4169-1318

GARIMPANDO MÃES
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O Dia das Mães tem seu primeiro registro na mitologia grega. Nessa época, a entrada da primavera 
era festejada em homenagem a Rhea, esposa de Cronus e mãe de Zeus, considerada a Mãe dos 
Deuses. Entre outros relatos, no século XVII, na Inglaterra, começou-se a dedicar o quarto domingo 
da Quaresma às mães das operárias inglesas, permitindo-lhes presentear as mães com um bolo e 
passar o dia com elas. Este dia ficou conhecido como o Mothering Sunday. Contudo, o principal 
conto sobre a origem da data comemorativa é do século XX. Com a perda da mãe, a jovem norte-
-americana Anna Jarvis entrou em profunda depressão. Pessoas próximas resolveram perpetuar a 
memória da falecida com uma festa. Anna, então, quis que a homenagem fosse estendida a todas as 
mães, vivas ou mortas. Em um período curto de tempo, a comemoração e, consequentemente, o Dia 
das Mães, alastrou-se por todo o país, sendo a data oficializada, 9 de maio, em 1914, pelo então pre-
sidente Woodrow Wilson. No Brasil, o dia só foi oficializado pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, 
entrando para o calendário oficial da Igreja Católica apenas 15 anos depois. Muitas vezes, nos esque-
cemos de agradecer e demonstrar todo o amor que sentimos pela mãe no dia a dia, por isso, nesta 
data comemorativa, aproveite para homenagear uma das figuras mais importantes em sua vida. 
Surpreenda-a! Por esse motivo, a REVISTA CIRCUITO preparou um Garimpando especial para 
que você possa surpreender sua mãe com um presente maravilhoso!

Passion Cosmetic
Sua mãe ainda mais linda e perfumada!

Diversas opções de presentes e
Perfumes nacionais e importados.

Tel.: 4702-5148

Empório Naka
Promoção Dia das Mães!

Calçados e acessórios exclusivos, modernos e 
confortáveis. Lojas nos Shoppings Granja Vianna 

e Raposo. Tels: 4702-7958 / 3733-2334



Quintal de Casa
Serviços personalizados em design floral.
A arte de aliar flores naturais a objetos e 

produtos transformando-os em presentes 
diferenciados. Tel.: 3666-4114

De Dormir
Nada como estar linda e confortável para o 
momento de dormir.  Pijamas e edredons – 

De Dormir – onde conforto e estilo se 
encontram. Tel.: 4617-3977

Aba Cestas
Cestas para o Dia das Mães.Dê um

presente especial a quem você ama.
Tels.: 4612-1145 / 8232-2779

www.abacestas.com.br

Casa Bella
A nova loja da Stile di Lisa traz uma linha 
completa de cama, mesa e banho, com 

produtos de ótima qualidade e os melhores 
preços. Tel.: 4702-6340

Donatelli tecidos
Almofadas em gobelin no tamanho

45 cm por 45 cm, com motivos de animais. 
Preço: R$ 190,00.

www.donatelli.com.br

Serafina
Presenteie quem você ama com uma lipo 

sem cirurgia, ela perde até 12 cm em 4 
sessões 4 x R$199,00 e você ganha uma 

modeladora. Tel.: 4243-7600

Outlet Nada Brasil
Roupões, saídas de praia, biquínis, maiôs.
Promoção monte seu biquíni: 1 conjunto 
simples: $34,99 ou 4 conjuntos simples: 
R$100,00. Imperdível! Tel.: 4702-4310
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Aba Cestas - www.abacestas.com.br
Bamboo - R. José Felix de Oliveira, 1148 - lj. 3
Casa Bella - R. dos Manacás, 640
Curves - R. Jose Felix de Oliveira, 1401 - Villa da Granja
Passion Cosmetic - Av. José Giorgi, 1181 - lj. 6
De Dormir - Shopping Granja Vianna - Piso L2 e
R. dos Manacás, 352 - Jd. Glória
Donatelli - Estr. Velha de Cotia, 308
Empório Naka - Shopping Granja Vianna - Piso L1 e 
Raposo Shopping - Piso Raposo
Imaginarium - Shopping Granja Vianna - Piso L2
Karmélia Calçados - Est. Fernando Nobre, 1196 - sl. 3
Nada Brasil - R. José Felix de Oliveira,
Quintal de Casa - Est. do Capuava, 6380 - sl. 6
Serafina - Av. Professor Manuel José Pedroso, 491

Imaginarium
Saia do comum, presenteie sua mãe com 

originalidade. Venha conhecer as novidades 
para o Dia das Mães na Imaginarium. Lj. 378 

Térreo Shopping Granja Vianna Tel.: 4613.6466



CASAMENTO  VERDE

1. Organizar o casamento em ambiente aberto, como em uma chácara, 
durante o dia, faz com que, além de economizar dinheiro em arranjos 
florais e decoração, seja possível aproveitar a luz do dia, utilizando menos 
energia elétrica. 

2. Convites em papel reciclado. Hoje em dia, já é possível escolher 
diversos modelos!

3. Ao mobiliar a casa com algum móvel de madeira, certifique-se de 
que o material tenha o selo verde, que garante que a madeira utilizada foi 
retirada de acordo com práticas sustentáveis. 

4. Ao fazer a lista de compras, procure por produtos que indiquem baixo 
consumo de energia, encontrado no selo Procel.

5. Para os noivos que já possuem casa montada, a tradicional lista de 
presentes poderia ser trocada por doações a alguma entidade ou ONG.

6. No cardápio da festa, adicione produtos orgânicos, como frutas, 
verduras, grãos, carnes e até vinho (feito de uvas sem agrotóxico).

7. Organize para que o lixo gerado pela festa seja separado e coletado 
para reciclagem.

Com um mundo cada vez mais consciente da preservação do meio 
ambiente, após alimentos, carros e até grandes shows, os casamentos 
também entraram na lista de eventos sustentáveis. Atualmente, há 
empresas especialmente especializadas em produtos verdes para casórios, 
que dão o mesmo charme, beleza e sofisticação de um casamento 
tradicional, como antigamente. Entrando no conceito de casamentos 
verdes, a REVISTA CIRCUITO separou algumas dicas de como fazer a 
troca de alianças se tornar um evento sustentável. 

8. As flores usadas no casamento, ao invés de irem para o lixo, podem ser 
reaproveitadas, pela doação a alguma instituição carente.

9. Já as flores utilizadas na decoração de mesas podem ser arranjadas em 
vasos, de forma que possam ser replantadas.  

10. Caso nenhuma das opções seja viável ou válida, também é possível 
transformar as flores utilizadas no casório em adubo orgânico. 
11. Prefira empresas que priorizem a sustentabilidade.

12. Procure comprar produtos e selecionar prestadores de serviços da 
região, assim terá uma economia na emissão de carbono gerado pelos 
meios de transportes.

13. Para os casais que utilizarem velas na decoração, hoje já existe uma 
vela especial, feita à base de soja, que, além de queimar mais devagar, não 
libera substâncias tóxicas. 

14. Busque utilizar produtos biodegradáveis.

15. Como lembrancinha, opte por mudas de ervas aromáticas ou 
bulbos de fácil cultivo. Além de economizar, a lembrança será algo que o 
convidado poderá cultivar e ver crescer. 

16. Outra opção interessante de lembrancinha são as ecobags 
personalizadas com a caricatura do casal. 

17. Na escolha de um pacote para a lua de mel, dê preferência a locais que 
pratiquem ecoturismo. Assim, poderá colaborar para a preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento local, além de aproveitar as belas paisagens. 

18. Também é possível calcular a quantidade de emissão de gás 
carbono que o casamento irá gerar e compensar essa emissão pelo site 
www.clickarvore.com.br, uma ONG que trabalha com o reflorestamento

NOIVAS
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Superproduções fotográficas antes, durante e após o altar. Além das 
fotos e do vídeo do cerimonial, oferece book fotográfico dos noivos, 
álbum de assinatura e megapainéis, que são reaproveitados para 
decorar o novo lar.
Em maio, os três primeiros casais que fecharem a Coleção Prata de fotos 
do casamento serão presenteados com o Book dos Noivos.
Informações no site: www.fotoflex.com.br
Agende sua visita: 4617-4803 / 7874-2648

Diferenciado, moderno e sofisticado, em meio a 12 mil metros 
quadrados de mata nativa, o espaço é o primeiro da região 
especializado em Mini-Wedding. A personalização dos 
serviços, a integração dos ambientes e a pista de dança 
ecológica contribuem para a realização de um evento 
inesquecível.
Agende sua visita: 4702-9536 / 9783-2425
Acesse o site: www.estacaolounge.com.br

Fotoflex Studio

Estação Lounge

Já imaginou seu Dia da Noiva em um 
castelo ou em um dos melhores hotéis 
de São Paulo? 
Nós realizamos!
Mais informações: 
4612-3020 / 4612-3017
Rua José Félix de Oliveira, 267

Chateau Catherine

Sob o comando do chef Guilherme Andretto e tradição desde 1981, o Espaço 
Villaggio Raposo Tavares oferece 72.000 metros quadrados de área verde e 
completa infraestrutura e serviços para o seu evento.
Salões de festas, complexo esportivo e de lazer, serviço de buffet. 
Atendemos: recepções de casamentos, festas de aniversário, confraternizações, 
treinamentos, locações para produtoras de TV, cinema, agências... 
Tel.: (11) 4616 3253 - (11) 9526 0809 - www.villaggioraposo.com.br

Villaggio Raposo Tavares

O Buffet Santé apresenta tudo o que há de mais sofisticado e moderno para seu 
casamento. Com menus que vão de tradicionais jantares a fingers foods, nossos serviços 
atendem qualquer tipo de evento. Pensando em cada detalhe, personalizamos o seu 
casamento e realizamos tudo com muito carinho para tornar o sonho dos casais uma 
linda realidade. Além do serviço primoroso, o Buffet Santé conta com parceiros de alto 
nível para o sucesso total de sua festa. Agende uma Degustação conosco e surpreenda-se 
com as delícias assinadas pela chef Débora Papaiz. Tels.: 4702-2535 / 7814-3331
Av. São Camilo, 333 - Lojas 6 e 7 - Granja Viana - www.buffetsante.com.br

Buffet Santé

O toque perfeito para tornar sua noite ainda mais especial e muito mais! 
Camisolas, pijamas, kits de toalhas e lençóis, edredons e acessórios. Venha montar seu enxoval 
com muito conforto, qualidade, estilo e beleza em um lugar aconchegante. 
Shopping Granja Vianna - Lj. 371 - Tel.: (11) 4613-6882.
Show Room - Rua dos Manacás, 352 - Tel.: (11) 4702-9000.
Aspen Mall - Campos de Jordão Lj. 26 - Tel.: (12) 3663-4290.
www.dedormir.com.br

De Dormir

Nosso objetivo é receber você e seus convidados de maneira 
especial e única.
Aniversários, Casamentos, Empresas, Escolas, Almoço em 
Família. Raposo Tavares, km 31
Agende sua visita: 6590-5174/ 9568-2501
contato@chacaralages.com.br - www.chacaralages.com.br

Chácara Lages



Toda a última quinta-feira do mês, um grupo de empresários 
tem encontro marcado. É a Confraria de Cotia. Cerca 
de 60 homens (isso mesmo, 60 homens!), que pode ser 

um pouco mais ou menos, dependendo do dia, reúnem-se em 
um restaurante eleito. Nessa confraternização mensal, mulher 
é proibida. Tabu. Nessa confraria quem reina são os homens.  
É uma diversão à qual a Revista Circuito teve acesso com exclusividade.  
Nesse dia, o restaurante escolhido foi o Quinta do Bacalhau, eleito 
propositadamente por ser durante a Quaresma. Quem comanda o 
grupo e fundou o clube é o juiz de paz e ex-vereador, cargo que exerceu 
por 12 anos, Sergio Gianetti, mas conhecido como Tarrachinha, que ao 
se perceber aposentado, resolveu chamar alguns amigos para almoçar. 
Naquela época, era apenas um encontro entre amigos, para descontrair, 
sem assuntos de trabalho ou política. 
O encontro foi tomando corpo. Como se estendia muito, acabou 

virando jantar, e daí para a frente a coisa só cresceu. “Começamos com 
cinco, seis amigos, e hoje, depois de dez anos, são 250 empresários 
cadastrados e 90 atuantes”, conta orgulhoso Tarrachinha.
O ex-vereador não mede esforços para fazer desse encontro um grande 
acontecimento. Ao lado do seu fiel escudeiro, o publicitário Anderson 
Martin, ele manda e-mails, liga, faz acontecer. A Confraria também 
criou um site, onde mensalmente são colocadas as fotos, os registros 
dos encontros, que já se tornou um enorme sucesso. 
É uma noite de descontração. Muita diversão. Propaganda própria não 
entra. Ninguém pode “vender” o seu produto, mas sempre acontecem 
negócios nesses encontros, e a troca de cartões é intensa. “Eu apresento 
um para o outro. Tem alguém que sempre precisa de algo, então indico, 
mas aqui não entra politicagem”, explica Tarrachinha. “É uma teia 

“Começamos com cinco, seis amigos 
e hoje, depois de 10 anos, são 250 

empresários cadastrados e 90 atuantes” 
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AQUI MULHER 
NÃO ENTRA! 
(MAS NÓS ENTRAMOS)

Por Solange Viana



de negócios, mas nada que seja imposto, e sim um 
ajudando o outro, dando uma dica”, conclui.
E como as mulheres veem isso? “De vez em quando, 
aparece alguma mulher desavisada, mas não fica com 
a gente, acaba se sentando do lado de fora”, conta 
Anderson, e continua: “Às vezes, vem uma esposa, 
namorada, para conferir, ver se é verdade, se não tem 
mulher mesmo!”
É um verdadeiro Clube do Bolinha. “E como se faz 
parte dessa Confraria?”, pergunta a repórter. “É só ter 
um amigo que apresente ou se inscrever no site”, explica 
Anderson, que há apenas três anos faz parte da turma. 
“Um apresenta um amigo, e assim vamos crescendo.” 
As mulheres têm vez apenas um único dia do 
ano. É quando é realizado o último jantar de 
confraternização da Confraria de Cotia. Só nesse dia 
é permitida a entrada delas. “Mas não é a mesma coisa, 
muda tudo, todos ficam mais recatados e elas ficam 
se comparando umas com as outras, bem diferente 
do que acontece quando estão só os homens juntos”, 
conclui Tarrachinha, já partindo para outra mesa. 
O interessado em participar é só entrar em contato, 
pois a Confraria de Cotia já é um enorme sucesso 
entre os empresários da região.
Para saber mais: www.confrariadecotia.com.br

ROD. RAPOSO
TAVARES KM 32,5 - COTIA

4615-6666 (11)

COTIA
4778-9000 (11)

AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2000
EMBÚ DAS ARTES

EMBU

Respeite a sinalização de trânsito

Atendimento em domicílio

PORQUE AS MÃES
MERECEM!

Faça o agendamento e
ganhe um brinde especial!*

ETRUSCA HOME SERVICE

*Promoção válida durante o mês de maio de 2011



ESTÉTICA
PÓS-PARTO

Em maio, é comemorado o Dia das Mães, por isso prepara-
mos uma seção especial de beleza dedicada às novas mamães.

Muitas mulheres sonham em constituir uma família, principalmente em 
ser mães. Mas o que mais as aterrorizam é o fato de como irão se adaptar 
à nova vida, regressar ao trabalho e voltar à forma que possuíam antes 
de engravidar. Por esse motivo, cada vez mais gestantes têm feito dietas, 
seguidas de orientações médicas, durante a gestação, e se preocupado em 
cuidar ainda mais da estética após ter o bebê. Apesar de todos os cuidados, 
as mulheres sabem que emagrecer não é uma tarefa fácil.

Durante os meses de gestação, a mulher passa por períodos constantes 
de adaptação às transformações internas e externas. As instabilidades 
emocionais, juntamente com náuseas, desejos e azias, não convivem tão 
harmoniosamente com a ansiedade e os medos do que está por vir. O 
parto é um processo de transição que transforma a mulher definitivamente 
em mãe e dá início ao período pós-parto.
Definitivamente, o pós-parto é uma das fases mais difíceis de todo este 
ciclo. A mulher passa a ter uma nova rotina com o bebê, continuando 
a passar por transformações hormonais e mudanças corporais, 
juntamente com a pressão da instabilidade profissional e a insegurança 
emocional e física em relação ao marido. Estes fatores influenciam 
diretamente na autoestima. 

O cuidado com a estética e a saúde antes, durante e depois do nascimento 
do bebê contribui para um rápido retorno à forma física, além de estimular 
um maior equilíbrio da autoestima da mulher. Por este motivo, pedimos a 
uma qualificada equipe de profissionais para dar valiosas dicas às vaidosas 
recém-mães que querem voltar a ficar bem consigo mesmas. 

Dra. Letícia Ketzer Taufer: “A mulher vivencia a mais marcante experiência 
de sua vida no parto de seu bebê. Após o parto, inicia-se uma nova 
fase, regada de fortes emoções, choro, alegrias, noites maldormidas, 
fraldas, amamentação e a descoberta do real significado da palavra 
“mãe”. Nesse momento, toda a ajuda é sempre bem-vinda. Aqui estão 
algumas dicas que podem ajudá-la neste momento. Conhecer o seu 
bebê é meu primeiro conselho. Aproveite cada minuto que ele dorme 
para dormir também, mesmo que ele seja um daqueles raros bebês que 
dormem quase a noite toda, afinal, nunca se sabe como será a próxima 
madrugada. Durante a amamentação, procure um local calmo, com 
pouca luz, sente-se confortavelmente apoiando toda a coluna vertebral 
e os braços, e aproveite esse momento a dois. Alimente-se bem e beba 
muita água. Assim que seu médico liberar, faça atividades físicas, isso 
libera endorfinas (responsáveis pela sensação de bem-estar), ajuda 
a perder peso e são minutos em que você se dedica exclusivamente 
a si mesma. Enfrente cada momento de tormenta com calma e saiba 
que inúmeras mulheres passaram por isso, sobreviveram e repetiram a 
dose! Aproveite cada nova descoberta de vocês e, acima de tudo, ame 
cada segundo, porque todos eles são únicos... como o seu bebê”.  
Dra. Letícia Ketzer Taufer – Tel. 4702-4420

BELEZA
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Dr. Alberto Chafic: “O que posso 
oferecer às recém-mamães 
que, sabidamente, terminam a 
gestação com desgaste físico 
e emocional muito grande, é 
uma orientação nutricional 
adequada com dieta 
hormonalmente correta, além 
de suplementação mineral, 
sem contar os quadros que 
necessitam de tratamento 
mais específico, como é o 
caso da depressão pós-parto. 
Fica imperativa também a 
realização do “mineralograma 
capilar” (exame do fio de 
cabelo que envio pessoalmente 
para os Estados Unidos) para detectar o nível dos nutrientes e também 
dos metais pesados que deverão ser quelados (eliminados) e, para 
tanto, podemos usar formulações homeopáticas sem risco para o bebê 
que está sendo alimentado com leite materno. Isso sem falar da redução 
do peso das mães”. 
Dr. Alberto Chafic Cid
Tel. 5531-0661

Dra. Mariana Elston: “Bom, 
acho que sei bem como 
falar sobre esse assunto, pois 
já fui mãe duas vezes e, logo 
após o nascimento do bebê, 
nós, mulheres, nos sentimos 
muito inseguras em relação 
às mudanças que ocorrem 
em nosso corpo, “como” e 
“se” ele voltará a ser como 
antes. As coisas que sinto 
que mais incomodam as 
recém-mães são o aumento 
de peso, a flacidez abdominal 
e de coxas, celulites, vasinhos, 
queda de cabelo, manchas 
na pele, entre outros. Para 

isso, dispomos de orientação nutricional voltada para a mulher que 
amamenta (e para a que não amamenta também), tratamentos estéticos 
que melhoram a flacidez, como carboxiterapia, drenagem linfática para 
gordurinhas e celulite, peelings suaves que vão regularizar a cor e a textura 
da pele sem agredir, além da troca de experiências e conversas que irão 
ajudar essas mamães a entender e passar  por esse momento tão especial”.
Clínica Dra. Mariana Elston – Tel. 4201-1915

(11) 4613-6813 • www.medicallaser.com.br
Rod. Raposo Tavares, Km 23 • Shop. Granja Vianna • Piso G2

Você mais bonita e com a    
 auto-estima elevada!

• Depilação a Laser

• Rejuvenescimento a Laser

• Radiofreqüência

• Celulite

• Gordura Localizada

• Drenagem Linfática

• Massagem Modeladora

• Massagem Relaxante

• Limpeza de Pele

• Flacidez

• Estrias

• Hidratação e Nutrição da Pele



Quiropraxista Roberto Bleier Filho: “É muito importante saber que esses cuidados 
não param depois do nascimento, muito pelo contrário, mais uma vez seu 
corpo está passando por uma mudança drástica, dessa vez mais drástica ainda, 
de uma hora para a outra. Deve-se prestar muita atenção na coluna, após 
o parto. É comum as grávidas perderem muito peso logo de cara, e, com a 
amamentação, mais ainda, o que gera um novo fator para sua estrutura. Agora, 
porém, existe um grande complicador: pegar a criança no colo, levantar dez 
vezes na madrugada para dar de mamar, botar no berço, tirar do berço, dar 
banho, trocar a fralda. Ainda bem que são as mulheres as parideiras, porque 
se fossem os homens, acho que a espécie estaria ameaçada. Piadas à parte, é 
importante que a nova mamãe continue prestando muita atenção em sua 
coluna, continue com seus alongamentos frequentes, diários e,  também, assim 
que tiver um tempinho, comece atividades físicas para o fortalecimento da 
sua estrutura. Carregar as coisas, malas, carrinhos e pegar a criança do berço, 
levantar e abaixar toda a hora pode ser muito prejudicial, por isso é importante 
estar com a musculatura forte para poder dar sustentação à coluna vertebral. 
Recomendo Pilates ou academia orientada, ou mesmo natação, e que também 
continue o acompanhamento com o seu “Quiro”, para que ele possa instruí-la 
melhor e continuar tratando de sua coluna”.
Pró-Vital Quiropraxia – Tel. 4702-6652

Fisioterapeuta Sabrina Pires de Assis: “Para as mulheres que acabaram de 
ser mães, o shiatsu ajuda no alívio de dores lombares e cervicais, muitas 
vezes ocasionadas pela má postura durante a amamentação. A técnica 
proporciona relaxamento, calma, dando a sensação de bem-estar. De 
forma harmoniosa, oferece alongamento, mobilização articular e 
relaxamento. Durante a gestação, a elasticidade da pele sofre alteração, 
a barriga fica esticada. Em muitos casos pós-parto aparecem a flacidez e 
o desconforto, devido ao inchaço e à sensação de peso nas pernas. É aí 
que entram os benefícios da drenagem linfática, técnica que estimula o 
sistema linfático por meio de massagem manual, eliminando o excesso 
de líquido e as toxinas retidas no organismo. O método Pilates é uma 

sequência de exercícios que promovem uma conscientização corporal, 
melhorando a postura e diminuindo as dores na coluna. Os benefícios 
vão desde a melhora do alongamento até a correção postural, 
sempre associados com a respiração. Algumas mulheres sofrem com 
o relaxamento da musculatura pélvica após a gestação, e o Pilates 
contribui para a reabilitação da musculatura abdominal e pélvica.
Shiatsu Luiza Sato – Tel. 4612-4530.

Gustavo Andare:  “Depois do momento mágico do parto, é hora de 
cuidar não só do seu bebê, como também de você. A Estética Serafina 
entende bem este momento, por isso preparamos um plano especial 
para ver você de bem. Incluímos tratamentos de última geração 
e muito carinho. Aqui você recebe uma avaliação personalizada e 
acompanhamento médico. O tratamento Liposic, verdadeira lipo 
sem cirurgia (ultracavitação que promove a quebra das células de 
gordura, reduzindo medidas); o Compex, estimulador que fortalece 
a musculatura abdominal, usado por atletas de elite e a Miss Fitness 
Mundo; a Radiofrequência, arma contra a temida flacidez pós-parto, 
promove a formação de colágeno, firmando a pele; e a Drenagem 
Linfática, que, além de potencializar os outros tratamentos, auxilia na 
eliminação dos excessos de líquido, deixando seu corpo mais leve”.
Estética Serafina – Tel. 4243-7600

Dra. Silvia Takakuwa: “A mulher grávida necessita de cuidados especiais 
para a pele a fim de evitar ou, pelo menos, amenizar o aparecimento de 
manchas e estrias que podem ocorrer durante a gestação. Assim, desde 
o início da gestação, devem ser utilizados produtos especiais, como 
cosméticos adequados ao seu tipo de pele, fotoprotetor diário e cremes 
hidratantes. Se, mesmo com esses cuidados, aparecerem as incômodas 
manchas na face, conhecidas como melasmas, ou as estrias, hoje já 
existem tratamentos que melhoram muito o aspecto dessas afecções, 
como peelings, lasers e cosméticos de uso domiciliar”. 
Medial Laser – Tel. 4613-6813
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Marcos Evangelista de Morais, mais conhecido como Cafu, nascido no Jardim Irene, 
zona sul de São Paulo, em 7 de junho de 1970, começou a esbanjar seu gosto pelo 
futebol aos 7 anos. Iniciou sua carreira na Escolinha de Futebol Craque Pedro da 
Rocha, passou pelo Nacional AC, Portuguesa de Desportos, Itaquaquecetuba AC, até 
chegar ao São Paulo FC. Marcos ganhou o apelido por ter um estilo de jogo similar 
ao de Cafuringa, lateral direito do Atlético Mineiro. O apelido acabou virando Cafu. 
Após sua longa passagem pelo São Paulo, Cafu ainda jogou no Zaragoza, Juventude, 
Palmeiras, Roma e encerrou sua carreira ao fim de seu contrato no Milan, em 2008. 
Na Seleção Brasileira, o ex-jogador conquistou a Copa do Mundo em 1994 e 2002, fez 
parte das equipes da Copa do Mundo de 1998 e 2006; conquistou a Copa América 
em 1997 e 1999; e a Copa das Confederações em 1997. Apesar de sua carreira 
de sucesso, o recordista de jogos pela Seleção Brasileira, com 148 partidas, nunca 
esqueceu suas origens, nem mesmo no ponto máximo de sua carreira. Ao levantar 
a taça da Copa do Mundo em 2002, como capitão, escreveu em sua camisa “100% 
Jardim Irene”. Foi lá que fundou a Fundação Cafu, à qual dedica grande parte do seu 
tempo. Casado há quase 28 anos e pai de três filhos, atualmente mora em Alphaville. 
Em entrevista a Revista Circuito, Cafu fala sobre a Fundação Cafu, o futebol 
brasileiro na atualidade e sua carreira de ex-jogador. 

Fundação Cafu
RC: O que é a Fundação Cafu?
Cafu: A Fundação Cafu é uma instituição sem fins lucrativos, onde preservamos 
bastante a integração social, a integração das crianças na sociedade. A Fundação Cafu 
não é uma escolinha de futebol, é bom a gente frisar bastante isso. O nosso objetivo é 
fazer com que as crianças se integrem à sociedade de maneira mais ampla, mais culta, 
com a mesma igualdade que as outras crianças. A nossa missão é fazer com que nossas 
crianças tenham valor, respeitem-se e sejam respeitadas, independentemente da classe 
social da qual façam parte. 
RC: Quais os projetos da Fundação?
Cafu: Oferecemos desde cursos profissionalizantes até atividades esportivas, curso 
de cabeleireiro, artesanato, informática, reforço de português, judô, caratê, capoeira, 
bateria, canto, dança... 

RC: O que as pessoas precisam fazer para participar dos projetos da Fundação?
Cafu: Todas as crianças são obrigadas a passar por uma triagem, com a psicóloga e 
com uma assistente social. Com base nisso, fazemos a pesquisa para saber se a criança 
tem realmente condições e se precisa ou não ir para a Fundação.
RC: Como foi a seleção dos funcionários para trabalhar na Fundação? São moradores 
da região?
Cafu: A seleção foi feita por intermédio do meu irmão e da Silvia (secretária-geral). 
Quase todos moram no bairro Jardim Irene. Todos conhecem, realmente, as 
necessidades do nosso bairro. Isso é muito importante.
RC: E há voluntários? O que é necessário fazer para ser voluntário na Fundação Cafu?
Cafu: Atualmente, temos três voluntários. Mas, sempre que fazemos qualquer tipo de 
evento, os voluntários acabam aparecendo. Isso é bastante importante. Nós vivemos 
do dia a dia e, se tivéssemos mais voluntários, com certeza a Fundação Cafu poderia 
estar bem mais ampla hoje. O primeiro passo é entrar no site da Fundação Cafu, que 
é o www.fundacaocafu.org.br. No site, você obterá todas as informações para ser um 
voluntário da Fundação Cafu. Estou esperando por você!

CAFU
de um garoto de periferia, 
a pentacampeão mundial, 

até ser tornar

empresário
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RC: A Fundação Cafu faz o acompanhamento escolar das crianças que 
participam dos projetos?
Cafu: Sempre acompanhamos o histórico escolar de todas as crianças. É por isso que 
as crianças que vão para a escola à tarde estão na Fundação de manhã. E as crianças 
que estudam de manhã, estão na Fundação à tarde, para que possam fazer esse 
complemento. As crianças estão sempre acompanhadas do boletim e do histórico 
escolar, para que tenhamos uma base e possamos avaliar de que maneira podemos 
trabalhar com elas e fazer com que desenvolvam melhor suas atribuições na escola.
RC: Como é feita a introdução das pessoas que frequentam os cursos, por exemplo, o 
de cabeleireiro, no mercado de trabalho? 
Cafu: O objetivo é fazer com que essas pessoas se integrem ao mercado 
profissionalmente. Já formamos mais de 350 mães no curso de cabeleireiros, e hoje 
a maioria delas tem o seu salão próprio, já trabalha em vários salões na região e na 
Grande São Paulo. A Abralimpe tem pessoas que foram capacitadas pela Fundação 
Cafu. Nossa finalidade é propiciar esses cursos profissionalizantes e fazer com que elas 
saiam de lá com emprego garantido, pois não adianta nada você ter o diploma na mão 
e não ter emprego garantido.
RC: E em relação às metas? Você tem alguma intenção de expandir a Fundação Cafu 
para outros bairros ou fazer outros projetos para a Fundação? 
Cafu: Nós queremos organizar bem a Fundação Cafu, fazer com que ela caminhe com 
suas próprias pernas. Hoje, dependemos bastante de colaboradores, patrocinadores e 
empresários. Temos alguns colaboradores fixos, como a União Anhanguera, a Acer e 
a Village. Por intermédio desses patrocinadores, angariamos um fundo mensal para a 
sustentabilidade da Fundação. Geralmente, quando faltam recursos, eu tiro do meu 
bolso para que possamos dar sequência ao trabalho da Fundação Cafu. 
RC: Em relação ao Chá Beneficente, como vai ser?
Cafu: O Chá vai ser em prol da Fundação Cafu. Nesse evento maravilhoso, teremos a 
presença da Soraya Moraes, que é uma cantora espetacular e dispensa apresentações. 
No dia 4, no Apogeu, em Alphaville, das 14 às 19 horas. Teremos bancas para venda de 
artigos feitos pelo pessoal do artesanato da Fundação. Parte da renda será revertida para 
dar sequência aos nossos projetos. Então, convoco vocês a participar desse show. Além 
de um chá maravilhoso e de passar uma tarde gostosa, vocês estarão ajudando pessoas 
que tanto precisam!

Vida de ex-jogador
RC: Além da Fundação Cafu, você possui outros projetos no momento?
Cafu: Vários! Estou engajado em tantos projetos que nem sei como estou 
conseguindo dar conta de todos. Tenho contrato com algumas grandes empresas, 
e isso faz com que eu viaje a cada três dias. Temos, também, alguns projetos fora 
do Brasil. Estamos fazendo um projeto muito grande com o governo brasileiro. 
Temos uma empresa de shows e eventos. Enfim, temos a CapiPenta, que é 
uma empresa de gerenciamento de atletas. Eu tenho uma empresa que é de 
gerenciamento residencial. Estamos com bastante trabalho, graças a Deus. Um 
pouquinho de tudo.
RC: Você não tem vontade de fazer um projeto ligado diretamente ao futebol?
Cafu: Tenho um projeto em desenvolvimento que se chama Centro Internacional 
de Formação dos Atletas (Cifa). Provavelmente, a base dele será em São Roque, 
porque temos lá uma propriedade e fica mais fácil para construir. É mais um dos 
nossos projetos que estão em andamento, quem sabe para 2014!
RC: E como pessoa, você se sente realizado ou ainda faltam sonhos e projetos 
para se concretizar?
Cafu: Como pessoa, sinto-me super-realizado. Casei cedo, tive filhos cedo, tenho três 
grandes filhos. Tenho minha esposa, que está comigo há quase 28 anos. Deus me deu 
tanta coisa, e eu estou tendo oportunidade, agora, de retribuir por meio da Fundação.

RC: E com tantos projetos, principalmente sociais, você não tem interesse na 
política? Em se tornar um político?
Cafu: Respondendo friamente, não. Posso até mudar de ideia, temos o direito de 
mudar de opinião um dia, mas hoje a política não se enquadra naquilo que penso, que 
quero ou que faço. 

Futebol e esportes
RC: Você sente falta de jogar futebol?
Cafu: Para ser sincero, não. Eu me preparei para esse momento, isso é muito importante. 
Eu sabia que ia chegar a hora de pendurar as chuteiras e de parar de jogar futebol. Eu já 
vinha me preparando dois anos antes de encerrar a carreira definitivamente. Por isso, não 
senti falta, mas vou aos estádios, assisto a jogos, jogo futebol ainda, claro que com menos 
responsabilidade, mas estou sempre fazendo alguma coisa relacionada ao futebol.
RC: Como jogador, você se sente completamente realizado ou faltou fazer 
alguma coisa?
Cafu: Não, eu fiz tudo o que poderia ter feito, eu sou um cara super-realizado, graças 
a Deus. 
RC: O que você acha que faltou na última Copa do Mundo para sermos campeões?
Cafu: Faltaram dois gols. O técnico estava ótimo, o psicológico estava perfeito. O Brasil 
se classificou com três jogos de antecedência para a Copa do Mundo. Em quatro anos, 
o Dunga ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, ficou um ano e oito 
meses sem perder um jogo oficial, ganhou quase todos os jogos que disputou na Copa 
do Mundo. E por 45 minutos nós jogamos todo o trabalho de um treinador por quatro 
anos. Faltaram só dois gols. 
RC: Ultimamente, o jogador de futebol vira estrela aos 18 ou 20 anos, em termos de 
gerenciamento. O que falta para jogadores como Neymar, Ganso e Lucas ter uma 
carreira mais bem administrada e melhor formação como pessoas?
Cafu: Bom, a cabeça do atleta. Eu sou meio “Caxias” para isso. Depende do atleta, não 
depende de mais ninguém. A minha cabeça é o meu guia. A cabeça dos outros não 
pode ser o meu guia. Então, se tenho a responsabilidade para ganhar uma quantia 
mensal alta, preciso ter responsabilidade para assumir as consequências disso. Eu não 
posso ser responsável por ganhar bem e irresponsável porque tenho 18 anos, isso não 
existe. Precisamos parar com essa hipocrisia, desculpe a palavra. A responsabilidade 
é do atleta. Claro, o ambiente familiar ajuda muito. A família é um espelho do atleta. 
Então, se o atleta tiver uma família sólida, um pai, uma mãe e irmãos que conversem 
com ele, que o orientem, a tendência de ele dar certo é muito grande. Mas, se não 
quiser, também não adianta. Não adianta as pessoas quererem me ajudar, se eu não 
quero ser ajudado. Então, acho que o que aconteceu com esses meninos serve de 
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exemplo para que eles parem um pouquinho. São grandes craques, sem sombra de 
dúvida, os nossos futuros Pelés. Mas precisam colocar a cabeça no lugar e pensar 
naquilo que representam hoje no futebol brasileiro.
RC: Você tem acompanhado as organizações das Olimpíadas e da Copa do 
Mundo no Brasil?
Cafu: Estou acompanhando, e confesso que ando meio preocupado com o que 
está acontecendo. Estamos muito atrasados em relação aos outros países, mas muito 
mesmo. O brasileiro tem sempre aquela mania de “Ah, vamos deixar para a última hora 
que no final a gente dá um jeitinho”. Às vezes, a gente não consegue dar esse jeitinho. 
E eu não gostaria de ver meu país sendo malfalado por outros países. Acho que está 
na hora de a gente se mexer, de os nossos políticos se mexerem. As pessoas que têm 
a capacidade, tem o poder para fazer isso, precisam começar a andar, porque a Copa 
do Mundo já está aí. Nossas obras estão atrasadas, é só ver o que acontece com os 
aeroportos, um caos danado; transporte público também; hospitais públicos nem 
precisa falar. É só ver o que acontece, todo dia, na televisão. Acho que a gente tem de 
se mexer, pois temos plenas condições de fazer uma das maiores Copas do Mundo. É 
possível fazer isso, mas é necessário querer e ter vontade. 
RC: Você foi a favor de o Brasil sediar esses eventos?
Cafu: Opa! Sem sombra de dúvida. Esses eventos trazem um legado muito grande 
para o nosso país. Por meio desses eventos, vamos melhorar nosso transporte público, 
os aeroportos, o serviço público, que infelizmente é uma lástima. Talvez até em nossas 
escolas, que antigamente eram uma referência positiva e hoje virou uma referência 
negativa, possa haver alguma melhora. As cidades que serão sedes da Copa do Mundo 
terão um legado muito grande. Os estádios e toda a infraestrutura dessas cidades serão 
melhorados. O Brasil vai ser um país falado novamente no mundo inteiro. 

TíTulos  ConquisTados

Seleção Brasileira

1994 – Tetracampeão do Mundo;
1997 – Campeão da Copa América;
1997 – Campeão da Copa das Confederações;
1999 – Campeão da Copa América;
2002 – Pentacampeão do Mundo.

São Paulo F.C 
(1988/1995) 

1991 – Campeão Paulista e Brasileiro;
1992 – Bicampeão Paulista, Campeão da Taça Libertadores 
da América e Campeão Mundial Interclubes;
1993 – Campeão da Recopa Sul-Americana, Bicampeão da 
Libertadores, 
1994 – Bicampeão da Recopa Sul-Americana, Campeão da 
Conmebol. 

Zaragoza/Espanha 
(1995)

1995 – Campeão da Recopa Europeia.

Palmeiras 
(1995/1997)

1996 – Campeão Paulista e Torneio EuroAmérica.

Roma/Itália 
(2000/2001) 1995 – Campeão da Recopa Europeia.

Milan/Itália 
(2002/2005)

2004 – Campeão italiano;
2004 – Campeão Supercopa Itália.



ALUNOS DE EMEFs DE CARAPICUÍBA 
REALIZAM COLETA SELETIVA
A Prefeitura de Carapicuíba inicia projeto de coleta seletiva com 
alunos das Emefs (1ª à 4ª série). O projeto criado pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade e pela Secretaria de Educação 
tem o objetivo conscientizar ecologicamente as crianças. Em seis es-
colas foram instalados 
ecobags, que são cole-
tados semanalmente, 
conforme demanda lo-
cal. O material recolhi-
do é encaminhado ao 
Armazém da Natureza, 
onde é separado e 
encaminhado para a 
reciclagem. Além do 
propósito ecológico, 
a medida pretende at-
ender, também, a eco-
nomia dos recursos da 
cidade, que possui o 
último orçamento per 
capita do estado de 
São Paulo e tem na des-
tinação final do lixo sua maior demanda, ficando abaixo de Saúde 
e Educação. Carapicuíba produz em torno de 8 mil toneladas de 
lixo por mês, que são encaminhadas a aterros sanitários em outros 
municípios, gerando, além do dano ambiental, um grande custo fi-
nanceiro à cidade.

REFORÇO NO COMBATE À DENGUE
Por causa incidência de notificações de casos de dengue na região, a Secretaria 
da Saúde está priorizando ações de bloqueio e nebulização nas casas do Jardim 
Cotia. Diariamente, os agentes de controle de vetores visitam as residências do 
bairro, orientam os moradores e retiram os possíveis criadouros do mosquito. 
De acordo com a Secretaria, a ação da equipe deve prosseguir até encerrar o 
período que representa maior risco de transmissão da doença. A nebulização 
é a ação de expelir uma fumaça inseticida do equipamento chamado 
nebulizador, utilizada para atenuar a quantidade de insetos adultos. De acordo 
com dados da Vigilância Epidemiológica do município, em 13 semanas de 
acompanhamento foram notificados 201 casos da doença, sendo 89 que 
aguardam resultados, 49 que deram resultado negativo e 60 que apresentaram 
a doença. Dos casos confirmados, 49 foram caracterizados como autóctones 
(transmissão local). O apoio da população é imprescindível para o combate 
à dengue. É importante não deixar acúmulo de água em recipientes, jogar 
sal grosso ou água sanitária nos ralos, preencher espaços vazios em vasos 
com areia, guardar garrafas de cabeça para baixo e lavar e trocar a água dos 
bebedouros dos animais constantemente. Mais informações no Setor de 
Zoonoses de Cotia: Tel.: 4243-7728.

IGUATEMI ALPHAVILLE É INAUGURADO  
Shopping Iguatemi Alphaville é inaugurado no dia 28 de abril. O 
empreendimento conta com mais de 200 lojas, sendo oito delas 
megastore, além de onze restaurantes, mais outras dez redes no 
modelo fast food, e cinema com sete salas, sedo três delas 3D. Lojas 

como Animale, Zara, 
Swarovski Crystal, 
Nike, Tok & Stok, 
Levi’s, H.Stern, Arez-
zo, Swatch Watches, 
Arestta, Calvin Klein, 
Lucy In The Sky, 
M.Officer, Osklen 
e Rubinella estão 

presentes no shopping. O centro de compras tornou-se um polo 
importante de negócios para a região, além de ser um gerador de 
empregos, a população fixa e flutuante do centro empresarial local 
é calculada em 160 mil pessoas/dia. O município de Barueri tem a 
segunda maior renda per capita do Estado de São Paulo. Segundo 
pesquisa de mercado realizada pela consultora Gismarket, estima-
se que o shopping receberá mais de 11,5 milhões de pessoas por 
ano. O Grupo Iguatemi possui, hoje, 14 empreendimentos, e espera 
chegar a 20 centros comerciais até 2013. 

CAI NÚMERO DE MORTES 
A CCR ViaOeste, responsável pela administração de 168,62 quilômetros 
de rodovias, registrou queda de 25% no número de mortes, de janeiro a 
março, no Sistema Castello–Raposo. Balanço da concessionária mostra 
que no primeiro trimestre deste ano foram registradas 15 mortes, ante 20 
óbitos em comparação com o mesmo período do ano passado. A CCR 
ViaOeste atribui o resultado à fiscalização intensiva da Polícia Rodoviária, à 
aplicação de novos recursos de fiscalização de velocidade (radares portáteis 
do DER-SP e da própria Polícia Rodoviária) e às diversas campanhas 
desenvolvidas, como De Mãos Dadas (travessia segura), Sobre Duas 
Rodas (direção defensiva para motociclistas), Zero Álcool, entre outras, 
além da distribuição de folhetos educativos e da veiculação de mensagens 
nos painéis eletrônicos. O monitoramento do tráfego é feito por mais de 
70 câmeras no Centro de Controle Operacional da concessionária, 24 
horas por dia, além dos agentes de trânsito que transitam pelas vias. O 
Sistema Castello–Raposo integra as rodovias Castello Branco, Raposo 
Tavares, Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), além da rodovia 
Doutor Celso Charuri, beneficiando mais de 2,5 milhões de habitantes que 
utilizam o sistema mensalmente. 
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COTIA TERÁ APARTAMENTOS DO CDHU 
A Prefeitura de Cotia, a Secretaria de Habitação e a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) anunciam a 
construção de 880 apartamentos em Cotia. O objetivo é minimizar os 
problemas habitacionais da cidade, principalmente para os que moram em 
uma das 2.500 áreas de riscos que a cidade possui atualmente, e também 
para as famílias que têm renda mensal de até três salários mínimos. A 
proposta, segundo o prefeito, é construir 280 imóveis no Jardim Vila 
Nova e mais 600 apartamentos no bairro das Graças. O prefeito de 
Cotia ainda tenciona estender o número de moradias no bairro das 
Graças para mais de 1.000 unidades, pendente apenas de análise da área 
e identificação da demanda. O acordo foi facilitado em razão da meta do 
governador Geraldo Alckmin, que é de ampliar a quantidade de moradias 
populares durante seu governo. Em 2011, Alckmin pretende dar início à 
construção de 20 mil unidades por todo o estado.



AÇÕES DE TRÂNSITO NA SÃO CAMILO
Na Avenida São Camilo, por volta do número 2.500, foi instalada 
fiscalização eletrônica por meio de um radar fixo, que registra transgressões 
relacionadas ao abuso de velocidade na via, que é de 40 km/h. Além da 
instalação do radar, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de 
Carapicuíba disponibiliza, com frequência, agentes de tráfego ao longo 

da avenida, que registram 
infrações como falta 
do cinto de segurança, 
conduzir falando ao 
celular ou irregularidades 
na documentação do 
veículo, além de colocar, 
algumas vezes, radares 
móveis. Essas medidas 
fazem parte de um plano 

de ações de trânsito que visa à melhoria da segurança e da qualidade 
do tráfego da cidade, e obedece ao Código Nacional de Trânsito 
Brasileiro. Entre outras ações da prefeitura, estão as placas espelhadas 
pelo município com os dizeres “Respeite a faixa de pedestres” e “Use o 
cinto de segurança”, com o intuito de orientar a respeito das regras básicas 
que garantem a segurança de condutores e pedestres, e a instalação de 
placas indicativas de itinerários, ruas e órgãos públicos, que facilitam a 
locomoção de quem transita pela cidade. 

COMPLEXO ESPORTIVO NO ATALAIA   

Moradores da região do Atalaia ganham Complexo Esportivo. 
Com a finalização da reforma total do Estádio Marco Antonio 
da Luz, pela Prefeitura de Cotia, o local ganhou ainda um anexo 
transformado em Complexo Esportivo. O espaço possui uma 
academia ao ar livre, para uso de toda a comunidade, pista de 
cooper, praça da família e um playground para as crianças de 2 
a 8 anos. Toda a área foi arborizada e conta até com um pomar 
com árvores de goiaba, cereja, araçá e pitanga. O complexo 
também possui iluminação, segurança e estacionamento. No 
estádio, foram feitas melhorias no campo, novo projeto de 
paisagismo, reforma dos vestiários e foi construída uma quadra 
poliesportiva com palco.

Do projeto ao acabamento transformando
matéria-prima em sonhos.

Revestimentos especiais

Nossos parceiros

Rod. Raposo Tavares, Km 22,6 - n°1780 
Tel.: 4612-4494
galpão@galpaodemolicoes.com.br

Pastilhas a 
partir de 

R$29,90 m2



PROGRAMA ‘’SAÚDE E MOVIMENTO’’ 
NO RAPOSO SHOPPING
O Raposo Shopping abre inscrições para o programa Saúde e Movimen-
to. O projeto de qualidade de vida oferece aulas gratuitas de alongamento, 
exercícios aeróbicos, ginástica localizada, entre outras modalidades, para 
homens e mulheres acima de 16 anos, todas as quartas e sextas-feiras, das 
9 às 10 horas. O projeto existe desde 2004, em conjunto com a Academia 
Winner, e tem como intuito oferecer uma opção prática e saudável para 
combater o estresse da vida moderna. Para participar, os interessados de-
vem solicitar a ficha de inscrição e a relação de documentos no balcão 
de informações do shopping. Mais informações: Tel.: (11) 3735-0780. 
www.rapososhopping.com.br

DIMINUI ÍNDICE DE VIOLÊNCIA NO EMBU  
Cai o número de homicídios em Embu das Artes. Em 2002, a tava de 
homicídios da cidade era de 73,60, a cada 100 mil habitantes. Já em 2010, a 
taxa caiu para 16,67, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo. O resultado dessa diminuição deve-se a medidas de segurança 
tomada na cidade, como por exemplo, a Lei Seca, que entrou em vigor em 
2003, restringindo o horário de funcionamento de bares e similares. Além 
da Lei Seca, o governo municipal criou a Guarda Civil Municipal (GCM), 
também em 2003, que valoriza a segurança comunitária, implantou o 
programa de monitoramento urbano, com a instalação de 36 câmeras de 
vigilância no Centro Histórico e Expandido, intensificou a iluminação 
pública em pontos considerados críticos, e vem realizando trabalho em 
conjunto com as polícias Civil e Militar. Houve, também, investimentos em 
políticas sócioeducativas: reformas em quadras poliesportivas, construção 
e revitalização de praças e programas de inclusão social.

REORGANIZAÇÃO DA REGIÃO DE SP
A Assembleia Legislativa inicia discussão sobre a reorganização da região 
metropolitana de São Paulo. Serão, ao todo, seis audiências que irão 
discutir o projeto de Lei Complementar nº 6, de 2005, que discorre, entre 
outros assuntos, sobre o planejamento regional para o desenvolvimento 
socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, além da redução 
das desigualdades regionais. De acordo com a Assembleia, as mudanças 
serão promovidas por meio da criação do Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de São Paulo, formado por representantes de 39 
municípios. Dentre esses, os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Embu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Osasco, 
Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista 
também fazem parte do conselho. Ainda está prevista a participação 
popular, por meio de um Conselho Consultivo. A integração regional 
é importante para a solução de problemas comuns e a coordenação de 
projetos para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 

PASSAPORTE DO MORUMBI
Em abril, teve início a 2ª edição do programa Passaporte do 
Morumbi. A iniciativa do restaurante Era uma vez um Chalezinho 
abrange diversos estabelecimentos de alta gastronomia no bairro, 
com um programa de descontos e cortesias que podem oferecer até 
100% no prato do acompanhante. O objetivo é fomentar as casas 
da região. Esta edição do Passaporte tem validade até 31 de julho e 
conta com a participação de 16 restaurantes: Atmosphere, Babbo 
Giovanni, Camelo, Casa da Fazenda do Morumbi, Copa, Era uma vez 
um Chalezinho, Inside Grill & Salad, Mercadinho Central, Mercatto, 
Padaria Sabor das Massas, Rancho do Vinho, Skapino Restaurante 
Bar, Sushi Jazz, Temaki by Noru, Three Monkeys, Trattoria do Pietro. 
Os passaportes são distribuídos nos restaurantes parceiros e em 
alguns estabelecimentos próximos ao bairro, como salões de beleza, 
academias de ginástica, lojas, entre outros. Mais informações: Tel.: 
(11) 3501-9322 contato@passaportemorumbi.com.br
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ALCKMIN INVESTE R$ 33 MILHÕES EM 
ITAQUAQUECETUBA E CARAPICUÍBA
O governador Geraldo Alckmin assina autorização para investimento de 
R$ 33 milhões para os municípios de Itaquaquecetuba e Carapicuí¬ba. 
Provenientes do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento 
(Fumefi), ligado à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, os 
recursos serão utilizados para melhorar a infraestrutura e a qualidade 
de vida dos moradores destes municípios. Em Itaquaquecetuba 
serão investidos R$ 12 milhões em obras de pavimentação e serviços 
complementares, como terraplenagem, drenagem, melhoria no acesso 
aos ônibus, saneamento básico, entre outras medidas. Em Carapicuíba, 
será feita a ampliação da Fatec e obras de pavimentação da ligação do 
município com a Rodovia Castello Branco, o chamado Sistema Viário 
da Lagoa, que beneficiará o tráfego da região. 



CURTAS
• O prefeito Roberto Rocha inaugurou uma área de lazer na Alameda 
Crisântemo, no bairro Nagoya Garden, em Vargem Grande Paulista. 
A Praça Nagoya possui, aproximadamente, 2,4 mil metros quadrados 
e conta com playground, arena com palco, pista de caminhada, área 
de recreação, bancos, mesas com tabuleiros e muita área verde.  

• A Secretaria Municipal de Educação de Cotia, em conjunto com 
o Departamento Pedagógico, reuniu professores e coordenadores de 
6ª a 8ª séries da Educação de Jovens e Adultos para o Planejamento 
Escolar 2011. O encontro visa garantir a troca de experiências entre 

educadores de diferentes escolas e da mesma área para compartilhar 
ideias que sejam implantadas com qualidade na rede municipal de 
ensino.  

• Rodovia Raposo Tavares tem novos acessos para Votorantim. O 
motorista com destino a Votorantim deve adentrar a pista marginal 
nos acessos dos km 95 ou Km 98 e, em seguida, acessar o viário 
municipal respectivamente pelos km 98 ou km 99. Já o motorista que 
trafega no sentido capital deve acessar a pista marginal no km 99 e, 
em seguida, adentrar o município respectivamente nos km 99 ou km 
97,5. As alterações estão devidamente sinalizadas na rodovia.  

• Cotia ganha verba de R$ 609 mil para a construção de um Centro 
Educacional no Jardim São Vicente, Km 26 da Rodovia Raposo 
Tavares. O recurso provém de um projeto inserido no Programa de 
Aceleração do Crescimento, que presta assistência financeira para a 
construção de escolas de educação infantil, compra de mobiliário e 
equipamentos para essas unidades, do Ministério da Educação. 

• We Run Granja Viana – Dia 1º de maio ocorre 1ª Corrida de Rua 
na Granja Viana. O percurso será de 6 quilômetros para corrida e de 
3 quilômetros para caminhada. A largada será às 9 horas no Parque 
Teresa Maia e, além da corrida, haverá shows e atividades culturais e 
esportivas durante toda a manhã no parque.  

CÂMERA NA PRAÇA NISO VIANA 
A Prefeitura de Cotia, em parceria com comerciantes e empresários 
da Granja Viana, viabilizou a instalação da primeira câmera de 
monitoramento na Praça Niso Viana. O equipamento recebe o sinal 
de uma antena próxima da praça e faz a captação das imagens, que são 
gerenciadas pela Guarda Municipal. O projeto completo de monitoria 
conta com aproximadamente 100 câmeras somente na região da Granja 
Viana, desde a Estrada do Espigão até a Estrada São Fernando. Em Caucaia 
do Alto, já funcionam quatro dessas câmeras, e os casos de crimes, roubos 
e furtos diminuíram significativamente nos locais onde o sistema está 
instalado. A união dos comerciantes e empresários do bairro, juntamente 
com a prefeitura, tornará a Granja Viana um local cada vez mais seguro. 

Fone: 4703-2749
Av. Nossa Senhora de Fátima, 22 

Centro - Cotia
Estacionamento gratuito no antigo prédio da Caixa Econômica Federal

www.marbru.com.br

COLCHAS PATCHWORK

O presente certo para o Dia das Mães!
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“Falando de vinhos” e Ballas
de Chocolate

O mundo do vinho está repleto de falsos mitos, e um deles é que 
chocolate e vinho não combinam! Combinam e muito, só não pode é 
ser qualquer vinho com 
qualquer chocolate. 
Quando se tem uma boa 
matéria-prima em mãos, 
essa harmonização 
fica bem mais fácil, e é 
o que ocorre quando 
se juntam as Ballas de 
Chocolate da Bella com 
vinhos como os Banyuls, 
Reciotos, Porto Tawny 
ou até um LBV. O resultado desse tipo de parceria é sempre positivo 
e uma ótima forma de terminar uma refeição ou se descontrair num 
encontro informal. Desde outubro de 2010, as Ballas de Chocolate estão 
disponíveis exclusivamente na simpática loja do João Filipe Clemente, 
Vino & Sapore, na Rua José Félix de Oliveira, 866, Estação do Sino I, 
Granja Viana. Se preferir, encomende diretamente no ateliê de Isabella 
Amaral. Tel.: 4612-1259. www.isabellamaral.com.br

Tendências nos calçados

A Empório Naka, rede de calçados e acessórios superexclusivos, 
chegou recentemente à região de Cotia e já se consagrou como uma 

das lojas-referência em calçados 
e acessórios femininos. Para 
a coleção outono-inverno 
2011, a marca apostou na 
tendência do militar, mas com 
acabamentos mais delicados. 
A coleção também buscou 
valorizar as cores intensas, como 
o azul, verde, marrom, pink, 
roxo e, lógico, o preto. É possível 
encontrar diversos modelos de 
sapatilhas, sandálias, scarpins, 
bolsas, botas e acessórios, mas o 
destaque especial desta coleção 
é a open boots. No Shopping 
Granja Vianna, a Empório Naka 

fica no piso L1, e no Raposo Shopping, a loja pode ser encontrada no 
piso Raposo. www.emporionaka.com.br.

Lacoste no Shopping Granja Vianna 

Após 78 anos de história, a grife francesa Lacoste traz o estilo esportivo e moderno para 
a primeira loja na região, no Shopping Granja Vianna. A loja, inaugurada em abril, possui 
a linha completa de produtos da marca: camisas polo, blusas, calças, tênis, bolsas, bonés, 
jaquetas, perfumes, entre outros itens masculinos, femininos e infantis. Seu produto mais 
icônico, a camisa polo, ganhou um novo conceito na mais recente campanha, batizada de 
Unconventional Chic, que propõe um estilo mais cool e descontraído para a peça. A Lacoste 
fica no piso L1 do shopping. Tel.: (11) 4613-9000. 

Personal stylist na Granja Viana  

Em maio, a loja 
Eu Não Disse?! 
está cheia de 
novidades! Para 
as mulheres que 
adoram estar por 
dentro da moda, a 
loja trouxe para a 
Granja Viana o Dia 
do Personal Stylist. 
A ideia do evento, que ocorrerá mensalmente, é promover um bate-
papo informal sobre as tendências nacionais e internacionais da 
moda. Com mais de 20 anos de experiência, Fernando Souza, que 
já trabalhou com marcas conceituadas, como Lita Mortari e Lenny 
Niemeyer, e já vestiu atrizes como Ana Paula Arósio e Patrícia Pillar, é 
a pessoa por trás da escolha das coleções da loja, e será o especialista 
que conduzirá esses encontros. Outras novidades da Eu Não 
Disse?! são o cartão fidelidade e o vale-presente. Para participar dos 
encontros e conhecer as novidades, visite a loja no Centro Comercial 
GranJardim, na Av. São Camilo, 9809. Tel,: 4146-9852.

Cabeleireiro para toda a família

Como o nome já deixa claro, o Alpha Hair Family não é apenas 
mais um cabeleireiro comum, é um estabelecimento criado 
exclusivamente para atender toda a família. O ambiente sofisticado, 

claro e naturalmente 
bem iluminado 
traz o conceito de 
cabeleireiro familiar, 
onde, enquanto 
a matriarca da 
família cuida dos 
cabelos e das 
unhas, as crianças 
podem aproveitar 

o Espaço Kids, brincando com os bichinhos de pelúcia ou jogando 
videogame, no mesmo instante em que o marido cuida do cabelo 
e da barba em um espaço exclusivamente para homens, o VIP 
Masculino. Aberto há quase um ano, além de contar com uma 
excelente equipe de profissionais, o salão oferece cabines individuais 
para tratamentos como progressiva, sobrancelhas, maquiagem, além 
de um laboratório químico. Conheça esse ambiente familiar na Av. 
São Camilo, 384 – Granja Viana. Tel.: 4702-5404.



Moda acessível de qualidade 

A Bamboo Store, que inaugura oficialmente em maio, ganhou esse 
nome por causa de um presente que a Ana Paula Nasser Boldrin, 
proprietária da loja, recebeu assim que decidiu assumir a loja – um 
Bamboo da Sorte. Muito sugestivo, facilmente o presente se tornou 
símbolo da loja, assim como 
o nome. A Bamboo Store 
possui variedades de roupas 
de marcas renomadas, 
como Hering e M.Officer, 
além de perfumaria e 
acessórios. Definitivamente, 
é uma loja com produtos 
de qualidade para todos os 
gostos e bolsos. O layout 
foi escolhido com o intuito 
de deixar a clientela mais 
à vontade para escolher 
o produto, permitindo 
que o cliente tenha mais 
contato com os modelos e 
tamanhos, além de permitir 
uma visão ampla de todos os artigos da loja. A multimarcas está 
situada na Av. José Felix de Oliveira, dentro da Galeria Funchal. Mais 
informações: bamboostoregranja@gmail.com.  Tel.: (11) 9444-3006.

Concurso cultural do Dia das Mães

Você pode ganhar R$ 2.000 em compras com apenas uma frase! O 
centro comercial Granjardim promove um concurso cultural do Dia 
das Mães. Até o dia 8 de maio, você pode comprar o presente do Dia 
das Mães e concorrer ao prêmio de R$ 2.000 em vale-compras das 
lojas participantes. Para concorrer, basta retirar seu cupom nas lojas 
participantes, preencher com seus dados e criar uma frase com as 
palavras Mãe e Amor, depois depositar na urna do concurso, que está 
localizada na área de lazer do Granjardim. A divulgação do vencedor 
será no dia 14 de maio, na Arena de Eventos. Participe! Informações 
sobre regulamento da promoção no site www.granjardim.com.br.

Fotogra�a 
p/crianças e 
adolescentes - 
aprenda a fazer 
uma máquina 
fotográ�ca.
Arte urbana e 
muito mais!

galeriadeartesolangeviana@uol.com.br

tel.: 11 4777-0234

Venha 
fazer arte 
nas férias!



Design Floral   

A Quintal de Casa é uma empresa especializada em serviços 
personalizados em design floral, visita e entrega em domicilio, 
criando o bem-estar e o conforto de seus clientes. O objetivo é 
aliar flores naturais a produtos, transformando-os em presentes 
diferenciados, sofisticados e inesquecíveis. A Quintal de Casa 
oferece venda e entrega de arranjos, decoração floral para empresas 
e residências, montagem de recepções, festas e eventos e projetos de 
paisagismo. O estabelecimento fica na Estrada do Capuava, 6380 
(Loja 6), e possui estacionamento próprio. Mais informações pelo 
site: www.quintaldecasa.com ou no tel.: 3666-4114.

Mais que um restaurante

O Tantra está cheio de novidades! Além da espetacular culinária, 
no mês de maio, o restaurante oferece diversas atrações. Às quintas-
feiras, no almoço, são oferecidas massagens shiatsu express e, no 

jantar, show Aéreo Tantra 
e Fogo. Nos jantares de 
sexta-feira, o espetáculo fica 
por conta da dança egípcia 
de Giselle com a serpente 
albina Toth. Para aqueles 
que gostam de saber sobre 
o futuro, aos sábados, há 
uma cartomante que lê tarô. 
Nos almoços de domingo, 
além de a casa apresentar 
novamente o show Aéreo 
Tantra e Fogo, há monitores 
para a criançada. Confira! 

Para saber mais sobre a programação ou o restaurante, acesse 
www.trantrarestaurante.com.br, ou ligue para o tel. (11) 4702-6883. 

Para mulheres descoladas

Nascida no Rio de Janeiro, a Uncle K é uma marca que faz o estilo despojado com acessórios divertidos, 
coloridos e versáteis, e que conquistou as mulheres que precisam se adaptar a múltiplas tarefas que 
realizam durante o dia. As bolsas possuem compartimentos especiais para aquelas coisas que as 
mulheres têm mania de carregar, alças reguláveis que deixam a bolsa mais esportiva ou mais social, 
formatos que permitem usos diferentes e bolsos que podem ser acoplados dentro ou fora das bolsas. As 
coleções sofisticadas priorizam o conforto, agregando ainda design inteligente, ousadia e praticidade. A 
Uncle K fica no piso L2 do Shopping Granja Vianna. Tel.: 4613-6626.

Na busca da lente perfeita

Aberta em 1994, no Shopping Iguatemi São Paulo, a Ultra Violeta 
Óptica agora também está presente no Shopping Granja Vianna, 
trazendo todo o seu prestígio e profissionalismo adquirido nestes 
17 anos de muito trabalho e 
dedicação, ao oferecer óculos 
solares, receituários das grandes 
marcas importadas, prescrição 
de lentes Varilux, Zeiss, Sola, 
lentes de contato, manutenção 
e acessórios. O atendimento 
personalizado é feito por 
profissionais competentes 
para orientar o consumidor na 
escolha das armações, aliando 
conforto, técnica e estética. 
A óptica fica no Piso L1 do 
Shopping Granja
Vianna. Tel.: 4613-6400.

Atendimento qualificado

Fundada em 1992, a OKI Materiais de Construção tem tudo o que 
você precisa para construir e reformar. Além de oferecer um ótimo 
e qualificado atendimento, tem amplo estacionamento para os 
clientes e, para quem não pode ou não tem tempo de ir à loja, a OKI 
oferece um serviço de entrega rápida. Atendendo a carência da 
região, a loja prioriza a variedade de mercadorias, entregas ligeiras, 
ótima condições de pagamento e uma equipe cuidadosamente 
bem selecionada. Para mais informações:
www.okiconstrucao.com.br, Tels.: 4702-3070/ 4702-0317.

FIQUE LIGADO

62   REVISTA CIRCUITO   Maio 2011



Há

11 anos 
informando e entretendo 

toda a região!

AGRADECIMENTOS 
ESPECIAIS

Patrocínio:

Apoio:
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Roberto Suzano Bleier Filho
Quiropraxia

Rosana Tiëka Brancuccí
Fisioterapia - RPG - Terapia Cranio 
Sacral

Adriana Trindade 
Psicanálise - Terapia Florais de Bach

Patricia Aragão Morello
Psicologia

Marcio A. S. Ferraz
Urologia - Cirurgia

Cintia Araújo
Fisioterapia

Marcos Tadeu Salles
Homeopatia

Michael Vana Wiczer
Pediatria

José Carlos Melo Chagas
Ortopedia e Traumatologia da 

Coluna Vertebral

Luciana Bamonte
Cardiologia e Clínica Geral

Sandra Marcondes Carazo
Gastroenterologia - Cirurgia Geral - 

Cirurgia Aparelho Digestivo

Renata Lacaz
Nutrição

Andre Minchillo
Esclerose de Varizes

Cláudio Lepera 
Ortopedia, Traumatologia e 

Medicina Esportiva

André Luiz Dabarian
Cardiologia, Clínica Médica

 
Claudia Zanetti Moura

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
Reumatologia

 

João Paulo Lian B. Martins
Psiquiatria, Psicanálise 

Fábio R. Picchi Martins
Pediatria, Neonatologia, 
Puericultura, Doenças 
Respiratórias na Infância

Renata de Godoi Caverzan
Psicologia

Ohalis Fernandez
Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
Laser e
Medicina Estética

4702-0626 / 4777-9333

Espaço Saúde Granjardim
Consultórios �exíveis com serviços
Venha fazer parte desta equipe de profissionais
Centro Comercial Granjardim - Av. São Camilo, 980 - Cotia
Fones: 4702-6652 /4702-6781
espacosaude@granjardim.com.br                www.granjardim.com.br

Que delícia falar sobre a Psicologia !
Quando pensamos em estudo da Psiquê parece que estamos 
tateando, pisando em uma estrada que não sabemos ao certo pra 
onde vai nos levar, aí então, fica claro que estamos olhando para 
nossas vidas, nossas escolhas, nossas formas e maneiras de 
realizarmos, interagirmos, enfim, de sermos.
Este é, realmente, o primeiro passo, olhar para dentro de nós e 
observarmos como somos, como nos apresentamos, como 
estamos inseridos socialmente, amorosamente e “familiarmente”. 
Após esta observação, que alguns profissionais chamam de auto-
conhecimento, partimos para a fase de julgamento pessoal que 
consiste em uma avaliação de si próprio, decidindo se queremos 
continuar, na íntegra, como estamos ou se queremos modificar 
alguns conteúdos, algumas formas de atuação, de interação com 
o meio e com as pessoas que nos rodeiam.
A única condição, ou regra é que tenhamos como objetivo final, 
destino ou lugar de moradia a casa da felicidade, da alegria, da 
satisfação pessoal.
Funciona como uma escola, aprendemos a visualizar algumasnovas 
possibilidades para determinadas questões e vamos à campo testá-
las, somente dessa forma saberemos se os resultados nos 
contemplam ou não. 
Nunca desistimos e nos reinventamos o tempo todo.

A psicoterapia, não necessariamente, precisa ser sofrida e banhada 
por lágrimas. Ela pode ser sim um apanhado de momentos 
criativos e até engraçados !
Somos todos estrategistas, transformamos nossos sonhos em 
projetos e vamos à luta para vê-los implantados e alcançando 
muito, muito sucesso...
A técnica mais eficiente para essa transformação é a psicoterapia, 
para a auditoria também contamos com a psicoterapia, assim 
evitamos as possíveis sabotagens do inconsciente.
Tudo deve ser planejado... Livrar-se de traumas, de patologias de 
fundo emocional, de medos e principalmente as nossas conquistas 
futuras e nossa felicidade !!!
“O Olhar que colocamos nas coisas é o que determina o que as 
coisas realmente são !”
Colocar em si próprio um olhar de possíveis transformações é 
acreditar na eterna possibilidade de crescimento da alma...
Todos temos direito de ser e ter sucesso... Sem medo de ser feliz, ok ?!

Patrícia Aragão Morello
Psicóloga
CRP - 06/48628-0

NÓS E A PSICOLOGIA
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clínicas e consultórios

Espaço Vida e Plenitude

Rua José Félix de Oliveira, 834 - Sala 3A
Granja Vianna - Cotia - Tel.: (11) 7285-6964

Lílian Bacil Cardoso
Psicóloga e Psicooncologista

Leonardo de Oliveira Consolim
Clínica Médica e Geriatria

CRM 105292

ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Rua José Félix de Oliveira, 834 Lj. 5
Granja Viana - Cotia - Fone 4702.4420

farmácia de manipulação

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
Nutrientes • Florais

Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       e       Dra. Elaine Lemos

Farmácia Homeopática Jorge Castro
Manipulações • Homeopatia • Produtos Dermatológicos

Fitoterápicos • Produtos Naturais • Drogaria
Entregamos em domicílio

Fone: 4615-5230
jorgecastrofarma@terra.com.br 

Rua Prof. Manoel José Pedroso, 238 – Pq Bahia – Cotia

dermatologia

Dr. Elias B. Abduch - Endocrinologia e Clínica Médica - CRM 59442
Dra. Marilia Gaboardi - Hepatologia, Gastroenterologia e Clínica Geral - CRM 38779 
Dra. Rita de Nazaré M.Angelini - Homeopatia (adultos e crianças) - CRM 35111
Dra. Rute Moreno V.Rosa - Ginecologia e Obstetrícia - CRM 77588

Rua José Felix de Oliveira, 1270 • Sala 106
Granja Viana • Cotia • Tel.: 4702-7524 / 7110-0414 

 e-mail: granjaviana.med.br@gmail.com • www.granjaviana.med.br

OS DOUTORES DA GRANJA ESTÃO 
MUDANDO DE ENDEREÇO 

Dermatologia • Psicoterapia • Pediatria
Cirurgia • Cardiologia • Psicanálise • Neurologia

Ortopedia • Psiquiatria • Clínica Médica

Há seis anos, os Doutores da Granja atuam na nossa 
região e convivem com você.

Isto não vai mudar, mas passaremos a atender nossos 
pacientes em outro local.

 A partir de maio, transferiremos nossas atividades para o 
Centro Comercial Granjardim, na Av. São Camilo, 980.

 Aliado à experiência de nossos profissionais, esse novo 
espaço, mais charmoso e funcional, é a garantia de bom 

atendimento que você merece.

Rua São Fernando, 751, sala 05, piso superior
São Fernando Open Mall - Jd. Júlio - Barueri - SP

Fones: 11 4201-1915 / 11 7740-9486

Tratamentos Faciais e Corporais
Depilação a laser

Para quem quer se livrar para sempre do incômodo de 
arrancar os pêlos, a alternativa é a depilação a laser. 
O Laser é um método seguro e eficaz para a eliminação de 
pêlos indesejados. Utilizamos a Luz Intensa Pulsada um 
método seguro e eficaz de depilação permanente.
Não é agressivo, não é invasivo e não causa dor.
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odontologia

Dr. Paulo de Tarso B. Moreira
Mestre em Medicina-Cirurgia de Cabeça e
Pescoço-Implantodontista e Ortodontia.

Dra. Corina N. V. B. Moreira
Odontopediatra

Dr. Raphael de Tarso B. Moreira
Periodontista

Dra. Byanka de Tarso Barbosa Moreira
Implantodontista-Cirurgia de Inclusos

Fones: 4703.5896 e  4702.8472
Av. São Camilo, 412 - Sl 7 e 8 - Granja Viana

www.odontocecoi.com.br

CROSP 28035

CROSP 27997

CROSP 90356

CROSP 95757

CROSP 4698

Especialista em ortodontia e 
ortopedia funcional dos maxilares

Ortodontia • Dentística (estética, clareamento a laser) • Prótese
Endodontia • Periodontia • Implante • Atendimento de crianças e adultos

Dra. Nurimar Marconi Rocco

Av. São Camilo, 324 sl03 -  estacionamento no local - 4612-6178

CRO-SP 65402  

Ortodontia
Tenha um sorriso perfeito

em menos tempo!
18 anos de experiência

www.santree.com.br 
Santree Odontologia Especializada 

Unid 1: R. Arandú, 205 conj 704,  CROSP:6404 
Brooklin,  São Paulo - CEP 04562-030 - Tel.: 3791-0938 

Unid 2: R. José Felix de Oliveira, 834 salas 1 e 2, CROSP(PROC) 
Granja Viana,  Cotia - SP - CEP 06708-645 - Tel.: 4777-0031

Dr. André Blane
CROSP: 80868
Prótese e Implante

Dra. Ana Lúcia P. Lopes
Pediatria • Clínica Geral
Responsável técnica

Todas as idades e necessidades  •  Atendemos todas as especialidades

Av. João Paulo Ablas 1689, sala 5 - Jd. da Glória - Km 23.5 Rod. Raposo Tavares
Próx. Colégio Rio Branco • Kartódromo • Supergalo
 

www.totalden.com.br

esacesso a deficientestacionamento no local E

Responsável Técnico: Dra. Ana Lucia P. Lopes Araújo CROSP: 89892 - CROSP estab.: 10367

Tel.: 4617-4610

TOTAL DEN ODONTOLOGIApsicologia

Crianças - Adolescentes - Adultos 

Granja Viana - Higienópolis 

 9197-5274 / 3459-9529
R. José Félix de Oliveira, 1270  Cj. 208

Roseli Di Mauro

Rua Tapes, 34  • Atelier da Granja • Tel.: 4612.7771 • 9611.9880

Psicóloga CRP 06/31865-8
24 anos de experiência

Criança • Adulto 
Casal • Família

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 & Ortossistêmica com 

formação em Medicina Antienvelhecimento • Homotoxicologia • Cardiologia

Adultos e Casais • Psicoterapia Breve
Orientação Vocacional • Orientação de Pais e de Casais

Ssmaia Abdul • Psicóloga e Terapeuta Narrativa
CRP 06/60674

(11) 4702.4838 / (11) 9770.2616
R. São Francisco, 186 - Granja Viana - www.historiasquetransformam.com.br

Psicoterapia Breve

Histórias que
Transformam

Psicoterapia para adultos e crianças
Débora Rocha CRP 06/104051 • cel. 7179-5395

Marli Xavier CRP 06/103112 • cel. 9134-9442
Av. Prof. José Manoel Pedroso,1707ª • Sala 6

Cotia - em frente ao Fórum de Cotia



Dra. Karina Reina - CROSP 58022a
OdontOdont • Profª.  Implante e Prótese. 

• Diretora da Assoc. Bras. Analgesia e sedação.
• Trate seus dentes sem medo e sem dor.

R. Gen. Fernando V.C. Albuquerque, 01 (ao lado do Col. Rio Branco) Tel.: 4612-1375

Paola Carina Del Giudice Garofalo • Clínica Geral
• Endodontia
• Implante

Fone: 4702-1018 / 7738-7691
Av. São Camilo, 980 - conj. 10 - Granja Viana

Especialista em Prótese Dentária CROSP 43916

fisioterapia / pilates

Rua José Félix de Oliveira, 1401 sl. 10 e 11 Granja Viana - Fone:  4777.9311 e 9545.9106

• Fisioterapia Ortopédica/ Neurológica
• R.P.G. ( reeducação postural global)

• Stúdio de Pilates (equipamentos e solo)

• Isostretching ( a ginástica da coluna)

Crefito 3 2578-F

Pós-graduada em Fisiologia do
Exercício pela UNIFESP-EPM

Aulas com Fisioterapeuta, 
individuais ou grupo (3 alunos máx.)
Avaliação postural e aula
experimental gratuita.

www.villapilates.com.br
villapilates@villapilates.com.br

R. José Felix de Oliveira, 359 • salas 204/5 
Galeria Villa Fenix  •  4702-0627

Preços promocionais.

nutrição

ENTRE EM FORMA COMENDO BEM
Personal Diet, Dra Sandra Maria, nutricionista

CRN3SP-28349  •  Celular:(011)77548957

Shiatsu Luiza Sato
Mais de 30 anos de tradição em massagem

Shiatsu, Reflexologia, RPG, IsoStretching, 
Dren. Linfática, Massagem Modeladora, 
Bamboo Terapia, Pedras Quentes, Ofurô, 
Alongamento Terapêutico, Fisioterapia.

Todas as massagens são realizadas 
por �sioterapeutas. Sinta a diferença!

Av.  S. Camilo, 384 F. 4612 4530 / 4612 5227

terapias complementares

Fone: 4702.4838   www.espacointegracao.com.br

Psicologia - Psicopedagogia - Coaching
      Arteterapia - Respiração - Meditação 

Hidroterapia -Terapias Aquaticas - Locação de salas
8 anos na Granja Viana!

urologia

NUTRICIONISTA CLÍNICA FUNCIONAL 
Dra. Alessandra Sarmento - CRN: 22037

www.vitalitanutricao.com.br

Unid. SP: Rua Bento de Andrade 121 
Jd. Paulista - São Paulo - SP - Tel: 3884-8984

Unid. Granja: Rua José Félix de Oliveira 359 - sl. 101
Granja Viana - Cotia - Tel: 4612-9849

AGORA NA GRANJA O MELHOR DA NUTRIÇÃO FUNCIONAL AO SEU ALCANCE!

Rua Mazel, 254 – G.Vianna – tel. 4612-0514

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

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

fonoaudiologia

ADQUIRA UM PLANO* COM 6 SESSÕES
DE MASSAGEM POR APENAS R$ 150,00

E GANHE 1 PLANO* PARA SUA MÃE

Massagem ao Alcance de Todos
Drenagem Linfática, Modeladora, 

Massoterapia, Ventosaterapia, 
Bamboo Terapia, Quiropraxia. 

* plano feminino
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educação

Educação Infantil
  (a partir de 4 anos de idade)      
  Ensino Fundamental

       Ensino Médio

4612.2255
www.egv.com.br 
escoladagranja@egv.com.br
 

VISITE
NOSSO

SITE

Matrículas 

abertas

2011

Estr. Fernando Nobre – Cond. Beverly Hills Comercial – Jandira
(Pegar a Estr. Fernando Nobre no 28,5 km da Raposo Tavares sentido Cotia e andar 5,5 Km)

Berçário e Educação Infantil
Tel: 4206-1963 e 4618-1296
www.bosquedasletras.com.br



Sob Direção de Angela Cristina Bocchile Berçário - Educação Infantil
Fundamental I

• 5000 m2;

• Sistema Jean Piaget
  de ensino;
• Inclusos: Artes, Capoeira,
  Pet Ação, Educação Física, Música e
  Yoga a partir dos 5 anos;
• Inglês 2 aulas diárias a partir do maternal
• Opcional: Natação, Ballet e Futebol

Fone: 4612-4221 • www.docegeracao.com.br
Estr. Fernando Nobre, 1.897 – Km 28,5 Raposo Tavares

curso

Tel.: 11 4243-4033 / 9957-2008
Site: www.agenciadolar.com.br   e-mail: contato@agenciadolar.com.br

Cadastro de currículos: curriculum@agenciadolar.com.br

Segurança na contratação de todo o tipo de mão de obra doméstica, 
checagem de referências anteriores dos candidatos, antecedentes criminais 
e per�l psicológico. Na nossa agência, o cliente de�ne o per�l da mão de 
obra a ser contratada e levamos o candidato para entrevista até o nosso 
cliente. Seja no local de trabalho, em casa, num café, a Do Lar vai até você.

Agência de serviços domésticos

serviço

O melhor custo benefício e o 
mais potente do mercado!

Os aquecedores Rossi Torch
permitem o uso de ambientes

externos em pleno inverno.
Com conforto e segurança

nos dias mais frios.
Projetos e instalações personalizados.

Fazemos também projetos de 
aquecimento �xo para varandas, bares, 

restaurantes e outros ambientes.

Aquecedores de ambiente
Rossi Torch

Informações pelos telefones
4241-4390 / 8123-7300
www.rossitorch.com.br
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• Aterros, Escavações 
e Demolições
• Limpeza de Terrenos
• Locação de Maqui-
nas e caminhões
• Remoção de Terra

Grama direto da fazenda.
Serviços de implantação de 
jardim, gramas, esmeralda, 
São Carlos, batatais, terra 

adubada, plantas ornamentais, 
poda e corte de árvores

Paisagismo e terraplenagem

LM

Fone: 9666-3109 / 78863698 Nextel: 9*21217     
e-mail: lupercio.milanesi@terra.com.br

TERRAPLENAGEM

Pro�ssionais com mais de 20 anos de experiência. Graduados, mestres
e doutores pela Faculdade de Direito da USP.

Telefax (55 11) 4617-4581 • cva.adv@terra.com.br
R. José Félix de Oliveira, 828 - Cj 11 - Granja Viana - Cotia - SP

Mais de 10 anos de experiência na construção civil de alto 
padrão de obras residenciais, corporativas e comerciais.

São Paulo – Faria Lima, 1478 • 1o. andar • 2626.0010
Filial Granja Viana – Av. São Camilo, 1003 • 3o. andar • 2626.4787 / 4702.0892

Residencial Corporativo Comercial

C O N S T R U T O R A

R. José Felix de Oliveira, 834 - sl. 02
www.advocaciaag.com.br

Tel.: (11) 4702-3024



decoração

Tel:  11 4702 8547 - interiori.casa@terra.com.br 
Av. José Giorgi, 1181 sl 14 - Granja Viana

• Vinílicos e Texturizados
• Modernos e Contemporâneos
• Clássicos e Rústicos  
• Palha Natural e Sintética
• Fibra de Vidro e Mica

PAPÉIS DE PAREDE IMPORTADOS

Confira nova

coleção 2011!!!

Tel:  4702 8547 • 8852-6470 
interiori.casa@terra.com.br

Av. José Giorgi, 1181 sl 14 - Granja Viana

• Cortinas e Persianas Trilho Suisso®

• Tecidos Tecdec • Almofadas • Tapeçaria

• Papéis de Parede • Adesivos Decorativos

• Tapetes Naturais e Sintéticos 

®

Nova lin
ha

de m
oto

riz
adas

INN DECOR
By Iranice

Organização e 
decoração de 

eventos.

Tels.: (11) 4153-6511     
(11) 9453-4455

Agora também no
Shopping Granja Vianna, lj. 103-A
Tel.: 4613-6612

estética

agende seu horário 
Tel: 4614 3569 - Estr. do Capuava, 4550

•Unhas decoradas em 3D
• Hidratação dos pés e
das mãos com parafina
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delivery

Qualidade incomparável 
a um preço que você não 

acredita!

Estrada da Capuava, 448 - Lj 05 - Tel.: 4612.3772
Aceitamos todos os cartões • Estacionamento no Local

• Massas 
• Saladas 
• Sopas 

• Parmegianas
• Berinjelas Recheadas

• Polpetas 
• Risotos 

• Strogonoff

Moqueca de 
Camarão

 Camarão ao
Catupiri

3ª e 4ª das 11:30 as 16:00
5ª, 6ª e Sáb. das 11:30 as 23:00 / Dom. até 21:00

Strogono� de 
Camarão

O melhor da
culinária japonesa
na Granja Viana!

Venha saborear nosso rodízio

Av. São Camilo, 1530 - Tel.: 4169.1028 - Estac. c/ manobrista grátis

Chocolates Importados
e Nacionais. 

Grande variedade em 
confeitos, diets e kits 

especiais para presentes.

Rua José Félix de Oliveira, 928 - loja 6 - Pátio Viana II - Granja Viana - Tel: 4612-8534
 www.dolcevitacioccolatiere.com.br   /  contato@dolcevitacioccolatiere.com.br

gastronomia

Você merece o melhor!

Tel.: 4612-3661

Revista

Feliz dia
das Maes!



"Projetos integrados de arquitetura, interiores e paisagismo."
4702-2413 e 9654-0232

dcg.arquitetura@gmail.com  •  www.arteplastica.com/debora

ESCOLA LIÇÃO DE CASA 
Aulas de reforço em todas as 

disciplinas, com nova
metodologia de ensino. 

Reserve uma vaga para seu �lho.
4206.0776 / 7206.1474 / 9574.5562 Advocacia

Cível - Família e Sucessões
Condominial - Previdenciário - Imobiliário 

Vera Regina Volpini Zanandrea
Edna Silva e Silva

Fones: 4777-1194 / 4777-0807
sz.advocacia@terra.com.br

Aulas de Frances - Prof. Pedagoga
Particulares, grupos.

Sandra Catrouxo - 4614.8006.
sandracatrouxo@hotmail.com

Caligrafia Artística
Convites, diplomas, pergaminhos, etc.

Nicolino - Tel: 4702.4169

Orgãos Eletrônicos - Especialista em 
todas as marcas e modelos: Minami, 

Gambitt, Tokai, Organist e outras. 35 anos 
no mercado. Conserto, compra e venda. 

Consulte-nos: 3605.5221 e 9792.0432 
Antonio ou Marcos

Problemas com seu computador ?? 
Internet, Wirelles, Roteadores Windows, 
Formatação, Instalação, Correio, O�ce, 

Backup, Reemoção de virus, Vacinas,   
Cavalo de troia, Spywares, Malvares, Etc
Me ligue, Analista Marcos 9792-0432 e 
3605-5221, atendo em sua residencia.

PERSIANAS E JANELAS SP
Conserto, lavagem e reforma em 

geral. Troca de correia, molas, cabo de 
aço, motorização, rodízios de portas e 
janelas. Orçamento s/compromisso.

3435-1540/8576-8370/7404-3151

Ana Guirau - Estética Avançada 
Tratamentos corporais completos 

com aparelhagem de última geração. 
Pacotes a partir de R$ 100,00 mensais. 

Avaliação Gratuita.

MATEMÁTICA
Aulas Particulares

Fundamental / Médio / Superior
Pós-Graduação / MBA / HP12C

Cálculo / Estatística / Mat. Financeira
Luiz: 9900.5032

Aulas particulares e em empresas.
CURSO ACELERADO EM 1 ANO

Fone: (11) 4612-2628 - Alcira
17 anos lecionando no Brasil

ESPANHOL

Mão de obra especializada em 
construção e reforma
Tel.: 8337-2200 - Fábio

CLASSIFICADOS

cursos

oportunidades

serviços

ROCCA DEDETIZADORA

Controle de pragas urbanas
baratas - ratos - formigas - cupim

Pro�ssionais altamente quali�cados
4702-4348 / 7811-5909

www.dedetizadorarocca.com.br

Aula particular.
Alfabetização e ensino fundamental.

4702-7825 / 9123-6546

WE NEED TEACHERS FOR KIDS 
AND TEENS

Would you like to be part of our 
team? Apply sending your CV to 

granja@redballoon.com.br and 
you may become a Red Balloon 

teacher this year! 
Red Balloon Granja Viana

Av. São Camilo, 620. Tel. 4612-8040.

Representante Comercial
Com veículo próprio

Currículo para
revistacircuito@revistacircuito.com

Imobiliária Estilo & Negócios
Admite corretores

credenciados ou estagiando
11 4617 8585

HOME ORGANIZER
Organização de residências e escritórios 

Assessoria em Mudanças e
Pequenas Reformas

Paula Damaa Garcia - pauladamaa@gmail.com
11.4777-9932 / 7227-8240

Procuro pro�ssional p/ dividir 
períodos no consultório
Granja Viana 4777-1424.

MEGAHAIR
Pro�ssional experiente, atendimento em 
domicílio. Fones: 4612-0239 / 7133-2946

RESIDENCIAL VISTA VERDE
Ultima Torre! Aproveite!

Aptos. 2 dorms. Com varanda e 
bosque privativo1 ou 2 vagas 

57m2. Parcelas a partir de R$ 299,00. 
Rua São Vicente, 1.071

Cotia km 30 da Raposo Tavares.    

Tel.: 3077-0777
www.noxx.com.br 

CRECI 20426-J

Vendo título do SPFC
R$4.000 (à vista) + taxa de 

transferência, para o clube, no 
valor em 5 X R$1.000. 

Mensalidade de R$185 para o 
casal e R$46 por dependente.

Tel:7333-2411 com Kelly

Rua Padre Jacomé de Queiroz, 296 - Butantã

Fones: (11) 3781-9808 / (11) 3782-8188
(11) 7734-9497  ID 55* 100*18776

• Portas • Portões • Vitraux
• Fechamento de área • Box
• Vidros temperados
• Abrigo: Água, Luz e Gás
• Vidraçaria em geral

vidrocantabrico@zipmail.com.br - cantabrico@terra.com.br

www.cantabrico.com.br

CANTÁBRICO
Esquadrias em Alumínio

EMF SOFTWARES
Soluções em TI, Websites, portais, hospedagem 
de sites, templates de anúncios, sistemas on line, 

Softwares, Consultoria... 

Profissionais altamente qualificados. 

www.emfti.com.br

Peça já seu orçamento.
(11) 3462-4219

SERVIÇOS DE MARCENARIA 
Armários • Closets • Cozinhas • Home Theaters, etc.

César – 9915.2708

Vendo casa em Cotia - Portão
3 dormitórios, copa, sala, 

cozinha (edícula quarto, sala e 
cozinha) garagem para 2 

carros, doc. ok
R$ 270.000,00.

Fone: 8128-5297 c/ Elcy



Marcio Baraldi e um dos cartunista mais criativos e produtivos do Brasil.Ja ga-
nhou 20 premios ao longo de sua carreira, incluindo dois Vladimir Herzog de 
Direitos Humanos.Tem 13 livros publicados ,alem de bonecos e um video-game 
de seus personagens.Visite seu site:www.marciobaraldi.com.br
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