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 Circuito Online
Nosso portal está  
de cara nova

 Por aqui
Cotia faz quatro 
pontos de cultura

 Astrologia
2019 é o ano de Marte

 Esporte
Atletas da região 
sobem no pódio

Flávia 
Lippi
Como a experiência de 
quase morte a fez 
renascer com mais 
serenidade



quase

1 milhão
de curtidores.
Alcance total de 80 milhões  
de pessoas por mês.  
Envolvimento acima de 8 milhões 
de pessoas por wmês com curtidas, 
comentários e compartilhamentos.

Instagram:   
6.308 seguidores.

Há 18 anos fazendo parte  da História da região.
Circulando com qualidade toda a hora, na porta 
da sua casa ou no toque da sua tela.

exemplares mensaIs:

28 mil distribuídos 
gratuitamente em mais de 150 
condomínios, porta a porta.

maIs De 

6 milhões  
de exemplares já circularam 
pela região. Cerca de 20 
milhões de leitores em 18 anos

300 mil
visualizações por mês 
no portal de notícias.

mÉDIa De 

95 mil
leitores por mês.

informa

conecta



Informações  
a toda hora,  
para toda  
a comunidade.

i m p r ess o. 
d i g i ta l . 
s o c i a l .

Vamos celebrar 
uma parceria de 

sucesso para 
o seu negócio? 

a circuito, 
conectada em 

todos os canais, 
é a mídia ideal 
para diVulgar 

sua marca.

registra

fomenta

identifica



Acomodar-se 
jamais
Começamos o ano entrevistando Flávia Lippi, jornalista que mora na 
Granja há mais de duas décadas e sempre caminhou com a Circuito em inúmeras 
parcerias, entre elas, a coluna mensal em que escrevia sobre sustentabilidade. 
Nos últimos dois anos, Flávia passou por momentos de grande tensão, pois 
após ter contraído dengue por três vezes e também chikungunya, acabou 
desenvolvendo a síndrome de Guillain-Barré. Esta síndrome é um distúrbio 
autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do 
sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes 
do corpo. Essa doença levou Flávia a uma experiência de quase morte e a deixou 
meses internada em um hospital. Porém, as fortes crises de dores e limitações, 
sequelas que ainda combate, não fizeram com que a jornalista deixasse de 
lado a força de viver. Seguiu firme em suas convicções espirituais e estilo de 
vida regrado, criando metas para recuperar as mazelas deixadas pela doença. 
Para os espiritualizados de plantão, que gostam de se conectar com as forças 
dos astros, confira nossa tradicional leitura astrológica. Joel Aleixo revela 
que Marte, que irá reger 2019, é o senhor das guerras e das transformações. 
Portanto o autoconhecimento, junto com o espírito de renovação, não deixará 
espaços para acomodações. 
A Circuito também segue em transformação, em todos os canais, estamos sem-
pre em busca da melhor forma de nos conectarmos à comunidade. Interação 
é o nosso combustível e, para ampliar essa ação, repaginamos nosso portal de 
notícias. Com uma equipe de jornalistas antenada e regional, garimpamos os 
principais acontecimentos. Digitalizamos nosso acervo para compartilhar 
com vocês, internautas, que a partir de agora poderão ter acesso aos 18 anos 
de notícias da região por meio de uma pesquisa detalhada. Não poderíamos 
deixar de dar destaque para os melhores serviços que a cidade oferece, com 
um espaço exclusivo na seção “Circuito Comercial”, ficará fácil e prático en-
contrar centenas de especialidades que o auxiliarão no dia a dia. Navegue com 
a gente nesta rede que liga interesses para uma vida melhor em nosso bairro 
e município. Contamos com seu prestígio, vamos juntos. 
Ótima leitura.
 

Gabriela NapolitaNo aloNso 
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Paulo Pompeo

circuLação

Granja Viana, Raposo Tavares do 
km 13 ao 45, Av. Politécnica, Villa 
São Francisco, Caucaia do Alto, 
Vargem Grande Paulista, Cotia

contato

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
Sl. 110A/111A – Granja Viana  
Cotia – SP CEP: 06709-015  
Tel.: 4702-3936   w99500-6086

A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
responsabilidade de seus autores.



Faça Direito.
Faça RIO BRANCO
na GRANJA.

  Qualidade    
        Rio Branco

 Autoridade
     no assunto
Corpo docente formado

por mestres, doutores, juízes, 
desembargadores, promotores,

Contribuição 
Social  

Convênio com o poder 
judiciário para atendimento 

em ações sociais.

Aprenda  
          praticando

Núcleo de Prática 
Jurídica.

Cursos bem posicionados 
no Enade, com excelente 
avaliação pelo MEC, Guia do  
    Estudante e Exame
         da OAB.  

delegados e advogados  
     renomados.

Administração
Relações Internacionais
Sistemas de Informação

R$ 799,00

R$ 972,00

R$ 799,00

Gestão Comercial
Gestão de RH
Marketing

R$ 615,00

R$ 615,00

R$ 615,00

Graduação em 2 anosGraduação

Bolsa Granja Vianna
Curso de direito - R$ 948,00

 

*

*Valores de mensalidades de 2019. As bolsas não são cumulativas, o aluno deve optar por um dos modelos oferecidos.
Valores válidos para os cursos presenciais. Consulte modalidade EAD. Sujeito a formação de turmas.

Faculdades
Integradas

Transporte gratuito, consulte itinerários no site.

•  

 

  
•

VE
STIBULAR 

INSCRIÇÕES GRATUIT
AS

facebook.com/curtariobrancofac

Campus Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
Granja Vianna - Cotia - SP 

www.riobrancofac.edu.br
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do papeL
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

 #suAvoznAcircuito 

Buraco de estimação

Infestação de insetos
Peço a interferência de vocês para 
que haja fumacê aqui na Via das Mag-
nólias, no Jardim Colibri 1. Ocorre 
que para construir condomínios ti-
raram árvores e, consequentemente, 
morreram predadores. Transforma-
ram minha rua em cidade e está cheia 
de insetos. Muitos pernilongos.
roberto moreira da silVa

circuito A Vigilância Ambiental da 
Secretaria de Saúde de Cotia informou, 
em nota à redação, que a nebulização não 
é realizada em caráter preventivo, somente 
em caso de transmissão das doenças 
dengue, zika e chikungunya, conforme 
preconizado pelo Ministério da Saúde. E 
de acordo com dados da Vigilância, não 
há, até o momento, notificação dessas 
doenças no referido bairro.

circuito 
amplia
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

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

facebook 
circuito 
facebook.

com/revis-
tacircuito/

f

whatsapp
circuito
(11)9 9500 

6086

w

whatsapp
circuito
(11)9 9500 

6086

w
ele é fiGura CoNstaNte e marCaNte no início da avenida Eid Man-
sur, entrada do Parque São George.  Resiste a sol, chuva, vento e tem-
pestade. Muda só de visual para chamar a atenção dos motoristas. Às 
vezes, um galho ou um cone; às vezes, não usa nada e haja suspensão! 
Agora, está envolto em pallets. Ficou chique, hein?
sonia marques

circuito O assunto do “buraco de estimação dos moradores do 
Parque São George” tomou conta das redes sociais, até o prefeito da 
cidade Rogério Franco entrou no circuito e fez comentários nos posts de 
reclamação. A equipe de Obras da Prefeitura de Cotia esteve no local, 
providenciando o reparo. Mas para alegria dos mecânicos do bairro e 
tristeza dos moradores, o buraco voltou dias depois. De acordo com o 
secretário Rodrigo Dantas, a competência é da Sabesp, pois pelo local 
passa uma rede rompida, deixando o solo úmido e contribuindo para 
o asfalto ceder. A Sabesp foi acionada, providenciou o reparo e, até o 
fechamento da edição, parece que o problema estava resolvido.

Sem calçada
Na estrada do Capuava, na altura do 
número 2990, não há calçada, obri-
gando os pedestres a caminhar no 
meio da rua entre os carros, expon-
do-se ao risco de atropelamento. Vá-
rios acidentes já ocorreram.
sandra aliberti

circuito A Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos de Cotia informou 
que está notificando os proprietários 
dos imóveis para que providenciem a 
construção das calçadas. Caso não o 
façam, serão multados e a prefeitura 
providenciará a construção do passeio e 
lançará o custo no carnê de IPTU.
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muito Além do pApel 8

Revista Circuito lança novo 
portal de notícias, mais 
dinâmico, funcional e interativo.

 #circuitoonline 

Nova ideNtidade:  
portal da circuito de cara Nova

pare por um miNuto e olhe ao seu redor. Enquanto você 
lê esta reportagem, alguém ao seu lado deve estar com um 
celular na mão, não é mesmo? As pessoas estão conectadas, 
recebendo e enviando informações a todo o momento. Elas 
esperam que toda informação esteja presente, sempre que for 
pesquisada, e quanto mais informação concreta existir, mais 
ela será compartilhada. O mundo está conectado.
Foi em 2002 que, já prevendo as mudanças tecnológicas que es-
tavam por vir, criamos o nosso site. Ainda tímido, era apenas 
uma extensão do impresso. Ao longo do tempo, fomos perce-
bendo que podíamos ir além. Passamos a trazer notícias exclu-
sivas e instantâneas. O site foi crescendo e transformou-se em 
um portal de notícias. Aprimoramos a tecnologia e, ao atingir 
a maioridade, buscamos um novo projeto visual e novas fer-
ramentas para maior interação com nosso leitor. Em maio, foi 
a vez da revista impressa. E em dezembro, nosso novo portal.
Quem navegou por lá nestas últimas semanas, percebeu que o 
nosso ambiente virtual está mais moderno e prático. Mantive-
mos algumas seções e adicionamos muitas, muitas novidades 
e funcionalidades. O resultado é um veículo de comunicação 
moderno, que tem o objetivo de integrar todos os canais que a 
Circuito dispõe, interagindo, cada dia mais, com a comunida-
de. Nós estamos muito além do papel...

conectAdo
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 
WhatsApp... a Circuito está conectada com 
o leitor em todos os canais. E com a nova 
identidade visual do site, nossas mídias sociais 
estão ainda mais evidentes. É possível até iniciar 
um bate-papo, via WhatsApp, com a gente, com 
apenas um clique  de botão.

prepArAndo-se pArA o futuro
Sabe aquele site que você abre no celular e a tela até 
fica ajustada, mas com letras tão pequenas que você 

precisa usar o zoom para ler? Então, esse não é um 
site responsivo. Mas o nosso é! Ele foi projetado para 

se ajustar perfeitamente a qualquer 
resolução de forma harmônica. Note: 

aqui, falamos de diferentes resoluções, 
e não equipamentos. Ou seja, não 

importa qual meio, o layout irá 
adaptar-se à sua resolução. Esta 

ferramenta deixou nosso site pronto 
para qualquer dispositivo, mesmo 

os que ainda não existam. Estamos 
preparados para o futuro!
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Espaço exclusivo 
para nossos leitores 
enviarem cartas, 
alertas, denúncias e 
histórias.

Nossa equipe de 
jornalismo está na 
rua, atenta a tudo 
o que acontece 
na nossa região, 
trazendo notícias 
exclusivas.

Às sextas-feiras, 
publicamos uma 
agenda para você 
curtir o fim de 
semana na região. 
Tem dicas para todos 
os gostos, de cultura 
à gastronomia, 
para escolher e se 
divertir!

soBre o Nosso 
portal

Colunistas

circuito comerciAl
Um completo guia de 

serviços da região, separados 
por segmentos e regiões 
geográficas. E mais: um 

mapa interativo te ajuda na 
localização e a traçar uma 

rota de maneira simples até o 
serviço desejado. Facilidade 

para quem busca e, também, 
para quem oferece o serviço.

trocA segurA de 
informAções
Privacidade e 
segurança. Garantimos 
isso aos nossos 
internautas, com a 
adoção do Secure 
Sockets Layer (SSL). 
Esse protocolo é uma 
poderosa barreira 
de segurança, pois 
cifra as informações, 
reconhece os 
envolvidos no processo 
de comunicação e 
evita que terceiros 
interceptem esses 
dados. Além de tornar 
seguro o tráfego, o uso 
do HTTPS também 
contribui para melhor 
ranqueamento no 
Google. 

Acervo
Quem foi destaque em 2000? Como era 
a Raposo Tavares antes da duplicação? 
Quando o Rodoanel Trecho Oeste foi 
inaugurado? O trânsito da avenida São 
Camilo sempre foi caótico? Estas e outras 
perguntas podem ser respondidas no nosso 
acervo. Basta navegar pelas páginas de 
nossas edições desde o lançamento do então 
Jornal Circuito da Informação, em abril de 
2000. Todas estão lá no nosso portal.

Enófilo, publicitário, palestrante 
e jurado de concursos nacionais 
e internacionais, Didu Russo es-
creveu o livro Nem leigo, nem 
expert, fundou a Confraria dos 
Sommeliers, é apresentador do 
Wine Actors e escreve para mui-
tas revistas do segmento. Seu 
canal “Vino & Vinil”, no nosso 
portal, vai trazer conversas e en-
contros com produtores, enólo-
gos e importadores, degustações, 
tendências do mercado, regiões 
produtoras, vivências e dicas de 
harmonização. Será a companhia 
perfeita para você saber mais e 
ter outra visão sobre os vinhos.

Com 16 anos, ela saiu da 
Granja para ganhar, não 
só o mundo, mas segui-
dores nas redes sociais. 
Layla Foz começou com o 
blog “Aos Olhos de Quem 
Vê” e hoje mantém um 
canal sobre lifestyle no 
Instagram, com 138 mil 
seguidores, e o site Call-
MeLayla. Mora no Ha-
vaí e viaja pelos quatro 
cantos do mundo. E na 
coluna “Diário de Bordo” 
conta um pouco de suas 
experiências turísticas e 
culturais. 

Memórias da região: é so-
bre este tema que a colu-
na do historiador Marcos 
Roberto Bueno Martinez 
vai tratar quinzenalmen-
te. Professor Marcão, 
como é carinhosamente 
conhecido, tem conhe-
cimento de causa: foi o 
organizador do projeto 
Conhecendo Cotia que 
levava jovens de escolas 
da cidade aos pontos his-
tóricos do município. Ele 
também é autor do livro 
Cotia: Memória & Ima-
gem. 



cidadão
Selo

#linacircuito #selocidadao #circuitocidadania #souengajado #circuitocomunidade

Empresas, pessoas 
e iniciativas que  
são protagonistas 
da solidariedade

era Fim de setembro quando alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio 
Sidarta, junto com seus colegas de ensino médio, embarcaram para a tradicional 
viagem de voluturismo. Em vez de um passeio de formatura tradicional, os estu-
dantes se envolvem em ações de voluntariado e turismo.
Esse é o Projeto Andoriar. Tudo começou em 2015, quando os alunos decidiram por 
esse modelo de viagem de formatura colocando em prática os valores aprendidos 
na escola. “Compreendemos que a escola precisa resgatar o valor da coletivida-
de, desenvolver o olhar mais amplo do aluno e, nesse cenário, surgem ações de 
voluntariado”, afirma a orientadora educacional Beatriz Carvalho. E a diretora 
administrativa Maria Aparecida Schleier completa: “Assim como as andorinhas, 
nossos estudantes voam juntos em revoada levando coisas boas para outras bandas”.
O destino do último ano foi uma comunidade ribeirinha da Vila Cuiabá-Mirim, em 
Cuiabá (MT). Um grupo de 67 alunos realizou as seguintes ações: construção do par-
que, atendimento na área de saúde (consultas individuais com uma médica parceira e 
triagem de diabetes e hipertensão), oficinas de contação de histórias, oficina de libras 
e montagem de uma biblioteca com 400 títulos.
Enquanto as ações se desenrolavam no Pantanal, um grupo de 23 alunos realizava ini-
ciativas na EM Edith dos Santos Silva, no Jardim Pioneira, em Cotia. Entre elas, contação 
de histórias para estimular o apreço pela leitura, a instalação de painéis sensoriais e 
motores para estimular o tato e o movimento das crianças e a pintura da fachada. 

escola tamBém pode  
eNsiNar a ser voluNtário

Medita Cotia
A campanha Medita Cotia é uma iniciati-
va da Comunidade da Mensagem de Silo. 
O grupo se reúne, semanalmente, com 
o intuito de estender pontes de comuni-
cação entre os seres humanos, gerando 
espaços para expressão dos melhores sen-
timentos, por meio da aprendizagem da 
não violência. “Queremos mostrar que a 
meditação pode ser praticada por todas as 
pessoas, por meio de métodos simples, con-
tribuindo para a edificação de uma cultura 
de paz e não violência”, explica Fernando 
Suárez, um dos idealizadores da proposta. 
As ações começaram em 4 de maio de 
2018 e terminarão em 4 de maio de 2019, 
em homenagem aos 50 anos do primeiro 
ato público do pensador latino-america-
no Silo e seu discurso “A Cura do Sofri-
mento”. Em outubro, a iniciativa culminou 
com a Semana da Não Violência, instituída 
na cidade de Cotia pela Lei nº 1.528 que, 
agora em 2019, completa dez anos.
A campanha já chegou às escolas e espera 
percorrer, em breve, outras organiza-
ções, coletivos, universidades, hospitais, 
empresas e mais moradores da região. 
“Neste mundo cujas sociedades se mundia-
lizam velozmente, em que andamos a mil por 
hora, mas esquecidos de viver o presente, 
sempre preocupados com o futuro, será 
precisamente essa experiência renovada 
de contato interno que poderá propiciar 
avanço no diálogo, no reconhecimento e no 
encontro entre as pessoas”, finalizou Suárez.

serviço 

Os encontros ocorrem aos sábados, das 16h às 18h, e no 

terceiro domingo de cada mês das 10h às 18h, no Centro 

de Estudo e Reflexão Parque Caucaia (rua Katoji Sogabe, 

195 – Caucaia do Alto). A partir de fevereiro, acontece-

rão também no Centro Cultural de Caucaia do Alto (rua 

José Lopes Neto, 320 – Caucaia do Alto), às quartas-fei-

ras, das 17h30 às 19h. Nestes encontros, são realizadas 

práticas de meditação guiada, contato com a Força e 

a Paz interior, por meio de cerimônias e estudos sobre 

temas existenciais. Mais informações com Fernan-

do, tel. 98579-0056, ou com Beatriz, tel. 4206-3687.





por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

parque imigrantes

de um Lado, bugios e manacás-da-serra; do outro, bromélias e antas. À frente, 
rodovia Imigrantes; atrás, Mata Atlântica. Assim é a visão da passarela que se tem a 
9 metros de altura, no topo do recém-inaugurado Parque Ecológico dos Imigrantes. 
Localizado às margens da rodovia dos Imigrantes, ocupa uma área de 484 mil metros 
de Mata Atlântica e segue a orientação japonesa do mottainai, postura favorável à 
preservação ambiental e contrária ao desperdício. Conta com trilhas, bondinho em 
meio à Mata Atlântica e museu.

Diferenciais
O Parque Ecológico Imigrantes está localizado em um dos biomas mais ricos: a 

Mata Atlântica. Por abrigar grande diversidade de fauna e flora, é considerada Pa-
trimônio Nacional do Brasil pela Constituição Federal. Acessibilidade e inclusão dos 
visitantes com deficiência e mobilidade reduzida, com rampas de acesso e recursos 
eletrônicos. O espaço também é adaptado para deficientes visuais. O parque conta 
com seis trilhas, onde são priorizados aspectos como pontos de beleza cênica e curio-
sidades da flora ou da história de interferência antrópica (ações do homem). A passarela 
elevada – principal local de circulação de pessoas pelo parque – que sobrevoa a floresta 
em meio à copa das árvores foi construída com a utilização da madeira plástica.

serviço 
O parque está localizado na rodovia dos Imigrantes, 650, em São 

Bernardo do Campo. As visitas são gratuitas e monitoradas. Para isso, 

é preciso agendamento pelo site parqueecologicoimigrantes.org.br.

Olhar sobre o verde
Prefeitura e Rede Globo realizaram o 
Verdejando em Carapicuíba. O projeto 
ocorreu na Cohab 2 e contou com 
a participação de alunos da Escola 
Municipal Argeu Silveira Bueno, inte-
grantes do programa Jepoe, moradores 
da comunidade e a equipe da Secre-
taria do Meio Ambiente. O “Verdejan-
do” contribuiu com o trabalho desen-
volvido pelo projeto da comunidade 
local “Ressavanar”, em busca da pre-
servação de uma área de transição 
entre a Mata Atlântica e o Cerrado, que 
ganhou, além do plantio coletivo e de 
oficinas de reconhecimento de biomas, 
um pequeno lago abastecido por uma 
nascente desperdiçada na sarjeta. 
Foram plantadas mais de 250 mudas.
Já no dia 9 de dezembro, voluntários 
plantaram 2 mil mudas de árvores 
nativas no Parque Villa-Lobos, na 
capital paulista. “Há pouco mais de 
seis anos, juntei-me a plantadores 
de árvores em São Paulo. O objetivo 
era único: resgatar a flora brasilei-
ra! Instigamos a germinar raridades, a 
descobrir novas espécies, a trabalhar 
duro por prazer e a defender o que é 
brasileiro e nativo”, explicou Salvador 
Campos, um dos participantes dos 
plantios voluntários de São Paulo.

Um centro de estudos da Mata Atlântica com 
experiências reais, digitais e sensoriais. 

canal circuito 

Vídeo do Verdejando em Carapicuíba: 
youtu.be/hcbtLLtnC8M

Vídeo da ação no Parque Villa-Lobos: 
youtu.be/PAawW61buXQ



Hortifruti
Açougue
Peixaria
Aves

Rotisseria
Laticínios

Venha conhecer nossa estrutura completa!

Visite o mercado municipal de Cotia
Amplo estacionamento 
gratuito com segurançaUNIDADE COTIA

Rod. Raposo Tavares, km 32 
Tel: 4703-7198

Unidade Granja Viana
Rua Ushima Kira, 15 

Tel: 4613-2100

Visite o mercado municipal de CotiaVisite o mercado municipal de Cotia

26 anos26 anos

Sacolão Simples.indd   59 12/21/18   10:07 AM
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Entre as emendas 
confirmadas para 
Cotia está uma de  
R$ 2 milhões, do 
deputado Roberto de 
Lucena, para a área da 
Saúde. O deputado Eli 
Corrêa Filho também 
confirmou  
R$ 4 milhões para o 
setor, além de  
R$ 1 milhão para 
infraestrutura. Já o 
deputado Jorge Tadeu 
Mudalen se 
comprometeu com a 
indicação de  
R$ 3 milhões para 
auxiliar em projetos 
da área da saúde e da 
infraestrutura, 
enquanto emenda do 
deputado Herculano 
Passos, no valor de  
R$ 9 milhões, vai ser 
destinada para obras 
de infraestrutura, 
saúde e para a 
construção de um 
teatro municipal.

24  
milhões  

em recursos 
federais

Mais segurança
a seCretaria de segurança de Cotia 
deve adotar, em breve, as Câmeras OCR 
(reconhecimento óptico de caracteres), que 
leem as placas e fotografam as traseiras 
dos veículos, gerando um banco de dados 
com todos os carros que circulam pelo 
município. Serão utilizadas apenas para 
leituras de placas de veículos, não terão 
função de fiscalização administrativa, 
apenas para casos de possíveis crimes. Para 
tanto, a prefeitura deve fazer convênio 
com o Sistema Detecta, da Prodesp, que 

canal circuito 

Fomos conhecer  de perto como 
funciona a central de comunicação 
da Guarda Civil – Cecom de Cotia, 
que faz o monitoramento das ruas  
por meio dos totens instalados 
em locais estratégicos. Confira: 
revistacircuito.com/arquivos/42587

permitirá identificar, por exemplo, um 
veículo roubado ou identificado como 
sendo usado por sequestradores ou que 
tenha participado de roubos. Inicialmente, 
serão instaladas 12 câmeras nos limi-
tes neste ano e o aumento do efetivo da 
Guarda Municipal em, pelo menos, mais 
100 agentes. Atualmente são 386, média 
de um Guarda Civil para cada grupo de 
600 habitantes, o que coloca Cotia em um 
patamar alto quando comparada a outras 
grandes cidades. Já a vizinha Carapicuíba 

teve o aparato de segurança reforçado com 
cinco novas viaturas para a Polícia Militar. 
Os veículos já estão nas ruas contribuindo 
com as operações realizadas no município.

Carapicuíba tem  
nova Delegacia Seccional
O prédio da Delegacia Seccional de Carapicuíba estava em condições precárias e a cidade corria 
o risco de perder a Seccional para outro município da região. Mas agora, o equipamento de 
segurança está em novo endereço, em uma área de 800 m² pronto para atender a toda demanda.
Com o comando do delegado Dejar Gomes Neto, a Delegacia Seccional de Carapicuíba é respon-
sável por administrar as delegacias de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, 
Jandira, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista, somando 25 unidades de polícia judiciária a 
ela subordinada. Ao todo, 1.436.596 habitantes serão atendidos. O efetivo existente conta com 40 
funcionários, entre eles delegados de polícia, escrivães, investigadores, agentes de telecomuni-
cação, policiais, auxiliares de papiloscopista e oficial administrativo.

OperaçãO DelegaDa Da guarDa Municipal
Foi sancionada em Carapicuíba a Lei 3.551, que permite aos guardas ampliarem a jornada de 
trabalho nas ruas. “Com isso, vamos fazer operações de ronda da Guarda Civil Municipal nos 
pontos de ônibus para proporcionar mais segurança à população”, comentou o prefeito Marcos 
Neves. A atividade complementar será exercida fora da jornada normal de trabalho do servidor, 
em datas, locais, horários e eventos a serem designados pela Secretaria de Segurança Pública 
e Controle Urbano e não pode exceder 8 horas mensais.
Além disso, está em andamento o concurso público para o preenchimento de 30 novas vagas 
para Guarda Civil da cidade. 

serviço 
Delegacia Seccional de Carapicuíba 

Av. Deputado Emílio Carlos, 821 

Chácara Santa Terezinha 

Carapicuíba/SP 

Telefone: 4184-4576



(11) 4777-9604www.ortizbar.com.brortizbar

UM NOVO CONCEITO GASTRONÔMICO NA
REGIÃO DA GRANJA VIANA ESTÁ

ATRAINDO CADA VEZ 
MAIS CLIENTES

Venha conhecer esse novo ponto de encontro para 
todos que sabem aproveitar a boa arte e uma

culinária bem apurada

Bar   Restaurante   Pizzaria    Hamburgueria

Rodovia Raposo Tavares - KM 22 - Granja Viana (antigo Santo Mouro)

!

FAÇA SUA RESERVA:
(11) 95690-0420    
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cotia faz quatro pontos de cultura 
Quatro coletivos e entidades de Cotia se tornaram Pontos de Cultura 
reconhecidos pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo 
e pelo Ministério da Cultura. São eles: Sarau Poesia na Garagem,  
Sarau na Praça,  Instituto Gira-Sol e Projeto Âncora. “Há 23 anos 
a gente acredita que a cultura, a arte e a educação são os melhores 
meios de promover a transformação social. A cultura tem o dom 
de mudar o olhar das pessoas, é uma mudança interna e, através 
dessa mudança, muda também a sociedade”, argumentou Ana 
Paula Alcântara, representante do Projeto Âncora.      
Para o artista e agente mobilizador do edital, Alessandro Azeve-
do, ter esse reconhecimento de ponto de cultura é importante, 
pois passa a fazer parte de uma rede nacional que tem esse olhar 
sobre os trabalhadores da cultura e os movimentos culturais, em 
relação a comunidade. 
O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura 
e Lazer, Gilmar de Almeida, recebeu a notícia com ‘felicidade’, 
por fazer com que esses coletivos reconhecidos ganhem uma 
nova etapa na vida da cultura da cidade. “Temos, inicialmente, 
quatro Pontos reconhecidos pelo Ministério e pela Secretaria 
Estadual, mas poderemos ter outros e vamos trabalhar para isso. 

Isso valoriza demais a cultura da cidade”, afirmou.
Além dos grupos contemplados, o movimento Agita Quebrada, 
a Congada de São Benedito e o Cambula da Angola também con-
correram, mas tiveram problemas com a documentação.

pontos de cultura na região
A região contava com 29 Pontos de Cultura reconhecidos pelo 
Ministério da Cultura. Agora, outros 11 entraram para a lista, 
completando, desta forma, 40 Pontos. Embu e Osasco são as 
cidades com mais Pontos de Cultura, 16 e 14, respectivamente. 
Jandira conseguiu fazer seu primeiro Ponto de Cultura, com o 
Coletivo Ateliê Kcha. Vargem Grande Paulista também possui 
um ponto apenas, a Sociedade do Movimento dos Focolari. Já 
o município de Carapicuíba está com três pontos, o Centro de 
Educação e Formação de Carapicuíba, a Associação da Aldeia 
de Carapicuíba e a Abenaf, ONG que atua nas áreas educacional 
e cultural. Cotia, que tinha apenas um ponto reconhecido, a So-
ciedade Ecológica Verde Amarelo, agora conquistou mais quatro. 
Já os municípios de Itapevi e Barueri não têm Pontos de Cultura 
reconhecidos oficialmente. 

12ª ciDaDe eM urbanisMO
Cotia ocupou lugar de destaque no 
indicador “Urbanismo” do Ranking 
Connected Smart Cities, divulgado 
pela Urban Systems em parceria 
com a Sator. O estudo atribuiu 
nota 5,570 para a cidade, o que a 
colocou em 12ª na posição estadual 
e em 24ª na nacional. O município 
é o único da região a aparecer no 
ranking das 50 melhores notas do 
País neste indicador.

AcessAsp dA grAnjA viAnA é destAque
Um levantamento feito pela Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (Prodesp) mostrou que, mais uma vez, o posto de atendimento do 
AcessaSP da Granja Viana teve o melhor desempenho em todo o Estado. O posto 
obteve 104,25% de aproveitamento e rendimento e deixou para trás unidades em 
importantes cidades como Santos, em segundo lugar com 96,51% de aproveitamento, 
e até o da Biblioteca Municipal de São Paulo, com 94,15%.

serviço 
Em Cotia, a população conta com três postos do AcessaSP: Granja Viana, na avenida Eid 

Mansur, 793 – Parque São George; no Terminal Metropolitano, rua Katar Name, 151; e 

Poupatempo – avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Centro. Já em Carapicuíba são dois 

endereços: avenida Tâmara, 132 – Centro e Avenida Amazonas, 264 – Cohab II. Os postos 

funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Vista aérea do projeto 
Âncora, um dos quatro 

pontos de cultura de cotia



Seus filhos irão se surpreender com 
o ambiente épico, cheio de magia e com 
base em um sólido aprendizado.

Com mais de 1500 m2 de área construída 
e 5 mil metros de pura natureza preservada, 
a Escola Pitangueiras vai receber os alunos 
do Berçário ao Ensino Fundamental II, agora 
no Castelo Aragon.

AGORA SEUS FILHOS PODEM 
APRENDER DENTRO DE UM CASTELO!!!

AGENDE SUA VISITA!

(11) 47025252   (11) 962085225
Rua Felix de Oliveira, 267 - Granja Viana - Cotia/SP
www.escolapitangueiras.com.br

Inglês todos os 
dias, Natação, 

Judô, Ballet, 
Robótica, 

Xadrez, Música 
e muito mais...

AGORA SEUS FILHOS PODEM 
APRENDER DENTRO DE UM CASTELO!!!

Escola pitangueiras.indd   59 12/21/18   2:54 PM
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Cotia apresentou, no final de novembro, o Plano 
Municipal de Saneamento, que projeta ações 
para os próximos 20 anos.
Com mais de 400 páginas, o ducumento prevê o 
crescimento da cidade (que, no caso de Cotia, é 
proporcionalmente cinco vezes maior que todo 
o estado de São Paulo), apresentando possíveis 
indústrias que se instalarão por aqui, atividades 
que podem ser incorporadas, levantamento de 
obras, entre outras necessidades que podem 
surgir com o aumento da população. Contempla 
análises, propostas e definição das necessidades 
de investimento para universalização do acesso 
aos serviços básicos de saneamento e foi divi-
dido em três eixos: 1) Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário, 2) Limpeza Urbana e 
Manejo dos Resíduos Sólidos, e 3) Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas.
Ao menos, água não deve faltar pelos próximos 
20 anos, pois a cidade é produtora em abundân-
cia e abastecida por três sistemas – Alto Cotia, 
Guarapiranga e São Lourenço. O desafio mesmo 
é a despoluição do rio Cotia, o que já faz parte de 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre 

prefeitura e Sabesp com o Ministério Público.
O problema sério da cidade, de acordo com a 
responsável pelo estudo, a arquiteta Luciane 
Alegre, é a disposição final dos resíduos sólidos. 
A cidade não possui um local para descarte e 
gasta cerca de R$ 40 milhões por ano para dar 
fim ao lixo coletado. Este é o serviço que tem o 
maior custo da cidade.
Gestão e investimento são as palavras-chaves 
para o sucesso do Plano de Saneamento de Cotia. 
A previsão é de investimentos na ordem de R$ 87 
milhões, que estão inclusos na Parceria Público 
Privada (PPP) do Lixo. Para Luciane, lixo não 
é responsabilidade apenas da prefeitura. Por 
isso, defende a criação da “taxa do lixo”, como 
já ocorre em outras cidades. Toda vez que o 
tema entra na pauta gera muitas discussões e 
polêmicas. “A população deve pagar. Cada um de 
nós deve ser responsável pelo seu lixo”, defende.
O Plano de Saneamento agora precisa voltar 
para o Conselho do Meio Ambiente e, posterior-
mente ser aprovado pela Câmara Municipal, 
sancionado pelo prefeito Rogério Franco e 
finalmente tornar-se lei.

lixO DOMésticO é entrave na pOlítica De saneaMentO

componentes da chapa 1, 
liderada por mariana arteiro

prOgraMa nascentes 
recupera Matas ciliares
Proprietários de áreas rurais 
no município de Cotia já 
podem se inscrever no 
Programa Nascentes, 
desenvolvido pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
junto com a Fundação 
Florestal e o Conselho Gestor 
da Área de Proteção 
Ambiental Itupararanga 
(APA). O programa visa a 
recuperação de áreas e matas 
ciliares dos rios e nascentes 
que abastecem a Represa de 
Itupararanga. No território de 
Cotia, a APA está localizada no 
distrito de Caucaia do Alto.
A área cadastrada poderá ser 
selecionada para receber a 
restauração de matas ciliares e 
do entorno de nascentes, tudo 
financiado por empresas que 
precisam cumprir Termos de 
Compromisso de Recuperação 
Ambiental (TCRA’s).

HinO ObrigatóriO 
nas escOlas
Você sabia que o canto do Hino 
de Cotia tornou-se obrigatório 
nas escolas públicas do 
município? Sancionada em 
outubro, a Lei 2.042/2018 
determina que os hinos – à 
Bandeira e do Município 
– sejam entoados 
preferencialmente às 
segundas-feiras, com o 
hasteamento do Pavilhão 
Nacional.

serviço 
A Secretaria de Meio Ambiente e 

Agropecuária de Cotia (rua Jorge 

Caixe, 306 - Portão) é um dos locais 

do estado em que a inscrição pode 

ser feita. Para fazer o cadastro, é 

preciso agendamento. Mais 

informações: 4614-4014 

disputa acirrada
A advocacia paulista elegeu a Diretoria Secional, conselheiros secionais e federais, além 
de diretores da Caixa de Assistência dos Advogados (Caasp) e Subseções da OAB/SP, para o 
triênio 2019/2021. 
Em Cotia, Mariana Arteiro, da chapa 1, foi eleita presidente da Ordem dos Advogados de Cotia 
e tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. “O resultado dessa eleição foi uma 
quebra de paradigmas e um reflexo daquilo que propusemos ao longo da campanha: redução 
das desigualdades na advocacia, fortalecimento e união da classe, pois, pela primeira vez, a 
diretoria será composta por um afrodescendente, que exercerá o cargo de vice-presidente, e 
por mais de uma advogada, sendo uma delas no cargo de presidente. Sem dúvidas, é um feito 
histórico na OAB de Cotia”, comemorou Arteiro.
A disputa foi acirrada contra Ricardo Monteiro, com diferença de 75 votos.

canal circuito 

A propósito, você conhece o hino 
da cidade? Acesse e ouça!

revistacircuito.com/arquivos/39263
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MAIA 
MAIA 
MAIA 
MAIA 
MAIA TIM HOMENAGEM A

BANDA ENFOCO

DJAVAN HOMENAGEM A

TRIO MALAQUIAS

benjorMAIA 
MAIA 
MAIA 
MAIA 
MAIA 

benjor
benjorMAIA 

MAIA 

benjorjorge HOMENAGEM A

AUGUSTO SWING

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio. 
Consulte couvert artístico nos restaurantes. Fotos meramente ilustrativas.

SHOWS GRATUITOS  

DE 12/01 A 03/02
SÁB. 20H | DOM. 15H

13/01 DOM. | 15H
19/01 SÁB. | 20H
27/01 DOM. | 15H
02/02 SÁB. | 20H

12/01 SÁB. | 20H

03/02 DOM. | 15H

26/01 SÁB. | 20H

20/01 DOM. | 15H

TSQ_TIM_JORGEBEN_DJAVAN_ANUNCIO CIRCUITO.indd   1 20/12/2018   14:50:41
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“Nosso novo amor”. Com essa legenda, o 
fotógrafo Biga Pessoa apresenta, ao lado da 
esposa Talita Santana, a filhota Lívia, que 
chegou ao mundo no início de dezembro.

chegou ao muNdo Nato
O advogado Augusto 
Goncalves, que já foi presidente 
da OAB Cotia, foi eleito 
conselheiro seccional da OAB 
São Paulo para o triênio 
2019-2021. É a primeira vez na 
história que Cotia tem um 
conselheiro cotiano nato.

Ilha de Ferro
Moacyr Franco ganhou um papel de 
destaque na primeira temporada da 
série Ilha de Ferro, exibida em 
streaming na GloboPlay. Na trama, o 
granjeiro vive um poderoso 
traficante e contracena com Cauã 
Reymond, Catarina Von Seehausen, 
Sophie Charlotte, Klebber Toledo 
(na foto) e Maria Casadevall.

deixou 
saudade

Mãe, amiga de todas as horas, 
mulher moderna e sempre 
disponível para os filhos. Assim 
os mais próximos definiam 
Anamaria Ferraz de Barros 
Paltronieri, a primeira-dama do 
Clube das Pitangueiras, esposa do 
presidente Antonio Paltronieri Jr. 
Deixa esposo, três filhos, dois 
netos e muita saudade em todos 
que conviviam com ela. 

persoNalidade
Gente que faz e acontece

No divã
Jair oliveira lançou nas 
plataformas digitais a canção 
Labirinto, em que explora sen-
timentos existenciais e com-
partilha confissões de uma 
densa sessão de terapia à qual 
se submeteu. A música faz parte 
do seu oitavo disco autoral, 
Selfie, que estará disponível 
na íntegra para os fãs ainda 
neste mês. O cantor, compositor 
e produtor musical também 
faz homenagem ao pai, Jair 
Rodrigues, neste novo trabalho.
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estudenoanglo.com.br

Inscreva-se:
Inscreva-se:

CONCURSO DE

BOLSA

PRÉ-VESTIBULAR

VIVA A EXPERIÊNCIA DE ENTRAR NA UNIVERSIDADE

GRANJA VIANA
Av. São Camilo, 2500

2823-6300

ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 868

2858-3450

Av. Francisco Morato, 5000
2148-9350

BUTANTÃ

OSASCO
Rua Euclides da Cunha, 377

3133-5400

VILA SÃO FRANCISCO
R. Benedito S. Fernandes, 420

3689-5470

fique ligAdo

estilo e boAs vibrAções
Foi em 2015 que os empreendedores Moacyr e Silvia decidiram 
criar uma marca de produtos diferenciados e únicos, feitos 
de maneira artesanal. Com o conceito “seu jeito, seu estilo”, 
a Moesi oferece produtos de moda, acessórios, semijoias 
e decoração com motivos místicos, combinando estilo e 
boas vibrações. Todas as peças são criadas manualmente, 
com nomes que representam vibrações de positividade e 
autoestima. Afinal, a vida deve ser celebrada com otimismo. 
Além do e-commerce, a Moesi acaba de inaugu-rar um espaço 
exclusivo no Shopping Granja Viana.

moesi 
www.moesi.com.br 

WhatsApp: 96168-5887

semeAndo e colhendo
Professores qualificados e especialistas em suas disciplinas, 
associado à excelência da Metodologia do Sistema Anglo, 
garantem desenvolvimento dos alunos, do infantil ao pré-
vestibular. São mais de 20 anos de história. O Colégio Talento – 
que começou em 1995 com educação infantil para atender aos 
jovens de sua comunidade – cresceu! Hoje, oferece até ensino 
superior, sendo um polo de ensino à distância da Uninove. 
Mantém um cuidado especial para cada estudante matriculado, 
o foco no conhecimento formal e a promoção de diversos 
projetos e programas são feitos de maneira séria e responsável.

Colégio talento 

Rua Janete, 32 – Jd. Dinorah 

Tels.: 4616-0859 / 4614-8970 / 4616-8435
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coluNa social
O que bombou no mês passado

duas décadas
1. O Felix Bistrot 
realizou um 
descontraído 
almoçou com a 
imprensa para 
comemorar os 20 
anos da casa. Na 
foto, toda a equipe 
do restaurante.
2. O restauranteur 
Vinicius Rioli e o 
proprietário Orlando 
Casanova.

exclusivo
O Santander inaugurou, no The Square Open Mall, seu primeiro espaço totalmente 
dedicado ao atendimento de clientes de alta renda na Granja Viana. Esta é a quarta 
unidade Select na região, que já conta com espaços em Alphaville e Osasco. 
1. Antonio Carlos Paes de Oliveira, Renato Godoi, Ricardo Marques e Geraldo Rodrigues
2. As gerentes de relacionamento do Santander Select:  
Michele Domingues e Michelle Nakanishi 
3. Juliana Curvello, Kátia Prates, Viviane Cardoso e Jessica Bertolino
4. Ricardo Marques, gerente da agência, descerra a placa de inauguração,  
ao lado de clientes.

1

2

3

4

1 2
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embAlAgens, pApelAriA e descArtáveis
Desde 1986 no mercado, a Parizotto conta com mais de 10 
mil itens em seu estoque na unidade da Granja Viana. São 
embalagens para diversos fins a descartáveis de papel e 
plástico, além de produtos para limpeza. Isso sem contar 
o amplo setor de informática, materiais para escritório, 
armarinhos e papelaria – neste caso, lembre-se de que a 
volta às aulas está chegando. E por fim, o mais importante, 
tem preços competitivos e um atendimento diferenciado, 
prestado por um grupo de colaboradores sempre disposto 
e a simplicidade dos comércios de antigamente. 

Parizotto 
Rua Matrix, 135 – Centro Empresarial Capuava – Cotia/SP 

Tels.: 4777-9900 (Cotia) e 3682-7744 (Osasco)

inspirAção e produtividAde
Quanto mais engajados as organizações tornarem seus 
empregados, mais produtivos eles serão. Logo, inspirar, 
compartilhar, simplificar e engajar pessoas ao negócio é a 
nova ordem. Uma solução bem utilizada para este desafio 
é o Team Coaching, metodologia que contempla atividades 
conjuntas entre as diversas áreas da empresa, estimulando 
a desenhar objetivos comuns alinhados à estratégia da 
companhia. Este é apenas um dos serviços que a consultoria 
de desenvolvimento organizacional Evolvetools oferece. 
Consulte e veja como desenvolver ainda mais seu negócio.

evolvetools desenvolvimento Pessoal e organizaCional 

Telefone: 99482-1669 

www.evolvetools.com.br

Rua Janete, 32, Jardim Dinorah
Tel.: (11) 4616-0859  |  99626-3960
www.colegiotalento.com.br

Colegio Talento 1x2.indd   1 10/31/18   11:34 AM
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coluNa social
O que bombou no mês passado

certificação
A Proinvest recebeu, pelo 17º ano consecutivo, a 
certificação Programa de Qualificação Essencial (PQE) 
do Secovi-SP. A entrega da premiação ocorreu na 
Festa de Confraternização do Mercado Imobiliário, 
com a presença do secretário da Habitação do Estado 
de São Paulo, Flávio Amary, que posou ao lado de toda 
a equipe da imobiliária.

vestir, brincar e ser feliz 
Alegria e diversão na inauguração da Deskolados Kids, aberta recentemente 
na avenida São Camilo. A loja é alegre com cara de criança. 

plim-plim
O fotógrafo granjeiro Johnny Duarte, que já fez 
diversos trabalhos para a revista Circuito, contou 
seus segredos para tirar boas fotos de bichinhos no 
programa Mais Você, apresentado por Ana Maria 
Braga, na Rede Globo.

em grande estilo
O encerramento das atividades 2018 do Colégio Samarah ocorreu no Teatro das 
Artes do Shopping Eldorado. Alunos do maternal I ao 3º ano do ensino médio 
encenaram o Rei Leão, em um espetáculo emocionante e cheio de magia. O 
diretor administrativo Denis Franceschinelli, ao centro, interpretou Mufasa.

nova unidade da sodiê doces
1. A empresária Elisa Miguel inaugurou, ao lado da 
família, mais uma unidade da Sodiê Doces. Desta vez, 
no Espaço Granja Vianna.
2. Equipe da Sodiê Granja Viana.



25fique ligAdoProcurando um local para o seu negócio 
no melhor ponto comercial da região e 
com o melhor preço? Venha conhecer o 
Prime 36 Mall, empreendimento planeja-
do e com gestão profi ssional.

ÚLTIMAS 2 LOJAS (uma com 90 m² 
e outra com 500 m²) PARA LOCAÇÃO

O mais novo mall da Raposo Tavares, 
conta com:

◆  Posto de Gasolina BR
◆  Farmácia
◆  Restaurante japonês
◆  Centro Gastronômico
◆  Imobiliária
◆  Loja de conveniência

Avenida Prof. Joaquim Barreto, 2005
Jardim Pasargada – Cotia/SJardim Pasargada – Cotia/S

 99115-2444 | enrico@enricoadv.com.br

trAtAmento eficAz
Sente muitas dores? Pois saiba que a quiropraxia pode ajudar. 
O ajuste quiroprático dá uma sensação imediata de alívio e 
bem-estar, libera as articulações, o sistema nervoso central 
e toda a musculatura, fazendo com que o corpo recupere sua 
homeostase, ou seja, seu próprio potencial de se recuperar. O 
presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, Roberto 
S. Bleier Filho, oferece há quase uma década, na região, este 
tratamento focado não somente na dor, mas na causa também. 
Sua clínica conta com especialistas para atender quem sofre 
de dores de cabeça, hérnia de disco, torcicolo e outros.

Provital QuiroPraxia 

Av. São Camilo, 980 

Tels.: 3406-5399/ 98020-5533

novo mAll
Bateu aquela fome, precisa abastecer ou comprar 
aquele remedinho? Prime 36 Mall é a nova parada 
na Raposo Tavares, localizado nas saídas 36 e 36 A 
da rodovia. O mall conta com posto de gasolina BR, 
farmácia, centro gastronômico com restaurante 
japonês, imobiliária e loja de conveniência. Mas se o 
que deseja é abrir seu próprio negócio, o Prime tem 
salas comerciais disponíveis para locação. Dê uma 
passadinha por lá e conheça este novo mall, considerado 
uma das melhores paradas da Raposo Tavares.

Prime 36 mall 

Rodovia Raposo Tavares, km 36 – sentido São Paulo 

Facebook: @Prime36MallOficial / Tel.: 99115-2444



cuLturaL
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Dicas e roteiros 
especiais para curtir 
com toda família

Leitura para as férias
Reunimos algumas obras de escritores da região para 
que possa ler nestas férias de verão. 

Coreógrafo e estudioso do movimento humano, Ivaldo 
Bertazzo lançou Fases da Vida pela Edições Sesc, expli-
cando de forma acessível a psicomotricidade, da gestação 
à puberdade, e oferecendo uma experiência transmídia, 
com série documental integrada por QR Code.

O apresentador da Rádio Cultura e produtor musical So-
lano Ribeiro lançou nova versão do livro Prepare Seu 
Coração – Histórias da MPB. A obra sai pela Kuarup e narra 
bastidores da música popular brasileira, além de passagens 
pessoais e histórias dos grandes festivais da música.

A Casa & Outros Poemas é uma obra póstuma da psicóloga 
Ecléa Bosi. Os poemas presentes na produção da editora 
Com Arte são inéditos e foram encontrados por acaso pela 
filha da docente, depois de sua morte. Os poemas não 
foram datados, mas fazem referência a acontecimentos 
da época em que foram escritos, como Segunda Guerra 
Mundial, Guerra do Vietnã e a morte de poetisas, como 
Cecília Meireles. 

Laquê na Virilha é um livro de crônicas, algumas escra-
chadas, outras nem tanto, escritas pelo engenheiro apo-
sentado José Michel. Lançado pela Drago Editorial, sem 
grandes pretensões, propõe-se a entreter os que procuram 
diversão e os que têm riso fácil para gastar.

Tendo completado 30 anos em 2018, a primeira obra do 
filósofo Mario Sergio Cortella, Descartes: A Paixão pela 
Razão, voltou a estar disponível em livro digital autopu-
blicado pelo Kindle Direct Publishing. A obra de filosofia 
tem um objetivo simples: começar do início, trazendo uma 
série de ref lexões e atividades para auxiliar neste 
processo.

E ela estava no Brasil, obra de Sergio Longo, conta a história 
do artista e escritor Max que, durante uma viagem a Paris, 
encontra curiosos vestígios de Margot, amada de Vincent 
Van Gogh, que tinha vindo morar no Brasil. A partir daí, 
inicia-se uma série de curiosos fatos que envolvem muitos 
mistérios e curiosidades ímpares.
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Educação Nutricional Lego Education Bosque de 2000m2Berçário Exclusivo

Faça sua inscrição:
www.bosquedasletras.com.br/vivenciar

Escola aberta - 19/01/19
Venha conhecer nossa escola e proposta 
pedagógica, enquanto seu  lho vivencia 
algumas atividades da nossa rotina!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rua do Golf, 32 A , Jardim do Golf – Jandira/SP
(11) 4206-1963 | 4618-1296

Escola parceira no ensino
fundamental e médio.

Bosque das Letras -  Referência em Berçário e Educação Infantil

toda diferença.
Sua escolha faz

Museus e Acervos da USP
A exposição apresenta, por 
meio de painéis fotográficos, 
a diversidade das coleções 
pertencentes aos museus, 
arquivos, bibliotecas, centros de 
memória e documentação e de 
divulgação cultural e científica 
da Universidade. Em cartaz até 
12 de abril, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h, no prédio 
da Reitoria (rua da Reitoria, 374 
– Cidade Universitária). Grátis.

Ensaio do Bloco Ritaleena
o Bloco RitAleenA esquenta os 
tambores do Carnaval 2019, com 
repertório de hits da roqueira Rita 
Lee revisitado com adaptações 
carnavalescas. Sucessos como 
Mania de Você, Ovelha Negra e 
Doce Vampiro ganham releituras 
em marchinhas, frevos e sambas. 
O ensaio ocorre em 25 de janeiro, 
às 23h, na Casa Natural Musical 
(rua Artur de Azevedo, 2134 – 
Pinheiros). Mais informações em 
www.casanaturamusical.com.br

Serviço:  O  filme estreou nos cinemas em  25 de dezembro.  
Quer aSSiStir em imax?  

O que você faria se seu carro  
se transformasse em um Autoboot? 

reSponda via                (9 9500-6086)

O autor da frase mais criativa ganhará um par de ingressos.

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

e m  i m a x * 

O filme se passa durante os anos 
1980, quando um jovem 
Bumblebee (que tem voz 
própria, dublada por Dylan 
O'Brien no original) é enviado 
pelos Autobots para completar 
uma missão importante na 
Terra. Refugiado num ferro-
velho em uma pequena cidade 
praiana da Califórnia, 
Bumblebee, um fusca amarelo 
aos pedaços, machucado e sem 
condição de uso, é encontrado e 
consertado pela jovem Charlie 
(Hailee Steinfeld), às vésperas 
de completar 18 anos. Só quando 
Bee ganha vida, ela enfim nota 
que seu novo amigo é bem mais 
do que um simples automóvel. 
Dizem os críticos que 
Bumblebee é, de longe, o melhor 
filme da franquia Transformers.



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

vai eNcarar?
Um calendário com  

trinta e Uma (31) dicas para 
você aplicar diariamente em 

todos os meses de 2019.

voCê CumPriu aQuelas metas estabeleCidas no início de 2018? Lem-
bra? Aquelas promessas que você fez para si próprio, como: parar de fumar, 
namorar mais, se exercitar três vezes por semana, alimentar-se de maneira 
mais saudável, estudar inglês, procurar um emprego mais prazeroso etc. 
etc. etc. Aliás, você sabe o que quer dizer etc.? Abreviação da palavra de 
origem latina, “Et Cetera”, que significa “e o resto” ou “entre outras coisas”. 
No latim, “Et” corresponde a conjunção “e”, e a palavra  “Cetera”, corresponde 
“ao resto”. Portanto, o etc., no caso, quer dizer muita coisa. Mas voltando às 
promessas, você as cumpriu? Se sim, parabéns! Caso tenha se esquecido 
delas, chegou a hora de renová-las. Nunca é tarde para recomeçar e talvez 
você esteja num momento mais propício. Encoraje-se e as traga de volta, desta 
vez para atingir seus objetivos. Agora, além disso, vai aqui uma sugestão. 
Um calendário com trinta e uma (31) dicas para você usar diariamente em 
todos os meses de 2019! Tente aplicá-lo em cada dia neste novo ano que se 
inicia e você espalhará energias positivas. Afinal, o bem atrai o bem, e no 
universo as forças convergem a favor dos que o praticam. 



o bem atrai o bem, e no 
universo as forças convergem 

a favor dos que o praticam.
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Pratique a 
gentileza e 
incentive 

outras pessoas 
a praticarem.

Esqueça as 
mensagens de 

texto, ligue 
para um amigo 

e o convide 
para um café.

Declare seu 
amor a quem 

você ama.

Perdoe alguém 
com quem 

você brigou. 

Desligue  
a TV e leia 
um livro.

Recolha 
algum lixo ao 

caminhar. 

Deixe uma 
lembrança ou 

um bilhete para 
alguém que 
você goste.

Seja mais 
amigável com 
quem está lhe 

servindo. 

Converse 
com alguém 
que você não 
costuma dar 

atenção. 

Ofereça ajuda 
para algum 

desconhecido. 

Abrace as 
pessoas 

queridas.

Ceda seu lugar 
na fila para 

alguém. 

Peça desculpas. 
(Você sabe 

para quem.)

Escute os 
mais velhos 

com atenção. 
Desligue o 

celular ao falar 
com eles.

Leve um 
sobrinho 

para passear, 
não levem os 

celulares. 

Dê um alimento 
para quem 
necessita.

Passe o dia 
como se você 

fosse um 
turista. 

Faça uma lista 
com as coisas 
boas que lhe 
aconteceram 

no mês e 
compartilhe 
com pessoas 

queridas.

Deixe em 
algum lugar 

uma mensagem 
positiva para 
que alguém 
a encontre.

Elogie o 
trabalho de 

alguém. Do seu 
subordinado, 
do seu chefe 

ou de um  
desconhecido. 

Reserve um 
tempo para 

meditar e orar.

Reserve um 
tempo para 
rever fotos 

antigas.

Planeje criar e 
praticar novas 
gentilezas no 
mês seguinte.

Escolha alguns 
livros que 

você já leu e 
faça doação.

Retome o 
contato com 
alguém que 

você anda 
distante.  

Experimente a 
arte da fofoca 

positiva. 

Desligue os 
eletrônicos e 

preste atenção 
naqueles que 

estão com você. 

Hoje sorria 
para, ao menos, 
cinco pessoas.

Diga algo 
positivo e 

motivador 
para quem 

você encontrar 
hoje. Não se 

queixe da vida.

Dê mais atenção 
ao seu pet. 

Ouça mais 
músicas e 

menos notícias

Aplique em todos os meses. E se cumprir suas 
metas pessoais e conseguir praticar as atitudes 
que o calendário propôs, vai terminar 2019 sendo 
“o(a) cara”. Bom ano!



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

Arte 
observada

dono de Uma loja  
de roUpas a Um 
artista celebrado.

thierry guetta, nome real de Mr. Brainwash, nasceu em Garges-lès-
Gonesse, na França, em 1966, e atualmente reside e trabalha em Los Angeles. 
De acordo com o filme Exit Through the Gift Shop, dirigido pelo famoso 
street artist Banksy, antes de ser artista, Mr. Brainwash era dono de uma 
loja de roupas usadas e também cinegrafista amador. Ele foi introduzido 
à street art pelo seu primo, o também já consagrado artista de rua Space 
Invader. Durante a década de 2000, Brainwash filmou diversos artistas 
de rua em ação, até que, de repente, também passou a ser um deles.  O 
artista teve uma ascensão meteórica com um estilo que mescla diversos 
elementos da cultura pop, criando obras para serem exibidas nas ruas, 
em galerias e também nas grandes telas. 
Ele já ilustrou e pintou para nomes como Madonna, Michael Jackson, 
Red Hot Chili Peppers, Rick Ross, The Black Keys, entre outros. Aliás, 
esse lado mais comercial é uma característica bem marcante de Mr. 
Brainwash. Hoje seu trabalho é vendido por centenas de milhares de 
dólares, sendo um dos artistas vivos mais bem-sucedidos comercial-
mente no mercado. Este sucesso todo, quase imediato, é no mínimo bem 
estranho. Como uma pessoa “comum”, sem nenhuma formação artística 
ou sequer qualquer prática artística, se torna um artista tão celebrado? 

Milenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

vamos  oBservar 
banksy 
“mr. brainwash”
artista?
2008

mr. BraiNwash
Muitas especulações têm surgido desde 
o lançamento do filme/documentário de 
Banksy, alegando que a história de Mr. 
Brainwash é uma grande farsa inventada 
por Banksy e Shepard Fairey, outro artista 
famoso. Seu próprio nome artístico sugere 
a farsa: Mr. Brainwash significa “Senhor La-
vagem Cerebral”. Quando Guetta é mostrado 
“trabalhando’, ele é visto apenas respingando 
tinta, usando latas de aerossol em imagens 
já prontas e desajeitadamente tentando 
colar um pôster. Alguns teorizaram que a 
própria existência do MBW foi inventada 
para o propósito do filme. O New York Times 
observou que “os blogs fervilhavam de ru-
mores que o Sr. Brainwash não é nada além 
de uma fachada para Banksy; até mesmo que 
ele poderia ser o próprio Banksy”. A Fast 
Company, revista de reputação, concluiu 



o artista teve uma  
ascensão meteórica com  

um estilo que mescla diversos  
elementos da cultura pop.
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Análise Junguiana
Constelação Familiar & Técnica dos bonecos com movimento

Eu não sou o que me acontece. 
Eu sou o que escolho me tornar.

Carl Gustav Jung

Dra. Monica Martinez
Especialista em Psicologia 
Junguiana pelo Ijep com 

aperfeiçoamento pelo C. G. 
Jung Institute (Suíça), tem 
doutorado pela ECA-USP, 

pós-doutorado pela Umesp 
e estágio pós-doutoral 

pela Universidade do Texas 
em Austin.

Atendimento individual e de casais 
presencial (Granja Viana e Vila Madalena) 

e à distância em português e inglês

analisejunguianasp@gmail.com   
     55 11 99449-5034.     55 11 99449-5034.

Dr. Monica 1x4.indd   1 8/27/18   7:11 PM

que Mr. Brainwash foi uma brincadeira 
complexa feita por Banksy com Fairey 
como seu cúmplice.  Alguns sugerem que 
eles chegaram até a elevar artificialmente 
as vendas do trabalho de Brainwash para 
que ele ficasse famoso rapidamente.
O suposto artista já foi processado por copiar 
outros artistas. Seu estilo é um não estilo 
que mescla tudo que já foi criado na cena 
da pop art, de Andy Warhol até o próprio 
Banksy. De acordo com galeristas, o trabalho 
de Brainwash não vendeu tão bem em fóruns 
independentes. No entanto, se Guetta é 
uma farsa, também existe a possibilidade 
de que essas obras de arte são realmente 
produzidas pelo próprio Banksy, em um 
estilo deliberadamente destinado a sugerir 
habilidade artística inferior. 
Mas por que Banksy faria isso? Oras, é 
isso que o artista tem feito durante toda 
sua trajetória.  Suas obras são conhecidas 
pelas críticas políticas e sociais, muitas 
vezes repletas de sarcasmo e críticas ao 
mercado da arte. Ele também faz ações 
performáticas marcantes, como quando 

colocou um boneco inflável vestido como 
um prisioneiro de Guantánamo no meio da 
Disneylândia. A última brincadeira dele foi 
a tão falada destruição de uma obra de arte 
durante um leilão. Quando o martelo bateu, 
após a oferta de US$ 1,38 milhão, a metade 
inferior da obra Menina com Balão, uma das 
mais conhecidas de Banksy, foi sugada por 
um triturador escondido em sua moldura. 
Quem estava no leilão se surpreendeu e o 
momento foi registrado. São esses tipos de 
“brincadeiras” que o fizeram famoso e Mr. 
Brainwash é provavelmente a maior de todas. 
O artista prova, por meio de Mr. Brainwash, 
que o mercado da arte é altamente manipu-
lado e segue trends cegamente. A maioria 

das pessoas que consomem este trabalho 
não tem ideia de quem ele seja, de onde 
veio ou sequer se ele existe.  Apenas gastam 
centenas de milhares de dólares porque se 
fez acreditar que este é seu valor. Banksy, 
em toda sua genialidade, levanta questões 
profundas por meio de suas pranks, como: 
o que determina o valor de uma obra e por 
que alguns trabalhos são tão valiosos? 
O alter-ego de Guetta é uma criação de 
Banksy, uma noção que Guetta não desmente. 
O próprio confessou em entrevistas: “No 
final, eu me tornei a maior obra de arte 
de Banksy”.
Na era das fake news, Mr. Brainwash é 
realmente um grande artista do seu tempo! 



prestes a completar 51 anos, a granjeira Flávia Lippi 
mantém o sorriso largo que a fez conhecida do grande 
público desde os anos 1990, quando foi a apresentadora 
do programa Repórter Eco, na TV Cultura – o que fez 
por 27 anos. Hoje ela alterna seu cotidiano entre sua 
casa na Granja Viana, seu escritório em Belo Hori-
zonte, onde passa cinco dias por mês, e Londres. Seja 
onde estiver, ela mantém, há três décadas, a prática da 
meditação diária, dos horários regulares para dormir, 
a alimentação balanceada – vegana quando está em 
casa, vegetariana quando fora dela para poder socia-
lizar melhor. Além disso, não bebe, não fuma, dá aulas 
diárias gratuitas de meditação. O cotidiano ritmado e 
tranquilo, aliado à vontade férrea, provavelmente foi 
a alavanca de sua recuperação. Explica-se: em 2017, 
depois de ter contraído dengue por três vezes, teve 
chikungunya, doença viral também transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypt, e desenvolveu a síndrome de 
Guillain-Barré. Trata-se de uma doença autoimune que 
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mina o sistema nervoso e pode ser fatal. Ficou meses 
internada. Quando saiu, desenvolveu em conjunto 
com uma fisioterapeuta um protocolo contra a dor que 
consiste em exercícios para o nervo vago, associado à 
distribuição da ocitocina, e hoje tem a meta de recuperar 
todos os neurônios em cinco anos. Os óculos novos – a 
síndrome a deixou com 4 graus – e a exaustão que sente 
com constância – combatida com longos períodos de 
sono – são sequelas menores diante do que poderia 
ter ocorrido. Seu maior ganho, ela não tem dúvidas, 
foi a liberdade de aceitar a vida como ela é. “Antes da 
doença eu queria que as coisas fossem do jeito que 
havia planejado. O plano hoje é viver sem precisar ter 
controle. Esse foi meu aprendizado. Não tenho mais 
'isso vai ter de acontecer'. Quando uma coisa não é, 
não é. Estou muito mais fluída.” Não por acaso, desde 
que trabalha com transformação humana, ganhou o 
apelido de start up. “Você aprende a se erguer rápido, 
isso é a coisa mais importante.”

capa

as  mil   
   facetas de

flavia lippi
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capa

De onde vieram os Lippi?
Sinto muito respeito pelos meus antepas-
sados. Acho que o fio que liga minha vida 
nessa vida só é possível graças às muitas 
experiências guardadas nas células. E graças 
a eles eu me sinto um pouquinho do mundo. 
Isso porque do lado materno tenho um bisavô 
chinês – por parte deste lado da família, os 
Maia e Silva, são proprietários do Mundo 
Verde [A maior rede de lojas de produtos 
saudáveis da América Latina]. E tenho um 
avô italiano por parte de pai, cuja linhagem 
remonta a Fra Filippo Lippi (1406-1469), 
pintor florentino do Renascimento que era 
patrocinado, principalmente, pelos Médici. 
Esta parte da família, quando chegou ao 
Brasil, se tornou comerciante, fornecendo 
alimentos ao Império, eram ligados a D. 
Pedro I. É gostoso ver que a gente carrega 
o mundo dentro de nós, a meu ver a maior 
prova que somos um mistério não revelado. 
Não sei quem são, mas sinto quem eu sou, 
através dos meus antepassados.

O que mais você herdou do lado chinês, 
além dos olhos amendoados? 
Acho que minha facilidade em elaborar 
as filosofias orientais. Já do lado italiano 
certamente herdei minha paixão pela arte. 
Aliás, minha mãe é artista plástica – tinta, 
tela, beleza estética, aprofundamento do 
ser pela arte, a Florença me traz isso. Fiz há 
alguns anos o teste do DNA e descobri ter 
ascendência árabe, portuguesa, de índios, 
além de chinesa e italiana. Até indiano 
tinha um pouquinho. Não me lembro as 
quantidades, mas é bom saber que tem de 
tudo dentro de ti. Sempre me senti inteira, 
sabendo que sou do mundo. Por isso, quando 
tentam me rotular, me sinto estranha.

E a Flávia Lippi, você pode falar um 
pouco dela? 
Não escondo minha idade. Tenho 50 anos, 
redondim [ela brinca com o fato de ser mi-
neira), nasci em 24 de fevereiro de 1968. 
Ano do macaco terra positivo [no horóscopo 
oriental, este signo é considerado o mais inte-
ligente dos 12]. E sou de Peixes – um espírito 
brincalhão, se posso me resumir assim. 

Você começou a empreender cedo, 
próximo dos 17 anos, certo? 
Sim. Nasci em Belo Horizonte, sou a filha 
primogênita, tenho duas irmãs. Sempre fui 
empreendedora e comecei a trabalhar cedo, 
com meu pai, José Raimundo, que é médico 
psiquiatra formado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e sempre 
teve uma vida acadêmica muito forte. Hoje, 
aos 84 anos, ele é presidente da Academia 
Mineira de Medicina e dá atendimento em 
nossa clínica em Belo Horizonte. Aos 17 
anos, abri minha primeira produtora de 
eventos com um amigo, também na capital 
de Minas Gerais. Em seguida, fui estudar na 
Europa, me encantei muito com Amsterdã 
e Londres. Uma irmã minha é artista e re-
side em Londres. Minha mãe, Lígia, tem 74 
anos, é artista plástica e administradora da 
clínica. Tem o dom raro de navegar entre 
números e artes.

Seu site é tão rico em formações 
que você fez que não achamos sua 
graduação...
Tem lá, sim (risos). Quando voltei para o 
Brasil, para validar meu diploma do exterior, 
cursei Comunicação Social, com habilitação 
em Jornalismo, no campus do Morumbi 
da Fiam [hoje Fiam-Faam, parte do grupo 
Laureate). De tudo o que me ensinaram, o 
que mais usei foi bom senso. E adicionei 
emoção, acho que fui uma das primeiras a 
chorar no vídeo. 

Rimos muito ao ver no seu site a frase: 
“Ah! Se você se interessa pelas quali-
ficações formais, por aquele currículo 
de antigamente: onde estudei, quais 
cursos fiz, entre outras obrigações 
que apelidei de pedágio do saber (...) 
você pode ver meu CV completo lá no 
Linkedin. Eu, particularmente, acho 
uma chatice”. O que você acha da 
universidade hoje?
Para ser sincera, acho que a forma de ensino 
tradicional caducou, pois limita e tira do 
indivíduo o direito dele/dela criar, de usar 
seu talento da forma como ele/ela quer 
usar. Acho importante o que eu chamo de 
“MBA pessoal”, isto é, aquele que a gente 
constrói a partir de nossas experiências. 
Mas reconheço que algumas profissões 
ainda precisam de cursos superiores, como a 
medicina, que depende de um conhecimento 
profundo sobre o corpo humano. Mas não 
vejo a universidade, nos dias de hoje, como 
necessária. Ela precisa se atualizar. 

Você fez inúmeros cursos de aperfei-
çoamento. Na sua opinião, qual foi o 
mais importante?
O de corpo, mente e espírito com a Susan 
Andrews, psicóloga da Universidade de 
Harvard. Devo a ela a noção que as pessoas 
precisam ter com o corpo como um todo, 
quando faz compartimentação picota todas 
as possibilidades. Tenho também a formação 
psicanalítica, entre outras. 
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Seu sorriso largo ficou conhecido do 
grande público nos anos 1990, como 
apresentadora do Repórter Eco, na TV 
Cultura. Como foi sua experiência no 
programa?
Comecei a trabalhar na TV Cultura em 1990, 
como produtora executiva, e criei o programa 
com a jornalista Vera Diego e com a ecologista 
Maria Zulmira. Ele foi ao ar pela primeira vez 
em 10 de fevereiro de 1992 como um jornal 
diário (hoje vai ao ar aos domingos às 17h) e foi 
o primeiro da televisão brasileira especializado 
em meio ambiente. Não por acaso, surgiu no 
contexto da Eco 92. Na época, com 24 anos, já 
tinha a ver com algo que é vital até hoje: saber 
viver bem, compreender que é possível ter um 
laço entre a natureza, a ciência, a tecnologia 
e o mundo urbano. Era muito importante, 
para mim, mostrar para as pessoas como 
era possível ter um bom intercâmbio de vida 
urbana com a vida natural.

O início dos anos 1990 também foi um 
momento muito intenso de difusão de 
técnicas e práticas então consideradas 
“alternativas”. Algumas delas, como a 
acupuntura e a homeopatia, foram mais 
tarde incorporadas como especialidades 
médicas. Nesse contexto, você fundou 
o Instituto de Desenvolvimento Humano 
Lippi, o IDHL. Como foi a experiência?
Na verdade, eu sinto intensamente a vida, 
mesmo que me machuque. E percebi que o 
IDHL era, no seu início, como que eu poderia 
juntar a ciência, a espiritualidade e a tecno-
logia em prol da formação de seres humanos 
mais completos. Fui tateando muitas e muitas 
experiências para chegar nisso. Para mim, 
o IDHL é a prova de quando acreditamos 
na humanidade a gente enxerga antes. Já 
fui apelidada de start up humana porque 

consigo de fato em pleno voo criar muitas 
coisas em prol do que o mundo precisa. Em 
2016, por exemplo, resolvi que ia oferecer 
tudo isso também na linguagem de libras. 
Em homenagem a uma prima com deficiência 
auditiva. Meu mote é “transformar a pessoa 
a partir do caos da vida dela”. Eu pinço onde 
está o olho do furacão daquele caos, fisgo 
aquele sentimento, e o amplio na sua maior 
possibilidade de transformação, fazendo 
com que a dor seja apenas o centro do forta-
lecimento. No fundo, acho que a vida é isso. 

Espiritualidade é um valor-chave em 
sua vida. Você o herdou de seus pais?
Como boa mineira, acho que minha mãe se 
definiria como católica, mas meu pai não. 
De toda forma, em casa, meus pais nunca 
trataram religião de forma dogmática. Era 
mais como espiritualidade, um partilhar 
comum das conquistas que fazíamos. Sempre 
dividir, sempre poder ajudar financeiramente 
os mais necessitados. Tanto que uma das 
minhas primeiras lembranças tem a ver com 
a primeira comunhão. No cursinho prepa-
ratório dela, tínhamos que responder num 
caderninho o que pensávamos do assunto. A 

frase que registrei foi que gostava de tudo da 
forma mais simples, como uma calça jeans, 
uma camiseta branca e uma sandália. “O que 
eu mais gosto é de unir as pessoas e evitar 
brigas.” Eu devia ter uns 7 anos. Hoje vejo 
que tudo o que resolvi fazer de minha vida 
foi realmente permanecer no mundo sem 
causar danos, minimizar o máximo possível 
minhas pegadas emocionais e físicas, real-
mente estar cada vez mais em contato com o 
universo em todas as suas dimensões. Tanto 
que posso dizer que sou muito empenhada 
espiritualmente, que me dedico profunda-
mente às filosofias espirituais. Mas religião 
em si não posso dizer que tenho. 

Os anos de 2016 e 2017 foram particu-
larmente desafiantes para você. Como 
os superou?
Tive dengue. Não apenas uma, mas três 
vezes em 2016. Como sigo a Ayurveda, esse 
milenar conhecimento médico desenvolvi-
do na Índia, faço ioga, tenho alimentação 
saudável, sigo ritmos muito saudáveis, 
tenho o corpo muito forte. Eu sentia o 
mal-estar, mas não me deixava abater. 
Pensei que era uma gripe forte. Tanto que 
fui avisada que tinha tido dengue depois, 
quando fui fazer exames em 2017, quando 
tive chikungunya, esta uma doença viral 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypt, 
que também transmite a dengue. 

1. Com a mãe
2. Em foto de arquivo pessoal, 
Flávia acompanhada de seus 
pais, Ligia e José Raimundo, e 
as irmãs Renata e Fernanda
3. Com o mestre hindu 
Goswami Maharaj e a mestre 
de yoga Regina Shakti
4. Flávia com Marcelo Tas
5. Quando seus livros começaram 
a ser vendidos fora do país. Ao 
todo, Flávia Lippi tem 8 publicados 
e deve lançar novos títulos, um 
em abril e outro em julho.
6. Na década de 90, 
apresentando o Repórter Eco
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Quais foram as consequências da 
chikungunya?
Senti dores, dor de cabeça, fiquei três meses 
passando muito mal até ser internada. Mas 
parece que foi tudo de repente. Uma noite de 
maio de 2017, acordei para ir ao banheiro e 
senti que estava com sinais de AVC [acidente 
vascular cerebral, uma emergência médica cujos 
sintomas incluem dificuldade para andar, falar e 
compreender, bem como paralisia ou dormência 
da face, do braço ou da perna]. Na época, liguei 
para meu então namorado. “Dani, não estou 
bem, acho que tenho algo grave”, eu disse 
com a voz engrolada. E ele respondeu: “Acho 
que é grave mesmo, não estou conseguindo 
te entender”. Ele veio em casa e me levou 
imediatamente ao Hospital Oswaldo Cruz. 
Na internação, eu falava coisas sem muito 
sentido, estava cambaleante, o diagnóstico 
foi de uma alteração neurológica gravíssima. 
Tive uma pré-morte. Fiquei bastante tempo no 
hospital, pois tive diagnosticada a síndrome 
de Guillain-Barré, distúrbio autoimune no 
qual o próprio corpo ataca parte do sistema 
nervoso [esta síndrome geralmente é provo-
cada por um processo infeccioso anterior e se 
manifesta como fraqueza muscular]. É raro 
sair sem sequela, como não falar, não andar, 
não ter vida normal. Ainda hoje tenho dores 
muito fortes e não enxergo bem. 

O que você tirou dessa experiência de 
quase morte?
Sei que estou bem porque vivencio a espi-
ritualidade. Sou meditadora há 30 anos. 
Atendi mais de 600 pessoas, com a ideia de 

mostrar a elas que existe uma equação de 
plenitude. Tenho vida regrada, voltada para 
o bem-estar, para que eu tenha horário para 
dormir, me alimento corretamente, não bebo, 
não fumo, dou aula de meditação gratuita 
todo dia lá em casa. É um ritmo libertador. 
Mas antes da doença, ainda tinha na minha 
personalidade o desejo do controle. Queria 
que as coisas fossem do jeito que eu havia 
planejado. Tanto que só percebi o que viven-
ciei em maio de 2017 em março de 2018. Aí 
caiu a ficha da minha experiência, de que 
eu havia sobrevivido em condições muito 
difíceis e que poderia, então, falar sobre o 
assunto. Tive de reaprender a andar, a falar, 
lancei uma campanha contra barulho na 
Granja, estou viajando muito. O olhar da 
doença me trouxe o entendimento de que 
não tenho o controle de nada, e isso é um 
presente. Hoje está facinho de entender, de 
olhar. O plano agora é viver sem precisar 
ter controle. Esse foi meu aprendizado. Eu 
não tenho mais “isso vai ter de acontecer”. 
Quando uma coisa não é, não é. Estou muito 
mais fluida.

Qual foi o momento mais difícil para 
você superar a doença? 
A dor neuropática é paralisante, literal-
mente, não há remédio que a tire. Tem 
apenas paliativo. No hospital, cheguei a 

tomar morfina seis vezes por dia e nada. 
Até que a abandonei. Hoje a dor segue 
comigo. Tenho algumas sequelas. Passei 
a usar óculos, por exemplo, estou com 4 
graus. E quando fico exausta “apago” e só 
acordo 12 horas depois. Como não há opção, 
deito e durmo. Aceitar é algo maravilhoso. 
Sei que tenho uma doença autoimune, não 
vou ficar livre dela. Mas também sei que 
tenho cinco anos para recuperar todos os 
neurônios. Talvez eu consiga eliminar as 
dores também. Desenvolvi, com a ajuda de 
Camila Flores, fisioterapeuta aqui da Granja, 
um protocolo novo que é um turning point 
para quem tem doença neuropática. Esse 
trabalho com o nervo vago, importante na 
distribuição da ocitocina, o hormônio do 
amor, ajuda a diminuir a dor e a aumentar 
a empatia. Estou confiante: daqui 20 anos, 
me vejo mais nova do que hoje, vou estar 
no auge de meu conhecimento sobre a 
vida. Mas já me sinto muito grata, falo de 
coração, por esta experiência. Aprendi a 
aceitar minhas deficiências. O que não há 
possibilidade de modificar, tá certo, é isso.

7. Em 2005, divulgando a 1ª 
Conferência Internacional 
sobre Ofensas Sexuais
8. Abril de 1993: comemoração 
do primeiro ano do Repórter Eco
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RELEMbRANdO
Em julho de 2002, ano em que o 
Repórter Eco completava 10 anos, Flávia 
Lippi foi capa da Revista Circuito. Na 
ocasião, ela nos recebeu em sua casa, 
falou de família, religião, profissão e, 
claro, sua relação com a Granja Viana. 
Contou que mudou para a região 
atraída pela tranquilidade e, já naquela 
época, mostrava-se preocupada com 
o crescimento do bairro. “Sou um 
arquivo em construção, vou em busca 
de conhecimento”, revelou na época.
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A regência   
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37AstrologiA



38AstrologiA

Um grito     de guerra
até 20 de março do ano de 2019 a regência 
astrológica do ano ainda cabe ao planeta 
Júpiter, segundo a alquimia. Mas para a 
surpresa dos incautos, já começamos a sentir 
os efeitos da presença de Marte antes do ano 
de Júpiter terminar. Marte representa o Sr. 
das guerras, das lutas, mas também conside-
rando a astrologia antiga, representa o Sr. 
das transformações, quando o vemos como 
regente do signo de Escorpião. 
Nunca um país mudou tanto quanto o nosso 
nos últimos doze meses; foram reviravoltas 
entre a luz e a sombra em todos os níveis, 
nada mais fica à mercê das cavernas obscu-
ras, tudo se revela sob o fogo de Marte, que 
é o primeiro fogo que se acende no Zodíaco.
Não só como regente de Áries, que é conside-
rado o primeiro signo que abre o cinturão das 
estrelas desta ciência, Marte ainda se revela 
aos olhos dos que buscam se autoconhecer 
ou simplesmente acompanhar movimentos e 
tendências que influenciam nosso cotidiano.
Enquanto Júpiter já se prepara para entregar 
o governo de 2019 ao planeta Marte, este 
guerreiro já mostra a que veio, adiantando 
seus processos antes mesmo de assumir. Já 
em outubro de 2018 estimulou lutas e obrigou 
escolhas. Dividiu territórios e populações 
para que caminhos fossem definidos para 
2019. O guerreiro ariano não consegue travar 
suas batalhas em terrenos desconhecidos, é 
preciso definir metas para travar batalhas.
Marte também rege o signo de Escorpião, 
o oitavo do Zodíaco, segundo tratados al-
químicos anteriores à descoberta de Plu-
tão, considerado hoje seu regente. Marte 
neste contexto está uma oitava a mais da sua 

vibração e aí ele se torna um soldado que 
preza pelas lutas interiores e não externas. 
Mergulha em recônditos e lugares nunca 
antes revisitados pela nossa capacidade 
de se autocriticar buscando a luz dos apri-
moramentos. Nessa posição, mais do que 
um soldado que como um aríete derruba 
portas de castelos e fortalezas, ele derrubará 
conceitos e informações que consideramos 
verdades absolutas.
Nesse campo ele se torna revelador de quem 
realmente somos, nossas dificuldades em nos 
envolver com a capacidade de nos autoavaliar 
vão ser definitivamente estimuladas neste 
ano novo astrológico de Marte. Com seu fogo 
primordial, ele vai nos clarear a consciência 
para que possamos nos enfrentar através do 
autoconhecimento.
Não permitirá que o espírito humano descan-
se à sombra das acomodações, trafegue por 
lugares já conhecidos, revisitem a mesmice.
Com seu fogo que abre os horizontes das lutas 
e do avanço, Marte também clareia a estrada 
da autotransformação, da transmutação in-
terna, não permite que se “durma no ponto”, 
perca-se o “bonde” ou o “trem da história”.
Ele nos acordará todos os dias nos aquecendo 
o coração, nos estimulando para que possa-
mos dar o salto tão desejado em direção ao 
sucesso. Um sucesso que traz como base um 
novo conteúdo interno, fundamentado não 
somente em experiências do cotidiano, mas 
também em experiências que são frutos de 
uma melhor capacidade de autoanálise e 
autoconfiança, autoestima e força interior, 
renovação espiritual e regeneração física.
Viva Marte, viva a vida, viva 2019!

Joel aleixo  
é alquimista, escritor, professor, 

palestrante, empresário.  Seu sofisticado 

Sistema Floral,  

criado em 1992,  é único no mundo a 

usar os princípios da Alquimia para 

extrair a essência das flores. Fundador 

da Escola de Alquimia, também em 

1992, já formou milhares de terapeutas 

florais no Brasil e no exterior. 



CApriCórnio As influências sobre 
Capricórnio estimularão muito a questão mais 
importante da vida, afinal, eu sirvo pra quê? 
Por que nasci? Qual o meu propósito? Marte 
não deve permitir adiamentos de projetos ou 
coisas por fazer. As questões que envolvem 
responsabilidade, ética, honestidade e missão 
serão prioridade em 2019. Se você está ainda 
perdido por não saber quem é ou que veio fazer 
nessa vida, corra atrás dessa informação, e se 
optar por não fazer nada, não se preocupe com 
isso, pois Marte com sua espada flamejante vai 
te tirar desse lugar-comum.

AqUário A tecnologia vai avançar 
ainda mais, as comunicações sensoriais também. 
Nem só de celular vive o homem, mas também 
das ondas que emanam da sua cabeça. Marte 
estimulará muito esse signo a criar teias e grupos 
que funcionam também num nível mental e 
espiritual. Se a Era de Aquário já deu impulsos 
significativos em todas as áreas de ciência e 
tecnologia, creio que agora se inicia uma nova 
revolução de contatos imediatos de sistema 
nervoso central. Em 2019, se deve obrigar a 
mente a ter pensamentos positivos sempre, 
pois as teias mentais também funcionam muito 
bem em padrões que consideramos negativos. 
“Orai e Vigiai” é o mantra.

peixes Em 2019 é preciso travar lutas 
espirituais, conquistar mais espaço interior. Para 
se enfrentar o mundo interno, mais do que 
coragem, é preciso ter fé. Fé nos potenciais 
interiores, no desconhecido, nas forças que nos 
impulsionam em direção ao cumprimento das 
metas que traçamos antes mesmo de nascer. 
Fé que tudo que aparenta estar no caos, na 
realidade está em divina ordem.

VirgeM Trabalho, trabalho, trabalho. 
Muitos estímulos neste campo. Creio que come-
çaremos a sair do vermelho. Marte beneficiará 
muito este signo com sua força de guerra e 
transformação. Vale ficar confiante aquele que 
estiver procurando o que fazer. E mesmo aquele 
que estiver acomodado vai sentir um forte calor 
nas entranhas para que saia do lugar-comum 
e visite outras paragens.

LibrA Ano de muitos encontros, de muitos 
parceiros, de muitas mudanças quando se trata de 
parcerias. É um ano de experimentar associações, 
sejam em que nível estiverem. Difícil manter 
apegos, difícil manter sócios, casamentos já em 
conflito. Marte influenciará o signo das parcerias 
de maneira tempestuosa, transformadora, in-
quietante. Melhor esperar mais um pouco antes 
de decidir sobre relacionamentos duradouros.

esCorpião Aqui estará o X da ques-
tão. E quando pensarmos que ele se revelará, 
surpresa, ele se tornará ainda mais misterioso. 
Durante todo o ano de 2019, Escorpião, esti-
mulado por Marte, ficará ainda mais inquieto, 
nos obrigando a tirar tudo aquilo que estava 
guardado, esquecido nas sombras da nossa 
própria escuridão para fora. Enfrentar-se é 
preciso. O bom dessa história é que faremos 
esse enfrentamento de forma inteligente e 
corajosa. Então, se entregue e relaxe surfando 
nas transformações que vêm por aí.

sAgitário Marte receberá o trono 
do seu regente Júpiter. Nesse signo, ele muda 
seu horizonte de conquistador para governador. 
Momentos profundos de reflexões sobre perdas 
e ganhos. Aquilo que nos deprecia, nos magoa, 
se tornará objeto de avaliação extremamente 
importante para criarmos a capacidade de com-
preender que no mundo os valores terão sempre 
dois pesos e duas medidas. Que não existem 
mocinhos e bandidos, que se não for “um por 
todos e todos por um”, fica difícil compreender 
as leis de ação e reação.

áries Marte influenciando o próprio signo 
que rege exaltará o combate por coisas novas. 
Deve combater os movimentos de marasmo e 
acomodação. Com ele influenciando seu próprio 
signo, não existirá espaço para frases do tipo: 
“em time ganhando não se mexe”, muito pelo 
contrário, para Marte não importa os resultados 
e sim as lutas constantes.

toUro Adquirir bens, ganhar dinheiro, 
produzir, nunca foi tão estimulante. Por ser 
inquieto e tempestivo, Marte influenciará esse 
signo de maneira forte e focada; a palavra de-
sistir, acomodar-se, não estarão presentes no 
dicionário de Touro. Não vai dar tempo para 
pastar de forma lenta e muito menos ruminar 
sobre o que se come.

gêMeos Sob a influência marciana, a 
mente humana tem oportunidade de ir longe, de 
estar ainda mais inquieta, de despertar ainda mais 
a capacidade de criar e saber articular palavras e 
ideias. Ideias e criações intelectuais novas serão 
a prioridade, ideias antigas serão arquivadas ou 
até queimadas pelo fogo ariano.  O passado é 
uma história que não mais se contará, Marte em 
2019 adora uma novidade.

CânCer No signo da família, os conflitos 
serão direcionados ao aperfeiçoamento das 
gerações vindouras. Muito se fará de forma 
consciente e inconsciente para que o nosso DNA 
ancestral se aperfeiçoe ainda mais, mesmo que 
por intermédio de conflitos, de discussões, de lutas. 
Não importam os meios, mas aqui os resultados 
serão sempre satisfatórios. Em 2019, no seio 
familiar, não haverá espaço para a hipocrisia.

Leão Autoestima, amor-próprio, não nascem 
do conhecimento ou de discurso ufanista. Sob 
influências de Marte eles serão impostos, com 
orgulho, honra e altivez. Marte não perde tempo 
querendo provar nada, ele simplesmente é. O “eu 
sou” nunca foi tão objetivo e concreto, o carisma 
brilhará não somente como uma paixão por si 
mesmo, mas como uma energia envolvente, 
cheia de coragem pessoal e lealdade ao outro.
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região no pódio
esPortistas não Param. Eles estão em todos os cantos, nas quadras, nos tatames, nas pistas, 
nas piscinas, nos campos. São jovens e adultos que lutam, dançam, correm, suam a camisa, 
choram, passam dias longe da família, são submetidos a longas horas de treino pesado. No 
rosto suado, sem reclamar do cansaço, carregam a esperança, o sonho de verem seus esforços 
retribuídos em forma de medalhes e troféus, no primeiro lugar do pódio. Durante 2018, di-
versas modalidades esportivas tiveram atletas de destaque em Cotia e região. Conheça alguns!

menino de ouro do cArAtê
o pequeno Dudu Fuchs Jr. tem apenas 5 anos e o tatame 
é seu local preferido para brincar. Apesar da tenra idade, 
possui um currículo de dar inveja a muitos atletas e 
encher a família de orgulho. Com 5 meses de treino, já 
se graduou na faixa amarela e era só elogios. Quando 
foi convidado para disputar campeonatos, a família não 
levou a sério, mas o sensei Gilson os convenceu de que 
o garoto tinha talento e futuro no esporte. Ele estava 
certo. A primeira competição foi em Santos e Dudu, aos 
4 anos, competiu com outros meninos na faixa de 5 e 
6 anos e chegou ao segundo lugar. Desde então, nunca 
mais parou. “A partir deste dia, o que já era uma paixão 
pelo esporte, se multiplicou”, comenta orgulhoso o pai 
Eduardo. E a família começou a literalmente a “caçar” 
torneios e o garoto, a participar e se destacar. Dudu foi 
campeão brasileiro de kata e kobudo, disputando com 
crianças de até 9 anos. O menino, de apenas 5 anos e 
que acumula medalhas, já é considerado uma grande 
promessa no esporte.

título em grAmAdo europeu
a Escola de Futebol SPFC Unidade Cotia foi campeã 
nas categorias Sub-10 e Sub-12 da Taça de Futebol de 
Barcelona na Espanha, competição que reuniu diversas 
equipes de toda a Europa. A equipe sub-10 foi campeã 
invicta com quatro vitórias e dois empates, vencendo 
a Champion Football da Inglaterra na emocionante 
decisão por pênaltis, quando brilhou a frieza do 
goleiro Enzo Müzzel, que defendeu duas cobranças e 
foi eleito o melhor goleiro da categoria. A equipe teve 
também como destaques o artilheiro Victor Cardoso, 
com nove gols anotados, e Matheus Araújo, eleito 
pela organização o melhor jogador da categoria. Já a 
equipe sub-12 fez cinco jogos no torneio, conquistando 
quatro vitórias. Venceu na final o Hammarby IF, clube 
profissional da primeira divisão da Suécia, pelo placar 
de 2×0. Nessa categoria, a equipe levou o prêmio de 
melhor goleiro com o aluno Renato Fetback e o melhor 
jogador da categoria com o aluno João Gabriel Milan, 
autor de sete gols no torneio.
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melhor levAntAdor
Gustavo André Orlando tem 16 anos e joga voleibol, atividade que pratica 
desde os 10, inspirado pelo pai, professor de Educação Física que treinava 
jovens na Escola Roque Celestino, em Caucaia do Alto. “Foi lá que comecei, 
amei, peguei o amor pelo esporte e nunca mais larguei”, comentou. Ainda na 
categoria Infantil (a partir de 2019, será InfantoJuvenil), com 1,88 m, foi eleito 
o melhor levantador da Taça Paraná em 2017 e do Sul-Americano em 2018. 
Mas a lista de medalhas é grande: campeão brasileiro em 2016 e vice-cam-
peão em 2018 pela seleção paulista, campeão sul-americano sub-19 e sub-21 
pela seleção brasileira em 2018; terceiro lugar na Taça Paraná 2017 e vice-
campeão paulista em 2016.

muito ritmo, levezA e tAlento
Impossível falar de vitórias e conquistas no esporte regional sem 
mencionar as meninas da ginástica rítmica e estética de Cotia, sob 
a batuta da técnica Zeza Belafronte, que iniciou o projeto em 2000, 
na Secretaria de Esportes de Cotia. Só em 2018, foram conquista-
dos 11 títulos em ginástica rítmica e ginástica estética de grupo, com 
destaque para ouro, prata e bronze em diversas categorias nos Jogos 
Regionais em Santo André,  duas medalhas de ouro nos Jogos Infantis 
do Estado de São Paulo, ouro individual nos Jogos Abertos do Interior, 
Campeonato Paulista e  Campeonato Brasileiro de Ginástica Estética 
de Grupo, sendo que na categoria adulta foram pentacampeãs no Bra-
sileiro e Campeonato Pan-Americano de Ginástica Estética de Grupo. 
“Muita dedicação nos treinos é o segredo do sucesso”, revela a técnica.

superAndo As AdversidAdes
Muitos buscam no esporte a possibilidade de “apenas” 
vencer a fome e a miséria, como o pequeno Cauã Souza da 
Silva, 12 anos, morador da periferia de Cotia e que chamou a 
atenção da reportagem da TV Record por seu sonho: ganhar 
dinheiro com o futebol para tirar sua família da pobreza.  
Ele treina na escolinha do Inter de Milão, no bairro do 
Portão, um dos tantos clubes que caça talentos na cidade e 
está entre os que podem ser convocados para compor o time 
e realizar seu sonho.

no tAtAme
De acordo com a Secretaria de Esportes de Cotia, no judô 
foram dezenas de medalhas conquistadas em compe-
tições estaduais, nacionais e internacionais. Entre os 
destaques, podemos citar o judoca Diego Biriba, que 
conquistou o bronze pela categoria M2-66 kg, no 42º 
Quebec Open disputado na província de Quebec, no 
Canadá.
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Xô, 
mosquito!

sobre as DoeNças

•  A dengue é, sem dúvida, a doença mais grave quando comparada à chikungunya e à 
zika. Ela causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas 
na pele e indisposição. Em casos mais graves, pode provocar hemorragias, que, por 
sua vez, podem ocasionar óbito.

•  A chikungunya também causa febre e dores no corpo, mas as dores concentram-se 
principalmente nas articulações. Na dengue, as dores são predominantemente mus-
culares. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de duas semanas; todavia, 
as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito 
raros, porém a doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade 
de vida do paciente.

•  A febre zika tem os sintomas mais leves e que não duram mais que sete dias. Pacientes 
com essa enfermidade apresentam febre mais baixa que a da dengue e chikungunya, 
olhos avermelhados e coceira característica. Muitas vezes a doença é confundida com 
alergia. Não causa morte, porém relaciona-se com uma síndrome neurológica que 
causa paralisia, a Síndrome de Guillain-Barré (a mesma que teve a nossa entrevistada 
de capa desta edição), e também com casos de microcefalia.

MItO  
Ou Verdade 

Para eliminar os ovos do 
mosquito, basta esvaziar a 
água do recipiente. 

A reprodução do mosquito é 
mais rápida no calor, porém a 
prevenção deve ocorrer 
também no inverno.  

O Aedes aegypti pica somente 
durante o dia. 

Se a água parada estiver suja, 
não há perigo da proliferação 
do mosquito.  

Plantas e produtos caseiros à 
base de citronela, andiroba e 
óleo de cravo não são 
altamente eficazes contra os 
mosquitos. 

Todo mosquito Aedes aegypti 
nasce infectado pelas doenças 
que transmite.  

A água da piscina pode se 
tornar um criadouro do 
mosquito.  

Água sanitária ajuda a 
combater as larvas. 

É possível distinguir a picada 
do Aedes aegypti da picada de 
um mosquito comum. 

Repelentes e inseticidas devem 
ser utilizados como medidas 
extras.  

O Aedes aegypti não chega a 
locais altos.  

Ar condicionado e ventilador 
impedem as picadas do 
mosquito. 

O Aedes tem fotofobia e, por 
isso, se esconde em locais 
sombreados e/ou escuros.  

A fêmea do Aedes aegypti é a 
única que pica as pessoas e 
pode colocar até 500 ovos 
durante a vida.  

A melhor forma de prevenção 
contra o Aedes é a remoção de 
criadouros.  

não tem jeito. calor chama mosquito no fim da tarde. e se o calor vier 

acompanhado de chuva, entra em cena outra ameaça: o mosquito aedes 

aegypti, capaz de provocar doenças como dengue, febre chikungunya e a 

temida zika. mas quais ações são realmente eficazes nessa luta? confira 

mitos e verdades sobre o aedes aegypti. e lembre-se: prevenção é a 

melhor arma na luta contra o mosquito!
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clínicas e consultórios Dr. Thiago M. de Vasconcelos CRM 104593 

• GINECOLOGIA • OBSTETRÍCIA
• CIRURGIA GINECOLÓGICA 

• VIDEOLAPAROSCOPIA

Dra Patrícia B. de Vasconcelos CRM 91833

• PEDIATRIA

11 2898-9662 - 11 94341-1900       11 97588-2700
Open Mall The Square, bloco A, sala 107
Rodovia Raposo Tavares, Km22

11 2898-9662 - 11 94341-1900       11 97588-2700

Dr.Patricia 9x6.indd   1 6/26/18   1:01 PM

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

PEDIATRIA

HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA VASCULAR

GASTROENTEROLOGIA

PROCTOLOGIA

GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

CIRURGIA E CLÍNICA GERAL

CARDIOLOGIA

ORTOPEDIA

ENDOCRINOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PSIQUIATRIA

ODONTOLOGIA

(11)4777-9644 / (11)4777-9645 / (11)95136-6762 
Av. das Acácias, 58 (km 25 sentido SP) - Granja Viana

RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

w w w . c l i n i c a m e d v i a n a . c o m . b r  

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

 Pneumologia | Medicina do trabalho

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

psicologia

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

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

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

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

www.doutoresdagranja.com.br

Av. São Camilo, 980 - Sala 23
Granja Viana - Cotia
Centro Comercial Granjardim

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

Especialista em: Terapia Comportamental • Avaliação Psicológica
Dependência Química • Orientação Profi ssional

 11. 99833.0214     rosanaborzan.psico@gmail.com 
Vianna Espaço Modulares - retorno 22.8km da Raposo Tavares

Rosana Borzan
Psicóloga

CRP 06/103859

(11) 96418.7447 - Rua São Francisco, 170 - Granja Viana

CRP: 06/43947Élen Jane Sant� o      
Psicóloga e Arteterapeuta

Atendimento a adolescentes e adultos.
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odontologia

Tel.: 3034-4182 - 98555-3015 - www.bianchiodontologia.com.br
Rod. Raposo Tavares Km 22 – Bloco A – Sala 09 The Square Open Mall – Granja Viana - SP

Odontopediatria - Clínica geral
Estética - Ortodontia - Prótese - Implante 

Periodontia - Endodontia
Um tratamento especial para a família inteira!

Dra. Priscilla Bianchi
Cirurgiã dentista

CrO 91.999

DRA. ANA LÚCIA LOPES Crosp: 89892

www.totalden.com.br - Av. João Paulo Ablas 1689, sala 5 - Jd. da Glória

TRATAMENTO COMPLETO EM UM SÓ LUGAR

DR RODRIGO RACCA Crosp: 74766 | DRA SUELLEN FRASATO Crosp: 88139

4617 4610    9 6618 2626
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 2771-3029

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

Unidade Prime

Dra. Karina Reina Vianna

 
CROSP 58022

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

- Diretora da associação 
brasileira de analgesia e sedação.

- Trate seus dentes 
sem medo e sem dor.

- Aplicação de botox e 
Preenchimento facial.

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

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

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

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

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

Psicóloga • Neuropsicóloga • Psicopedagoga
FRIDA LEÃO

CRP 06/123265

PSICÓLOGA CRP 06/31865-8
Roseli Di Mauro

Pós-graduada e especialista 
em Terapia Familiar e de Casal

Adultos e Crianças
The Point Offi ce - R. Gal. Fernando Vasconcellos C. de Albuquerque, 80
conj. 412B  (em frente ao Shopping Granja Viana) • Tel.: 99611.9880

Mais de 30 
anos de 

experiência

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

CRP: 06/102999

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

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais, idosos 
e também atendimento 

Home Care.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coaching Cognitivo 
Comportamental

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

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

Fone 4702.4420

ginecologia
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tratamento estético

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

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

CRM 78076sp

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

farmácia / produtos naturais

endocrinologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

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

fonoaudiologia

oftalmologia

 

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

DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358

DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE  - CRM: 115576

Atendimento:

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

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

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

ortomolecular

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

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

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

CUIDANDO DE QUEM AMAMOS
Higienização residencial
e eliminação de ácaros

Agende uma higienização gratuita 
do seu sofá, colchão ou tapete:
www.vivensofaz.com.br
(11)4063-4545 • (11)94070-9490

Dra Sandra Paolini  
Fisioterapia • RPG • Pilates

sandrapaolini2@gmail.com   Raposo Tavares km 22, The Square 

(11) 9 97970427 / 2898.9851

crefi to 3/51896-F

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

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

RE: 8445-SP

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

vacinas

terapias complementares

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

 Medicina Integrativa • Acupuntura • Osteopatia-Watsu
                       Psicoterapia • Meditação • Hipnose • Terapia Artistica
             Rebirthing • Terapia do Ser • Thetahealing • Barra de Acess

fisioterapia / pilates

www.spinasaude.com.br /    4702-0512      95885-1081 - Rua José Felix de Oliveira, 875www.spinasaude.com.br /    4702-0512      95885-1081 - Rua José Felix de Oliveira, 875
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gastronomia

E S PA Ç O  C O W O R K I N G

Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.

www.aetec.org.br/coworking    @espacocoworkingcotia    (11) 4616-2398 / 9.9552-2581

Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião

Auditório para eventos
Recepcionista

Ótima localização

ESPAÇO MÓBILE
Seus moveis seu estilo

(11) 4618-1424 -  (11) 95176-7470
 espacomobile  Espaco Mobile  

Estrada Fernando Nobre 1180 - Jandira Golf

Mesas de jantar, colchões, 
cabeceiras, estofados, poltronas 

e decorações em geral!

Um novo conceito em 
ótica na Granja Viana

Óculos de grau   
Óculos de sol

Lentes de contato

Av. das Acácias, 58 – Loja 6 – Jardim da GlóriaCotia – SP – CEP: 06711-510

 (11) 4777 1417 (11) 97576 1202  oticaorbis   oticaorbis.com.br

Rua Miraguai, 60 - Granja Carolina (próximo à Delegacia de Cotia) - TEL.: 4616�6241   95026�1387

MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
QUALIDADE EM 1º LUGAR

ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

 LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
 TRANSFERÊNCIA
 RENOVAÇÃO DA CNH
 PRIMEIRO EMPLACAMENTO
 LEGALIZAÇÃO DE REBAIXAMENTO, PNEU E RODA

 LICENCIAMENTO ONLINE
 CONSULTAS E DESBLOQUEIOS
 SERVIÇOS DE ANTT
 RECURSO DE PONTUAÇÃO DE CNH SUSPENSA
 DELIVERY DE DOCUMENTOS

Adquira, com segurança e excelente atendimento,  
seu certificado digital para se identificar e autenticar  

em sites e sistemas eletrônicos.

AutenticidAde, 
confidenciAlidAde  

e integridAde.

The SquAre Open MAll – BlOcO A – SAlAS 10 e 11 
Tel.: 2898-6066 - www.dnacerTificadora.com.br

O melhor do mercado estético

Av. Professor Manoel José Pedroso, 41 - sala 04 - Cotia

Agende seu horário:

 4551-9235 
 98191-4516
 @noemiespacobeleza

 Noemi_espaco_beleza

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6
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Venha conhecer essa 
explosão de cores e sabores 

Horário de funcionamento:
Terça a Quinta das 18 às 23h 

Sexta das 18 às 00h 
Sábado das 12 às 00h 

Domingo das 12 às 23h 

@hamburgueriacollors
Hamburgueria Collors 11 2367-2208 

Rua Henrique Chaves, 483 - Jd Ester Yolanda 
11 99819-6486

Peça pelo Whats

Venha conhecer essa 
explosão de cores e sabores 
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seu jeito, sua energia

Shopping Granja Viana
Rod Raposo Tavares, Km 23,5

(11) 9.6168-5887
@moesioutlet

www.moesi.com.br

Moda e acessórios indianos

Semi-jóias em ouro 24k

Decoração mística

educação

moda

pet

Naturals Dog
Biscoito caseiro

Natural’s Dog é um biscoito 
produzido artesanalmente, sem 
aditivos químicos, sem corantes 

e conservantes. 
Com ingredientes naturais 

e integrais, estão disponíveis 
em vários tamanhos e sabores.

          97454-0140        naturalsdog          97454-0140        

UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 
PARA SEU CÃO, EM 
QUALQUER IDADE.

100% caseiro100% caseiro

Nossos cães 
vão adorar!

          97454-0140        
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Biscoito caseiro

Natural’s Dog é um biscoito 
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Naturals Dog
Biscoito caseiro

Natural’s Dog é um biscoito 
produzido artesanalmente, sem 
aditivos químicos, sem corantes 

e conservantes. 
Com ingredientes naturais 

e integrais, estão disponíveis 
em vários tamanhos e sabores.

          97454-0140        naturalsdog          97454-0140        

UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 
PARA SEU CÃO, EM 
QUALQUER IDADE.

100% caseiro100% caseiro

Nossos cães 
vão adorar!

          97454-0140        

advocacia

THE SQUARE - Raposo Tavares, km. 22, Sala 111 - Bloco C - 06709-015 - Cotia SP

Família e Sucessões

 advocacia@patriciamartins.com.br     -    www.patriciamartins.com.br 
Tel.: 2898-9630

curso

The Square Open Mall
Raposo Tavares, km 22 Bloco A - Sala 436 
www.vipenglish.com.br - silvia@vipenglish.com.br
Atendimento com horário marcado:  
Tel.: (11) 9.9844-8900

AulAs  
PArticulAres  

de inglês

Aceitamos todos os cartões

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

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6
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ADVOCACIA CONTRA PLANO DE SAÚDE
• Medicamentos contra câncer, hepatites
• Autorização de cirurgias e tratamentos

• Cirurgia plástica reparadora
• Fertilização in vitro

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

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

Passo rouPas
aos finais de semana
Niva  3783-6361

4612-5633        97477-8150     97477-8150

@

RAÇÕES TIKO
• Rações e Acessórios
• Banho e Tosa 
• Clínica veterinária
• Medicamentos

• Aquarismo
• Artigos para Pesca
• Adubos 
• Ferramentas

4703-5000      94010-8676
Av. Prof. José Barreto, 1269 - Cotia

4614-3579       4614-3521
Av. Nossa Senhora de Fátima, 451- Cotia

www.racoestiko.com.br

4703-5000      94010-8676

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

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

cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços

academia

oportunidades

pet

Prof. de Matemática, 
Física e Química

Engº Fábio Ravazzolo           99969-9909
Em domicílio, no Butantã,

imediações de Cotia e Granja Viana.

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

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

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

Untitled-2   1 3/7/18   11:32 AM

Monica Hopfgartner

AdvogAdA  
e ConsultorA jurídiCA
Trabalhista, Cível e Família

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

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

advocacia

Granja Viana
Casa no Condomínio 

Vila Nova
Vendo ou Troco
9 6444 2777

www.xneto.com.br

Vidente Jurema 
Especialista em casos espirituais sobre amor, 

negócios, vícios e depressões. 
Seja qual for o seu problema, vidente Jurema tem a 

solução! Consultas através de cartas e tarô dos anjos.
Atendimento com horário marcado. Total sigilo e garantia.

      98664-8715

Marcelo Bacci de Melo
Advocacia

Cível, empresarial, 
trabalhista e tributário.
Rua José Felix de Oliveira, 1270 Sala 101

2690-4438
Designer

Desenvolvimento de 
layouts, projetos gráficos, 
peças publicitárias etc.

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

9 99180860       4169 69 65
maponzio@hotmail.com

Marco 
Ponzio
Marco 
Ponzio

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

anuncie aqui
Pequenos 

anúncios 
grAndes 

negócios

RefoRço escolaR e alfabetização
Luciene Lima   -   Pedagoga 

cel.: 9 9155-3100

Lobo – 2 anos, castrado e 
vacinado – super dócil. 

Buddy - 3 anos, mestiço labrador, 
porte grande, super dócil. 

doações:  
Falar com Roberta   
11 97595.2008

Cokie – 2 anos, porte pequeno 
de pernas curtas, adora crianças. 



Sol pedindo licença para entrar
cynthia Maria plentz
@cynthiaMariaplentz.plentz

Novas realidades na cidade das rosas
adriana Mavalli freitas
@adriana.Mavallifreitas

Noite flutua, brilho da lua, sombra das flores
daniele piovesan
@daniele.Marsigliapiovesan

Quem diria que passou um aguaceiro por aqui
ana duarte lenotti
@ana.duartelenotti

Quer participar desta coluna? envie sua foto, com uma Breve descrição, para o whatsapp da redação (11) 99500-6086
#seupontodevistanacircuito #circuitoolharcompartilhado #posteinacircuito #minhafotonacircuito #circuitoimagens #linacircuito

o l h a r  
c o m p a r t i l h a d o

seu ponto de vista  
sobre a região!





“ANTES, EU SÓ 
CONSEGUIA 
ENTENDER O 
LÁ LÁ LÁ DA MÚSICA.”

FAÇA 
DE VERDADE.
FAÇA 
CULTURA INGLESA.

Unidade Granja Viana                                                                                
Rua José Felix de Oliveira, 189
4702-5408

culturainglesasp.com.br

SEM TAXA DE MATRÍCULA.

“AGORA EU APRENDO INGLÊS  
COM OS MELHORES PROFESSORES.”


