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Larissa Manoela
Esporte
Superar traumas e
vencer limites com a
prática esportiva

Por Aqui
Metrô e corredor de
ônibus são promessas
para a Raposo Tavares

Guia de Atividades
Cursos para todas
as idades

O brilho dos 18 anos

conecta
informa

Circuito conectada
em todos os canais,
inclusive WhatsApp!

Envie sua notícia!
• Sugestões
• Informações
• Fotos e vídeos

(11) 99500-6086

identifica

fomenta

registra

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.

Informações
a toda hora,
para toda
a comunidade.

I m p r e s s o.
D i g i ta l .
Social.

zap!

Superando
barreiras
Fevereiro chegou e, conforme os dias vão passando, fica cada
vez mais evidente que 2019 realmente começou. O Carnaval só chega
em março, porém diferente dos tempos de outrora, tudo já começou
a fluir. O ano trouxe coisas novas e, se melhores, isso só o tempo dirá,
mas tomamos fôlego. Com novos governantes no Brasil, renovou-se a
esperança de um futuro melhor.
Na redação, já estamos a todo vapor desde os primeiros dias de 2019,
planejando nosso 19º ano de trabalho de compromisso com jornalismo
de qualidade. Cada vez mais, estamos estreitando os laços com a nossa
comunidade, conectada em todos os canais, sempre na busca por serviços e pautas regionais.
E se tem uma coisa que anda aparecendo de maneira intensa por aqui,
é a tal da superação. Sabe aquela coisa de arriscar, sem deixar o medo
dominar? É isso. Desde nosso início, superamos barreiras e vencemos.
E o esporte também tem dessas coisas, não é mesmo? Aproveitando o
gancho do nosso tradicional Guia de Atividades, conversamos com
algumas pessoas que, por meio de uma atividade, superaram traumas
e limitações físicas. São histórias lindas e emocionantes, que nos fazem
refletir. Histórias que nos ensinam que a superação vem daqueles limites
que nós, inconscientemente, impomos. Se você não se comprometer
em arriscar, sinto muito em te dizer, você não vai conseguir. Está com
vontade? Vai e faz. Deixe que o desejo seja maior que o medo.
E medo é uma palavra que, definitivamente, não está no dicionário de
Larissa Manoela. A jovem acaba de completar 18 anos. Destes, 14 são
dedicados à carreira artística. Em um bate-papo descontraído com
nossa equipe de jornalismo, a artista contou como está sua vida como
uma mulher maior de idade, falou da carreira, família, relação com a
Granja Viana e planos futuros.
Boa leitura e até a próxima!
Gabriela Napolitano Alonso

Edição 230 - fevereiro 2019

Diretora

Gabriela Napolitano Alonso
gabi@revistacircuito.com
Arte

Marco Ponzio
arte@revistacircuito.com
Redação

Juliana Martins Machado
MTB 57882 SP
jornalismo@revistacircuito.com
Sonia Marques
José Rossi Neto
matéria de capa

Monica Martinez
foto capa e destaque interno

Jairo Goldflus
Comercial

comercial@revistacircuito.com
Financeiro

financeiro@revistacircuito.com
Revisão

Paulo Pompeo
Circulação

Granja Viana, Raposo Tavares do
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São Francisco, Caucaia do Alto,
Vargem Grande Paulista, Cotia
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Curso de direito - R$ 948,00
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Faça Direito.
Faça RIO BRANCO
na GRANJA.

S GRAT

Qualidade
Rio Branco

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

U

Graduação
Administração
R$ 799,00
Relações Internacionais R$ 972,00
Sistemas de Informação R$ 799,00

Autoridade
no assunto

Corpo docente formado
por mestres, doutores, juízes,
desembargadores, promotores,
delegados e advogados
renomados.

Contribuição
Social

Convênio com o poder
judiciário para atendimento
em ações sociais.

Transporte gratuito, consulte itinerários no site.
*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.

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

www.riobrancofac.edu.br
facebook.com/curtariobrancofac

Graduação em 2 anos
Gestão Comercial R$ 615,00
Gestão de RH
R$ 615,00
Marketing
R$ 615,00

Aprenda
praticando
Núcleo de Prática
Jurídica.

Muito além

do papel
conecte-se com a circuito

revistacircuito.com

A Circuito
conectada com você
em todos os canais

wWhatsapp (11) 9 9500 6086 ffacebook.com/revistacircuito
Mato alto

Circuito
Amplia

Cartas,
alertas,
denúncias
e histórias
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Sou moradora da Fernando Nobre e
faço caminhada diariamente pela estrada. No entanto, devido às chuvas
dos últimos tempos, o mato cresceu
alto e forte, a ponto de invadir as calçadas e fazendo com que todos os transeuntes exponham-se nas ruas.
Débora Gomes
CIRCUITO O Departamento de Manuten-

ção, da Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, informa que o serviço no local
já foi incluído na programação.

#suavoznacircuito

Pagamento de IPTU
Depois de dois dias de tentativas infrutíferas de pagar o IPTU, estou
em dúvida se enfrento a fila, contrato uma banca de advocacia para
mover um processo qualquer, talvez por irresponsabilidade administrativa, ou fico me lamentando como a maioria silenciosa deste país.
Alguém da prefeitura tem alguma explicação sensata do problema?

E-MAIL
circuito
revistacircuito@
revistacircuito.com

Fernando Henrique Sabbatini
CIRCUITO

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Fazenda,

informou que foram identificadas algumas dificuldades de pagamento
de alguns boletos do IPTU por clientes que buscavam realizar o pagamento via Itaú e Bradesco e lamenta o fato. “O problema foge ao controle
da Secretaria da Fazenda e esta já solicitou à Caixa Econômica Federal
um posicionamento por escrito sobre o que motivou o problema. Até o
momento, já se sabe que pode estar relacionado à Câmara Interbancária de Pagamento (CIP) que é responsável pela transferência entre as
instituições bancárias”, escreveu em nota à nossa redação. Em relação
às formas de pagamento dos boletos de IPTU, a Secretaria da Fazenda
reforça, mais uma vez, que os contribuintes com cadastros atualizados
receberam o boleto com códigos de barras e podem pagar em qualquer
agência bancária. Aqueles que receberam o Documento de Arrecadação
Municipal (DAM) poderão recolher o imposto apenas na Caixa Econômica ou Lotéricas. E reforça ainda que os contribuintes que receberam o
DAM devem procurar o CIT de Cotia ou de Caucaia do Alto para atualização cadastral e, a partir do próximo ano, receber o boleto para pagamento em qualquer agência bancária. Depois de ter nos enviado a carta,
o leitor compareceu ao Centro Integrado Tributário (CIT), diz ter sido
muito bem atendido e o problema resolvido.

f

facebook
circuito
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oriente-se

Arte de advogar
Geralmente, quem se forma em direito quer muito começar a
advogar. Mas a arte de advogar exige, não só amor pela área, mas
também dedicação, comprometimento e, principalmente, uma incansável busca por justiça. Advogar exige estudo, pesquisa, coragem
e estratégia. E dois fatores são importantes: experiência e segurança.
Mas como ter experiência, sem nunca ter advogado? Como saber a
prática do dia a dia e conseguir rentabilidade de fato com a profissão
que escolheu? Existem muitos cursos voltados para OAB, magistratura
e concursos públicos. Mas e o advogado, quem ensina a advogar?
Foi com esse pensamento, somado à experiência de 21 anos na área,
que Marília Valença criou o Ateliê do Direito para oferecer cursos
práticos inseridos dentro do seu escritório de advocacia. “Aqui, os
alunos vão aprender dicas e técnicas da profissão que a faculdade
não ensina. Vamos ensinar práticas da advocacia em geral, como

atender clientes, calcular, cobrar e fazer contrato de honorários,
gerenciar e acompanhar processos e fazer audiência. E também
abordaremos assuntos específicos, como Lei do Inquilinato, área
trabalhista, criminal e tributária, por exemplo”, conta a advogada.
Afinal, advogar é estar munido de ferramentas capazes de fazer
valer o procedimento judicial e acreditar que a justiça prevalece.

Equipe Ateliê do Direito
Além da Dra. Marília Valença, a equipe é formada por Daiane Teixeira Costa, Jô Silva, Francisco Salomão Junior, Diana Serpe, Flavia
Ferreira A. de Oliveira. “São advogados atuantes, com experiência e
desembaraço do dia a dia, de modo que estão aptos a passar a nossos
alunos toda a prática que a nossa profissão requer”, faz questão de
destacar Marília.

Cursos do primeiro semestre
Peticionamento eletrônico

sistemas E-SAJ e PJE.

Às terças-feiras, das 9h às 12h.
Direito do Consumidor

Às sextas-feiras, das 19h às 22h.
Locação

Aos sábados, das 9h às 12h.
Ações contra Plano de Saúde

Às terças-feiras, das 19h às 22h.
Petição Inicial Trabalhista

Audiência Trabalhista

Às quartas-feiras, das 19h às 22h.
Atendimento ao cliente

Contrato, Procuração,
Substabelecimento,
Preço e Diligências.

Às sextas-feiras, das 19h às 22h.
Ação de Alimentos

Aos sábados, das 9h às 12h.
Ação de Divórcio Consensual

(Judicial e Extrajudicial)

Às terças-feiras, das 19h às 22h.

Às segundas-feiras, das 19h às 22h.

Direito Condominial

Os cursos são voltados ao profissional
advogado recém-formado, tem três horas
de duração e, o mais importante, são práticos. “Nossa intenção é que o aluno saia
da aula sabendo aplicar o que aprendeu
e a ganhar dinheiro com a profissão”,
ressalta Marília. São apenas seis alunos
por turma, o que permite maior interação,
dinâmica e aproveitamento do tempo.

e Associações

Às quintas-feiras, das 19h às 22h.
Como atender um
cliente na área criminal

Às segundas-feiras, das 19h às 22h.
Tribunal do Júri

Às quartas-feiras, das 19h às 22h.

Telefone: (11) 4159-6736 –
(11) 9 9308-8232
E-mail: falecom@ateliedodireito.com.br – www.ateliedodireito.com.br
Open Mall The Square - bloco C - Conj. 318 – Rodovia Raposo Tavares.km22
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Às escuras

Desde maio de 2018, venho tentando a solução de um problema
que enfrentamos há mais de 30 anos nas ruas do Bairro Maranhão, no Residencial Parque São Paulo. Já temos dois protocolos entregues diretamente à Prefeitura em Cotia e fizemos
um abaixo-assinado com grande adesão dos moradores. Não
sabemos mais o que fazer, pois tivemos problemas com roubo
de três casas dentro do residencial. Com a falta de iluminação,
fica fácil estimular a ação de bandidos nestas condições. A prefeitura tem feito um trabalho de troca de iluminação instalando LED em diversas regiões e, de verdade, deixamos claro que
até essa iluminação antiga que está sendo trocada serve para
solucionar nosso problema, mas sempre recebemos a mesma
desculpa: a empresa Engelux ainda não mandou o orçamento
do serviço.
Daniel Weber
CIRCUITO A carta, junto com a documentação comprovatória dos

pedidos feitos (ofício nº 111/18), foi enviada à Prefeitura de Cotia. Até
o momento, não recebemos retorno e o problema persiste.

Lamaçal
Moro na rua São Vicente, no miolo da Granja
Viana. A única saída é através da rua São
Roque, mas vejam o estado da esquina
destas ruas. Já abri processo na prefeitura
solicitando providências e, após algum
tempo sem solução, abri outra reclamação
na Ouvidoria. E agora, como se não bastasse,
estamos sem iluminação pública.
Francisco Colman Junior
CIRCUITO

A carta do leitor foi encami-

nhada para a Prefeitura de Cotia, acompanhada do número do processo aberto em
outubro pelo morador (44741/ 2018). No
entanto, até o fechamento desta edição,
não recebemos resposta.

Prefeitura responde!
Sobre a carta publicada na edição 227, em que a leitora
Marcia relata o descarte de entulho entre Jardim Santa
Rita e Jardim Ferreira, a Prefeitura de Embu das Artes
informou que está monitorando o local constantemente. Em nota, afirma manter “diversos serviços de
polícia administrativa, visando inibir e até flagrar os
infratores, que se aproveitam para descartar entulhos
somente de madrugada”. Quantos aos materiais lá
descartados, o órgão ambiental estadual foi acionado
para que o entulho seja removido e destinado para
aterro devidamente licenciado.
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Li na circuito
O que bombou no
mês passado

Que gentileza! Ficou
tão bonita...
Flávia Lippi

Valeu, Circuito! Sou
fā da Flávia Lippi.
Que Deus a abençoe!
Saúde e plenitude!
Hasurem Diniz
Mendes
#circuitoonline

Dois corpos, uma vida
e cinco livros

Se ser mulher já não é fácil, imagine ser mulher e negra? Se ser mulher e negra não é
fácil, imagine ser mulher, negra e transexual? Apesar de todas as dificuldades que esses corpos (da mulher negra e da mulher transexual) encontram durante a vida, Kelvin Valentim,
26 anos, não desistiu. Assumiu sua identidade e partiu para cima. Hoje, a escritora já está
em seu quinto livro, conquistando, com este último, cinco prêmios. Moradora de Cotia, ela
é filha de pastores evangélicos e destaca a importância do lugar de fala quando o assunto
é diversidade de gênero. Em entrevista à revista CIRCUITO, ela conta sua história de luta,
solidão e superação.

Canal Circuito
revistacircuito.com/arquivos/43771

Banda cotiana assina com Sony Music
Com pouco mais de cinco anos de
carreira, a banda Vim de Marte,
formada por Alê Mapeli (bateria),
Lelo Borges (teclado), Layo Azevedo
(baixo), Fly Savage (guitarra)
e Alex Miranda (vocal), todos
moradores de Cotia e nascidos na
década de 1980, conseguiram o que
muitas bandas de rock desejam:
assinar contrato com a Sony Music
e, mais que isso, já está com o
primeiro single bombando nas
rádios. O vocalista e letrista Alex
Miranda recebeu nossa equipe e,
além de apresentar a música de
trabalho, falou sobre os caminhos
percorridos pela banda.

Divino.
Patricia Fuchs

Para nós é uma
grande surpresa a
edição 229 desta
estimada revista,
respeitado meio
de comunicação,
independente
e imparcial, o
respectivo destaque
ao Acessa SP Granja
Viana. Muito nos
honra tal matéria.
Nosso profundo
agradecimento por
editar a mesma.
Alvaro Perez Junior

Na edição 222, a
Revista Circuito nos
brindou com uma
excelente matéria
com ex-jogador
Wladimir. Queremos
agradecer e deixar
registrado nosso
abraço, carinho,
admiração, respeito
mútuo e as mais
sinceras e efusivas
saudações.
Alan Cardec de
Oliveira Machado

Canal Circuito
revistacircuito.com/arquivos/44026

BONECOS DE

OLINDA

DE 09/02 A 05/03
SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADO DE CARNAVAL

BLOQUINHOS DE

Crianças Fantasiadas
GANHAM 1
INGRESSO CINEFLIX*

CARNAVAL

BATERIAS DE

ESCOLAS DE SAMBA

Consulte
Programação:

*Válido somente no feriado de carnaval.
Limitado a 3000 ingressos.

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio. Consulte couvert artístico nos restaurantes.

MARCHINHA

Acontece

por aqui

Nossa
região em
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Aplicativo aproxima
morador e prefeitura

A Prefeitura de Barueri criou um canal
para estreitar o relacionamento com
a população. De fácil acessibilidade
e gratuito, o aplicativo Alô Barueri
coloca o cidadão em contato direto
com a Ouvidoria Geral do Município.
Quem quiser registrar uma reclamação,
fazer denúncias, dar sugestões,
elogiar, acessar serviços ou solicitar
informações, só precisa fazer o
download do aplicativo, disponível
nas lojas Google Play e Apple Store.

Integração no Terminal Morumbi

Desde 29 de dezembro, oito linhas metropolitanas que circulam pelo eixo da rodovia
Raposo Tavares até o Terminal Butantã passaram a ter ponto final no Terminal São
Paulo-Morumbi do Metrô.
A medida visa contribuir para a melhoria das condições de tráfego na região do Terminal Butantã e permitir aos passageiros o acesso mais rápido à rede metroferroviária
a partir da recém-inaugurada estação São Paulo-Morumbi da Linha 4 – Amarela.
Cerca de 5 mil usuários utilizam esses serviços metropolitanos diariamente. Para
aqueles que têm como destino o trecho final da rodovia Raposo Tavares, haverá opção
de integração com outras linhas metropolitanas, utilizando o Cartão BOM.

Linhas integradas no Terminal Morumbi
036 Vargem Grande Paulista (Jardim São Marcos) – São Paulo (Metrô Morumbi)
036BI1 Embu das Artes (Jardim Tomé) – São Paulo (Metrô Morumbi), via Cotia (Rod. Raposo Tavares)
297 Cotia (Caucaia do Alto) – São Paulo (Metrô Morumbi) via Vargem Grande Paulista (Tijuco Preto)
334 Cotia (Jardim do Engenho) – São Paulo (Metrô Morumbi) via Cotia (Jardim Barbacena)
543 Cotia (Jardim Santa Isabel) – São Paulo (Metrô Morumbi)
572 Osasco (Jardim Santa Maria) – São Paulo (Metrô Morumbi)
823 Osasco (Recanto das Rosas) – São Paulo (Metrô Morumbi)
835 São Paulo (Metrô Morumbi) – Barueri (Alphaville/Green Valley)

Novo itinerário para acesso ao Terminal Morumbi
Rodovia Raposo Tavares – SP 270 u Rua Professor Maximo Ribeiro Nunes u Avenida
Ministro Laudo Ferreira de Camargo u Avenida Eliseu de Almeida u Avenida Deputado
Jacob Salvador Zveibil u Terminal Morumbi

Animais no
transporte público
O governo de São Paulo sancionou, em
25 de janeiro, uma lei que autoriza o
transporte de animais domésticos de
pequeno porte no Metrô, CPTM, VLT
e ônibus intermunicipais (EMTU)
do estado. Os animais, segundo a lei,
devem pesar no máximo 10 quilos e ser
acomodados em caixas de transporte.
O responsável também deverá pagar
uma tarifa regular extra da linha
pelo assento para o transporte do
animal, se for o caso. Além disso, não
está permitido fazer o transporte nos
horários de pico dos dias úteis: durante
a manhã, das 6h às 10h, e à tarde,
das 16h às 19h. O animal poderá ser
transportado nesses horários em caso de
agendamento de cirurgia. No entanto,
será preciso apresentar solicitação
assinada pelo médico veterinário.

A SUA PADARIA
NA GRANJA

Localizada na esquina mais famosa
da Granja Viana, a padaria conta com
deliciosas opções para o seu café da
manhã, almoço e jantar. Além da vista
privilegiada, o espaço é perfeito para
quem quer comer bem e compartilhar
momentos especiais.

Festival de
Bolos Imperdível
SIGA A
GRAN VIANA
@granviana
Av. São Camilo, 1181 – Granja Viana – Cotia 11 4612-4100 – granviana.com.br

acontece por aqui
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Metrô e corredor de
ônibus são promessas
para Raposo Tavares
Corredor de ônibus está previsto como compensação do bairro
planejado Reserva Raposo e será construído pelo
empreendedor até 2022. Já o Metrô entre Cotia e São Paulo vem
sendo discutido desde 2015 e nova promessa é para 2026
Resolver o problema do caótico trânsito diário da Raposo Tavares
é uma das principais promessas dos gestores públicos e o sonho
dos motoristas. O atual governador João Dória (PSDB) ainda em
campanha se comprometeu em fazer estudos. O seu colega de
partido, deputado cotiano Márcio Camargo, criou até a Frente
em Defesa da Raposo Tavares, na Assembleia Legislativa de São
Paulo, mas os resultados ainda estão muito aquém do desejado.
Agora, novas e velhas propostas voltam a rodear o imaginário dos
usuários da rodovia que corta a cidade de Cotia e se tornou uma
grande avenida. O mais recente projeto foi apresentado, em 10 de
janeiro, pela Prefeitura de São Paulo: um estudo de viabilidade de
criação de um terminal e corredor de ônibus a partir do km 18,5.
O projeto faz parte de compensação exigida pela Prefeitura de
São Paulo ao grupo Rezek, responsável pela implantação do megacondomínio/bairro planejado Reserva Raposo, no limite entre
São Paulo e Osasco. O novo bairro, voltado para pessoas de baixa
renda, ocupa uma área de 450 mil metros quadrados e deve ter
119 prédios para abrigar cerca de 60 mil pessoas. A estimativa é
que 55% dos moradores utilizem ônibus para se locomoverem e,
neste caso, os que temiam pelo aumento do fluxo de veículos na
Raposo podem respirar um pouco mais aliviados.
De acordo com o estudo, o terminal terá cinco plataformas de

embarque e desembarque, um acesso exclusivo pelo condomínio e outro pela Raposo Tavares. Micro-ônibus e “micrões” irão
transportar os moradores até o terminal, de onde sairão linhas
com interligação à Linha Amarela do Metrô (Butantã e Morumbi)
e também para os terminais de ônibus Princesa Isabel (centro),
Lapa, estação Leopoldina da CPTM e Pinheiros. A estimativa é que
cerca de 50 mil pessoas utilizem o sistema, incluindo moradores do
novo condomínio e usuários da região. O novo terminal também
será opção para os moradores de Cotia e Vargem Grande Paulista
que se deslocam para São Paulo diariamente.
Para um futuro mais distante, 2026, o sonho do Metrô ligando
Cotia à Linha Amarela pode se tornar realidade com a Linha 22
Bordô. O assunto e a esperança de dias melhores para a Raposo
é tratado desde 2015. Desta vez quem trouxe o tema de volta foi o
próprio presidente do Metrô, Paulo Menezes, durante encontro
na Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô.
O projeto inicialmente monotrilho passando sobre a Raposo
Tavares prevê 20 estações partindo da região central de Cotia
com paradas na Estrada do Embu, Granja Viana (altura do km
25), Estrada da Aldeia, Jardim Santa Maria, Cohab Raposo Tavares, Jardim Boa Vista, Educandário, Jardim Bonfiglioli, Parque
Previdência até se conectar com a Linha Amarela, no Butantã.
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Empresário apresenta proposta para o problema
do trânsito do km 22
Arquiteto e empreendedor de vários
centros comerciais da região, Marcio
Zalkind fez um estudo para o retorno
do km 22 e as vias que o circundam.
Mas com um diferencial de todas as
alternativas apresentadas até agora:
em vez da construção de uma nova
alça de acesso, que demandaria desapropriações, custos altos e muito
tempo de execução, a solução estaria
na sinalização viária. “Basta estreitar
a faixa do retorno no sentido São
Paulo, de modo que a faixa do sentido
interior se transforme em duas. Isso
somado ao fato de a avenida São Camilo se tornar mão única, ao menos em
sua parte final, nas proximidades do
viaduto, o trânsito vai fluir porque o
motorista não precisará parar para
dar passagem a outros veículos. Fluidez. É disso que precisamos”, defende
o criador do projeto, que já esteve em
uma reunião com o prefeito Rogério
Franco para apresentar sua proposta.

Vantagens
da solução

Como funciona
A solução elimina os cruzamentos diretos de
quem vem pela São Camilo e vai para a Raposo
na direção São Paulo, ou para a Estrada da Aldeia
em direção à Carapicuíba com a supressão da
rampa de acesso da Raposo para a São Camilo. O
viaduto passa a ter três pistas, ou seja, aumenta
uma pista no sentido de quem vem do outro lado

da Raposo em direção à Granja ou Carapicuíba,
eliminando também o cruzamento deste viaduto
para a Estrada da Aldeia. As entradas para a
Granja Viana passam a ser pela rua José Felix de
Oliveira, também pela rua Basileia e Zurique (que
desemboca na junção da Felix com a São Camilo)
ou ainda pela rua Caratinga e Dom Joaquim.

Com um custo
extremamente reduzido
(sinalizações e pequenas
adaptações), esta
alternativa de melhora
do fluxo pode ser rapidamente implementada em
teste e, caso aprovada,
pode ser implantada em
definitivo, eliminando
os cruzamentos diretos
que causam os congestionamentos na saída da
Granja Viana pela rua
São Camilo e na rodovia
Raposo Tavares na altura
do viaduto do km 23. Isso
economizaria tempo
precioso dos moradores
da Granja e usuários da
Raposo Tavares, tanto
na ida para São Paulo
como na volta para casa.
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30,9

milhões de reais

de imposto
sobre pedágio

Cotia terá 89 mil
habitantes a mais
em 2050
Cidade também ficará mais velha, com a maioria da
população – 48,7 mil pessoas – acima dos 50 anos.
Daqui a 31 anos, ou seja, em 2050, a cidade de Cotia
terá 331,9 mil habitantes. Atualmente, segundo o IBGE,
o município está com 242,7 mil moradores. Outra
curiosidade é que a maioria da população cotiana terá
acima de 50 anos: serão 24.395 moradores com 50 a 54
anos e 24.350 com 75 anos ou mais. Hoje, a população
está entre 20 e 34 anos.
Os dados foram levantados pela Circuito junto à
Fundação Seade, que disponibiliza, em seu site, uma
ferramenta para medir as projeções populacionais das
cidades do Estado de São Paulo.
Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres
também continuarão sendo a maioria no município
em 2050, com uma diferença de 6,3 mil dos homens.
Entre as cidades vizinhas, Cotia será a que mais vai
crescer em âmbito populacional, até 2050. Só para ter uma
ideia, Itapevi será o município que chegará mais perto de
Cotia, com um crescimento, no mesmo período, de 79 mil
moradores. As cidades da região que menos crescerão são:
Vargem Grande Paulista (20,1 mil moradores a mais); Osasco
(24,5 mil a mais) e Jandira (25,2 mil pessoas a mais até 2050).

Cotia foi a cidade que mais cresceu na região – Em
um ano, a cidade de Cotia ganhou quase 7 mil novos
moradores, de acordo com a estimativa populacional
dos municípios brasileiros divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de
agosto. A cidade passou de 237.750 habitantes em julho
de 2017 para 244.694 em 2018, um aumento de 2,92%.
Vale destacar que enquanto a população de todo o
Brasil apresentou taxa de crescimento de 0,82% (passou de 207,6 milhões de habitantes em 2017 para 208,5
milhões em 2018), as oito cidades da região (Barueri,
Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Vargem Grande,
Cotia e Embu das Artes) juntas cresceram mais de 1%.

Este foi o valor do
repasse do Imposto
Sobre Serviço de
Qualquer Natureza
(ISS-QN), que incide
sobre as tarifas de
pedágio, feito para as
nove prefeituras da
região em 2018. As
maiores fatias foram
para os municípios de
Barueri e Osasco que,
juntos, arrecadaram
R$ 18,7 milhões. Já
cidade de Cotia
recebeu o total de R$
1,4 milhão e Carapicuíba, R$ 1,3 milhão.
A verba pode ser
aplicada na saúde,
segurança, educação
ou infraestrutura
urbana.

Região reduz
mortalidade infantil
A cidade de Vargem Grande Paulista
registrou a menor taxa de mortalidade
infantil da região, de acordo com os
números da Fundação Seade: 6,5 óbitos por mil nascidos vivos. A cidade
também lidera, quando comparados
os dados dos últimos cinco anos: em
2013, a taxa era de 11 óbitos por mil
nascidos vivos, o que representa uma
queda de 40,91% no índice.
Na sequência, vem a cidade de Cotia
com 7,6 por mil nascidos vivos. O
resultado ratifica um levantamento
feito pela própria Secretaria de Saúde,
no início de 2018, que mostrou que a
cidade teve uma taxa de 7,5. Também é
expressiva a queda: 19,15% menor que
em 2013. O prefeito Rogério Franco
comemorou o resultado e afirmou, em
nota, que com as melhorias implantadas na saúde pública da cidade a expectativa é que o resultado melhore ainda
mais nos próximos levantamentos.
Osasco apresentou o maior índice
da região: 12 óbitos por mil nascidos
vivos. Mas também viu a taxa reduzir
em 7,69%. Na contramão da queda
apresentada nos demais municípios,
Barueri e Itapevi tiveram aumento de,
respectivamente, 8,11% e 11,88% na
taxa de mortalidade infantil.

Câmara de Cotia sedia
campanha de doação de sangue
Mais de cem pessoas participaram da campanha de doação
de sangue na Câmara Municipal de Cotia, que ocorreu no início
do ano. A ação trouxe uma unidade móvel de coleta do Banco de
Sangue Paulista à Sede do Legislativo Municipal e a proposta é
que aconteça, pelo menos, três vezes ao ano. “Que essa iniciativa
não seja só em Cotia, mas no Brasil inteiro para que possamos
contemplar os hospitais com muito sangue para salvar vidas”,
afirmou o vereador Edson Silva, organizador da iniciativa.
O Brasil necessita, diariamente, de 5.500 bolsas de sangue, mas
apenas 1,7% da população é de doadores, quando o recomendado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 3% a 5% da população.
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Búrguer com double chopp

Gameficação para jovens

Sabe aquele hambúrguer que te fisga pelo estômago? Assim
são os lanches da Collors, que chegaram para alimentar
uma galera descolada, moderna, à frente do seu tempo.
Além do espaço ser um charme, seu happy hour
pode ser regado a chope Brahma duplo, de quarta a
domingo. Experimente “O Padim”, que chega à mesa
no pão vermelho com gergelim, recheado com um
hambúrguer de 200 gramas, catupiry, bacon e rúcula.
A batata frita é coberta por cheddar e farofa de bacon.
Confira o horário de funcionamento no Facebook.

Pré-requisito para o mercado de trabalho e para a vida, o
estudo da língua inglesa ganhou ainda mais força com os
avanços tecnológicos da última década. A Red Balloon, por
exemplo, aposta em novas plataformas para o ensino do
inglês, como a Digiworld, que “gamefica” os conhecimentos
adquiridos em sala de aula. Por meio do jogo, os alunos
criam avatares e seus lares, interagem com os colegas e se
divertem aprendendo. São três mundos exclusivos para
alunos: do estágio K1 ao Júnior, do J1 ao T2 e do T3 ao T6,
com conteúdo selecionado de acordo com a faixa etária.

Hamburgueria Collors

Red Balloon

Rua Henrique Chaves, 483 – Jardim Ester Yolanda

Avenida São Camilo, 620

Tel.: (11) 99819-6486 | @hamburgueriacollors

Telefone: (11) 4612-8040
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Moradores pedem inauguração do Parque Jequitibá
Uma dos maiores fragmentos de Mata Atlântica da Região Oeste, na Granja Viana, permanece fechado à visitação. Escolas
querem levar alunos para projetos educacionais em suas trilhas.
Moradores dos bairros de Butantã e Parque Ipê, em São Paulo,
e das cidades de Osasco e Cotia, além de professores de escolas
estaduais e municipais, reuniram-se para planejar uma ação
para reivindicar do governo estadual a abertura do Parque Tizo,
recentemente renomeado como Parque Jequitibá, uma área de 1,3
milhão de metros quadrados (do tamanho do Parque Ibirapuera)
situada nos limites entre as cidades de São Paulo, Osasco e Cotia
(na Granja Viana, próximo ao Residencial Gramado).
O parque, destinado por seu decreto de criação, de 2006, para
finalidades educacionais, ainda mantém o acesso proibido aos
estudantes e às escolas que pretendem excursionar e ministrar
cursos ali. Isso apesar de já contar com trilhas estruturadas,
monitores e vigias trabalhando.
Havia a previsão de inauguração do parque em 6 de dezembro
do ano passado, porém o então governador Márcio França

Reunião de professores no próprio Parque Jequitibá,
para preparação do projeto pedagógico do parque.

não conseguiu agenda para o evento, por isso ele foi adiado. A
transição de governo pode ter tido algum efeito nessa demora.
Os professores de escolas estaduais, como a Fernando Nobre e
a Jardim Santa Tereza, assim como municipais, como a Teófilo
Benedito Ottoni, de São Paulo, já participaram de atividades
realizadas junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado no
local, e querem entrar com seus alunos. Muitas delas já incluíram
atividades no parque no planejamento educacional deste ano.
Paula Leocádia Pinheiro Custódio, assistente técnico de educação
da Diretoria Regional de Educação do Butantã, representante da
DRE no Grupo de Trabalho Sustentabilidade e que tem participado
das reuniões das entidades, lembra da importância regional do
parque e do seu “potencial integrador” não só para a Região Oeste
mas para toda a cidade de São Paulo. “O desafio do trabalho pedagógico na perspectiva da Educação Integral nas escolas públicas
é envolver o território como possibilidade de trabalho para além
da sala de aula. Além disso, irá consolidar uma metodologia de
mobilização em rede, articulação intersecretarial, pela preservação
de parques que poderá ser replicada em outras regiões da cidade.
O Jequitibá é um modelo e um exemplo de ação com grande potencial educador”, afirmou Paula. Segundo ela, há diversas escolas
mobilizadas para ações com seus alunos no parque.
As entidades já solicitaram reunião com a nova coordenadora
de Parques Público do Estado de São Paulo, Rafaela Di Fonzo
Oliveira, para informá-la dos trabalhos das entidades e da
situação bem avançada dos preparativos do parque para sua
inauguração. Discutiram também a possibilidade de realizar
um abaixo-assinado nas cidades vizinhas ao Parque, São Paulo,
Cotia, Osasco, Embu das Artes e Taboão da Serra, solicitando a
inauguração do parque e o início das atividades educacionais,
além de reunir material para ser entregue ao Ministério Público
do Meio Ambiente da Capital.

Mais de 3 mil animais castrados em cotia

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2018, o Departamento
de Zoonoses, da Secretaria de Saúde de Cotia, realizou a castração
de mais de 3250 animais, entre cães e gatos. A Campanha de
Castração da Prefeitura é gratuita, e tem o objetivo de promover
o controle de natalidade destes animais de forma segura, além
de ser importante medida de prevenção ao câncer da mama nas
fêmeas. O procedimento pode ser realizado em animais com idade a
partir de 4 meses. Fêmeas que estiverem amamentando não podem
passar pela esterilização cirúrgica. Em 2019, a Campanha seguirá
mensalmente; a primeira edição ocorreu no bairro do Atalaia.
Serviço
Para inscrever seu pet, o morador precisa apresentar documento original com foto
e comprovante de endereço. As inscrições devem ser feitas diretamente na
Zoonoses, localizada na rua Pinhal,165 – sala 9, Jardim Sabiá em Cotia.
Informações pelo telefone 4616-6493.

Sem certificação verde
O Programa Município VerdeAzul (PMVA), da
Secretaria do Meio Ambiente, que estabelece
tarefas e atribui notas aos municípios de acordo
com o desempenho, divulgou a classificação
ambiental do Estado de São Paulo em 2018. O
município de São José do Rio Preto é o primeiro
colocado com 94,65 pontos no total.
Nenhuma cidade da região conseguiu a certificação,
situação que se repete desde a primeira edição
do prêmio, em 2007. Para conseguir certificação,
cidades deveriam cumprir tarefas ambientais que
vão de esgoto tratado, Conselho de Meio Ambiente
e arborização. A cidade melhor classificada na
região foi Barueri, que ficou em 122ª posição.
Carapicuíba foi a que apresentou maior evolução
em relação ao ano anterior.
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Educação com tradição e qualidade

Um novo conceito gastronômico

Na década de 1990, Margarete Franceschinelli decidiu
criar uma escola para seus filhos. O fruto germinou e,
de um pequeno grupo de Educação Infantil, nasceu um
inovador processo de construir conhecimento. Com 28
anos de tradição e o apoio pedagógico do Sistema Etapa, o
Colégio Samarah oferece de Educação Infantil ao Ensino
Médio, alicerçando o conhecimento na transparência e
equilíbrio das regras, no fortalecimento dos vínculos de
família e nos laços de solidariedade e tolerância. Além das
atividades curriculares, os alunos contam, entre outras, com
aulas de Desafios Lógicos, Teatro e Empreendedorismo.

Com o nome inspirado em William Ortiz-Alvarado,
um compositor de uma nova cultura híbrida chamado
“Nuyorican” e que dá nome ao retorno onde está
localizado, o Ortiz Bar e Restaurante é o novo ponto de
encontro para quem sabe aproveitar a boa arte e uma
culinária bem apurada. No cardápio, hambúrgueres
exclusivamente gourmet, pizzas crocantes, pratos especiais
com frutos do mar, cervejas artesanais e uísque Club,
além de variedade de pratos quentes e saladas no almoço.
Isso em um ambiente acolhedor, com toque vintage e
música ao vivo. Para curtir com a família e amigos.

Colégio Samarah

Ortiz Bar – Cerveja Cozinha Conversa

Estrada Danúbio, 84 – Jardim Pioneiro (km 28 da Rod. Raposo Tavares)

Rodovia Raposo Tavares, km 22,800

Telefone: (11) 4616-0888

www.ortizbar.com.br

Rumo ao sucesso
Alcançar o sucesso é o objetivo de praticamente todas as pessoas. E não estamos falando
em ascensão profissional, aquisição de bens ou
conquistas financeiras; mas em sucesso como
fruto de realização pessoal. Isso pode ser conquistado com uma mudança de carreira ou de
cidade, superação de medos e traumas, até mesmo
reeducação alimentar, entre outras conquistas.
Seja qual for a sua intenção, alcançá-la depende
de planejamento, persistência, disciplina e
motivação. “Antes de mais nada, é preciso
definir exatamente aonde se quer chegar e
estabelecer o caminho mais adequado a esse
destino”, comenta Patrícia V. Pigozzi, Executive
Coach da Inspira DHO.
Definir estratégias sólidas para conquistar
o que deseja nem sempre é fácil, tampouco
encontrar o que de fato te move. “Para que
estou me esforçando? Qual meu propósito?
Qual o meu objetivo? O processo de coaching
pode auxiliar a responder a estas perguntas
e na elaboração de um projeto de vida que o

encaminhe aos resultados que almeja”, completa. O coaching seria, digamos, a bússola
norteadora dos caminhos.
Com uma metodologia baseada em fundamentos de diversas áreas do conhecimento, como
psicologia positiva, terapia cognitiva, gestão de
negócios e estratégias, é um processo pragmático
e estruturado que auxilia no alcance de resultados e no desenvolvimento de habilidades. “É
uma prática extremamente eficaz para elevar
o desempenho e a produtividade”, finaliza a
profissional que tem quase três décadas de
experiência na vida corporativa.

Patricia ressalta
que nada de
grandioso
acontece da noite
para o dia. É
necessário
cultivar hábitos de
pessoas de
sucesso para se
tornar uma delas.

Sobre a

Inspira DHO

Inspira nasceu para potencializar o
desenvolvimento humano e
organizacional, buscando
transformar pessoas e organizações
para alcançarem resultados
extraordinários. A empresa oferece
diversas especialidades de coaching,
de desenvolvimento de líderes a
consultoria de saúde e bem-estar.

Rod. Raposo Tavares, km 22
The Square Open Mall – Bloco A – S. 340
www.inspiradho.com.br
(11) 97673-5180
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Alunos da região se destacam

Lucas Felpi tirou nota mil na redação do Enem. E Nathalia Oliveira embarcou para Harvard,
onde conseguiu uma bolsa para estudar nanotecnologia.
Lucas Felpi, 17 anos, ex-aluno do Colégio Rio Branco, da Granja Viana, foi
um dos 55 participantes do Enem 2018 a conseguir a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) . Para escrever sobre o
tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados
na internet”, o estudante citou a série de ficção científica Black Mirror, da
Netflix, no texto. “A máquina filtra pelo ser humano as opções e restringe
cada vez mais. Por causa da atualidade do assunto abordado, ou seja, a
manipulação das informações, o tema era propício para citar o seriado”,
explicou o jovem à nossa reportagem. Outro segredo foi a prática constante:
para se preparar para o Enem 2018, o aluno escreveu 25 redações durante
o ano. Apesar do expressivo resultado, Lucas diz que não pretende fazer
faculdade no Brasil. Seu sonho mesmo é fazer a graduação de ciências da
computação nos Estados Unidos. Ele também repensa seu futuro. “Talvez
criar um canal no Youtube, já que muitos recomendaram. Uma página de
estudos também. Aproveitar para ajudar o máximo de pessoas e, em conjunto,
a faculdade, eu imagino”, sonha. Não é à toa que ele planeja esses projetos
futuros. A repercussão foi tão grande que Lucas foi convidado por uma
página de estudos para medicina no Instagram, a @medicinathings, para
fazer uma transmissão ao vivo para seus 65 mil seguidores, dando dicas de
redação e matemática. Seu número de seguidores também aumentou: de
400 para 5000, até o fechamento desta edição.
Relembrando A redação da revista Circuito recebeu,
no fim de 2017, um e-mail muito interessante vindo de
Lucas Felpi, então aluno do 2º ano do ensino médio do
Colégio Rio Branco, que junto com outros alunos realizou uma intervenção grandiosa para alertar as pessoas
sobre o descarte desenfreado de materiais plásticos na
natureza. Eles construíram, com 6 mil copos plásticos,

uma baleia de 6 metros de comprimento que ficou
exposta no colégio. O sucesso foi tanto que a Natura
levou a instalação para Cajamar, a fim de apresentá-la
na empresa.
Canal Circuito
Veja o vídeo do projeto: youtu.be/tMlb1Ot1y7w

Da Etec de Cotia a Harvard, Nathalia Oliveira foi notícia em rede
nacional. Estudante de Medicina da USP, a jovem de 22 anos fez
uma campanha a fim de arrecadar recursos para fazer intercâmbio
de um curso de nanotecnologia na universidade americana de
Harvard, durante um ano. Por meio de um convênio com a USP,
um banco deu uma bolsa de U$ 6 mil (R$ 23 mil) à aluna. Mas não
era o suficiente, pois faltavam mais de R$ 30 mil para custear
as passagens, moradia, alimentação e transporte. Junto com a
mãe, a universitária então começou a vender pão de mel para
arrecadar fundos para a viagem, conseguindo juntar R$ 2 mil.
Além disso, criou uma campanha de financiamento coletivo no
site Catarse, com a meta de conseguir os R$ 28 mil que faltavam.
Mas o valor foi além. A campanha recebeu mais de R$ 58 mil – R$
30 mil a mais do que ela precisava. À Circuito, Nathalia reconheceu que “a campanha foi um sucesso” e agradeceu a todos que
ajudaram. “Muita gente apareceu querendo me ajudar. Fiquei
muito feliz por tudo isso e estou ansiosa para não decepcionar
todas as pessoas que acreditaram em mim”, reforçou.

Canal Circuito
Leia a entrevista com a estudante: revistacircuito.com/arquivos/43266
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Demanda e localização

Tratamento completo em um só lugar

Quer investir? Se a resposta for sim, sugerimos que conheça o
Polo 40. O loteamento tem terrenos comerciais e industriais,
de 1000 a 5000 metros quadrados, terraplanados, gramados
e sem árvores com toda a frente no nível da rua. Ou seja,
grandes lotes prontos para construir. Isso tudo em um
local com grande valorização imobiliária, com segurança
e infraestrutura. Entre os principais diferenciais, estão a
proximidade da rodovia Raposo Tavares, com acesso aos
principais municípios da região. Ligue 3500-4041 ou envie
e-mail para vendas@polo40.com.br para mais informações.

O nome já sugere: todas as especialidades em um único
lugar! Com uma equipe de seis profissionais devidamente
registrados e reconhecidos pelo Conselho Regional de
Odontologia e no Conselho Federal de Odontologia,
supervisionada pela Dra. Ana Lucia Pallares Lopes Fernandez,
a Total Den Odontologia oferece diversos tratamentos,
incluindo laser, ortodontia estética e autoligada, reabilitação,
facetas, harmonização facial com toxina botulínica e ácido
hialurônico e checape com câmera intraoral! Para todas
as idades e necessidades, basta agendar seu horário.

Polo 40

Total Den

Rodovia Raposo Tavares, km 40 – Vargem Grande Paulista/SP

Avenida João Paulo Ablas, 1689 – Cj. 04 – Jardim da Glória

www.polo40.com.br

Telefone: (11) 4617-4610/ WhatsApp: (11) 96618-2626

22

acontece por aqui personalidade

Personalidade

Gente que faz e acontece

2019 promete

O ano começou agitado para Bruna
Thedy. A atriz, jornalista, apresentadora e locutora marca presença no SBT
e na TNT. Pelo canal de Silvio Santos,
segue à frente do Sempre Bem, atração
voltada ao universo feminino. Já pela
TNT, integra o time de apresentadores
das mais importantes premiações da
TV, streaming e do cinema: Golden
Globe, Critic’s Choice Awards, Screen
Actors Guild Awards, Grammy Awards
e o Oscar. Ela, que foi capa de nossa
edição especial de 16 anos, trocou
recentemente alianças com Patricio
Diaz, diretor de conteúdo da Band.

Luta do negro

O novo videoclipe de Negra Li, Raízes, traz um conceito múltiplo. Ressalta a
raiz africana, a raiz musical, a raiz da periferia e a raiz capilar. Gravado em uma
fazenda em Ibiúna, o videoclipe tem como protagonistas a cantora e Rael, que
assumem o papel de escravos em fuga. A música é uma das 11 faixas que
compõem seu recém-lançado disco.

Sem rótulos
A atriz Suzana Alves se
prepara para estrear como
protagonista nos cinemas, no
longa Só os Fortes Vencem.
O filme, dirigido e produzido
por Elder Fraga, tem previsão
de estreia neste ano.
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Novos talentos

A granjeira Leticia
Pedroso ganhou o
prêmio de melhor atriz
no Festival de Brasília
de Cinema Brasileiro,
por sua atuação no
curta-metragem
Presos que menstruam,
de Nana Queiroz.

Humor na telinha

Afastado da TV desde a novela Novo Mundo, Caio Castro voltará às telinhas
em uma série do Mutishow. O ator, que foi capa da nossa edição de 18 anos,
está confirmado no elenco de Os Roni, uma produção da Formata que estreia
em abril. A obra conta a história de três irmãos, Roniclayson, Ronivaldo e
Roniwelinton que deixam o Nordeste em busca de oportunidades em São
Paulo. Os personagens serão vividos pelo humorista Whindersson Nunes,
Tirullipa e Carlinhos Maia, respectivamente.

Mundo do forró
Identidade, carisma e
um novo conceito
musical no mundo do
forró. Completando 11
anos de carreira, o
granjeiro Allan Jimmy
acaba de lançar seu
primeiro CD, com seis
músicas inéditas e
quatro covers.
Concomitantemente,
lançou o clipe de Apenas
uma chance, disponível
no YouTube.

Deixou
saudade
Deixou saudade

Emoção

Após uma vilã em Pega Pega, Irene Ravache retornou às
novelas em uma trama de Elizabeth Jhin com ar angelical.
Em Espelho da Vida, exibida pela Rede Globo, ela vive
Margot, mulher de Vicente (Reginaldo Faria), com quem tem
uma livraria com obras raras. Boa, alegre e espiritualizada, a
personagem está conquistando o público. Com mais de 50
anos de uma carreira bem-sucedida e premiada, Irene
Ravache foi capa da nossa edição de número 173.

O empresário e atleta Emerson
Giarini de Souza faleceu no final
de 2018, deixando amigos,
familiares e equipe da Team
Nogueira Granja Viana de luto
pela partida tão repentina e
inesperada. “Um exemplo de
empresário e pessoa”, foi a frase
de uma das muitas homenagens
feitas a ele nas redes sociais.

Circuito

cultural

Dicas e roteiros
especiais para curtir
com toda família

#linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Depois de três anos de sucesso na capital paulista, a comédia
Homens no Divã reestreou no Teatro Raposo Shopping. A peça
fala de forma bem-humorada sobre os estados emocionais e comportamentais do homem contemporâneo, que são expostos pelo
encontro inusitado de um bombeiro, um gerente da Eletropaulo e
um ginecologista. Recheado de situações do cotidiano e vividas nos
mais diversos ambientes, a comédia fica em cartaz até 3 de março,
aos sábados e domingos, no Teatro Raposo Shopping – Sala Irene
Ravache (rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Shopping Raposo).

Pré-Carnaval infantil

Para aquecer os foliões, o Teatro Opus preparou uma
programação bastante especial para os fins de semana
de fevereiro. A festa começa com a divertida performance do Beatles para Crianças 2, nos dias 2 e 3 de fevereiro. Na semana seguinte, crianças e adultos poderão
conferir a tradicional performance Carnaval Palavra
Cantada!!!, nos dias 9 e 10 de fevereiro. O encerramento
fica por conta de Zeca Baleiro, que apresenta o espetáculo
inédito Zoró Zureta, nos dias 16 e 17 de fevereiro. Apresentações fazem parte do projeto “Jovens Espectadores
2”, que visa inserir crianças e adolescentes no meio
teatral, incentivando o interesse pela arte. Os ingressos
já estão à venda pelo site Uhuu.com, com valores a partir
de R$ 25 (meia/estudante). O Teatro Opus está localizado
no Shopping Villa-Lobos (av. das Nações Unidas, 4777
– Alto de Pinheiros).

Baile da Margareth Menezes

No dia 22 de fevereiro, a cantora Margareth Menezes traz o Carnaval da
Bahia para São Paulo. No repertório,
os principais sucessos dos seus mais
de 30 anos de carreira. Na Casa Natura
Musical, localizada na rua Artur de
Azevedo, 2134, em Pinheiros. Ingressos
e informações pelo site
www.casanaturamusical.com.br.
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Cinema gratuito
ao ar livre
Cotia receberá o projeto
itinerante “Cine Boa Praça”,
patrocinado pela empresa
Rehau por meio do Programa de
Incentivo à Cultura do Governo
Estadual (Proac-ICMS). Serão
exibidos os filmes “Viva, a Vida
é uma Festa”, “Como treinar
seu dragão 1” e “Cores e Botas”
que têm como foco central a
superação de preconceitos e
aceitação da diversidade. O
público vai acompanhar as
produções em uma grande tela
inflável e as instalações contarão
com 200 cadeiras. Nos dias
14 e 15 de fevereiro, às 19h, no
Estádio do Atalaia (Estrada do
Morro Grande, s/n). No dia 16,
no Meião do Parque São George
(Rua Cotia com avenida Denner),
às 19h. Nos dias 21 e 22, na praça
ao lado do Campo de futebol
Jardim Stela Maris (Rua Janete,
73), às 18h. E no dia 23, também
às 18h, no Estádio do Atalaia
(Estrada do Morro Grande, s/n).

80 anos

GANHOU
Festival de curtas

Prometendo acabar
com a guerra e
ajudar pessoas em
perigo, se seu veículo
fosse um Autoboot,
a leitora Lucimara
Silva faturou um par
de ingressos para
assistir, em IMAX, o
filme Bumblebee, na
promoção cultural
realizada pela
revista CIRCUITO
no mês passado.

O 1° Festival Curta Mazzaropi acontecerá entre os dias 5
e 7 de abril, homenageando os 107 anos do nascimento
do cineasta Amácio Mazzaropi, intérprete do famoso
personagem “Jeca Tatu”, que se tornou referência da
cultura caipira no cinema nacional. O evento gratuito
será no Museu Mazzaropi, localizado em Taubaté, no
interior de São Paulo, e contará com apresentações musicais, oficinas de cinema e mostra competitiva. Quem
quiser concorrer, tem até 20 de fevereiro para inscrever
seus curtas-metragens. Mais informações no site
festivalcurta.museumazzaropi.org.br.

O icônico cantor da música
popular brasileira, Jair Rodrigues,
será reverenciado em dois shows
inéditos protagonizados pelos
filhos Jair Oliveira e Luciana
Mello, nos dias 5 e 6 de fevereiro,
a partir das 21h, no Theatro NET,
em São Paulo (Shopping Vila
Olímpia - rua Olimpíadas, 360
5º andar). O tributo dará início à
série de ações em homenagem
aos 80 anos de nascimento (6 de
fevereiro de 1939) do patriarca
da família Rodrigues em 2019,
que incluem a produção de
dois documentários inéditos.

Domingo é Dia de Teatro
Shopping Granja Vianna
traz ao palco histórias infantis
em apresentações lúdicas e
interativas, cheias de música
e fantasia. Os cenários
coloridos ganham vida e os
atores convidam as crianças
a subirem ao palco para
cantar, dançar e fazer parte
da história. Em fevereiro,
os sucessos de Cachinhos
Dourados, O Soldadinho e a
Bailarina e Alice no País das
Maravilhas vão conquistar toda
a família. Aos domingos, às
16h, no Piso L2 do Shopping
Granja Vianna (rodovia Raposo
Tavares, km 23,5). Gratuito.

alegria no Centro Histórico de Embu

Formado por amigos, moradores e artistas locais em
2012, o Desbundas Artes é o autêntico bloco tradicional
de rua da cidade de Embu das Artes e propõe um carnaval alto-astral, com muita folia, marchinhas clássicas
e fantasias. Pronto para chegar e se divertir?

Serviço
Desbundas Artes
Quando: 2 e 3 de março
(concentração às 14h)
Onde: Coreto da praça no Largo 21 de abril
Centro Histórico de Embu das Artes

Gente Nossa

Marcos Sá é consultor de

mídia impressa, com especialização em jornais, na
Universidade de Stanford, na
Califórnia, EUA. Atualmen-

Cotidiano

te, é diretor de Novos Negócios
do grupo RAC de Campinas.

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Avanço ou
retrocesso?
A segregação dos sexos
nas corporações

Nos Estados Unidos, país em que tradicionalmente as mudanças comportamentais ocorrem alguns anos à frente dos países do terceiro mundo,
veem as seguintes informações: escritórios de advocacia e alguns outros
estabelecimentos comerciais têm 100% do seu quadro de funcionário(a)s
composto por mulheres. À primeira vista essa notícia aparenta grande avanço nas conquistas femininas. Enfim, as mulheres obtêm reconhecimento
profissional em alto nível e em escala corporativa! Adeus, sexismo? Fim do
assédio? Será? Analisando a notícia com mais profundidade e conversando com profissionais da área de advocacia que vivem nos EUA, chega-se a
uma triste conclusão. Sabe aquela história de torcida única em partidas de
futebol, para evitar briga entre torcedores? Fazendo uma analogia, trata-se
da mesma intenção. Explico melhor. Nos EUA, as leis são severas e quando
um funcionário de uma empresa comete um deslize ambos pagam a conta.
Funcionário e empresa. Só que a multa sobre a empresa é proporcional ao
faturamento. Quanto maior a empresa e maior seu faturamento, maior é a
multa. A essa altura, você já deve ter matado a charada. Hoje, nos EUA e no
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mundo, a questão do assédio é uma realidade
muito presente e denunciada imediatamente. Têm também a questão da luta feminina
por igualdade de salário em funções com as
mesmas tarefas. Faço aqui um parêntesis.
Nos anos 1990, quando profissionalmente
comecei a visitar empresas jornalísticas
nos EUA, já havia um clima pesado nas
redações. Pairava uma desconfiança mútua
entre os sexos quanto a relacionamento
entre funcionários na empresa. Os olhares
eram comedidos e tensos. Senti esse clima
e ouvi de colegas que a sensação era de
desconfiança. Naquela época, o tema ainda
era tabu, assim como as diferenças salariais
entre os sexos. Hoje, felizmente as mulheres

ganharam força e as denúncias e punições
ocorrem com muito mais frequência e exposição, como sempre deveria ter sido. Há
mais transparência também nas questões
de igualdade de ganhos entre os sexos. Mas,
infelizmente, existem as empresas que não
querem correr riscos de possíveis acusações
de casos de assédio ou questões ligadas a
diferenças salariais entre seus funcionários.
E para se proteger de futuros problemas e
evitarem multas astronômicas e problemas
de reputação, elas já começam a contratar
somente funcionários do mesmo sexo. Tal
qual uma torcida de time de futebol, no
estádio. A torcida única. Sim, já há casos
por lá também de empresas de varejo, em

Seria um retrocesso esse tipo de
prática das empresas de segregarem
seus funcionários pelo sexo? Ou será
um avanço?

que apenas homens são admitidos. Óbvio
que o problema não acaba, pois continuará
a existir a possibilidade de assédio entre
pessoas do mesmo sexo e diferenças salariais também. Mas convenhamos que, estatisticamente, as chances para as empresas
diminuem. Seria um retrocesso esse tipo
de prática das empresas de segregarem
seus funcionários pelo sexo? Ou será um
avanço? É como tirar o sofá da sala para
resolver o problema do marido ou esposa
traído. Mas é uma tendência. Uma triste
tendência, pois o amor deveria prevalecer
sobre tudo e sobre todos. Sinal dos tempos?
Politicamente correto? As empresas deveriam incentivar relacionamentos saudáveis
entre suas equipes de funcionários, além
de premiarem a meritocracia independentemente do sexo do indivíduo. Quantos
casamentos nasceram nos corredores
das empresas? Acredito no ser humano
e torço para que essa nova tendência de
nas corporações fique no passado. Afinal,
estamos avançando ou retrocedendo?

Vou te contar
um segredo que
pode mudar a
sua vida
Todos sabemos que os efeitos da MENOPAUSA são
extremamente desagradáveis. Mas com o MONALISA
TOUCH, sistema já mundialmente reconhecido, efeitos
como Atrofia Vaginal, Ressecamento, Flacidez e
Incontinência Urinária são coisas do passado.

Agora é só prazer!
Tratamento rápido e indolor
Ultima geração em Laser CO2 fracionado intravaginal.

Dra. Leticia Taufer
Ginecologia & Obstetrícia - Reprodução Humana
Rua José Félix de Oliveira, 834 Lj. 5 a - Granja Viana - Cotia
Fone

99286-9966

Gente Nossa

milenna saraiva é

artista visual, formada pelo

Arte
Observada

Santa Monica College, em
Los Angeles, EUA. É galerista da Casa Galeria, galeria
de arte contemporânea.

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

De pastor radical a pintor da natureza
Van Gogh assimilava em sua
técnica as questões estéticas
dos movimentos artísticos que
surgiram no período,
adaptando-os ao seu estilo.
Vincent van Gogh dispensa apresentações. O artista faz parte do imaginário
popular do pintor moderno que vive, enlouquece, definha e finalmente morre por
sua arte. Muitos filmes já foram feitos sobre
o artista, mas em março estreia no Brasil
mais um. Intitulado No Portal da Eternidade,
dirigido pelo também artista plástico Julian
Schnabel e tendo Willem Dafoe como Van
Gogh, promete ser o melhor de todos!
Vincent Willem van Gogh nasceu em 1853,
na Holanda. Hoje é considerado uma das
figuras mais conhecidas e influentes da
história da arte ocidental. Mas, durante
sua vida toda, lutou contra seus demônios
pessoais. Diz a lenda que o pintor vendeu
somente um quadro enquanto vivo. Criou
mais de 2 mil trabalhos em pouco mais
de uma década, incluindo mais de 860
pinturas a óleo, a maioria durante seus
dois últimos anos de vida. Suas obras
abrangem paisagens, naturezas-mortas,
retratos e autorretratos, caracterizados
por cores dramáticas e vibrantes, além
de pinceladas impulsivas e expressivas
que contribuíram para as fundações da
arte moderna.
Em sua busca por estabelecer-se na sociedade, passou por diversas profissões,
de pastor radical a pintor da natureza,
amante do cachimbo, do absinto e das
prostitutas. Substituiu Deus pela arte. Van
Gogh assimilava em sua técnica as questões
estéticas dos movimentos artísticos que
surgiram no período, adaptando-os ao
seu estilo. Van Gogh foi influenciado por
Hals, Rembrandt, Seurat e pelo japonismo.
Suas investigações artísticas resultaram
em uma imensa obra que influenciou de
forma profunda a arte do século XX.

Van Gogh morreu pobre e sem êxito em
sua profissão. A ideia do artista excluído da
sociedade, que enxergava além de seu tempo,
incompreendido por seus contemporâneos,
tem como reverso o valor de suas obras,
vendidas hoje por milhões de dólares, para
serem armazenadas em cofres ou acervos,
longe dos olhos do grande público. Justo
Vincent, que ansiava tanto que sua obra
fosse vista e compreendida por todos.

VAMOS OBSERVAR
Autoretrato com a Orelha Cortada
Óleo sobre tela
60 x 49 cm

Autorretrato com a Orelha Enfaixada ou
Autorretrato com a Orelha Cortada é uma
obra feita a partir da técnica de óleo sobre
tela, em um autorretrato, como o título da
pintura sugere.
Meses antes da realização do retrato acima,

29

em 1889, Vincent esteve mergulhado em
uma crise de loucura, uma das muitas que
se tornaram recorrentes. Pouco conhecido
pelo grande público, esse foi um de seus
últimos autorretratos e também uma das
duas obras nas quais o pintor se representou com sua orelha amputada. Além disso,
o rosto apresenta aparência de cansaço. O
retrato foi pintado em camadas grossas de
tons amarelos e verdes. Não há cores fortes
e vivas como na maioria de suas obras
anteriores. Esse retrato não tem mais o
otimismo dos primeiros autorretratos. A
quantidade exuberante de autorretratos
que criou (foram catalogados 35 pintados
entre 1886 e 1889), comparados com a relação que manteve com seu próprio corpo,
culmina no triste episódio da mutilação
de parte de sua orelha direita. O motivo da
automutilação teria sido um desentendimento com Paul Gauguin, pintor e amigo
de Vincent, o qual supostamente mostrou
uma navalha aberta a ele, que assustado
decidiu ir embora de sua casa em Arles.
O pintor levou o pedaço cortado de sua
orelha para uma prostituta amiga sua,
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Suas investigações artísticas
resultaram em uma imensa obra
que influenciou de forma profunda
a arte do século XX.
Rachel, com um bilhete que dizia: “Guarde com cuidado”. Após cortar a própria
orelha, Van Gogh voltou para sua casa e
dormiu como se nada tivesse acontecido.
Ele foi encontrado pela polícia desmaiado
e ensanguentado. Foi levado ao hospital,
onde ficou por 14 dias.
Para Van Gogh, pintar a si mesmo não era
só um estilo de arte, mas também uma
forma de melhorar suas técnicas artísticas e de se conhecer melhor – tudo isso
graças ao processo introspectivo ao qual
se submetia, já que ficava horas diante de
um espelho observando-se criticamente.
Este autorretrato destaca-se dos demais por
demonstrar a crise psicológica do pintor. A
obra passa uma complexa emoção entre a
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absoluta genialidade pictórica das obras, a
reflexão sobre as contingências da vida que
dali transparece e o sentido das escolhas que
fazemos pela vida fora. Neste autorretrato
seus olhos fogem dos nossos, há uma cautela,
mesmo resistência em nos olhar nos olhos.
O olhar do artista não está voltado para o
exterior, mas para o seu interior, olhando
seu mundo imaginário.
Numa das muitas cartas que dirigiu ao seu
irmão Theo, afirmou: “Estou, uma vez mais,
próximo da (...) loucura (...). Se não tivesse
uma espécie de dupla personalidade, uma de
monge e outra de pintor, já me encontraria
há muito no estado que referi”. Vincent
acabou por suicidar-se alguns meses depois,
aos 37 anos, com um tiro no próprio peito.

Nascida
capa

para

Brilhar

Moradora da Granja Viana há seis anos, a atriz,
cantora, escritora e dubladora (ufa!) Larissa Manoela
está num momento especial de sua vida. Com 18 anos
completados em 28 de dezembro, com direito a festão
no fim de janeiro, a menina que ficou conhecida nacionalmente, em 2012, como a Maria Joaquina da novela
Carrossel, do SBT, celebra a vida com garra e alegria.
Um de seus pés está fincado na carreira, iniciada há 14
anos quando foi descoberta em um supermercado de
Guarapuava, cidade que fica pouco mais de 250 km da
capital paranaense. O outro está solidamente ancorado
na vida familiar. Seus pais, o representante comercial
Gilberto Elias Santos, e a mãe, a pedagoga Silvana
Taques Elias Santos, largaram seus afazeres em Guará
– como ela chama carinhosamente a cidade – para se
tornarem seus empresários e apoiar a carreira da
filha em São Paulo. Deste ninho familiar, que lhe dá
a base para avançar em seus projetos, há mais de um
ano faz parte o namorado Léo Cidade, ator como ela da

novela As Aventuras de Poliana, do SBT, que vai ao ar
até novembro. Uma foto do casal, publicada por Lari
em seu Instagram, teve quase 1 milhão e trezentas mil
curtidas até o fechamento desta edição. Sim, a jovem
também é considerada uma digital influencer: seu perfil
no Instagram é seguido por 18,5 milhões, a maioria
jovens entre 6 e 14 anos interessados em saber o que
ela veste, o que come, o que faz... Os pais podem ficar
tranquilos. Lari é uma influencer do bem. Leva vida
regrada, curte seus cachorros, alimenta-se bem e pratica exercícios para manter seus 50 quilos distribuídos
em 1,53 metro de altura. E sim, ela é uma moça de fé:
“Sempre coloco tudo nas mãos Dele, agradeço muito,
pois Ele é sempre muito maravilhoso comigo”. Padre
Pedro e a catequista Zilda, com quem ela fez a primeira
comunhão na Paróquia Santo Antônio, regaram bem a
semente da religiosidade plantada pelos pais.
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Você é nascida em Guarapuava, Paraná,
em 28 de dezembro de 2000. Como a
revista Circuito, você tem 18 anos. Além
de tirar a carteira de motorista, quais
são seus planos para 2019?
Dei entrada na carteira, vou começar as aulas
em breve, depois que passou a festa do meu
aniversário, celebrado em 30 de janeiro.
Aliás, o modelo do convite para seu
aniversário foi muito comentado nas
redes sociais.
[Ela ri, feliz.] É. Infelizmente é humanamente impossível convidar todos, por isso
compartilhei nas redes sociais, para que
todos pudessem se sentir parte desta festa.
Até o fechamento desta edição, você
tinha 18,5 mi (dezoito milhões e meio) de
seguidores no Instagram. Como você se
sente como uma digital influencer, isto
é, como uma pessoa que detém o poder
de influenciar milhões de indivíduos?
Para ser sincera, não consigo muito imaginar o que são 18 milhões de pessoas. Meus
shows são para seis, sete mil pessoas, e eu
acho aquilo um número absurdo – e não
é nem 1% de seguidores nas redes sociais.
Quando paro para refletir, penso: “o que será
que essas pessoas estão falando de mim, das
coisas que faço, de meu trabalho?”. É muito
doido parar para pensar na grandiosidade
do público que atinjo.

quando a gente está feliz
sente necessidade de
compartilhar a felicidade
É uma responsabilidade muito grande,
não é?
Sim. Meus pais, que são meus empresários,
e minha produtora me ajudam a filtrar os
comentários para eu interagir melhor com
minhas redes sociais. Temos um cuidado
muito grande, pois a maior parte é formada
por um público infanto-juvenil, de 6 a 14 anos.
A maioria é de adolescentes – aqueles que
assistiram Carrossel pela primeira vez já
têm agora 17 anos [Baseada na telenovela
mexicana Carrussel, a telenovela produzida
pelo SBT foi escrita por Íris Abravanel, e o
primeiro capítulo foi ao ar em 21 de maio de
2012]. Mas meu público sempre se renova.
Com as reprises da telenovela no SBT, estão
surgindo agora fãs que não eram nem nascidos antes! O fato é que eles vão crescendo,
mas continuam me acompanhando.
Como você decide o que postar?
Meu público é muito família. Portanto,
quando penso em postar algo sei que eles
querem saber o que estou usando, pois

também querem usar; querem saber o que
estou vestindo, para também vestir. Por
isso, o conteúdo da minha rede social é
muito baseado em mim mesma: eu costumo
compartilhar o que estou fazendo, pelo que
estou passando. É um processo de escolha
bastante responsável.

Para selecionar o que postar você se
norteia pelos seus valores?
Sempre. Para começar, Deus à frente de tudo.
Ele sempre sabe o que faz. Sempre coloco
tudo nas mãos Dele, agradeço muito, pois
Ele é sempre muito maravilhoso comigo. E
meus pais são minha base, meu porto seguro.
Família é tudo! Ela sempre me apoiou, sempre me incentivou. Em qualquer profissão,
a gente precisa desse apoio.
Antes de chegar ao Paraná, de onde
era sua família?
Somos descendentes de italianos, da região
de Veneza por parte da mãe, e de portugueses
do Porto, por parte do pai. Tenho muitos
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1. Larissa Manoela no início da carreira
2. Com os pais Silvana e Gilberto
3. Na sua casa em Orlando
4. Comemorando seus 18 anos
5. Em um post no Twitter, Larissa
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Manoela confirmou o que vem sendo
especulado há muito tempo: haverá
uma sequência do filme Fala Sério, Mãe.
Na foto, ela aparece ao lado de Ingrid
Guimarães e Marcelo Laham, também
protagonistas do primeiro longa.
6. Com o namorado, Léo Cidade,
na pré-estreia do filme Encantado,
em que faz uma das dublagens.
7. Na passeata contra o mosquito
Aedes aegypti, realizada pelo Colégio
Adventista nas ruas da Granja Viana
8. No Poupatempo Cotia ao
tirar a carteira de trabalho
9. Com Silvio Santos
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fãs no Porto e muita vontade de ir para lá
conhecer a cidade. Para a Itália também.
Ainda não fui, mas meus pais já foram. Mas
já fui para Paris – é linda! – e Londres.

Você viaja com mais frequência para
os Estados Unidos, certo?
Sim. Temos casa e carro, em Orlando.
Você foi literalmente descoberta num
supermercado, aos 4 anos, começando
a atuar como modelo infantil. Você se
lembra deste dia?
Eu me lembro e meus pais me ajudam a completar a memória. Sempre fui muito precoce,
naquela época já andava sozinha, estava
caminhando no supermercado, enquanto
meus pais faziam as compras. Uma pessoa
nos abordou e perguntou se eu gostaria de
participar de um concurso de modelo. Falei
para meus pais que queria ir. Havia etapas
no processo de seleção, que incluía atuação,
modelo passarela e fotográfico. Naquela
época eu já assistia a novelas, cantava músicas, decorava comerciais de TV, sempre
fui muito desenvolta. De certa forma, eu já
estava nesse meio artístico, já dava indícios
de que aquilo era para mim. No início, estava
ansiosa porque queria que as coisas fossem
muito rápido. Mas eu estava tão confiante que
acabei me divertindo com o processo todo.
Como seus pais reagiram à proposta?
A gente passou por uma grande aventura
no início de minha carreira. A gente morava
em Guara e, com o tempo, eles largaram
tudo para vir atrás de meu sonho em São

Paulo. Além disso, meus pais sempre me
prepararam para o que viria pela frente.

O que eles faziam no Paraná?
Meu pai, Gilberto Elias Santos, era representante comercial de imóveis e minha mãe,
Silvana Taques Elias Santos, pedagoga.
Ela trabalhava com educação de jovens no
ensino fundamental e de adultos, ambos
na rede escolar pública.
No seu site tem uma bela foto sua com
seu pai, aliás vocês são bem parecidos.
Como foi que ele ensinou o “passarinho periquito” dele a voar, como você
escreveu debaixo da fotografia?
Quando eu era pequena, meu pai cantava
para mim uma música que ele mesmo fez
[risos]. Acho que sou um misto bem grande
dos dois, a parte de cima dos olhos saí à
minha mãe, a parte do queixo herdei do
meu pai. Aliás, eles são primos distantes,
portanto eles são uma mistura boa.
Você gostaria de ter tido irmãos?
Eu até gostaria de ter tido. Sabe, quando era
pequena, meus pais pensavam em ter mais
filhos. Mas quando comecei minha carreira,
aos 4 anos, cresci sendo filha única, tendo
atenção máxima. Meu irmão sofreria bastante, imagino, pois meu trabalho exige muita
atenção, dedicação, da parte deles. Imagino
que seria exaustivo para ele. A maioria dos

irmãos dos meus amigos, que atuam como eu,
não gostam da rotina que levamos, pois não
curtem muito estar na frente das câmeras.

Até os 4 anos você era a Larissa Manoela
Taques Elias Santos. Como nasceu a Lari
Manoela? Afinal, você tem uma carreira
impressionante para alguém tão jovem.
Foi aos 6 anos, quando participou do
seriado Mothern, na GNT?
Era muito pequeno o papel em Mothern,
era mais uma estudante que brincava com
outras amigas. Não foi preciso fazer muito
laboratório. Era tudo muito rápido nas gravações, eu terminava e ia embora fazer lição
de casa. Mas o papel foi importante porque
gostei muito da experiência. Depois dela
consegui ter mais noção do que era ser atriz.
Você se tornou um rosto nacionalmente
conhecido como a Maria Joaquina de
Carrossel. Até hoje está nas telinhas do
SBT, agora no remake de As Aventuras
de Poliana. Como foi conciliar os estudos
com a carreira de atriz?
Eu tinha 11 anos na época que gravei Carrossel. Sempre tive uma vida bem corrida, mas
sempre conciliei de uma forma positiva, pois
sabia que não teria tempo para fazer as coisas
com calma. Estudava na parte da manhã, no
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Colégio Adventista, localizado no Parque São
George. Eu já estudava em escola adventista
no Paraná e quando viemos para São Paulo
decidi permanecer na rede. À tarde, gravava a
novela. Sempre tudo com muita responsabilidade, com foco. Sempre fui aplicada na escola,
prestava muita atenção nas aulas, aproveitava
para tirar todas as dúvidas possíveis em sala
de aula. E a gente contava com apoio de uma
professora particular.

Os adventistas são conhecidos pela
alimentação saudável.
Sim, na hora do lanche as opções eram bem
saudáveis, com alimentação bem balanceada – tinha até comida vegana. Até hoje
sempre dou um jeito de me alimentar bem.
A saúde sempre em primeiro lugar. Não
sou neurótica, mas sempre me senti bem
com meu corpo, tenho 1,53 metro e peso
50 quilos. Meu metabolismo é rápido e como
de tudo. Não tenho restrição, mas também
não exagero. Minha comida favorita é a
brasileira: arroz e feijão, uma carninha,
salada. E gosto muito de comida japonesa.
Na academia, faço aeróbica e natação.
Aliás, você tem bastante jogo de cintura
[risos]. “Já levei todos!”, você afirmou,
sem perder o rebolado, quando o Silvio
Santos (ah, sempre ele!) perguntou se
você já tinha levado seu namorado a
Disney.
Nunca tive problemas com isso. Ele [o Silvio
Santos, nome artístico de Senor Abravanel,
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famoso apresentador de televisão e empresário
brasileiro dono do SBT, que possui mais de
60 anos de carreira] fez essa piada e eu acabei
entrando na brincadeira junto com ele [risos].
Sempre lidei muito bem com tudo isso,
quando a gente está feliz sente necessidade
de compartilhar a felicidade. Com o passar
dos anos e meu amadurecimento, comecei a
lidar com desenvoltura com tudo, portanto
respondi da mesma forma brincalhona
como ele brinca comigo. A verdade é que
eu gosto muito daquele lugar [Orlando, nos
Estados Unidos]. E conforme minha vida
passa gosto de compartilhar aquele espaço
com uma companhia que esteja me fazendo
feliz naquela fase. Daí percebi que era mais
natural encarar aquela brincadeira como o
que ela era de fato: uma brincadeira.

Você já se relacionou com o ator João
Guilherme, com quem contracena em
As Aventuras de Poliana, com o ator
Thomaz Costa e agora está com Léo
Cidade, 22 anos. Como tenta preservar
sua intimidade com tantos repórteres
em busca de novidades?
Desde o início eu e o Léo [como ela, Léo Cidade
atua na novela As Aventuras de Poliana, que
vai ao ar vai até o fim de 2019] conversávamos muito nas gravações da novela, mesmo
quando a gente nem tinha nada ainda. Ele

sempre foi um menino muito puro, muito
extrovertido, simples, sensível. Eu via algo
muito bonito nisso, algo natural, sem interesse. Isso me impressionou bastante.
Ele não ligava muito para o que eu fazia,
acho que ele nem sabia quem eu era. Aí, eu
pensei: “esse é o amor de minha vida, ele não
sabe nem quem eu sou”. A gente sempre foi
muito sincero um com o outro – eu era muito
preocupada no início com a exposição. Ele
sempre levou numa boa. Hoje a gente curte
ir ao cinema, ver séries na televisão. A gente
divide, troca muito, fala a mesma língua.
Quando a gente se encontra para fazer
personagens, a gente passa o texto juntos,
é uma sintonia muito grande.

Você é de Capricórnio, ele de Virgem.
Você acredita em astrologia?
Eu acabo sempre vendo meu mapa astral,
ele é mais desligado nesta questão. Até já
procurei saber mais completamente sobre
meu signo solar – sou do primeiro decanato

Amo muito cantar, atuar,
atingir meu público com minhas
histórias. É a somatória de coisas
que você faz que te faz
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10. Contracenando, em As
Aventuras de Poliana

11. Em Hollywood
12. Comemorando sexto ano
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consecutivo no Meus Prêmios Nick
13. No palco com o cantor Daniel
14. Descansando em sua
casa na Granja Viana
15. A apresentadora Eliana visita
a casa de Larissa Manoela
16. Com Guilhermina, J.J. e Valdemar
17. Com Rodrigo Faro, seu
vizinho em Orlando
18. Interpretando Maria
Joaquina, em Carrossel
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de Capricórnio, quando coloco uma meta de
trabalho, eu trabalho, trabalho, trabalho...
Meu ascendente em Peixes dá essa leveza.
Assim, sou bem focada, mas meu ascendente
traz um lado sensível, amoroso, entregue.
Vejo lá em casa meu pai, que é aquariano,
e minha mãe, de Leão, cada um com sua
personalidade, seu jeito, mas todos respeitando o que cada um faz, os limites dos
outros. Sou muito observadora – minha
Lua está em Aquário...

Essa combinação faz de você uma
pessoa que inspira os outros?
São várias as histórias de motivação na minha
vida... Minha vó estava numa depressão
avançada porque descobriu um câncer. Logo
depois minha vizinha, que sofria síndrome
do pânico. Fui conversando, mostrando
outro lado para elas. Minha lua em Aquário
me dá uma capacidade de entrar na vida das
pessoas e fazer o bem por meio da influência
que tenho nas vidas dos demais.
Como consegue conciliar tantas atividades? Você já tem três livros publicados. Na ordem de lançamento:
O Diário de Larissa Manoela (HarperCollins Brasil, 2016), O mundo de Larissa
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(HarperCollins Brasil, 2017) e Perguntas
e Respostas (HarperCollins Brasil, 2018).
Fez cinema, entre os filmes Fala Sério,
Mãe, com os hilários Paulo Cursino e
Ingrid Guimarães. Aliás, com qual parte
da sua profissão você se identifica
mais: com a atriz, cantora, escritora
ou dubladora?
Dublei o Sítio do Pica Pau Amarelo, O Pequeno Príncipe Encantado. Agora mesmo, que
estamos conversando, estou entrando no
estúdio para gravar uma música de meu
novo CD. Amo muito cantar, atuar, atingir
meu público com minhas histórias. É a
somatória de coisas que você faz que te faz.
No dia 19 de janeiro, por exemplo, você
tinha na sua agenda um show em Santa
Catarina. Como se prepara para isso?
Canta ao vivo?
Adoro esse contato direto com meu público
e sim, canto mesmo. No show você realmente
está ali, tem a oportunidade para ter esse
contato. Você percebe a reação do público na
hora. A energia é maravilhosa, muito forte
e bacana, é algo muito bom. No momento,
estou gravando meu novo CD. A primeira

música desse novo lançamento se chama
Desencosta. Mas não conta para ninguém
antes de sair a revista, ainda é segredo.

Para finalizar, a pergunta mais importante: o que você acha de morar na
Granja Viana?
Moro na Granja Viana desde os 12 anos. E
gosto muito de morar aqui por ser perto do
meu trabalho no SBT. Gosto de fazer tudo
por aqui, como ir ao Parque Cemucam, é
tudo pertinho. Fiz a primeira comunhão na
Paróquia Santo Antônio com o Padre Pedro
[atualmente na Paróquia Nossa Senhora
Achiropita, no Bixiga]. Minha catequista foi
a Zilda. E sempre que posso vou à missa. A
Granja Viana me traz um pouco a lembrança
de quando eu morava no interior do Paraná.
É bom chegar em casa, curtir meus cachorros, ter meu cantinho, tudo isso para mim e
para os meus pais. A gente gosta muito da
Granja. Assim que chegamos em São Paulo
moramos um período em apartamento, mas
a gente se sentia limitado lá. Mesmo que
eu me mude um dia, aqui vai sempre ser
meu lar, pois é a casa de meus pais. Aqui
é nossa casa.

36

esporte

Superação
através do
esporte
Ouvimos seis histórias fantásticas
de superação pelo meio
esportivo, de pessoas que tiveram
ou que ainda carregam algum
problema físico. A reportagem
traz como foco principal a
importância dessas atividades
como uma maneira de superar
traumas e vencer limites

Márcia teve Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Suelen não tem o antebraço. João Pedro tem síndrome
de down. Pipoka é cadeirante. Darley é deficiente visual.
Gabriela tem o joelho lesionado. Apesar das diferenças,
essas pessoas têm algo em comum: a superação através
do esporte.
Não é de hoje que práticas esportivas garantem equilíbrio e saúde ao corpo e à mente. Mais do que isso: o
esporte garante ao indivíduo, portador de qualquer
tipo de deficiência, coragem e engajamento por causa
das necessidades terapêuticas e consequências sociais
positivas. Como diz a psicóloga Teresa Vieira Gama, “a
vida passa a ter a possibilidade de ser reconstruída a

partir de outra perspectiva e o esporte entra como o
objetivo alcançado”.
Aos poucos, explica Teresa, a pessoa começa a ter uma
perspectiva de reconstruir a vida de um outro patamar,
de um outro olhar. “Nisso, podem surgir várias possibilidades e, uma delas, é o esporte.”
A psicóloga especialista em doenças psicossomáticas
vai na linha de que toda prática esportiva tem em si um
objetivo. Neste caso específico, de superação, a pessoa,
segundo ela, passa a descobrir melhor a si mesma,
como habilidades que ela não tinha conhecimento. “No
momento duro da vida, a gente descobre alguma coisa
que não imaginávamos.”
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Autocontrole e
autoconhecimento
Mãe de dois filhos, Suelen Rutz encontrou no
taekwondo a ajuda para a superação de limites pessoal, físico e espiritual. Sem o antebraço esquerdo, a
atleta praticou a modalidade esportiva por três anos.
Em pouco tempo, participou de vários campeonatos,
mas o mais importante de sua carreira foi o Mundial de Para-Taekwondo, em Londres, onde ficou em
4º lugar, em outubro de 2017. “Foi uma experiência
incrível. Foi um dos primeiros campeonatos internacionais e, mesmo assim, atingi uma meta que nem
esperava”, relembra.
Ela conta que conheceu o taekwondo por acaso, ao
levar seus filhos para realizar uma aula-teste. “Nessa
brincadeira, acabei me interessando e entrando para
fazer com eles, mais para acompanhá-los, e quando
percebi me dei muito bem e virou algo profissional.
Foi paixão à primeira vista.”
A luta, segundo ela, traz autocontrole e autoconhecimento muito grandes. Suelen diz que se sentiu
mais segura e mais independente para fazer as coisas. “Você conhece mais seu corpo e seus limites,
até onde você colocar mais uma meta.”

A referência
no Muay Thai
Por indicação médica, João Pedro, que tem
síndrome de down, começou, ainda criança, na
natação, por conta de problemas respiratórios
que tinha. Após ter feito diversas aulas, sua
saúde melhorou 100%.
Mas hoje, a paixão do rapaz é mesmo pelo
muay thai, modalidade que treina há dois anos.
A escolha pelo thai foi dele mesmo. Sua mãe,
dona Fran, conta que já o levou para o caratê,
mas ele não gostava. “Uma amiga que fazia
com o filho dela me chamou e ele foi. Começou
a fazer no mesmo dia e, desde então, não saiu
mais”, relata. A arte marcial ajudou João Pedro
a perder peso, pois uma pessoa com down tende a comer muito. “Ele via uns rapazes mais
magros e falava que queria ficar igual. Ele correu atrás, fez regime, diminuiu a comida, deixou de comer o que engordava, isso tudo por
vontade dele mesmo”, diz Fran. O garoto recebeu elogios, inclusive, de sua nutricionista, que
o parabenizou por esse esforço.
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O handball como fisioterapia
Márcia Silva teve Acidente Vascular Cerebral (AVC) com 11 anos, quando
ainda estudava na escola Osny, em Cotia. Segundo ela, a doença não
teve uma explicação da medicina. Márcia ficou com sequelas motoras
do lado esquerdo do corpo, especificamente no braço e na perna, onde
perdeu completamente os movimentos. “Assim que eu saí do hospital,
foram mais seis meses de recuperação em casa, fiquei afastada de tudo.
Retornei à escola, só que aí já foi no Tenente (também em Cotia). Tinha
pouca mobilidade nos braços e nas pernas”, conta.
Ela então foi incluída no meio social, com pessoas que não tinham deficiência. “Foi bem difícil pra mim, porque tive que recomeçar. Até então
eu era canhota, tive que aprender tudo do zero.” Foram nas aulas de
handball, durante a Educação Física, que Márcia encontrou seu tratamento. Mesmo com dificuldades em se locomover e fazer movimentos
com o corpo, ela relembra que seus colegas a incentivavam a continuar.
“Quando eu não conseguia pegar a bola, eles me ajudavam, entregavam
a bola para mim. Depois entrei para o ginásio, no time de handball, eles
também foram bem pacientes comigo, me ajudaram bastante.” Quando
terminou o ensino médio, ela saiu do time. Hoje, com 31 anos, Márcia
conseguiu recuperar 50% do movimento do braço e 70% da perna.

A paixão pelo basquete
José Marcos da Silva, mais conhecido como
Pipoka, apelido que vem da semelhança com
o ala-pivô da Seleção Brasileira de Basquete
e da NBA, João Viana, é mais um exemplo de
superação através do esporte. Antes de completar 18 anos, um acidente de moto o obrigou
a amputar a perna esquerda.
Apesar das dificuldades, isso não foi motivo
para desistir. Pelo contrário. Aos 20 anos, ou
seja, dois anos após o acidente, Pipoka estreou no primeiro time profissional de basquete com cadeiras de rodas: o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas, onde jogou
por 14 anos.
O atleta ainda passou pelos clubes da Associação Desportiva dos Deficientes (ADD),
Clube dos Amigos dos Deficientes (CAD-SP)
e Louveira. Atualmente, o cotiano defende o
GadeCamp de Campinas (SP).
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Quando a lesão não se torna obstáculo
Quando o assunto é superação e meta, uma lesão não se torna obstáculo diante de uma pessoa
que pretende ir além. Esse foi o caso de Gabriela Sales, 21 anos, ex-atleta de ginástica rítmica
de Cotia. Hoje professora de Educação Física, Gabriela fez ginástica desde os 5 anos de vida,
ganhando destaque como a melhor ginasta de São Paulo, na época. Mas como esse esporte
exige muito do corpo, ela não escapou de uma contusão no joelho, fato que a fez quase desistir.
Mas Gabriela persistiu e, mesmo lesionada, continuou firme, após cinco meses afastada para
se recuperar. “Essa lesão do joelho foi bem complicada, na época. Parei uns cinco meses para
recuperar e aí continuei a treinar e a competir. Me recuperei muito bem, mas ainda sinto o joelho, e vou sentir para o resto da vida”, explica. A jovem atleta conta que não deixou a ginástica
em razão do joelho machucado, mas sim porque não tinha como treinar e trabalhar ao mesmo
tempo. Hoje em dia, Gabriela movimenta o corpo dançando jazz.

visão além do alcance
De Vargem Grande Paulista, Darley Oliver é sinônimo de superação. Deficiente visual desde o primeiro ano de vida, hoje,
com 24 anos, ele joga profissionalmente futebol adaptado
para pessoas cegas e ainda faz musculação.
No futebol, já teve diversas conquistas, entre elas, o vicecampeonato paulista e o 4º lugar no brasileiro da modalidade. Para ele, o esporte é uma atividade de desestresse, onde
consegue passar melhor o tempo. “Se eu pudesse, viveria só
do esporte, mas infelizmente, o atleta paraolímpico aqui no
Brasil não tem tanta estrutura assim”, declara.
A musculação, para Oliver, é importante para manter uma
estética boa. Como ele sempre foi muito magro, os exercícios fizeram com que seu corpo evoluísse para um padrão
que o fez se sentir melhor. “Desde quando comecei a musculação, já ganhei 20 quilos. É uma mudança fantástica.”
O jovem atleta, que ganhou título de cidadão vargem-grandense em 2018, carrega consigo uma frase que faz toda a
diferença. Oliver diz que “se a gente não tem tempo para
praticar atividade física hoje, a gente vai precisar arrumar
tempo para cuidar da saúde amanhã”.

guia de atividades

GUIA DE
Atividades
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Conheça as diversas opções que a região oferece para você cuidar do corpo e da alma.
Fazer uma atividade extra, seja ela qual for, oxigena o cérebro, amplia
o repertório, movimenta o corpo e, principalmente, contribui, e
muito, para o bem estar integral de cada um. A nossa região oferece
diversas opções para tal. Conheça, avalie e agende o seu horário!

cursos
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Red
Balloon | 4612-8040
Inglês a partir dos 3 anos e adolescentes

A Red Balloon aproveita o momento em que as crianças estão abertas ao
aprendizado de uma segunda língua e inicia um trabalho que os alunos vão
levar para a vida toda. Pioneira no ensino de inglês para crianças e adolescentes, a escola oferece uma metodologia própria, desenvolvida exclusivamente para atender as necessidades dos alunos, que é divertida, moderna e
extremamente eficaz.
Trabalhando com crianças a partir dos três anos de idade, durante as 4 horas
de aulas semanais, os alunos tem um contato intenso com a língua inglesa,
desenvolvendo ao máximo as quatro habilidades do idioma: compreensão,
conversação, leitura e escrita. Os inúmeros eventos que são oferecidos pela
escola ao longo do ano permitem uma exposição ainda maior, fazendo com que
os alunos vivenciem o uso do inglês em situações reais e fora da sala de aula.
A estrutura da Red Balloon também é pensada de forma a tornar as aulas dinâmicas e agradáveis. Localizada em um amplo terreno na Av. São Camilo, a escola,
que possui 13 salas de aula, conta ainda com salas de artes e computadores, que
são usadas durante o período de aula, promovendo o uso do inglês em atividades
diferenciadas.
Há muito tempo o inglês deixou de ser um diferencial e se tornou um pré-requisito que deve constar no currículo de todo profissional. Atualmente, a
língua mundial do mercado é o inglês, o que reforça o quanto ele é essencial.
Além disso, saber inglês proporciona promoções na carreira, salários melhores e reconhecimento na profissão. O aluno da Red Balloon conclui o curso aos 16 anos, pronto para adquirir o Certificado de Inglês Avançado da
Universidade de Cambridge, e totalmente preparado para sua inclusão no
mercado de trabalho.
O investimento que você faz no inglês do seu filho hoje, é o que vai expandir
as oportunidades profissionais que ele vai ter amanhã. Venha conhecer a Red
Balloon, e ofereça o melhor para o seu filho.

A Red Balloon está localizada na Av. São Camilo, 620.
Tel. 4612-8040 – Matrículas Abertas. Garanta já a sua vaga.
Início das aulas: 31 de Janeiro de 2018.

Estudos científicos comprovam que
o momento perfeito para o
aprendizado de uma segunda
língua se dá entre o nascimento e os
6 anos de idade. Quanto mais cedo a
criança tiver contato com
diferentes idiomas, mais fácil fica a
verbalização das palavras sem
sotaque e a fluência na conversação.
Nesta fase, o cérebro funciona
como uma esponja, assimilando as
novas informações com muito mais
facilidade do que ocorre na
adolescência ou na fase adulta.
Após os 6 anos, não é impossível
aprender outro idioma, mas são
necessários muito mais esforço e
dedicação por parte do aluno.
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Soul
mirror
Inglês / Portuguese as a 2nd language

Tel.

3042 1010
curso

curso

guia de atividades

Inglês por Skype com professor a
aula toda, sem material didático e
plano personalizado. Aprenda sem
sair de casa, com uma plataforma
online para ensino de idiomas.
Comece já! 20% de desconto para
novos alunos.

academia
acqualife
Musculação, Zumba, Spinning, Natação*,

Hidroginástica*, Pilates, Ballet infantil

Imagem criada digitalmente
M

Y
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MY

CY

CMY

K

9 9844-8900

A flexibilidade de professor
particular com estrutura de
escola. Atendimento personalizado, Flexibilidade de
horários, Inglês Cotidiano,
Business English, Conversação e TOEFL.

Tel.

4703-3054

Notas
em Casa
Tel. 97477 8150
Violão / Piano / Canto / Guitarra / Bateria / Baixo / violino
Teclado / flauta transversal / musicalização infantil

Referência para as famílias que procuram um espaço único para praticar
atividades físicas e melhorar a
qualidade de vida. Você vai amar!
*Natação e hidroginástica somente
na unidade da rua Manaus.

• Professores atentos aos interesses
e necessidades do aluno
• Aulas personalizadas
• Material de apoio adequado
• Apresentações
• Aulas individuais em duplas ou trios
• No nosso espaço ou onde você estiver

Rua Manaus, 148 - Jd. dos Ipês,
Av. Prof. Joaquim Barreto, 680
Tel.: 4616-2951 - 4616-8822
www.academiaacqualife.com.br

www.notasemcasa.com.br
INSTITUTO DE ATIVIDADE MUSICAL
contato@notasemcasa.com.br
INSTITUTO DE ATIVIDADE MUSICAL
Notas em Casa
Estrada do Capuava, 1700 • sala 4 • Granja Viana

1.2_bugio.pdf 1 28/05/2018 19:16:52
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Tel.

The Square Open Mall - Bloco A - Sala 436
Tel.: 9 9844-8900 - www.vipenglish.com.br

música

ESPORTES

www.soulmirrorlanguage.com
Tel.: 11 99152 4040 - 3042 1010
/soulmirrorlang
@soulmirrorlang

Vip
Aulas Particulares de Inglês

em

em

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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ESPECIALIDADES MÉDICAS

clínicas e consultórios

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925

Psiquiatria, Psicanálise

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620

Ginecologia e Obstetrícia

André Minchillo
CREMESP 51660

Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Denis Smith

CREFITO 3 72806-F

Fisioterapia esportiva , ortopédica
e prevenção de lesões

Cardiologia | Clínica Geral | Dermatologia | Endocrinologia
Ginecologia | Oftalmologia | Mastologia | Pediatria
Pneumologia | Medicina do trabalho

Claudio Lepera

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

CREMESP 70055

Ortopedia, Traumatologia e
Medicina Esportiva

Av. das Acácias, 58 (km 25 sentido SP) - Granja Viana
(11)4777-9644 / (11)4777-9645 / (11)95136-6762
www.clinicamedviana.com.br
RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e
Nutrição Clínica

psicologia

Fones:

4702-6652 / 4702-6781
4702-0626 / 4777-9333
Av. São Camilo, 980 - Sala 23
Granja Viana - Cotia
Centro Comercial Granjardim

Rosana Borzan
Psicóloga

CRP 06/103859

Especialista em: Terapia Comportamental • Avaliação Psicológica
Dependência Química • Orientação Profissional

www.doutoresdagranja.com.br

11. 99833.0214

rosanaborzan.psico@gmail.com

Vianna Espaço Modulares - retorno 22.8km da Raposo Tavares

Élen Jane Santoro

ESPECIALIDADES MÉDICAS
PEDIATRIA
HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

CARDIOLOGIA
ORTOPEDIA
ENDOCRINOLOGIA

CIRURGIA PLÁSTICA

OTORRINOLARINGOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR

PSIQUIATRIA

GASTROENTEROLOGIA
PROCTOLOGIA
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA
CIRURGIA E CLÍNICA GERAL
Novo endereço da Gran Clinic
Av. São Camilo, 899 - 1o. andar
Tels.: 4612-6283 / 4777-0984
www.granclinic.com.br

ODONTOLOGIA

Atendimento a adolescentes e adultos.
Diretor técnico: Dr. Fábio de Freitas Busnardo - CRM: 81566

OFTALMOLOGIA

CRP: 06/43947

Psicóloga e Arteterapeuta
(11) 96418.7447

- Rua São Francisco, 170 - Granja Viana

Carla
Soares Polo
Psicóloga Clínica e Terapeuta Cognitivo Comportamental

CRP: 06/102999

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

Mais de

30 anos de
experiência

Atendimentos: crianças,
adolescentes, adultos,
famílias e casais, idosos
e também atendimento
Home Care.
Orientação profissional
e vocacional
e Coaching Cognitivo
Comportamental

Roseli Di Mauro

Psicóloga CRP 06/31865-8

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal

Adultos e Crianças

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

FRIDA LEÃO

- 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.

Unidade Prime

Psicóloga • Neuropsicóloga • Psicopedagoga
CRP 06/123265

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

Dra. Karina Reina Vianna
CROSP 58022

2771-3029

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

Dra. Ligia Mezzarane CRO 42186

odontologia

CRO 15329

HARMONIZAÇÃO FACIAL - PREENCHIMENTO LABIAL
BOTOX - LENTES DE CONTATO - IMPLANTES

9 91075986

9 95980088 mezzodonto.com.br

The Square Open Mall - Rod. Raposo Tavares, km 22 – Bl A – sala 329

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

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

Dra. Priscilla Bianchi
Cirurgiã dentista

CrO 91.999

Odontopediatria - Clínica geral
Estética - Ortodontia - Prótese - Implante
Periodontia - Endodontia
Um tratamento especial para a família inteira!
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

(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

farmácia / produtos naturais

Diretor técnico: Dr. Fábio de Freitas Busnardo - CRM: 81566

oftalmologia
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endocrinologia

ortomolecular

Dr. Alberto Chafic Eid

Dr. Arnaldo T. Oda

Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

Medicina ortomolecular, obesidade, medicina bioquímica e ortossistêmica, nutrologia,
cardiologia, tratamento anti stress e fadiga crônica, rejuvenescimento e modulação hormonal.
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

Profissional com vasta experiência
na área principalmente em redução
de peso, diabetes e tireóide.

fonoaudiologia

The Square

Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204
Granja Viana - Tel.: (11)

94360-8496

clinicamedicaoda@uol.com.br

tratamento estético

vacinas

Dra Lúcia Conceição Martins da Costa
- dermatologia
CRM 78076sp
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

Dermato2.indd 1

2/20/18 9:23 AM
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fisioterapia / pilates

www.spinasaude.com.br / 4702-0512

95885-1081 - Rua José Felix de Oliveira, 875

Dra

Sandra Paolinicrefito 3/51896-F

(11) 9

97970427 / 2898.9851

Fisioterapia • RPG • Pilates
sandrapaolini2@gmail.com

Raposo Tavares km 22, The Square

ESPAÇO MÓBILE

Mesas de jantar, colchões,
cabeceiras, estofados, poltronas
e decorações em geral!

Seus moveis seu estilo

terapias complementares
Medicina Integrativa - Yoga Massagem - Relax Aquático - Rebirthing
Psicoterapia - Terapia do Ser - Thetahealing - Barra de Access
Meditação - Terapia Quântica - Hipnose - Terapia Artística

16 anos na Granja Viana!
Fone:

4702.4838 www.espacointegracao.com.br

casa e construção

(11) 4618-1424 -

(11) 95176-7470
espacomobile Espaco Mobile
Estrada Fernando Nobre 1180 - Jandira Golf

Anuncie aqui

4702-3936
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
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MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA
QUALIDADE EM 1º LUGAR
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO
 LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

 LICENCIAMENTO ONLINE

 TRANSFERÊNCIA

 CONSULTAS E DESBLOQUEIOS

 RENOVAÇÃO DA CNH

 SERVIÇOS DE ANTT

 PRIMEIRO EMPLACAMENTO

 RECURSO DE PONTUAÇÃO DE CNH SUSPENSA

 LEGALIZAÇÃO DE REBAIXAMENTO, PNEU E RODA

 DELIVERY DE DOCUMENTOS

Rua Miraguai, 60 - Granja Carolina (próximo à Delegacia de Cotia) - TEL.: 46166241

950261387

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

E S PAÇO C O W O R K I N G
Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião
Auditório para eventos
Recepcionista
Ótima localização
www.aetec.org.br/coworking

Anuncie aqui

4702-3936
Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.
@espacocoworkingcotia

gastronomia

(11) 4616-2398 / 9.9552-2581

AutenticidAde,
confidenciAlidAde
e integridAde.
Adquira, com segurança e excelente atendimento,
seu certificado digital para se identificar e autenticar
em sites e sistemas eletrônicos.
The SquAre Open MAll – BlOcO A – SAlAS 10 e 11
Tel.: 2898-6066 - www.dnacerTificadora.com.br

O melhor do
mercado estético
Agende seu horário:

4551-9235
98191-4516
@noemiespacobeleza
Noemi_espaco_beleza
Av. Professor Manoel José Pedroso, 41 - sala 04 - Cotia

Você merece o melhor!

Tel.: (11) 4612-3661

Aceitamos todos os cartões
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advocacia

educação
EDUCAÇÃO
COM TRADIÇÃO E
RESPONSABILIDADE

Infantil
Fundamental
Médio

Venha fazer parte dessa história

4702-3024
advocaciaag.com.br
Rua José Félix de Oliveira,
834 - Sala 2

www.colegiosamarah.com.br
Unidade Granja Viana
(11) 4616-0888
Estrada Danúbio, 84 - Cotia
Acesso pelo km 28,5 ou km30 da Raposo Tavares

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

Biscoito caseiro

Família e Sucessões
Tel.: 2898-9630
advocacia@patriciamartins.com.br - www.patriciamartins.com.br
THE SQUARE - Raposo Tavares, km. 22, Sala 111 - Bloco C - 06709-015 - Cotia SP

Biscoito cas

Naturals
Naturals Dog

Sistema de ensino Jean Piaget
Alimentação saudável e balanceada
Ambientes planejados e seguros

Venha nos conhecer
Biscoito caseiro

Horário de atendimento das 6:00 ás 19:00

Naturals Dog

Instituto de Desenvolvimento Infantil Ana de Sá

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

PET

Alexandre Augusto
Vieira de Oliveira
OAB/SP 177.745

Dr. Alexandre 9x4.indd 1

seu jeito, sua energia
Moda e acessórios indianos
Semi-jóias em ouro 24k
Decoração mística
Shopping Granja Viana
Rod Raposo Tavares, Km 23,5
(11) 9.6168-5887
@moesioutlet
www.moesi.com.br

moda

100% cas
100%
caseiro
UMA
VIDA MAIS SAUDÁVEL
100%
caseiro
Biscoito
caseiro

PARA SEU CÃO, EM
UMA
VIDA MAIS SAUDÁVEL
UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
QUALQUER IDADE.
PARA
SEUCÃO,
CÃO,
PARA SEU
EMEM
QUALQUER
IDADE. Natural’s Dog é um biscoito
QUALQUER IDADE.

Naturals Dog

produzido artesanalmente, sem
Natural’s Dog
biscoito
Natural’s
Dogé éumum
biscoito
aditivos químicos, sem corantes
produzido artesanalmente,
sem
produzido
artesanalmente,
sem
aditivos químicos, sem corantes
e conservantes.
aditivos equímicos,
sem corantes
conservantes.
Com ingredientes naturais
e conservantes.
Com ingredientes
naturais e integrais, estão disponíveis
ingredientes
naturais
eCom
integrais,
estão disponíveis
em vários tamanhos e sabores.
em
vários
tamanhos
e
sabores.
e integrais, estão disponíveis
Nossos cães
emNossos
vários tamanhos
e sabores.
cães

8/27/18 10:54 AM

100% caseiro

UMA Nossos
VIDA
SAUDÁVEL
vãoMAIS
adorar!
cães vão adorar!
PARA SEU CÃO, EM
vão97454-0140
adorar! naturalsdog
QUALQUER
IDADE.
97454-0140

97454-0140

Natural’s Dog é um biscoito

naturalsdog

n
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PROFESSOR DE PROFESSOR DE

INGLÊS

aulas particulares

academia

INGLÊS

aulas particulares
Graduado nos E.U.A.

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

english
tutor
9 9975-9273

Aulas particulares

9 9975 9273 markie@ig.com.br

9 9975-9273

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

markie@ig.com.br

Prof. de química

Grenalt S. Machado
9 9928 0678

cursos
RefoRço escolaR e alfabetização

L uciene L ima - P edagoga
cel.: 9 9155-3100

em domicílio
Granja Viana, Cotia e Butantã

advocacia

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

• Medicamentos contra câncer, hepatites

ADVOCACIA CONTRA PLANO DE SAÚDE

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

• Autorização de cirurgias e tratamentos
• Cirurgia plástica reparadora
• Fertilização in vitro

ESPANHOL

• Revisão do valor da mensalidade

Aulas particulares e em empresas.
CURSO ACELERADO EM 1 ANO

Site: www.oliveiraeferraz.adv.br
Tel.: (11) 4169-8339
97402-7821

Fone: (11) 4612-2628 - 99289-7392
Alcira - alciraverni@icloud.com

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.

Anuncie aqui

Pequenos

anúncios

grandes

Advocacia
Cível, empresarial,
trabalhista e tributário.

Prof. de Matemática,
Física e Química
Engº Fábio Ravazzolo

Marcelo Bacci de Melo

99969-9909

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

Rua José Felix de Oliveira, 1270 Sala 101

2690-4438

doações:

Falar com Roberta
11 97595.2008

Monica Hopfgartner

Francês

Todos os níveis
Professor naTivo

(11) 98213-4107
(11) 2690-4285

AdvogAdA
e ConsultorA jurídiCA

Trabalhista, Cível e Família

serviços

Rua dos Manacás, 340, sala 1,
Jardim da Glória, Cotia, SP
Fone (11) 99712-0101
monicagartner@hotmail.com.br

negócios

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

pet

RAÇÕES TIKO
www.racoestiko.com.br

• Rações e Acessórios • Aquarismo

Passo roupas
Untitled-2 1

aos finais de semana

Niva 3783-6361

3/7/18

• Banho e Tosa

• Artigos para Pesca

• Clínica veterinária

• Adubos

• Medicamentos

• Ferramentas

4614-3579
4614-3521
11:32Av.
AMNossa Senhora de Fátima, 451- Cotia
4703-5000
94010-8676
Av. Prof. José Barreto, 1269 - Cotia

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

Olhar
Compartilhado
Seu ponto de vista
sobre a região!

#sunset #birdflying #granjaviana
Gastão Paolillo
@gastaopaolillo

Tem até bananas gêmeas e trigêmeas.
Maria Goreti Silva Camarano
@mariagoreti.silvacamarano

Presentes pelo caminho...
Margarete Shimada
@margarete.shimada

Na jabuticaba do quintal, a joaninha faz a festa!
Paula Olivera

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

“ANTES, EU SÓ
CONSEGUIA
ENTENDER O
LÁ LÁ LÁ DA MÚSICA.”
“AGORA EU APRENDO INGLÊS
COM OS MELHORES PROFESSORES.”

SEM TAXA DE MATRÍCULA.
Unidade Granja Viana

Rua José Felix de Oliveira, 189
4702-5408
culturainglesasp.com.br

FAÇA
DE VERDADE.
FAÇA
CULTURA INGLESA.

