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 Selo Cidadão 2019 
Revista Circuito lança 

um canal de encontros 
para fomentar a 

empregabilidade e 
conectar pessoas no 

mercado de trabalho

 Por Aqui 
Barragens de Cotia 

passam por inspeção

 Casa e Construção 
Serviços regionais 

Kaneko
Artista revela todo o 
colorido de sua multiarte



CirCuito ConeCtada 
em todos os Canais, 
inClusive Whatsapp! 
    Envie sua notícia!

	 •	Sugestões

	 •	Informações

	 •	Fotos	e	vídeos 

 (11) 99500-6086

informa

conecta



Informações  
a toda hora,  
para toda  
a comunidade.

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

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.

registra

fomenta

identifica



Criando 
conexões
É na mente do artista que a obra passeia antes de ser materializada. 
Mas para concluir este processo, um elemento se faz necessário: o si-
lêncio. Barulhos? Só de pássaros ou a água correndo em um rio ou lago 
próximos. A quietude inventiva almejada pelos artistas fica entre as 
árvores, longe do trânsito e outras sonoridades urbanas, pelos recantos 
da Granja Viana. Sim, aqui é um refúgio inspirador para muitos artistas.
Artista plástico, ator e escritor. Morador há mais de 35 anos, o japonês 
naturalizado brasileiro Ken Kaneko é um personagem típico da região. 
Quem não o conhece? Se você ainda não o encontrou na feira de domingo, 
com certeza deve ter visto algum comercial de TV, filme ou novela com 
ele. Prestes a completar 84 anos e lançar uma exposição individual, 
ele abriu as portas do seu ateliê para nossa equipe e revelou todas as 
nuances de sua multiarte.
Além dele, outros artistas já permearam nossas páginas. Já registramos 
em nossas capas Luiz Paulo Baravelli, Shoko Suzuki e Carlos Fajardo. 
E continuaremos garimpando essas pérolas e lustrando a beleza da 
arte, que é tão importante para perpetuar os anseios de uma sociedade.
E por falar em sociedade, estamos sempre atentos ao que nos rodeia, 
buscando maneiras de contribuir para um mundo melhor. Foi com esse 
pensamento que, em 2007, lançamos o Selo Cidadão. Já são 12 anos de 
um projeto que cresceu ano a ano, propondo mudanças positivas de 
pensamentos e ações. E agora, chegamos à 13ª edição com uma iniciativa 
que promete fomentar o mercado de trabalho na região.
Um espaço onde as atenções estarão voltadas ao mercado de trabalho, 
carreiras e empregabilidade. Esse é o foco do Conexão & Emprego, lan-
çado pela revista Circuito, com curadoria da ONG Cruzando Histórias.
Teremos um canal na revista impressa e também nas nossas mídias digi-
tais, com oportunidades para quem contrata e quem quer ser contratado, 
dicas para desenvolvimento profissional e capacitação para conquistar 
uma oportunidade no mercado. Esta é mais uma ação da Circuito para 
transformar a nossa região. Convidamos vocês a conectar-se conosco. 
Vamos nessa?

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!

edição 231 - março 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 

Solange Viana
foto capa e destaque interno

Johnny Duarte
comercial

comercial@revistacircuito.com
financeiro

financeiro@revistacircuito.com
revisão

Paulo Pompeo

circulação

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

contato

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
Sl. 605E – Granja Viana  
Cotia – SP CEP: 06709-015  
Tel.: 4702-3936   w99500-6086

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



Lucas Felpi
Ex-aluno riobranquino 2018 
Aprovado em duas universidades no 
exterior, duas universidades públicas
e nota 1000 na redação do ENEM.

www.crb.g12.br

RioBrancoDo
para oMundo

Universidades 
Internacionais23
Universidades
Públicas75
Universidades
Particulares115

Nossos alunos percorrem uma 
trajetória de desenvolvimento 
e descobertas, tornando-se 
cidadãos competentes para 
transformarem sonhos e 
projetos de vida em realidade.
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 #suavoznaCirCuito 

Depósito De lixo vegetal

do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

CirCuito 
amplia
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

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

Moro na rua das Camélias, esquina com a rua das Hortênsias, na 
Fazendinha, há 35 anos. A Associação que administra o bolsão 
está construindo uma guarita, mas olha o estado de abandono e 
imundície em frente à minha casa. Veja se é possível conviver com 
tanto lixo, que eles chamam de depósito de reciclável. Olha só o que 
estão fazendo com a área verde. Por favor, peço ajuda a quem puder 
fazer algo a respeito. Não aguento mais reclamar.
Marcos antonio Monteiro cezar

CirCuito Como as obras de ampliação e melhorias na portaria próxima 
à residência do morador envolvem terraplanagem, construção civil e as-
faltamento, elas acabaram gerando alguns transtornos “pelos quais nos 
desculpamos”, escreveu a Associação dos Moradores e Proprietários da Fa-
zendinha em nota à nossa redação. Também informou que o material arma-
zenado, por algumas semanas, ao lado da obra, foi aproveitado em benfeito-
rias das ruas de terra existentes no bolsão e já não está mais no local, como 
mostra a foto. Já quanto aos sacos de recicláveis deixados por moradores no 
antigo ponto de coleta seletiva recentemente desativado, foi feita a remoção 
e o reforço da comunicação para que o fato não se repita. A Associação 
aproveitou a oportunidade para informar que, nas próximas semanas, será 
executado o paisagismo na área, previsto no projeto.

antEs dEpois

Demora na entrega 
Gostaria que divulgassem uma nota chamando a atenção da 
Prefeitura de Cotia. Recebi o boleto semestral do cemitério 
Jardim das Flores, emitido em 15 de janeiro com vencimento 
para 31 de janeiro. No entanto, foi entregue pelo Correios 
só em fevereiro. Onde e como resolver? É um desaforo 
pagar multa com um serviço falho deste. Cemitério com 
instalações de copa e banheiros muito sujos e velhos.
síLvia cassandri

CirCuito A reclamação da leitora foi encaminhada para a Prefeitura de 
Cotia e, até o fechamento desta edição, não havíamos recebido retorno.

Buraco perigoso
Compartilho a foto de um buraco 
na calçada da rua Paranapanema, 
122, no Jardim Caiapiá. Está muito 
perigoso, pois fica próximo a uma 
escola e por onde passam muitas 
crianças e idosos. 
seLMa, Moradora do 
JardiM Caiapiá

CirCuito Até o fechamento desta edi-
ção, a Prefeitura de Cotia não havia se 
manifestado sobre o problema. 

Flagrante 
Av. São Camilo, sexta-feira, 17 horas, 
carpindo calçada. Pago pela prefei-
tura? Não. Pago pelo dono do imóvel? 
Não. Uma transeunte utiliza o 
caminho para o trabalho e, com medo, 
pagou a este senhor para limpar as 
calçadas, da rua Nova Amazonas à 
rua Dom Joaquim! 
joão CarLos
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vagas De estaCionamento
Venho tentando contato na Settrans, tanto por telefone 
como pessoalmente, referente às vagas de estaciona-
mento para deficientes físicos que foram convertidas a 
idosos em algumas ruas de Cotia, como na rua Dez de 
Janeiro (foto). Usuária que sou da referida vaga, e ciente 
da legislação vigente, pleiteei explicações do secretário 
de trânsito na pessoa do Sr. Joaquim Brechó inúmeras 
vezes, sem sucesso. Recorro a vossa interferência, como 
mídia local, para verificar tais fatos, visto que, trata-se 
de interesse público com o agravante de referir-se a uma 
parcela da população sistematicamente desfavorecida 
e marginalizada. 

doMenica gonçaLves

CirCuito A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia realizou um estudo e mapeamento de 
todas as vagas de estacionamento destinadas a deficientes e a idosos. A distribuição destas va-
gas, até então, era feita de forma aleatória e o estudo apontou que muitas destas vagas estavam 
localizadas em pontos pouco funcionais, como ruas íngremes, por exemplo. Uma vaga destinada 
à deficiente físico, localizada na rua Lopes de Camargo, foi remanejada e implantada em frente 
à Igreja Matriz – onde há uma circulação maior de pessoas. Além disso, a referida vaga na rua 
Lopes de Camargo deixava o deficiente físico exposto, uma vez que a via é estreita, rota de trans-
porte coletivo, entre outros. A Settrans salienta que a mudança de localização de algumas vagas 
se deu de forma técnica para garantir um uso mais funcional. Cabe mencionar que o município 
tem um número superior a 2% das vagas destinadas a deficientes. No caso de vagas para idosos, 
5% são destinadas a este público.

Tenho um filho de quatro meses que 
mantém acompanhamento na UBS 
Atalaia. No dia 15 de janeiro, retornamos 
em consulta médica com o pediatra 
Dr. Wagner Tegon que identificou 
com precisão a necessidade de uma 
intervenção cirúrgica. Imediatamente 
preencheu os documentos solicitando 
prioridade para avaliação com a cirurgia 
pediátrica. Na sequência, fomos atendidos 
pelas profissionais Ana Paula e Eliete 
da central de vagas que esclareceram 
as dúvidas pertinentes e encaminha-
ram com agilidade os documentos 
para Secretaria de Saúde concluir o 
agendamento. Optamos por acompanhar 
o trâmite junto à Secretaria de Saúde. 
Comparecemos pessoalmente ao local. 
Fomos acolhidos pelos profissionais Lau, 
Rose, Rosana e Bruna com transparência 
e empatia. A consulta foi agendada para 
o dia 29, no Hospital Regional de Cotia, 
com o Dr. Nestor de Oliveira Neto. Depois 
de avaliado por sua equipe, a cirurgia foi 
agendada já para o dia seguinte à consulta, 
dia 30. Dra. Carla Nicolau Mattar e Dr. 
Alan Mounzer, que privilégio e bênção de 

Deus por colocar meu 
pequeno príncipe em 
suas mãos. Emocionada 
pelo olhar junto às 
necessidades de saúde 
do meu filho e tocada pela 
humanização ímpar e o profissionalismo 
inquestionável. Sou pura gratidão à equipe 
de enfermagem do HRC (não tenho os nomes 
de todos esses anjos) que me acolheram 
incrivelmente no dia que meu coração 
estava tão apertado. Gratidão à enfermagem 
do Ambulatório, Hospital Dia, Centro 
Cirúrgico e Recuperação Pós-Anestésica. 
Todos os profissionais sintam-se alcançados 
e abraçados com essa mensagem de gratidão 
pelo excelente trabalho. Parabenizo a UBS 
Atalaia pelo atendimento e, em especial, 
nosso agradecimento ao pediatra Dr. Wagner 
Tegon. Reconhecemos que sua conduta 
foi extraordinária e determinante para o 
bem-estar do nosso filho. Tudo foi possível 
pela sua iniciativa e pelo excelente ser humano 
que é.  Minha eterna gratidão e valorização 
a todos os profissionais envolvidos na 
conclusão desse atendimento fantástico. 
andréia venancio andrade

gratiDão 

travessia DiFícil 
Esta é a Passagem das Paineiras 
em Embu das Artes, nos limites 
com Cotia. Ali está o Jardim 
Waldorf Espaço Bem Viver, 
com alunos de 2 a 6 anos. Não 
conseguimos descer a rua 
pelos buracos, e, se descemos, 
os carros não sobem pela lama. 
Entramos várias vezes em 
contato com a Prefeitura de 
Embu pedindo o asfalto, apre-
sentamos abaixo-assinado e 
nada. A rua está entregue ao 
abandono, não mandam nem 
a máquina para aplaná-la.
aLicia ayaLa

CirCuito  Encaminhamos a car-
ta da leitora para a Prefeitura de 
Embu das Artes e o serviço de 
passagem de máquina na Estrada 
das Paineiras foi executado no fim 
de fevereiro.

antEs

dEpois
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Rua dos Manacás, 352 - Jd. da Glória
(Alt. do km 24,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo).

 (11) 4702-7220 / 4702-7190    11 99237-9681
rudnickcotia@fl uenceplanejados.com.br

Beleza
Flexibilidade
Durabilidade
Funcionalidade
Design Exclusivo
Qualidade
Conforto
Inovação

A ESCOLHA PERFEITA 
PARA O SEU ESPAÇO!

Visite nosso showroom e conheça a 
linha 2019 com descontos imperdíveis
A Rudnick Móveis Projetados é o resultado de uma combinação 
ousada entre tecnologia de ponta e tradição de qualidade.

Tecnologia de ponta e de qualidade que está presente em cada 
detalhe dos móveis, da matéria-prima ao acabamento de alto padrão.

E tradição, representada por uma história de 80 anos, repleta de 
conquistas e realizações.

Resultado: uma linha com design, beleza, durabilidade e praticidade 
para todos os tipos de ambientes.

Rudnick.indd   59 2/25/19   12:17 PM
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Bruna ficou linda! 
Superobrigada 
pelo carinho.
cristina thedy

Já foram feitas várias 
sugestões para resolver 
o problema de trânsito 
na av. São Camilo e 
existe uma solução 
facílima: simplesmente 
tornar a via preferencial, 
tirando o sinal de 
“Pare” no final dela. 
Marcos Leite 
de souza

Muito boa a matéria 
com a Larissa, só que 
o Léo não trabalha nas 
Aventuras de Poliana.
nicoLLy caMpos de fLor

shirLei, professora do 
5°ano da EE Professor 
Adalberto Mecca 
Sampaio, trabalhou 
leitura com os alunos, 
usando a nossa 
edição de fevereiro.

li  na CirCuito 
O que bombou no 

mês passado

canal circuito 

revistacircuito.com/arquivos/44881

canal circuito  revistacircuito.com/arquivos/45159

além Da relação patroa e empregaDa
Maria Etma, doméstica que veio do Piauí para 
Cotia. Renata Kotscho, ex-patroa de Etma que 
na época morava na Granja Viana. A relação de 
patroa e empregada que durou 12 anos e resultou 
na publicação de um livro. Sofrimento, lutas e 
dificuldades de um lado; sensibilidade, altruísmo 
e solidariedade do outro. Confira a matéria da 
Circuito sobre essa história.

não viveram felizes para sempre
Pré-Carnaval. Em um condomínio da Granja Viana, mulheres alegres, empoeiradas e di-
vertidas dançam e cantam marchinhas de Carnaval. A churrasqueira (elétrica) não para de 
funcionar e quem pilota é dona da casa. Não há homens no ambiente, apenas mulheres que 
buscam entre si a força para recomeçar. Entre uma marchinha e outra, uma história acom-
panhada de lágrimas e lembranças tristes que talvez não se apaguem nunca da memória. 
Uma delas é a de Maria (nome fictício), 41 anos, profissional da área de Segurança Pública, 
mora em Cotia, mas poderia morar em Itapevi, Carapicuíba, São Paulo, no Oiapoque ou no 
Chuí. A história completa dela e de outras Marias que viveram relacionamentos abusivos 
e tiveram que tomar medidas drásticas para mudar de vida, você confere no nosso portal, 
onde também publicamos um diagnóstico do atendimento a mulheres vítimas de violência 
em Cotia e uma entrevista com uma psicóloga.

semáForo queBraDo 
Gostaria de comunicar o 
perigo que está o cruzamento 
da rua José Félix de Oliveira 
com a avenida São Camilo, 
pois o semáforo está 
quebrado há cerca de um 
mês. Sou moradora da região 
e todos os dias presencio 
essa situação. Vejo diversos 
motoqueiros passando pelo 
cruzamento, em risco. Quase 
bati o carro. Não vamos 
esperar o pior acontecer. 
ângeLa rebeca 

CirCuito A Prefeitura de Cotia 
foi notificada sobre o problema 
e esteve no local, consertan-
do o semáforo. Contudo, um 
dia depois, o mesmo semáforo 
apresentou novo problema e 
assim está, até o fechamento 
desta edição. A prefeitura foi 
novamente procurada por nossa 
reportagem, mas não retornou o 
contato.





Cidadão
Selo

#linacircuito #selocidadao #circuitocidadania #souengajado #circuitocomunidade

Empresas, pessoas 
e iniciativas que  
são protagonistas 
da solidariedade

O congestionamento da rodovia Raposo Tavares indica que muitos 
moradores trabalham fora da cidade. Cotia cresceu e muito nos 
últimos dez anos. Além dos condomínios, faculdades, comércios, 
empresas e indústrias pipocaram na região. Já temos condições de 
deixar de ser a “cidade-dormitório”, para nos tornarmos a cidade 
das oportunidades.

Pensando nisso e alinhada com o oitavo Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da ONU – Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico –, a revista Circuito se uniu com a ONG Cruzando 
Histórias para fomentar o mercado de trabalho na região. Assim, 
nasceu o Selo Cidadão 2019: Conexão & Emprego, um projeto para 
dar voz aos talentos da região, sejam eles gestores ou pessoas em 
busca de recolocação profissional.

“Desde que o Selo Cidadão surgiu em 2007, uma das questões que 
levantamos no comércio local foi a contratação de profissionais 
da região, como forma de melhorar a qualidade de vida, reduzir 
o trânsito na rodovia, desenvolver a empregabilidade e fomentar 
a economia regional. Com a crise, infelizmente, empresas deixa-
ram de contratar e, mais, demitiram alguns funcionários. E nós, 
enquanto mídia, passamos a analisar como poderíamos melhorar 
este cenário. Foram meses de estudo, conversa com empresas da 
região e encontros com a ONG Cruzando Histórias, até que nasceu 
o Conexão & Emprego”, conta Gabriela Napolitano Alonso, diretora 
da revista Circuito. 

A revista Circuito será a vitrine, digital e impressa, do mercado 
de trabalho na nossa região. Um canal de encontros, divulgando 
vagas de empregos, revelando os talentos escondidos e, acima de 
tudo, desenvolvendo e aprofundando alternativas que colaborem 
com a absorção dos bons profissionais que residem por aqui.

“A alta taxa de desemprego é uma realidade e não há como fugir. 
Mas com ela chegamos a reflexões importantes em relação ao futuro 
do trabalho. As empresas estão repensando suas posições e os pro-
fissionais estão se reinventando, explorando seus potenciais. É a era 
da trabalhabilidade chegando e nós faremos esta ponte”, aponta Bia 
Marques, presidente da ONG Cruzando Histórias. “Vamos inovar, 
fomentando a empregabilidade de Cotia e região”, completa Gabriela.

Emprego, trabalho, projetos, freelas, jobs, o importante é pôr 
a energia para movimentar, aumentar a produtividade e gerar 
renda. E nós estaremos nesse meio campo, atentos aos movimentos 
e oportunidades do mercado, trazendo as novidades para vocês. 
Vamos conectar?

Fomentar a empregabilidade, conectando pessoas no mercado 

de trabalho, é a proposta da 13ª edição do projeto Selo Cidadão.

Canal de enContros

Mãe do Rafael é o 
“sobrenome” que ela mais 
gosta de ter. Beatriz Diniz, 
ou simplesmente Bia, tem 

32 anos e é especialista 
em gestão estratégica 
de pessoas, atuando em 
Recursos Humanos há 11 
anos. Nascida em Cotia, 
diz que sente como se a 
cidade fosse dela. “Além 
de morar em bairros 
diferentes, trabalhei na 
prefeitura e pude conhecer 
quase tudo por aqui”, 
orgulha-se. Em 2017, 
uniu seus conhecimentos 
à paixão por pessoas e 
iniciou a ONG Cruzando 
Histórias. De lá para cá, 

ajudou a recolocar muitos 
profissionais no mercado 
de trabalho e adora dizer 
que perdeu a conta de 
quantos abraços deu. 
“A Cruzando Histórias 
tem dois pilares sólidos: 
empatia e respeito. Com 
eles e pela minha cidade, 
estou me colocando por 
inteira nesse projeto. 
Trabalhar perto de casa 
é uma das maiores 
necessidades dos 
profissionais, inclusive é 
uma dor que tive por dez 

anos, e acredito que pode 
ser o trampolim para a 
tão sonhada qualidade 
de vida. Estou contente e 
animada com a parceria 
com a revista Circuito, 
para juntas garimpar as 
oportunidades e fazer 
lindas conexões. Queremos 
escutar as necessidades e 
expectativas das empresas 
e da sociedade, para 
realmente impactar o 
mercado de trabalho da 
região”, afirma, convidando: 
vamos tomar um café? 

a curaDora, 
Beatriz Diniz

Gabriela Napolitano coordena de perto cada projeto 
do Selo Cidadão, criado em 2007 pela Circuito



Sobre o Selo Cidadão
u   A revista Circuito, desde que foi criada, viu a necessidade 

de ter um olhar mais profundo e diferenciado para sua 
comunidade. E em setembro de 2007, lançou sua Edição 
Verde e a Campanha Selo Cidadão, que levantaram uma 
bandeira pela natureza e sustentabilidade regionais. Na 
época, enviamos aos comerciantes um formulário com 
um grupo de normas, que envolviam meio ambiente, 
sustentabilidade e cidadania. Os comerciantes que 
cumprissem um número mínimo de normas ganhavam o 
selo. Uma ideia, a princípio simples, mas que no decorrer 
do tempo ganhou peso e muito apoio. O projeto cresceu 
e, a cada ano, um novo tema foi sendo lançado, sempre 
cumprindo um importante papel ao transformar a realidade 
no seu entorno.

Sobre a Cruzando
u   A ONG Cruzando Histórias é uma rede de escuta, 

acolhimento e apoio a pessoas que buscam recolocação 
profissional. Oferece encontros e oficinas de 
desenvolvimento de perfil profissional. Com afeto, enxerga 
além do currículo, e conecta pessoas a oportunidades por 
meio de suas histórias de vida e valores pessoais. Seu 
propósito é oferecer um ambiente de pertencimento para 
que os profissionais consigam encontrar sua melhor versão, 
e entregá-la ao seu próximo empregador ou parceiro de 
trabalho. Conheça sua história: youtu.be/pCOnMmEBKsc 

p  Vagas e oportunidades:  
Semanalmente será feita uma 
curadoria para garimpar 
oportunidades de trabalho. No site, 
você poderá visualizar as vagas 
disponíveis ou anunciar uma. 

p  Vitrine de talentos:  
Divulgaremos os talentos da 
região que buscam recolocação 
profissional. Se você é um deles, 
pode se cadastrar no site. 

p  Papo com o recrutador:  
Todo mês será feito um bate-papo 
com um recrutador da região, 
para entendermos qual a mão de 
obra absorvida e a melhor forma 
de conquistar seu espaço. 

p  Cruzando Histórias  
para você:  
dicas e orientações para 
desenvolver seu perfil 
profissional.

Objetivo da ONU
As Nações Unidas definiram os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 
parte de uma nova agenda de desenvolvimento 
sustentável que deve finalizar o trabalho dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Foi lançada em setembro de 2015 e preconiza 
17 objetivos, entre eles, o Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico.

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

8.1 Sustentar o crescimento econômico per 
capita de acordo com as circunstâncias nacionais 
e, em particular, um crescimento anual de pelo 
menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos 
países menos desenvolvidos.

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade 
das economias por meio da diversificação, moder-
nização tecnológica e inovação, inclusive por meio 
de um foco em setores de alto valor agregado e 
dos setores intensivos em mão de obra.

8.3 Promover políticas orientadas para o desen-
volvimento que apoiem as atividades produtivas, 
geração de emprego decente, empreendedo-
rismo, criatividade e inovação, e incentivar a for-
malização e o crescimento das micro, pequenas e 
médias empresas, inclusive por meio do acesso a 
serviços financeiros.

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a 
eficiência dos recursos globais no consumo 
e na produção, e empenhar-se para dissociar 
o crescimento econômico da degradação 
ambiental, de acordo com o Plano Decenal 
de Programas sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis, com os países desenvolvidos 
assumindo a liderança.

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todas as 
mulheres e homens, inclusive para os jovens e 
as pessoas com deficiência, e remuneração igual 
para trabalho de igual valor.

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a 
proporção de jovens sem emprego, educação ou 
formação.

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para 
erradicar o trabalho forçado, acabar com a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e 
assegurar a proibição e eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, incluindo recruta-
mento e utilização de crianças-soldado, e até 
2025 acabar com o trabalho infantil em todas as 
suas formas.

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover 
ambientes de trabalho seguros e protegidos 
para todos os trabalhadores, incluindo os traba-
lhadores migrantes, em particular as mulheres 
migrantes, e pessoas em empregos precários.

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas 
para promover o turismo sustentável, que gera 
empregos e promove a cultura e os produtos locais.

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições 
financeiras nacionais para incentivar a expansão 
do acesso aos serviços bancários, de seguros e 
financeiros para todos.

8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda 
para o Comércio [Aid for Trade] para os países 
em desenvolvimento, particularmente os países 
menos desenvolvidos, inclusive por meio do 
Quadro Integrado Reforçado para a Assistência 
Técnica Relacionada com o Comércio para os 
países menos desenvolvidos.

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma 
estratégia global para o emprego dos jovens e 
implementar o Pacto Mundial para o Emprego 
da Organização Internacional do Trabalho [OIT].
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O que VOCê irá enCOntrAr  
POr Aqui tOdOs Os meses



A arte de contar histórias, é uma velha conhecida de 

quem trabalha com marketing, vendas ou propaganda. 

Mas o que isso tem a ver com recrutamento e seleção? 

Tudo.  A entrevista nada mais é do que o momento de 

vender a sua marca. Mais do que os cursos que fez ou os 

empregos que já teve, é quem você é e tudo o que você 

viveu até hoje o que vai te diferenciar.

Pense na sua vida como um filme com começo, meio e 

fim. O personagem (você!) vai passar por altos e baixos, 

faz parte. Não tenha medo de falar sobre um projeto 

malsucedido ou alguma ideia que não deu certo. 

Transforme todas as suas experiências em aprendizado 

simplesmente porque é isso que elas são.

Dicas da
Cruzando Histórias

Nosso papo do mês é a com a Noeli, analista de recursos humanos 
na PG Products Vidros Blindados, uma das líderes globais em 
fabricação de vidros para proteção balística, localizada em Cotia. 

Noeli, a PG Products tem a preocupação de 
contratar profissionais da região? 
Sim, nossas oportunidades basicamente são para a fábrica, e 
buscamos usar o banco de currículos que temos aqui na empresa. 
Muitos desses currículos são recebidos na portaria mesmo. Quando 
não encontramos o profissional que buscamos, solicitamos apoio 
ao PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador. Já para as vagas 
administrativas, temos baixa rotatividade, porém hoje eu usaria 
o Linkedin para encontrar talentos. 

Quais habilidades o profissional deve ter para 
se destacar nos processos seletivos?
Nas entrevistas, busco sentir a empatia do candidato. No diálogo, é 
possível sentir como ele se relacionaria com os colegas. Energia para 
o trabalho e integridade são fatores determinantes para contratação 
também. É muito bom quando percebo que o candidato quer 
muito aquela oportunidade, pois sei que ele irá dar o seu melhor! 

Acompanhe a Noeli no Linkedin:
www.linkedin.com/in/noelievangelista
Envie suas dúvidas para o próximo “Papo com o Recrutador”: 
selocidadao@revistacircuito.com

PaPo com
o recrutador

Se você quiser brilhar na nossa 
vitrine de talentos, saber 

mais sobre vagas ou divulgar 
oportunidades, acesse:

www.revistacircuito.com

CONEXÃO
EMPR&EGO



talentos da região

Realização: Curadoria: Apoio:

Vagas

Marcos Christe
Busca recolocação na área
financeira e controladoria

Mais informações sobre como 
se candidatar e outras vagas, 
você encontra em nosso site

Nosso entorno  é repleto de profissionais incríveis. 
Tem uma oportunidade de trabalho para eles?
Entre em contato com a gente!

Patricia Ricioli 
Busca recolocação em comércio exterior

Larissa Ribeiro
Busca recolocação em suporte em vendas

Maria Luiza Moraes 
Busca recolocação como recepcionista

Tatiane Montefusco 
Busca recolocação como relações 
públicas ou assistente executiva

"Nesse tempo de busca, me vi empreendedora. Tenho que me 
virar, e essa foi uma oportunidade de me conhecer melhor".

“Sou uma pessoa curiosa e muito organizada, essas 
são as características que os meus colegas de trabalho 
reconhecem em mim e acredito que são meus diferenciais” .

"Quero retornar ao mercado para circular energia, 
mas meu objetivo principal é conseguir cursar uma 
faculdade. Quero estudar gestão de pessoas".

"A instabilidade me fez aflorar, conquistei novas habilidades 
e hoje me sinto pronta e capaz para desafios ainda maiores. 
Sou ótima em superar obstáculos e criar pontes".

CAD Technology
Lageadinho, Cotia

Seleção Engenharia 
Cotia 

Tela Brasileira 
Granja Viana, Cotia

St Marche 
Granja Viana, Cotia

Seleção Engenharia 
Cotia 

DeVant Care 
Moinho Velho, Cotia

DeVant Care 
Moinho Velho, Cotia

CAD Technology
Lageadinho, Cotia

CFO Partners
Lageadinho, Cotia

Estagiário
de marketing e 
mídias sociais

Engenheiro 
Mecânico

Diretor de filmes 
corporativos Padeiro

Encarregado 
de Obras

Assistente 
comercial interno 

Auxiliar 
administrativo 

Estagiário para área 
de Suporte Técnico

Assistente 
administrativo

"Eu comecei a trabalhar muito cedo em feira, loja e bar, 
até conseguir meu primeiro emprego, no Banco Itaú. Em 
pouco tempo, fui indicado para outra oportunidade, onde 
iniciei minha carreira na área financeira. Passei por grandes 
empresas e multinacionais, nas áreas de controladoria, 
auditoria e RH, chegando a cargos de supervisão e 
diretoria. Em paralelo ao corporativo, atuava como 
professor. Em 2017, a crise me alcançou e fui desligado.
Considero-me um profissional humano, que sempre ouviu a 
todos. Hoje presto consultoria financeira e a minha rotina é 
buscar recolocação, trocar experiências no Linkedin, estudar 
e cozinhar. Eu adoro cozinhar e dizem que faço bem. 
Vivo com a minha família em Cotia há 9 anos e aprecio 
o ritmo da cidade. Alimento agora o sonho de trabalhar 
em uma empresa que tenha ambiente harmônico, 
onde as pessoas são valorizadas e respeitadas".

Faça parte do movimento Selo Cidadão. 
Abrace essa causa

 



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Hospital Público 
Veterinário

A região acaba de ganhar um 
Hospital Público Veterinário. 
Inaugurada no fim de fevereiro, a 
unidade batizada de “Manchinha” 
fica no Pet Parque, em Osasco, e está 
realizando consultas e pequenos 
procedimentos. Até maio entra em 
operação a segunda unidade, no 
Centro de Controle de Zoonoses, na 
Zona Norte de Osasco, onde serão 
realizados os atendimentos de alta 
complexidade, como exames e 
cirurgias. As duas unidades serão 
geridas por uma organização social 
do setor, com recursos do Fundo de 
Bem-Estar Animal somando R$ 4,3 
milhões, e terão capacidade para 
realizar até 150 atendimentos diários. 

A administração também estuda 
a criação de um “cartão pet”, espécie 
de cartão de identificação de cães e 
gatos de moradores da cidade, para 
garantir prioridade no atendimento, 
já que o serviço, por ser gratuito, deve 
atrair moradores de outras cidades 
que têm animais domésticos. 

serviço 
Hospital Veterinário “Manchinha” (nome em 

homenagem ao cão morto por um segurança no 

Carrefour, caso que comoveu o país) 

PET Parque: avenida Franz Voegeli, 900  

Jardim Wilson – Osasco/SP 

Horário de atendimento: de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h.

o Governo do estado de são paulo entregou, no fim de fevereiro, a ampliação 
e modernização da fábrica da vacina contra a gripe do Instituto Butantan, o maior 
centro de pesquisas biomédicas da América Latina. 

Com capacidade instalada para a produção de 140 milhões de doses por ano da 
vacina contra gripe, o Estado de São Paulo passa a ter a maior fábrica de vacina con-
tra influenza do Hemisfério Sul, tornando o país autossuficiente em sua produção. 

Com investimento de R$ 83 milhões provenientes da Fundação Butantan, a am-
pliação incluiu, além de reforma, aquisição e readequação de equipamentos, que 
contribuirá para a exportação do produto. O Instituto está adequando a fábrica para 
a pré-qualificação junto à Organização Mundial de Saúde (OMS), permitindo que a 
vacina contra influenza produzida pela instituição seja fornecida para outros países.

maior fábriCa De vaCina  
Contra gripe Do Hemisfério sul
Com potencial de exportação, Instituto Butantan terá capacidade para 
produzir 140 milhões de doses por ano.

Pomada contra  
picada letal de aranha
Estudo do Butantan decifrou o 
mecanismo de ação do veneno 
da aranha-marrom. Os primeiros 
testes, realizados em cultura de 
células de pele humana e em 
animais, começaram a ser feitos 
em 2005 e se estenderam até 
agosto de 2018. Em outubro, 
começaram os testes em humanos. 

Ajuda humanitária
O Instituto Butantan irá 
disponibilizar para doação até 
um milhão de doses de vacina 
contra a gripe para a população 
da Venezuela. Além disso, doará 
1.700 frascos de soro contra 
picadas de serpente e aranhas 
para a população do país vizinho.





aContECE por aqui 18

Inaugurado no fim de outubro, o novo sis-
tema implantado na portaria que dá acesso 
ao bolsão residencial Fazendinha, em Cara-
picuíba, já dá sinais de melhorias no que diz 
respeito à segurança dos moradores. Essa 
nova tecnologia garante um controle maior 
de quem entra e sai da área, possibilitando 
também a integração entre os agentes. Três 
pistas, cada qual com sua função, foram 
organizadas para facilitar o trabalho dos 
controladores de acesso. 
A diretora de comunicação da Associação 
Amigos e Moradores da Fazendinha (Ama-
faz), Monika Sengberg, revelou o principal 

motivo das mudanças realizadas na portaria: 
a segurança. Em entrevista, ela relatou que 
estavam ficando cada vez mais frequentes as 
ocorrências de furtos, roubos a pedestres e 
até mesmo assaltos a residências. A troca da 
empresa de segurança, com o incremento do 
efetivo e das rondas, já trouxe uma redução 
muito expressiva das ocorrências. “O pro-
blema é que o aumento do efetivo tem um 
custo muito alto. Essa não poderia ser uma 
solução de longo prazo. A nova portaria, 
com todo esse suporte tecnológico, tem o 
objetivo de otimização dos custos, tornando 
a gestão mais eficiente”, explica.

Nova portaria do residencial garante mais segurança aos moradores, controle 
maior de quem entra e sai da área e integração entre os agentes

Mais segurança 
na Fazendinha

BeneFícios
O novo sistema permite identificar 
situações suspeitas como um veículo 
que informou estar apenas fazendo a 
travessia (identificado como passante) 
excedendo o tempo estimado 
para esse trajeto. Se isso ocorrer, 
imediatamente os seguranças serão 
acionados e irão atrás do veículo.
Outro benefício foi o de limitar o 
porte de caminhões que podem 
acessar o bolsão. Antes, com o acesso 
livre para qualquer veículo pesado, 
o impacto nas vias era evidente. 
A tecnologia é muito útil também 
no apoio às situações de acidentes 
e controle de descarte irregular 
de entulho, entre outras. Os 
descartes irregulares de materiais, 
como entulho e terra, por 
exemplo, foram eliminados. 

relemBranDo
A ideia do novo projeto começou a ser amadurecida em 2016. A Prefeitura de Carapicuíba deu parecer positivo e, 
em outubro daquele ano, começaram as apresentações aos moradores e às pessoas que utilizam a área para fazer 
travessias. As obras tiveram início em fevereiro de 2018 (como noticiamos na época) e, após oito meses, a primeira 
etapa da portaria foi inaugurada. A segunda tem previsão de implantação em meados de março.

canal circuito 

Leia mais sobre o assunto e veja a entrevista em vídeo com Dr. Castor  
www.revistacircuito.com/arquivos/45094

Tramita na Câmara dos Vereadores de Cotia proposta de emenda 
à Lei Orgânica 3/2017, que pretende alterar o artigo 42 e 
aumentar de 13 para 17 vereadores na Câmara Municipal a partir 
da próxima legislatura (2021 – 2024). A última vez que isso 
ocorreu, sem sucesso, foi em 2015. Nesta legislatura, o projeto já 
entrou algumas vezes em pauta, porém acaba tendo a leitura 
adiada a pedido dos vereadores. Isso porque não há consenso 
entre os parlamentares sobre o número ideal de vereadores e 
muito menos se querem realmente aumentar. “No meu 
entendimento, 15 vereadores seria um número ideal para 

representar a cidade”, defende o presidente da Câmara Municipal 
de Cotia, Diomeneis Andrade, o Dr. Castor (PSD). Embora a 
decisão de colocar ou não o projeto em votação seja da mesa 
diretora, o presidente está cauteloso e diz que só vai entrar na 
pauta se souber que há um consenso.  Mas precisa correr, pois de 
acordo com a legislação eleitoral, para valer para as próximas 
eleições precisa ser votado até outubro, em dois turnos.

Projeto de Lei pode aumentar número de vereadores em Cotia

canal circuito 

Leia mais sobre o assunto  
www.revistacircuito.com/arquivos/45185



relemBranDo
A ideia do novo projeto começou a ser amadurecida em 2016. A Prefeitura de Carapicuíba deu parecer positivo e, 
em outubro daquele ano, começaram as apresentações aos moradores e às pessoas que utilizam a área para fazer 
travessias. As obras tiveram início em fevereiro de 2018 (como noticiamos na época) e, após oito meses, a primeira 
etapa da portaria foi inaugurada. A segunda tem previsão de implantação em meados de março.

Networking na 
Granja Viana
O BNI Invictus realizará, agora 
em março, o “Dia do Convidado”, 
um evento de networking com o 
objetivo de ajudar no crescimento 
de negócios. Neste evento, sem 
fins lucrativos, os participantes 
terão a oportunidade de conhecer 
80 empresários locais. “É uma 
oportunidade de aumentarem sua 
rede de negócios”, diz o coordenador 
do BNI, Pablo Rodrigo Jacinto.

serviço 
Dia do Convidado,  

promovido pelo BNI Invictus 

Data:19 de março de 2019, das 7h às 10h 

Local: Ciesp Cotia – rua Amor Perfeito, 

200 – Jardim Colibri – Cotia/SP 

Inscrição pelo link:  

novoingresso.com.br/networking-granja 
Valor: R$ 55

saBatina com DanúBio e saBesp
As empresas Danúbio Azul 
e Sabesp foram convocadas 
pelos vereadores de Cotia a 
prestarem informações sobre os 
serviços realizados na cidade.
Os representantes da Sabesp 
devem comparecer à Câmara 
no dia 13 de março, às 10h, para 
prestar informações sobre coleta e 
tratamento de esgoto, construção 
de uma estação de tratamento 
em Cotia, cumprimento das 
metas estipuladas no contrato de 
concessão dos serviços e valores 
destinados à recuperação e 
preservação da Bacia do rio Cotia.
Já no dia 14, também às 10h, os 
representantes da Danúbio Azul 
foram convocados a esclarecerem 
sobre a qualidade dos transportes 
públicos. Entre as informações 
solicitadas pelos vereadores, 
estão a quantidade de veículos 
e suas características (como 
acessibilidade e disponibilidade 
de ar-condicionado), propostas de 
melhoria, linhas em operação e o 
cumprimento da Lei Municipal nº 
1.237/2003, que proíbe motoristas 
de atuarem como cobradores.

Cemucam completa 50 anos
O Parque Cemucam, localizado na rua 

Mesopotâmia, s/n, no Jardim Passárga-
da, em Cotia, está completando 50 anos, 
neste mês de março. Para comemorar o 
cinquentenário, a Associação Amigos 
do Parque Cemucam (AAPC) preparou 
uma série de atividades. O intuito, além 
da comemoração, é fazer com que o Cemu-
cam seja ainda mais divulgado para que 
as pessoas, que ainda não o conhecem, 
passem a conhecê-lo.  Além da entrega 
de pedaços de bolo para quem visitar o 
parque, a AAPC fará também o plantio 
de árvores frutíferas – atividade essa que 

integra o projeto Plantando Pássaros, que 
visa proteger e alimentar os pássaros da 
região, como forma de preservação da 
fauna e flora local. Já em 17 de março, em 
que se comemora o Dia do Plantio Global, 
vai ocorrer o plantio de mais árvores, 
incluindo o Cemucam no movimento 
mundial. Ainda no fim do mês, mas em 
data não definida, será realizada uma 
caminhada noturna com atividades de 
educação ambiental.  

Esses e outros encontros acontecerão 
durante todo o ano, em comemoração ao 
cinquentenário do parque.  

Uma novidade está a caminho. 
Ainda no mês de março, o Cemucam 
vai abrigar uma unidade da Polícia 
Militar Ambiental. A informação foi 
confirmada pela primeira- secretária da 
Associação Amigos do Parque Cemucam 
(AAPC), Márcia Catunda, que disse à 
Circuito que, até o fim do mês, o posto 
estará em funcionamento em um dos 
prédios ociosos. “Embora eles estejam 

montando uma base para trabalhar no 
entorno, o fato de estarem lá dentro, 
para nós, vai trazer muita segurança e 
ainda mais por ser a polícia ambiental, 
diretamente ligada à preservação do 
meio ambiente”, revelou. Entramos em 
contato com a assessoria de imprensa da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
para mais informações, mas não tivemos 
retorno até o fechamento desta edição.

uniDaDe Da pm amBiental 
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Barragens De cotia  
passam por inspeção

Após a queda da barragem em 
Brumadinho (MG), alguns moradores 
de Cotia, preocupados, questionaram 
sobre o nível de segurança das 
barragens da Cachoeira da Graça e 
da Represa Pedro Beicht. Mas não há 
o que temer: o Departamento de 
Águas e Energia (DAEE) esclareceu 
que os reservatórios de Cotia 
possuem sistema de controle da 
vazão, que monitora o nível de água 
armazenada, reduzindo, dessa forma, 
os riscos de extravasamento. O 
DAEE informou ainda que as 
barragens foram inspecionadas, 
recentemente pela Sabesp, e a 
análise dos laudos será concluída até 
o fim deste mês.

CCr viaoeste “está  
de olho” no trecho inicial 
da raposo tavares
a concessionária considera positiva a perspectiva de renovação de contratos de 
rodovias anunciada pelo governador de São Paulo, João Dória. Nessa relação, está o 
trecho da Raposo Tavares, do km 10 ao km 34. Atualmente, essa parte da rodovia é 
administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
Mas não é de hoje que a CCR está de olho na Raposo. Em 2014, a concessionária publi-
cou um vídeo em que mostra um projeto virtual designado para possíveis melhorias 
no segmento inicial da rodovia.
Em nota à Circuito, a CCR disse que agora só depende do governo estadual solicitar à 
concessionária a execução de um projeto mais detalhado, “visando sua inclusão no 
contrato de concessão em vigência”. A CCR ViaOeste já atua há mais de 20 anos no 
Sistema Castello-Raposo.
Dória pretende renovar as concessões de rodovias que vencem até o fim de seu man-
dato. Entre 2019 e 2022, além da CCR ViaOste, vão expirar os contratos de, pelo menos, 
mais três estradas no Estado de São Paulo: Centrovias (da Arteris), AB Triângulo do 
Sol (Atlantia Bertin) e Renovias (CCR-Encalso).
Especialistas, no entanto, ponderam que a renovação automática exige a aprovação de 
uma nova lei, porque não está prevista nos contratos de rodovias do Estado de São Paulo.

o governo do estado de São Paulo considera incluir trechos da rodovia Raposo 
Tavares no pacote em que serão concedidas as marginais do Tietê e do Pinheiros. A 
intenção consta da ata da última reunião do Conselho Diretor do Programa Estadual 
de Desestatização, publicada em 23 de fevereiro. “(…)também seria utilizado o pro-
cedimento de emissão do Chamamento Público, para desenvolvimento das soluções 
de engenharia para as marginais e de trechos da rodovia Raposo Tavares, que poderá 
fazer parte do ‘pacote’ a ser concedido, ficando a cargo do corpo técnico da Artesp 
a avaliação dos produtos entregues pelos autorizados da iniciativa privada para 
consolidação do Projeto Funcional”, aponta o documento.

Ranking da 
transparência

Os municípios de Carapicuíba, 
Barueri e Vargem Grande Paulista 
ficaram com  nota inferior, em relação 
à média das cidades brasileiras, na 
transparência de informações públicas 
prestadas pelo Portal da 
Transparência. De acordo com o 
levantamento feito pela Escala Brasil 
Transparente, do Ministério da 
Controladoria-Geral da União, 
Carapicuíba ficou com 2,8, Barueri 
com 3,6 e Vargem Grande com 6,4, 
enquanto a média nacional foi de 6,5. 

O estudo avaliou 691 cidades 
brasileiras com mais de 50 mil 
habitantes, a partir de informações 
coletadas entre 9 de julho e 14 de 
novembro de 2018. Acima da média 
geral, ficaram Cotia (7,4), Itapevi (8,0), 
Osasco (8,1) e, a melhor avaliada da 
região, Jandira, com a nota 8,6.

A Escala Brasil Transparente é uma 
metodologia para medir a 
transparência pública em estados e 
municípios brasileiros. Para cumprir a 
Lei de Acesso à Informação, os portais 
devem oferecer à população, de uma 
forma geral, dados sobre receitas e 
despesas, licitações e contratos, 
estrutura administrativa, servidores 
públicos, acompanhamento de obras 
públicas, entre outros.



gastronomia

Felix Bistrot,  
20 anos de gastronomia 
francesa na Granja Viana

situado em uma antiga e clássica 
residência, típica da Granja, com uma área 
externa repleta de árvores e um belo jardim, 
o Felix Bistrot comemora 20 anos de sucesso.
Comandado por Emanuel Bleier e o seu 
fundador, Orlando Casanova, o restaurante 
oferece uma cozinha excelente e uma carta 
de vinhos variada, tudo em dois ambientes 
primorosos; um interno, mais intimista, e 
outro externo, à beira da piscina. Atendi-
mento ágil, atencioso e discreto, prestado 
por colaboradores, que em sua maioria já 
são “prata da casa”, é outra das muitas es-
pecialidades imperdíveis do Felix Bistrot. 
Sua ampla área de estacionamento com 
manobrista é gratuita; hoje em dia, mais uma 
grande vantagem que a casa proporciona 
a seus clientes.
No salão principal, em estilo provençal 
com tijolinhos expostos, portas de pinho 
de riga e amplas janelas com vista para o 

jardim, fazem com que você se sinta em 
casa. E mais ainda nas mesas à beira da 
piscina. Tudo é pensado para que se apro-
veite ao máximo o cardápio ímpar, em 
um ambiente de alto-astral, romântico e 
aconchegante – começando com as Ostras 
Nantes, Vieira Nantes, Petit Camembert 
Morno sobre Abacaxi Grelhado e Mix de 
Folhas ao Vinagre de Frutas, passando pelo 
Ravióli de Abóbora ao Molho Roquefort e 
Nozes, Salmão com Crosta de Castanha de 
Caju sobre Purê de Mandioquinha, Filet au 
Poivre sobre Batata Duchesse e finalizando 
com sobremesas deliciosas, como o Nougat 
Glacê, Creme Brûlée ou Terrine de Três 
Chocolates com Caldas de Framboesa.
E, além disso, e muito mais, o Felix Bistrot 
oferece um menu executivo composto de 
entrada, prato principal e sobremesa com 
o melhor custo/benefício de toda a Granja. 
Bon appétit!

O esPAçO  
PArA eVentOs
A casa oferece também amplos 
espaços para eventos com 
capacidade de 30 a 200 convidados. 
Os espaços são mais abertos ou 
intimistas, à escolha de seus 
clientes. Casamentos, aniversários, 
festas de empresa e mesmo 
reuniões e eventos de negócios são 
especialidades do Felix Bistrot. 
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alta gastronomia francesa do jeito que o granjeiro gosta. 
Com classe e a informalidade chique de um verdadeiro 
bistrô francês, e o que é melhor – os preços não são em 
euros e muito menores do que você imagina...

eCO resPOnsáVel
Todo o cuidado é dispensado 
na preservação do terreno e 
jardim. Mais da metade da 
área do terreno é permeável. 
A água utilizada para toda a 
manutenção do jardim e da 
piscina é de fonte renovável. 
No Felix Bistrot, todos os 
resíduos são preparados para 
a reciclagem. Sempre que 
solicitado e possível, o 
restaurante apoia projetos 
realizados por diversas 
organizações não 
governamentais ligadas à 
preservação do meio 
ambiente.

serviço 
Rua José Felix de Oliveira, 555 

Telefones: 4702-3555/ 4612-2339 

www.felixbistrot.com.br
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muniCípios Diminuem 
ínDiCe De violênCia
os municípios de cotia, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, 
Jandira, Vargem Grande Paulista e Barueri diminuíram, 
praticamente, todos os índices de criminalidade. Homi-
cídios dolosos (quando há intenção de matar), furtos e 
roubos apresentaram queda na maioria das cidades 
entre 2017 e 2018. 
Apenas o município de Carapicuíba apresentou alta no 
índice de homicídios dolosos. Segundo o levantamento, 
em 2017 a cidade teve 28 crimes dessa natureza contra 
29 em 2018. Já furtos e roubos apresentaram queda, 
foram 5.454 em 2017 e 4.912 no ano seguinte.
As cidades da região que se destacaram no combate à 
violência foram Cotia, Jandira, Vargem Grande Paulista 
e Itapevi, que diminuíram todos os índices.
Apesar de terem diminuído os índices de homicídios 
dolosos e roubos, Barueri e Osasco tiveram aumento 
no número de furtos. Em Barueri, foram registrados 
1.984 em 2017 e 2.029 em 2018. Já em Osasco, o número 
de furtos foi de 6.081 em 2017 e 6.088 em 2018.

Hospital gEral dE CarapiCuíBa  
vai passar por CErtiFiCação

O Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) vai 
passar, nos dias 14 e 15 de março, por um processo 
para nova acreditação de qualidade e segurança 
atestado pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), entidade não governamental que certifica a 
qualidade de serviços de saúde no Brasil. Os critérios 
que são avaliados dizem respeito à segurança do 
paciente, não apenas com enfoque na assistência, 
mas em todas as áreas, como apoio, suprimentos, 
infraestrutura, logísticas e alta administração.

dE olHo no dEsCartE 
irrEgular dE lixo
A população de Carapicuíba está 
sendo convocada para colaborar com a 
fiscalização do descarte irregular de lixo 
na cidade. A prefeitura disponibilizou 
um canal exclusivo para denúncias, 
via WhatsApp. Além disso, oferece aos 
moradores seis locais para descarte 
de móveis, entulho (o munícipe 
pode levar até 15 sacos por dia), 
madeiras, eletrodomésticos, aparelhos 
eletrônicos, materiais recicláveis e 
pneus (pequenas quantidades). O 
descarte irregular de lixo pode gerar 
multa de até R$ 9 mil em Carapicuíba. 
A penalidade varia de acordo com a 
quantidade de material despejado.

no centro Judiciário 
de Solução de 
Conflitos (Cejusc), 
instalado no Fórum de 
Cotia, conflitos como 
pensão alimentícia, 
divórcio e ocorrências 
de trânsito, entre 
outros, são resolvidos 
rapidamente, na base 
do diálogo, com a 
intermediação de um 
conciliador. De acordo 
com o juiz Eduardo 
Galduroz, nestes 
primeiros dois anos em 
funcionamento, 2,8 mil 
moradores utilizaram 
os serviços. O índice de 
acordo é de 96% para 
os casos de Família 
(quando ainda não há 
processo ajuizado) e de 
73% no processual 
(processos já existen-
tes que são resolvidos 
por meio de acordo). 
No cível, os percentuais 
são de 47% no 
pré-processual e de 
43% nos processos de 
Juizado. A média é de 
cerca de sete casos 
atendidos por dia.

2,8  
mil processos  

são retirados do 
Fórum de Cotia

serviço 

 Denúncia Lixo: (11) 97434-8101

Os ecopontos funcionam de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, 
das 8h às 12h.

 Ecoponto Jandaia – estrada do 
Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

 Ecoponto Santa Brígida – rua 
Peruíbe, 4 – Tel.: 4186-2668

 Ecoponto Veloso – avenida 
Jatobá, 576 – Tel.: 4167-6806

 Ecoponto e Regional Cohab – avenida 
Brasil, 292 – Tel.: 4184-1179

 Ecoponto Aldeia – rua José Ailton 
de Camargo, 75 – Tel.: 4184-3867

 Ecoponto Ariston – av. Comendador 
Dante Carraro, 333 – Tel.: 4183-6864



saúdE

sem dor

com a palavra o especialista
diretor regional da associação Brasileira 

de Reabilitação de Coluna, fisioterapeuta 

graduado pela Universidade Paulista, 

com especializações em RPG, Pilates e 

Fisioterapia Manipulativa, Dr. Luis Ricardo 

Gandolfi (Crefito 68671-F) é o responsável 

técnico do ITC Vertebral Granja Viana, 

Pés Sem Dor, idealizador da Spina Saúde 

e especialista em transformar dores em 

sonhos.

dr. luis, o que faz ter resultados tão 
transformadores?
Trabalho há nove anos com indicações ci-
rúrgicas da coluna vertebral na Granja 
Viana. Desde o princípio, meu objetivo foi 
trazer o que há de mais moderno no que diz 
respeito à fisioterapia, com isso conseguimos 
garantir um resultado positivo em mais de 
90% dos casos. Além de tecnologia, nosso 
investimento sempre foi em pessoas. Faço 
atualizações científicas constantes e busco 
por fisioterapeutas especialistas e que têm 
o mesmo propósito que o meu para poder 
sempre melhorar os resultados dos nossos 
alunos, pacientes e equipe. Mas além de tudo 
isso, acho que a real diferença na hora dos re-
sultados vem da forma com que trabalhamos. 

Com uma equipe formada por fisioterapeutas e profissionais 
da área da saúde, o Spina Saúde oferece tratamento completo 
para prevenir e tratar lesões. 

VidA trAnsfOrmAdA
Carregar o filho no colo sem sentir 

dor, voltar à rotina de exercícios, 

viajar em família e encarar o sonho 

de um novo negócio são alguns 

dos resultados conquistados pela 

publicitária Alessandra Santana, 

após tratamento pioneiro e espe-

cializado que une a fisioterapia e 

o pilates.

Alessandra, como a fisioterapia 
impactou sua vida?
Tinha dores horríveis na coluna e lem-
bro, como se fosse hoje, da angústia de 
não conseguir segurar o meu filho no 
colo. Foi então que fui diagnosticada, 
devido a algumas fraturas verte-
brais, com osteoporose transitória no 
pós-parto, período de amamentação 
(Pregnancy and lactation-associated 
osteoporosis – PLO). Após alguns meses 
de tratamento e acompanhamento com 
uma equipe médica multidisciplinar, 
me encaminharam para fisioterapia 
e acupuntura. O objetivo era reesta-
belecer minhas funções corporais, 
afinal tinha perdido completamente 
a mobilidade, força da coluna e, claro, 
minha autoconfiança. Foi quando me 
indicaram o Dr. Luis Ricardo Gandolfi, 
fisioterapeuta do ITC Vertebral aqui 
da Granja Viana. A cada sessão me 
sentia melhor e mais segura com meu 
corpo. O Dr. Luis e sua equipe não só 
me ajudaram na questão física, mas 
também a recuperar minha autocon-
fiança. O tratamento transformou, de 
fato, minha vida. Hoje posso dizer que 
estou curada e muito feliz. Só tenho a 
agradecer a essa equipe maravilhosa 
e dedicada do Spina Saúde, minha 
segunda família.
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Como diz minha esposa e sócia, Luana Massa 
Gandolfi, “não lidamos com lesões, lidamos 
com os sonhos e desejos mais profundos das 
pessoas”. Nossa missão é conseguir fazer com 
que cada paciente e aluno possa realmente 
viver na sua melhor versão.

Como funciona o tratamento?
Denominado Reconstrução Musculoarti-
cular, além de ser individual e cientifica-
mente comprovado, é feito através de um 
conjunto de técnicas de terapia manual que 
podem ser associadas a macas eletrônicas 
e garantem um tratamento com início, 
meio e fim. É dentro deste conjunto e após 
uma avaliação detalhada para descobrir 
o causador, que traçamos qual o melhor 
caminho para cada paciente. Como temos 
também um estúdio completo de pilates, 
baropodometria e scanner, conseguimos, 
conciliar técnica à tecnologia e desta forma 
ajustar o corpo de forma global.

serviço 
(11) 4702-0512 - (11) 95885-1081 

Rua José Felix de Oliveira, 875 – salas 2, 3 e 5 

www.spinasaude.com.br
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Primeiro  
na USP e na 
Unicamp
Aluno do ensino médio do Anglo Granja 
Viana é aprovado em primeiro lugar em 
Engenharia na USP e na Unicamp.

Matheus Yukio Kina tem apenas 17 
anos e, de primeira e em primeiro, passou 
no vestibular da USP e da Unicamp para o 
curso de Engenharia de Produção. Sim, você 
leu certo! Passou em primeiro lugar em 
Engenharia de Produção, nas universidades 
públicas mais concorridas do país. “Prestei 
Fuvest como treineiro em 2018, ainda no 2º 
ano, e fui muito bem na prova. Continuei 
estudando e investi nos pontos fracos”, 
relembra o jovem, que cursou o ensino 
médio no Anglo Granja Viana. 

Como resultado, veio a aprovação. 
“Claro que passar em primeiro na Poli 
foi uma surpresa. Na verdade, eu nem 
sabia que dava pra ver a classificação, até 
a minha professora me falar onde estava 
esta informação. Quando entrei no site, 
fiquei em choque”, conta. Pouco depois, 
saiu o resultado da Unicamp e, mais uma 
vez, seu nome estava lá. Em primeiro, de 

novo. “É muito importante nos rodearmos 
de pessoas que fazem a gente melhor. 
Minha namorada é a pessoa mais dedicada 
e disciplinada que conheço, estudamos 
juntos e tenho certeza de que, sem ela, 
eu teria ido bem pior. Os professores do 
Anglo, também, foram incríveis”, conta. 

E quais são seus planos futuros? 
“Pretendo criar negócios de sucesso 
para mudar o mundo. Parece clichê, mas 
sempre quis ter impacto no mundo. Por 
isso, escolhi engenharia de produção 
para construir algum negócio que fizesse 
produtos ou prestasse serviços para me-
lhorar nosso planeta, como tecnologias 
mais sustentáveis”, responde.

Atuação firme 
contra roubo e 
tráfico

O 2º Distrito Policial da Granja 
Viana está com novo delegado titular. 
Sérgio Augusto de Magalhães 
Melo assumiu o comando e já quer 
demonstrar serviço. Por mais que 
considere o índice de tráfico de 
drogas baixo, comparado a outras 
regiões, Melo garante que já está 
fazendo um levantamento dos 
pontos de venda de entorpecentes. 
“A intenção nossa é atuar firme 
nessa área . Já estou fazendo um 
levantamento dos pontos de droga 
aqui da região da Granja, inclusive, 
já tem alguns identificados”, aponta.

Porém, o mais preocupante, para 
ele, é o índice de crimes patrimoniais, 
como furtos e roubos. Em 2018, 
foram registrados, no 2º DP, 384 
roubos no geral. Os números, no 
entanto, estão bem abaixo dos que 
foram registrados em 2017 pela 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, que chegou a 
ter 546 ocorrências dessa natureza.

“Estamos chegando para dar 
continuidade no trabalho do meu 
antecessor, o delegado Marcos 
Alexandre Cattani, que agora 
está em meu lugar no 1º DP de 
Barueri. Já estamos fazendo o 
mapeamento aqui da região”, disse.

Melo está há 30 anos na Polícia Civil 
e já atuou em diversas delegacias 
da capital, principalmente no setor 
de homicídios. Foi titular no 2º DP 
de Barueri, titular na Delegacia de 
Vargem Grande Paulista, ficou por 
seis anos na seccional do 2º DP de 
Carapicuíba e, por último, antes de 
assumir o 2º DP da Granja, foi titular 
no 1º DP de Barueri por dois anos. 

o jovem na poli-usp

“olHar mais nosso” é promEssa  
dE luís gustavo na suBprEFEitura da granja 

Subprefeitura da Granja é, na 
verdade, nova “roupa” da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, que passa a 
ser comandada por Luis Gustavo 
Napolitano. “A Granja Viana está longe 
da sede da prefeitura e do centro da 
cidade e tem demandas diferenciadas. 
E o Luis Gustavo já conhece bem essas 
necessidades por morar na região e 
por já ter exercido a função”, justificou 

o prefeito Rogério Franco.
A ideia é a desburocratização dos 

serviços de zeladoria na cidade. A nova 
sede da Secretaria será na praça 
Ayrton Senna e deve concentrar 
serviços de limpeza urbana, pinturas, 
tapa-buraco, asfalto e outros serviços. 
Sem dar detalhes, Rogério Franco 
adiantou que, entre as missões da 
pasta, está a revitalização da praça 
Ayrton Senna, além da retomada do 
projeto “Revitaliza Granja Viana”. 
Disse ainda que tem um projeto 
especial para o “Meião” do parque São 
George.

Luis Gustavo está animado com sua 
nova função. “Já tenho experiência 
para saber o que é possível realizar a 
curto, médio e longo prazos. E vamos 
dar para a Granja um olhar mais 
nosso”, comentou. Napolitano disse que 
pretende fazer uma gestão 
compartilhada com os moradores.
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ColaBoração E partiCipação
Você sabia que escritórios compartilhados, os chamados 
coworking, são uma ótima opção para profissionais autônomos 
que trabalham home office e querem sair do “isolamento” de 
casa? O coworking muda o modo de trabalho, inspirado em 
uma cultura participativa e na somatória de capacidades. A 
Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia 
(Aetec) oferece um espaço com infraestrutura completa 
para qualquer tipo de negócio, inclusive com serviços de 
recepção, recebimento de correspondências e PABX Virtual. 
Mais informações em www.aetec.org.br/coworking.

espaço coworking da aetec
Av. Santo Antônio, 294 – Portão – Cotia/SP

Informações: coworking@aetec.org.br/ 4616-2398/ 99552-2581

rosto modErno, Casual ou ClássiCo
A nova coleção de óculos da linha Sabrina Sato Eyewear 
chegou trazendo toda a personalidade da japinha 
querida, em diversos modelos para todos os gostos. E 
onde você pode encontrar esta linha exclusiva? Na recém-
inaugurada Ótica Orbis, que traz toda sua experiência 
de 18 anos em Taboão da Serra para nossa região. Além 
desta coleção, lá você acha Quick Silver e outras marcas 
famosas em óculos de sol e de grau. Trabalha também 
com lentes de contato, conta com preços imperdíveis e 
tem um atendimento de qualidade. Siga @oticaorbis no 
Instagram e fique por dentro de todas as novidades!

Ótica orbis
Av. das Acácias, 58 – Loja 6 – Jardim Pássargada

Tels.: 4777-1417 / 97576-1202

saúdE BuCal Em dia
Implantes, lentes de contato, harmonização facial, preenchimento 
labial, botox, odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, 
você encontra tudo em um só lugar.  
A Clínica Mezzodonto, supervisionada pela Dra. Ligia Mezzarane, 
(foto) está há 30 anos no mercado, oferecendo excelência na técnica 
odontológica com qualidade e segurança. Utiliza tecnologias 
de ponta, como o laser cirúrgico e o terapêutico, que reduzem 
a dor e o desconforto em seus tratamentos, também em casos 
de bruxismo. Acesse www.mezzodonto.com.br e saiba mais. 
Ou agende diretamente uma consulta e cuide da saúde bucal.

mezzodonto odontologia
The Square Open Mall (rodovia Raposo Tavares, km 22) 

Bloco A – Sala 329 - Tels.: 99107-5986/ 99598-0088

xô, sEdEntarismo!
Quer emagrecer, ganhar massa muscular ou simplesmente 
sair do sedentarismo e aumentar o condicionamento 
físico? Ou o que busca é uma atividade para seus filhos? 
Seja qual for seu objetivo, os serviços oferecidos pela 
Academia Acqualife podem te ajudar. Com 20 anos 
de atuação, profissionais qualificados e diversas 
atividades, como musculação, zumba, spinning, natação, 
hidroginástica, Pilates e balê infantil, a Acqualife é 
referência para as famílias que procuram espaço único 
para praticar atividades físicas e melhorar a qualidade de 
vida. Acesse www.academiaacqualife.com.br e conheça.

academia acqualife
Rua Manaus, 148 – Jd. dos Ipês – Tel.: 4616-2951

Av. Prof. Joaquim Barreto, 680 – Atalaia – Tel.: 4616-8822
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personaliDaDe
Gente que faz e acontece

a contagem regressiva 
para Demian Maia encerrar 
a carreira no UFC teve início 
em fevereiro, no octógono do 
Centro de Formação Olímpica 
(CFO), em Fortaleza, quando 
venceu o norte-americano 
Lyman Good. Antes de dar 
adeus a sua trajetória na or-
ganização, o brasileiro com o 
maior número de vitórias no 
Ultimate vai cumprir o contrato 
de mais duas lutas. E entre uma 
preparação e outra, o atleta 
que já foi nossa capa gravou 
uma participação no reality 
show Top Chef Brasil, que será 
exibido pela Record TV.

José Carlos de Castro, ou 
simplesmente Zé da Frutaria, 

era figurinha carimbada 
da Granja Viana. Dono da 

frutaria mais famosa do 
bairro, estava há mais de 30 

anos servindo a comunidade 
com sucos, sorvetes, açaís 

e, principalmente, carinho. 
Adorava um bate-papo. 

Pendurava as contas nas 
anotações e na cabeça. Vítima 

de insuficiência renal, deixa 
saudades não somente à 

esposa Lucy, ao filho Carlos 
Eduardo e ao neto Bento, 

mas a todos amigos e clientes 
que frequentavam a casa.

O acidente em que morreu o jornalista 
Ricardo Boechat também vitimou o piloto 
Ronaldo Quatrucci, de 56 anos. Pai de dois 
filhos, ele era dono da empresa RQ Serviços 
Aéreos Especializados Ltda. e, por diversas 
vezes, levou nossa equipe para sobrevoar 
a região para os cliques aéreos de nossas 
tradicionais edições de novembro. 

A cantora Deise Cipriano, de 39 anos, 
integrante do Fat Family, morreu em 
decorrência de complicações causadas 
por câncer de fígado. Um mês antes 
de descobrir a doença, ao lado dos 
irmãos, ela foi capa de nossa revista. 
Na ocasião, relembrou os tempos 
de Granja Viana e, claro, falou da 
carreira e dos planos para comemorar 
os mais de 20 anos de estrada. Mas o 
projeto dos Céus para ela era outro...

Deixaram  
sauDaDe
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Bella, filha da musa fitness Fabi 
Frota com o ator e deputado 
federal Alexandre Frota, nasceu 
no dia 14 de fevereiro, pesando 
3,45 quilos e medindo 47 
centímetros. “Ela chegou linda e 
saudável. Foi um dia mais que 
especial em nossas vidas. Foi 
tudo como planejamos, lindo e 
emocionante”, descreveu a 
mamãe nas redes sociais.

CHegou ao 
munDo

1 2

3 4arte de advogar
Marilia Valença reuniu advogados no 
Granjota, para apresentar o Ateliê de 
Direito e sua grade de cursos para 
ajudar recém-formados e estudantes 
na arte de advogar.
1. Equipe do Ateliê do Direito: Daiane 
Costa, Diana Serpe, Flavia Oliveira, 
Marilia Valença, Jô Reis e Salomão Jr.
2. Thiago Nunes, Sandra Cardia, 
Marilia Valença e Fabio Takahashi.
3. Ângela Serrano, Andrea Pontes e 
Ricardo Monteiro.
4. Verônica Miranda, Marilia Valença, 
Josafá Ramos, Tiago Macedo e 
Clenice Pellenz.

troCou alianças
Richard Rasmussen celebrou a 
união com a veterinária Raquel 
Prater no sertão da Paraíba. O 
local escolhido para a cerimônia 
foi o Hotel Fazenda Pai Mateus, 
que no ano passado foi palco das 
gravações de Onde Nascem os 
Fortes, da TV Globo. A data da 
celebração da união, 15 de 
fevereiro, coincidiu com o 
aniversário de 49 anos do 
apresentador granjeiro.

Coluna soCial
O que bombou no mês passado

Por Aqui
Banda Estylo Sertanejo estará, no 
dia 7 de abril, na Queima de Alho de 
Cotia e tem frequentado a região 
para afinar sua agenda com a 
produtora granjeira Samantha 
Kozlowski, tia da apresentadora do 
SportTV Glenda Kozlowski. 



cultural
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Dicas e roteiros 
especiais para curtir 
com toda família

Dance sem parar
São Paulo é noite, é festa, é luz e som. Lugar ideal para reviver 
os anos gloriosos da disco music e celebrar a década de 1970. 
Grande sucesso da temporada teatral carioca, o musical O 
Frenético Dancin’Days chega a São Paulo. As apresentações 
ocorrem a partir de 15 de março, no Teatro Opus (av. das 
Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros – 4º piso – Shopping 
Villa-Lobos), às sextas, sábados e domingos. O espetáculo 
relembrará grandes clássicos da discoteca como I Love the 
Nightlife, You Make me Feel Might Real, We are Family, Y.M.C.A, 
Stayin’Alive, além de clássicos das Frenéticas e grandes sucessos 
nacionais da época, como Marrom Glacê, entre outros. Mais 
informações em www.teatroopus.com.br

poesias DeclamaDas
Após ter publicado três livros, Carlos 
Eduardo Viviani, o Carlinhos Compo-
sitor, acaba de lançar seu mais novo 
projeto: um CD de poesias autorais. 
Com 12 faixas, o disco, intitulado A 
Arte da Gratidão, reúne poemas de 
paz, amor, reflexões sobre o dia a dia 
e problemas sociais.

Em trânsito
No sábado, 30 de março, às 22h, na Casa Natura Musical (rua 
Artur de Azevedo, 2134 –  Pinheiros), o cantor Lenine apresenta 
o show Em Trânsito, acompanhado por Jr. Tostoi (guitarra), Guila 
(baixo), Pantico Rocha (bateria) e Bruno Giorgi (guitarra). Lançado 
em maio do ano passado, a obra de mesmo nome do espetáculo 
ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock alternativo. 
Mais informações em www.casanaturamusical.com.br

sarau na garagem
O coletivo Sarau Poesia na Garagem está completando quatro 
anos. A iniciativa, que hoje é reconhecida pelo Ministério da 
Cultura como um ponto cultural na cidade, abre espaços para 
jovens talentos de Cotia e região. Para a edição comemorativa, 
que ocorre em 8 de março, o sarau vai receber duas atrações 
especiais: a cantora Amanda NegraSim e a Congada de São 
Benedito. O evento é gratuito e acontecerá na Avenida Brasil, 
177 –  Jardim Central, em Cotia, das 19h às 22h.
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Exposições
até 10 de Março, o Raposo 
Shopping (rodovia Raposo 
Tavares, km 14,5) sedia a 
exposição coletiva de arte con-
temporânea Cores de Verão, com 
curadoria de Carlos Augusto de 
Almeida. São 15 obras de artes 
de nove artistas brasileiros, que 
utilizam técnicas variadas, como 
pintura, gravura e escultura, 
para expressarem os momentos 
de lazer, viagens, congregação 
entre amigos e familiares e 
os sentimentos que a estação 
mais quente do ano simboliza. 
Paralelamente, até 11 de março 
o público também pode conferir 
a beleza das linhas curvas e 
formas orgânicas integradas à 
natureza na mostra Interiores 
Contemporâneos, que traz 40 
fotos de projetos assinados 
pela designer de interiores 
e paisagismo Iara Kílaris. As 
exposições são gratuitas e 
ocorrem no Piso Raposo.

livro incentiva  
a transFormar a eDucação
Picolé e sorvete para todos – percursos de 
uma escola inovadora e criativa aborda 
experiências humanísticas de uma escola 
como maneira de inspirar profissionais e 
famílias. A obra, de 160 páginas, lançada 
pela Paco Editorial, nasceu do impulso da 
diretora da Kid’s Home e autora do livro, 
Regina Pundek, de mostrar e inspirar de-
mais colegas de profissão e famílias de que é 
possível “sair da caixinha” e atuar com uma 
educação transformadora. Com prefácio do 
educador José Pacheco, as páginas foram 
escritas não só por Regina, mas por outros 
coautores que trabalham na escola.

capitã marvel
Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que 
tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes 
sobre-humanos. Entre eles, uma força fora do comum e a 
habilidade de voar. Enquanto uma guerra galáctica entre 
duas raças alienígenas chega à Terra, Danvers se vê junto a 
um pequeno grupo de aliados bem no meio da ação. O longa 
chega aos cinemas em 7 de março e marcará uma das últimas 
participações especiais do lendário quadrinista Stan Lee.

o pequeno príncipe
O espetáculo para crianças O Pequeno 
Príncipe estreia em São Paulo numa en-
cenação que integra o trabalho de ator 
com manipulação de bonecos e técnicas 
de teatro com luz negra. Adaptada e di-
rigida por Ian Soffredini, a peça estreia 
em 9 de março e será apresentada aos 
sábados, domingos e feriados, às 16h. 
Temporada até 25 de agosto, no Teatro 
Folha – Shopping Pátio Higienópolis – av. 
Higienópolis, 618 – São Paulo/SP.

O Shopping Granja Vian-
na traz o Palco Granja 
Vianna de volta às noites 
de quinta-feira com uma 
programação totalmen-
te renovada para 2019. 
Este ano, os encontros de 
stand up comedy serão 
comandados pelo humo-
rista Matheus Ceará, que 
receberá um convidado 
especial todos os meses 
no shopping center. 

#circuitoteleva

g a n h e  u m  p a r  D e 
i n g r e s s o s * 

 
Qual poder sobre-humano 

gostaria de ter?
Responda via  

w99500-6086 
O autor da frase mais criativa 
ganhará um par de ingressos

noitEs dE humor na Granja Vianna



a revolução  
da dermatologia  
na granja 
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Já pensou em contar com um aparelho que permita tratar diferentes 
áreas do corpo com mínima dor, garantindo rápida recuperação e excelentes 
resultados? O Fotona representa esta nova geração de laser, capaz de oferecer 
diversos tratamentos em um único aparelho, de maior eficácia e minimamente 
invasivo – menos 80% de dor se comparado a outros lasers ablativos.

indicações do fotona
u  para o rejuvenescimento, com resultados 

incríveis desde a primeira sessão
u  aumento de lábios, tratando também o código de barras 
u  depilação robótica com mínimo de 

sessões e praticamente indolor
u  celulite
u  gordura localizada
u  estrias e cicatrizes  
u  flacidez facial e corporal

A Clinica Brunella traz para a você, com 

exclusividade, a verdadeira revolução dermatológica: 

FOTONA, considerado o melhor laser do mundo.

rejuvenescimento 4d   
(o mais famoso dos tratamentos feitos somente com o fotona)

anteS

depoiS 

“a terapia 4d quebra paradigmas das terapias a laser. está 
mudando a forma de se tratar a pele. É uma nova dimensão 
de tratamento. Chego a resultados que nunca imaginei.” a 
frase é da dermatologista americana Christine lee, uma das 
maiores autoridades em laser do mundo, segundo a academia 
americana de dermatologia.  a técnica 4d promove um trata-
mento combinando dois tipos de lasers, o nd Yag e o erbium 

Yag. Juntas, essas tecnologias atuam na flacidez profunda, 
no relevo, na textura e no contorno facial. esses são os efeitos 
tridimensionais já conseguidos com vários outros equipa-
mentos.  a quarta dimensão é o tempo. daí esse protocolo ter 
sido batizado de 4d. em três anos de utilização da técnica, 
percebeu-se uma renovação e estímulo celular intensos e, com 
isso, uma melhora da função tecidual muito mais duradoura.  
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inside out
outra propriedade do Fotona é a técnica intraoral (inside out), desenvolvida pela 

dermatologista argentina Cláudia pidal, que está sendo aplicada com sucesso entre 
dermatologistas brasileiros. “Graças às propriedades específicas deste erbium (já 
utilizadas em tratamentos genitais para perda urinária, flacidez vaginal e rejuvenes-
cimento da genitália externa), pudemos usá-lo por dentro da boca. Com isso, um es-
tímulo calórico pelo laser de dentro para fora faz com que os lábios ‘levantem’ quase 
imediatamente”, diz a Cláudia, que faz palestras pelo mundo todo sobre o assunto. 
“este é o primeiro laser a gerar esse efeito. a maioria dos aparelhos não atua na dobra 
nasolabial. e o tratamento é rápido, indolor e sem tempo de recuperação”, completa 
a dermatologista Christine lee.

O aparelho permite ajustes para cada paciente, por isso é possível fazer um trata-
mento individual de acordo com o objetivo de cada um. A técnica 4d da fotona usa 
quatro diferentes pulsos responsáveis por melhorar a eficácia do tratamento, além 
de garantir maior proteção à pele.

o Fotona aplicado na técnica 4d age como um lifting porque o laser é aplicado 
desde o colo, passando pelo pescoço, e face até a fronte na região anterior do couro 
cabeludo. aquecendo profundamente essas regiões, que têm mais colágeno, ocorre um 
estímulo importante que eleva a face como um todo. em adicional, ele pode ser feito 
em qualquer tipo de pele – inclusive morenas e negras. por não ser ablativo, pode ser 
feito também no verão. o paciente não precisa de qualquer preparo específico prévio 
e pode retomar normalmente com sua rotina. as sessões variam de 30 a 90 minutos 
e seguem protocolos adequados às necessidades de cada paciente.
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Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

surpresa! ela 
CHegou!

UMA CRôNICA BeM-hUMORADA, e 
VeRDADeIRA, SOBRe... VIROSe!

era uma noite modorrenta de um iluminado domingo de sol. Um dia de 
muita atividade física, animação, macarrão e movimentação. A temperatura 
beirava o Senegal. As horas passavam lentamente como que querendo adiar 
a chegada da segunda-feira. Na TV, a musiquinha irritante do Fantástico 
invadia a casa anunciando o fim do fim de semana. A vida corria normal. 
Foi quando ela surgiu sutil e tão fugaz. Eu não a conhecia, apesar de ela já 
ser conhecida de alguns conhecidos meus. Sua presença ainda que discreta 
me deu calafrios. Ela foi se apoderando do ambiente e aos poucos foi toman-
do conta de tudo e de repente, surpresa!  Ela chegou! Feito nuvem numa 
ventania, ela se aboletou! Senti minar na pele, transpirar, o ar foi ficando 
denso, irrespirável e a senti me envolvendo e me dominando. Meu coração 
disparou e batia descompassadamente. No meu estômago, um gato enrolado 
em arame farpado se mexia compulsivamente. A sala começou a rodar e na 
minha cabeça uma cuíca roncava sem parar. Tentei disfarçar e fugir dela. 
Fui para a cama, e ela veio junto comigo e com tudo. Cheia de energia e de 
vontades! Abduziu-me. Daí para frente não me largou mais. Ficamos juntos 
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por dois dias, rolando abraçados juntos e 
misturados pra lá e pra cá, em movimentos 
frenéticos que me fizeram perder alguns 
quilos. Foi quando do nada, assim como 
chegou arrebatadora, se foi sem deixar 
rastros, nem endereço. Ela me deixou. E eu 
não sabia nem seu nome sequer.  Foi quando 
o doutor me apresentou-a: É a virose! Meu 
Deus, como pode um ser humano de uma 
hora para outra, sair do paraíso e ir para 
o inferno, sem aviso prévio? Entrar em 
sofrimento e conhecer o lado escuro da dor 
sem mais nem menos? Os tais movimentos 
frenéticos que citei eram as idas e vindas 
da cama para o banheiro e vice-versa. Uma 
catástrofe! Senti-me humilhado. Qualquer 

tentativa de beber água era como se eu 
estivesse engolindo um croquete de figo-
da-índia com casca de abacaxi recheado de 
conchas de ostras. O tal gato enrolado com 
arame farpado pulava no meu estômago e 
rejeitava, nada elegantemente, o inocente 
líquido. As juntas do meu corpo se uniram 
na desgraça e se revoltaram contra o sis-
tema. Pulsavam como que respondendo a 
um controle remoto de contínuos choques 
elétricos. E a sensação era de desespero. 
Todos me olhavam com cara de paisagem, 
dando a impressão que era exagero meu. 
Não era! E não há remédio para a maldita. 
Tem que esperar passar, disse-me o médico 
calmamente. Se fosse com ele, logicamente, 

se automedicaria com doses cavalares de 
morfina para suportar o insuportável. 
Como pode em plena era da informática, 
onde tudo se resolve num clique, avanços 
tecnológicos inimagináveis, espaçonaves 
chegando a Marte, carros autônomos, 
drones entregadores, robôs trabalhado-
res, clones e transgênicos mudando os 
DNAs pelo mundo afora e a medicina não 
descobrir como enfrentar um ser tão des-
prezível, minúsculo e invisível, o vírus, 
mas destruidor? Pior: todo mundo já teve 
uma virose, e quem não teve certamente 
em breve terá. Pode ir se preparando. E 
você, assim como eu que já teve, pode ser 
pego desprevenido novamente, a qualquer 
momento, porque o monstrinho é mutável e 
dá um baile nos nossos anticorpos. Meedo! 
Outra constatação, virose virou sinônimo de 
tudo aquilo que os médicos não conseguem 
diagnosticar. Não deviam cobrar a consulta. 
Mas mesmo de momentos ruins, pode se 
extrair algo de bom. Mesmo de uma virose. 
Ah! Como é bom quando ela vai embora e 
nossa saúde volta ao normal!

Como pode um ser humano  
de uma hora para outra, sair do 
paraíso e ir para o inferno, sem 

aviso prévio?
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#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

AS OBRAS DO SUíçO 
PAUL KLee ALUDeM 

FReqUeNTeMeNTe à 
POeSIA, à MúSICA e AOS 

SONhOS e ReFLeTeM 
SeU hUMOR SeCO e 

SUAS CONVICçõeS 
POLíTICAS.

paul klee foi um pintor suíço de naciona-
lidade alemã. É considerado um dos grandes 
pintores europeus do início do século XX. 
Com uma mãe cantora e um pai professor de 
música, Paul aprendeu a tocar violino muito 
cedo. A música e a pintura tinham a mesma 
importância em sua vida, o que o deixou em 
dúvida sobre qual carreira seguir. Acabou 
optando pelas artes plásticas. Iniciou seus 
estudos artísticos em 1900, na Academia 
de Belas Artes de Munique. A cidade era 
um importante polo artístico, que reunia 
artistas experimentais do mundo todo. Lá 
conheceu Wassily Kandinsky, Franz Marc 
e August Macke, inovadores que depois se 
tornaram pintores muito famosos também. 
Seu estilo único de pintar foi influenciado 
por movimentos artísticos diferentes: o 

MiLenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

DiversiDaDe

expressionismo, o cubismo, o surrealismo 
e o orientalismo.  A obra de Klee era difícil 
de ser classificada por ser tão diversa e 
diferente de tudo que existia na época. Era 
um desenhista nato e dominou a Teoria das 
Cores como ninguém, assunto que escreveu 
extensivamente sobre.  
Em 1906, casou-se com a pianista Lili Stumpf, 
com quem teve um filho. Fundou em 1911, 
junto com Kandinsky e Franz Marc, um 
grupo artístico vinculado ao expressionismo.
Extraordinariamente inventivo em seus 
métodos e técnicas, Klee trabalhou com 
vários materiais: tinta a óleo, aquarela, 
tinta preta e outros. Na maioria das vezes, 
ele combinava esses materiais em uma só 
obra. Usava tela, estopa, musselina, linho, 
gaze, papel-cartão, tecido, papéis de parede 

e jornal. Fazia uso de pintura a esguicho 
(spray), recortes com facas, carimbos, verniz, 
misturava óleo com aquarela ou aquarela 
com caneta e tinta indiana. Em sua obra 
podemos ver o uso frequente de formas 
geométricas, letras, números e setas. Estes 
símbolos eram combinados com figuras de 
animais e de pessoas. Algumas obras eram 
completamente abstratas.   
Quando Klee assumiu suas atividades como 
professor na Escola Bauhaus em Weimar, 
em janeiro de 1921, já era um renomado 
pintor da vanguarda artística. Sob o lema 
“Arte e Tecnologia – Uma nova unidade”, a 
escola pretendia, segundo a concepção de 
seu fundador, o arquiteto Walter Gropius, 
formar uma geração de artistas-artesãos. 
Em um manifesto da Bauhaus, Gropius, 
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vamos  oBservar 
Castle and sun, 1928
óleo sobre tela - 50 x 59 cm 
Coleção particular

Paul Klee tinha um estilo único, como em 
sua inovadora (para sua época) pintura 
Castle and Sun (Castelo e Sol). A obra, uma 
de suas mais celebradas, foi criada a partir 
de diferentes formas geométricas e vários 
tons de cores quentes e primárias. O sol 
solitário em seu formato circular brilha 
no céu, engenhosamente criado por linhas 
fortes e estruturas retangulares e triangu-
lares de vários tamanhos, que acrescentam 
profundidade à imagem. Nesta obra há uma 
mistura de abstrato com realismo; figuras 

são desconstruídas para formar imagens 
novas. O fundo em cor de argila avermelhada 
oferece uma visão mais clara de como as 
figuras parecem formar um horizonte da 
cidade (ou castelo) com cores e luzes intensas. 
Klee usa a cor amarela para atrair o olhar e 
quebrar os tons de vermelho. Esta pintura 
tem uma disposição complexa de figuras 
triangulares para retratar uma metrópole 
imaginária. Paul Klee foi um dos maiores 
filósofos e teóricos da arte do século XX, 
especialmente no campo da cor, bem como 
um de seus maiores fantasiadores.
Quem quiser ver as obras de Paul Klee de 
perto pode conferir a mostra Paul Klee – 
Equilíbrio Instável, que abriu no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB), reunindo 
mais de 120 obras que compõem as várias 
fases artísticas do artista, desde a infância 
até a fase final de sua produção, com a última 
pintura finalizada, sem nome, encontrada 
no cavalete de seu ateliê. Todas as obras são 
pertencentes ao acervo Zentrum Paul Klee. 
A exposição tem entrada gratuita e fica em 
cartaz até 29 de abril, em São Paulo.

que era simpatizante das ideias socialistas, 
escreveu que a escola iria “estabelecer uma 
corporação de artesãos sem a presunçosa 
divisão de classes, que tenta erigir um muro 
separando artesãos e artistas”. Em 1930 foi 
perseguido pelos nazistas na Alemanha e 
teve que fugir do país para não ser preso. 
Esta perseguição ocorreu devido ao seu 
envolvimento com o movimento socialista. 
Em 1936 foi diagnosticado com uma doença 
degenerativa e foi internado em uma clínica 
médica, onde morreu quatro anos depois.
Grande parte de suas obras reflete seu humor 
seco e suas convicções políticas. Suas obras 
aludem frequentemente à poesia, à música 
e aos sonhos.



artista plástico, ator e escritor. O japonês 
naturalizado brasileiro, fugitivo da guerra, 
Kenichi Ken Kaneko é um multiartista gran-
jeiro. Morador daqui há mais de 35 anos, é um 
personagem típico da região. Se você não o 
encontrou na feira de domingo, com certeza 
já viu ao menos um comercial de TV com ele. 
Participou de diversas novelas e minisséries, 
além de atuar em teatro e cinema. Um de seus 
papéis principais foi na novela Os Imigrantes, 
da TV Bandeirantes, e também um papel mar-
cante no filme de Tizuka Yamasaki, Gaijin – Os 
Caminhos da Liberdade (1980). Já trabalhou 
diversas vezes nas “pegadinhas de domingo” 
do SBT, no programa de Silvio Santos. Ele é uma 
comédia. Adora contar histórias, como vê a sua 
obra e como gostaria que fosse o mercado de 
arte. É um artista nato. Pinta desde os 10 anos 
e sua primeira exposição ocorreu quando tinha 
apenas 14. Nascido em Yokohama, província de 
Kanagawa, no Japão, é formado pela Escola de 
Belas Artes “Chuô Bijutu Gakuem” de Tóquio. 
Chegou ao Brasil em 1960 e logo participou 
da Bienal Internacional de São Paulo. Pintor 
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compulsivo, ele desenha todos os dias, tem 
obras em diversos acervos e não para nunca. 
Está sempre ativo. Consertando seus quadros 
antigos, pintando, desenhando, ou mesmo indo 
para São Paulo, dirigindo (sim, ele ainda dirige!), 
para participar de algum teste para comercial 
ou filme. Amigo pessoal de Tomie Ohtake e de 
Shoko Suzuki – esta, uma das ceramistas mais 
importantes do Brasil, e também moradora da 
Granja Viana, com quem convive quase que 
diariamente, é sua comadre. Já com Tomie, 
Kaneko foi um dos fundadores do grupo Seibe, 
que agitou a cultura paulista nos anos 1970, com 
Manabu Nabe. Ele completa 84 anos agora, no 
fim de março. E logo em seguida, inaugura uma 
exposição individual, com sua trajetória artística, 
no Centro Cultural dos Correios, em São Paulo. 
Kaneko é artista pleno. Fala com o corpo e com 
alma. Carismático, recebeu a revista Circuito, 
em uma tarde quentíssima de verão, em sua 
casa-ateliê, localizada no miolo da Granja. Lugar 
que ele mesmo construiu, com sua segunda 
esposa, a já falecida artista Mariko Kaneko. A 
seguir, um pouco da conversa que durou quase 
três horas, com muito chá e risadas.

Capa
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quem é Kaneko?
(Risos, e responde com sotaque bem forte.) 
Um arteiro. Que gosta de fazer arte. (Mais 
risadas.) Meus amigos (os artistas) falam que 
sou um “grande sábio” ou “grande mestre”. 
Eu sou um artista solitário, mas com um 
monte de amigos em diversas partes do 
mundo. Aqui, neste bairro, conheço muita 
gente. Até o moleque na rua me conhece. 
Acho que sou isso: um homem bobo da 
arte. (Risos.)

Como você valoriza sua arte, já que ra-
ramente trabalha com galerias de arte? 
Poucos artistas vivem da sua própria arte. 
Quanto você custa? (Fala apontando o dedo.) 
O meu quadro é meu filho, é um pedaço do 
meu corpo. Avaliar é chato, é difícil. Meu 
objetivo não é vender o quadro. É para mim, 
faço para mim. 

mas precisa vender, né? Para pagar 
contas, comer...
Às vezes, meu amigo vem e compra tudo. 
Outras vezes, eu dou de presente. Galerista 
vem aqui, leva e vende. Tenho que colocar 
o preço, mas não gosto. Queria dar tudo. É 
uma parte do meu corpo, dói muito. 

É assim que você se sente? Como se 
tivesse levado uma parte sua?
Sim. Um pedaço de mim. Artista é 

simplesmente um operário. Todo artista 
famoso é arquiteto, já reparou? 

sim, tem muitos artistas arquitetos.
Então, ninguém acredita que arte dá di-
nheiro, então vai fazer arquitetura para 
tirar um diploma. Depois, vira artista. Pode 
reparar. Sempre fui artista. Desde pequeno, 
a professora falava para meus pais que eu 
seria artista. Tive sorte. Aos 14 anos, já fiz 
minha primeira exposição. (Para e pensa um 
pouco.) Veja que interessante. Por exemplo, 
quando conheci o Volpi (Alfredo Volpi, pintor 
ítalo-brasileiro considerado pela crítica como 
um dos artistas mais importantes da segun-
da geração do modernismo), ele era muito 
simples e fazia suas próprias molduras, 
sabia? Aí vinha o comprador, pagava um 
salário mínimo pelas obras e ele vendia. 
Vendia tudo. Esse colecionador ficou rico 
depois, pois comprou tudo muito barato. 
(Hoje, as obras de Alfredo Volpi ganharam 
um novo status, estão supervalorizadas 
e com preços astronômicos.) Quando eu 

morrer, Maya (filha dele com Mariko, ele 
tem mais três filhos com a primeira mulher 
no Japão, ambas falecidas), vai ficar rica. 
(Solta gargalhadas.) 

É verdade que você teve que buscar 
um quadro vendido porque sua esposa 
não queria que você vendesse?
Isso aconteceu com minha primeira esposa, 
ainda no Japão. Ela amava um quadro que, 
certo dia, vendi, pois o comprador gostou 
muito. Ela chorava tanto, mas tanto, que tive 
que devolver o dinheiro e pedir o quadro 
de volta. Acredita? 

sim, acredito. e com mariko, como foi? 
Mariko era uma grande artista ( falecida 
em 2015), pintava em tecidos e fazia muitas 
aquarelas, com seus abacaxis, desenhos 
que ela adorava fazer. Morreu muito cedo. 
Quem imaginava que ela iria antes de mim? 
Construímos juntos nossa casa aqui na 
Granja. Ela era de família muito boa. Muito 
triste ela ter partido tão jovem.    
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Você saberia dizer quantas obras já 
fez até hoje?
Muitas, muitas, mas não sei dizer quantas. 
Faço 400 obras por ano, mais que uma por 
dia. Sempre pinto. Tenho muita coisa para 
fazer ainda, pois estou vivo. Quase todos os 
dias, faço meu autorretrato.

Como você faz isso?
Olho no espelho e faço. (Mostra vários de-
senhos dele em um livro-catálogo.) É como 
se fosse um diário.

seus quadros são muito coloridos, vi-
brantes, porém existem alguns pretos 
e brancos e outros bem escuros. qual 
inspiração?
Eu tenho necessidade de cor. Quando estou 
triste, uso muito colorido, porque preciso 
de cor, preciso da alegria. Agora quando 
estou alegre, pinto preto e branco, ou só 
preto, pois aí não preciso cor. Eu sou assim. 
A gente trabalha com o sentimento.

Você sempre diz que as coisas acon-
teceram para você facilmente. Você 
sempre viveu de arte?
Sim, sempre vivi da minha arte. Quando 
cheguei ao Brasil, de navio, fomos todos 
trabalhar na roça. Na cana de açúcar, na 
cidade de Campinas, no interior de São Paulo. 
Lá, ganhava 3 cruzeiros por dia de trabalho, 
no sol quente e forte. E quando vendia um 
quadro, era por 30 cruzeiros. Já imaginou? 
Então a arte sempre me alimentou, pois 
também trocava por pratos de comida. Fazia 
autorretratos das pessoas e vendia. Fiquei 

dois anos na agricultura. Quando resolvi 
vir para São Paulo, mandei cinco quadros 
para a Bienal (Bienal Internacional de Arte), 
todos entraram e eu vendi tudo. Aí, pensei, 
posso viver da minha arte. Construí minha 
casa na Granja, graças ao meu trabalho 
artístico. Ainda trabalho muito.

e com comerciais de televisão, ganhou 
dinheiro?
Teve uma época que eu fazia vários por 
semana. Todo dia. Ganhava 50, 60 salários 
mínimos. Sempre era chamado. Saía de 
uma gravação, correndo para outra. Fiz 
muitos comerciais. Agora estou velho, né? 
Não chamam muito, não. (Risos.)  

quando saiu do Japão, você estava 
fugindo da guerra, assim como sua 
contemporânea, shoko suzuki. Você já 
imaginava o que encontraria por aqui?
Nesta época, 1960, todos estavam vindo 
para o Brasil. Eu já trabalhava com arte 

e tinha ouvido que havia muitos artistas 
bons no Brasil, terra promissora. E com a 
Bienal Internacional de Arte... era bom vir. 
E também era muito triste ver a guerra, as 
mortes no rio... Enfim, não imaginava que 
iria fazer tantos amigos como fiz, quando 
cheguei. Em primeiro lugar, morei em 
Campinas e somente depois de alguns anos 
viemos para São Paulo.

direto para Granja Viana?
Não, ainda morei no Bosque da Saúde. Mas 
já sabia da comunidade daqui, pois conhecia 
muitos amigos artistas. Baravelli, Vlavia-
nos (Luiz Baravelli e Nicolas Vlavianos são 
artistas renomados e ambos moradores da 
região) e também minha comadre Shoko 
Suzuki. Fazíamos vários encontros e quei-
mas (queimadas de forno, muito famosas e 
requisitadas no ateliê da Shoko). Tínhamos 
um grupo muito forte, com Tomie Ohtake, 
Manabu Mabe. A gente vai se juntando e, 
quando vê, está todo mundo junto.  
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1. em 1960, ainda no Japão
2. Com a filha maya
3. Japão, 1985: em seu ateliê 
na terra do sol nascente
4. a Bienal internacional de são paulo 
foi criada pelo empresário francisco 
matarazzo sobrinho na década de 1950, 
sendo a primeira exposição de arte 
moderna de grande porte realizada fora 
dos centros culturais europeus e 
norte-americanos. a mostra de 1963, a 7ª, 
que reuniu os artistas da foto clicada pela 
extinta revista Manchete, destacou-se pela 
grandiosidade que, a partir daí, tornou-se 
um de seus traços característicos. 
5. em cena nas pegadinhas do sBt
6. Kaneko com tomie ohtake
7. garoto-propaganda do clássico comercial 
do stiksy, palitinho salgado da elma Chips 
8. mais de 20 anos depois, 
Kaneko reproduz a cena 
9. em exposição na granja viana, 
com a galerista solange viana e a 
artista e comadre shoko suzuki

5

6

7 8 9
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mas você escolheu viver aqui, ser na-
turalizado brasileiro porque achou que 
era promissor?
Vim para o Brasil porque vi que tinha Bie-
nal Internacional de Arte (a terceira mais 
importante do mundo, depois de Veneza e 
Documenta). Se tem Bienal de Arte, tem 
espaço para trabalhar. Participei de duas: 
a 7ª e 9ª Bienais. 

Como surgem as inspirações?
Na verdade, minhas obras nascem sozi-
nhas. São as próprias obras de arte que 
me inspiram.

e por onde estão espalhadas as obras?
Tenho obras em todos os cantos do mundo. 
Estados Unidos, Europa, Cuba, Japão. Aqui 
tenho obras nos museus de arte contempo-
rânea de São Paulo, Campinas, São Caetano. 
E muitas com colecionadores, até aqui na 
Granja.

quais trabalhos já realizou na tV?
Participei de diversas novelas e minisséries, 
na TV Globo e em outras emissoras. Comecei 
na TV Bandeirantes fazendo Os Imigrantes, 
que foi um marco. Fiz também De Quina Pra 
Lua, Mundo da Lua, Metamorfoses, Cobras & 
Lagartos, Água na Boca, A Diarista, Morde 
e Assopra, entre muitos outros.

e filmes? 
Fiz muitos. Em 1980, participei de Gaijin 
– Os Caminhos da Liberdade, da cineasta 
Tizuka Yamasaki, e esperei mais de 20 anos 
para fazer a segunda parte, muitos atores 
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o mEu quadro é mEu FilHo,  
é um pEdaço do mEu Corpo.  

avaliar é CHato

morreram. Neste intervalo, fiz muitos co-
merciais. Participei também de Eros, Deus 
do Amor, fui um guarda de prisão no filme 
O Beijo da Mulher Aranha, outros como Sua 
Excelência, o Candidato, Cristina Quer Casar 
e Corações Sujos.

Você fez muito sucesso com comercial 
dos “palitinhos”. Conte mais?
Fiz mais de duas dúzias sobre este mesmo 
assunto. Tinha mais de 200 japoneses fa-
zendo teste. Eu precisava decorar, e não 
conseguia falar a frase certa que era: agora 
vamos ensinar para brasileiros como se 
come palitinhos... aí eu fui gravar, com todo 
mundo na sala, diretor, técnicos, e falei: 
agora vou ensinar para brasileiros como 
se come brasileiras... aí foi uma gargalhada 
e eu ganhei o papel. É difícil decorar. O 
diretor diz que foi o melhor filme da vida 
dele. (Risos.)

Você que já fez tanto cinema, televisão 
e é um grande pintor, com quais dessas 
formas de expressão mais se identifica?
Com todas. Sou um multiartista. Não tenho 
preferência por uma forma de expressão 
ou trabalho artístico. Costumo dizer que 
gosto de tudo. Gosto de arte em todas as 

suas formas. Faço tudo isso porque não sei 
fazer outra coisa. 

O que você acha de morar na Granja 
Viana? 
Liberdade total. Na feira, encontro amigo 
milionário que vai de chinelo. Ninguém 
vê como a pessoa está vestida. É um tipo 
de democracia, onde as pessoas não vêm 
concorrência. Mesmo que tenha assalto, 
violência, essas coisas, aqui ainda é melhor. 
Tem um tipo de tranquilidade e todos são 
amigos. Todo lugar precisa de atenção, 
claro. Meu amigo morreu no Rio de Janeiro, 
morando em lugar chique, dormindo, de 
bala perdida. Ou seja, melhor bairro, mas 
vive ao lado favela. Agora, a Granja Viana 
fica no meio do mato, cercado de verde. 
Acho aqui um oásis. Aos domingos, vou à 
EcoFeira ver meus amigos. Aqui dá para 
viver com calma. 

qual será o próximo passo? tem 
novidades?
Vou fazer uma exposição individual no 
Centro Cultural dos Correios de São Paulo. 
Vai ser uma retrospectiva da minha traje-
tória. A abertura será em 4 abril e quero 
ver todos os meus amigos lá.

10. em 2011, Kaneko interpretou hinou 
na novela global Morde & Assopra
11. Com o ator diogo vaz franco, no 
documentário A Educação e o Mosca Morta
12. Kaneko em exposição
13. interpretando um mendigo
14. no palco com fulvio stefanini, 
em Sua Excelência, o Candidato

10 12

13

14
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Você já sabe que Kaneko é um artista 
múltiplo e se desdobra em várias formas 
de expressão. Vamos falar aqui de um 
lado deste artista tão completo e único: 
sua pintura. 
Seus trabalhos são abstratos, de cores 
fortes, vibrantes. Nunca passam des-
percebidos. São imagens do inconscien-
te, como ele mesmo diz. Pode ser uma 
sombra na janela do seu ateliê, pássaros 
que pousam em seu jardim, ou mesmo 
lembranças do passado distante. Mas 
isso não quer dizer que ele não faça 
o figurativo, porque faz. Retratos de 
pessoas que ama, mas sempre no seu 
estilo: o kanekismo, como ele mesmo 
se intitula. 
Pinta com o que encontra pela frente. 
Pode ser uma tela, em cartões, ou mesmo 
em papel kraft. Pode ser pincel, lápis, o 
que tiver pela frente. O que importa é 
pintar sempre. Todos os dias.
São traços leves, que fluem. Dançam em 
texturas e cores. Nada pesado, tosco. 
Em sua obra, o olhar pode passear por 
diversas formas: pessoas, flores, pássa-
ros. Cada um enxerga da sua maneira, 
pois ali se misturam vários símbolos e 
imagens diversas. Kaneko é uma figura 
forte, mas leve. Mesmo por ter visto 
a morte de perto por diversas vezes. 
Visto o desastre causado pela guerra. 

Em seus traços existe a dor, mas também 
a alegria. Talvez por usar cores muito 
fortes, como vermelho, amarelo, laranja. 
Tudo em uma explosão de cores. 
Mas não é só de cor que são feitos seus 
trabalhos. Ele também utiliza muito o 
preto e o branco. Ou mesmo um quadro 
totalmente preto, principalmente quando 
faz seus retratos. Neste caso, ele se diz 
alegre, pois não precisa de cores.  
Seus temas constantes exploram a na-
tureza. Mas também o humano. O lado 
feio das pessoas, as tragédias. O que 
não aparece logo de cara, você tem que 
olhar mais profundamente para perceber 
os detalhes. Estudou muitos os acadê-
micos e adora as obras de Van Gogh, 
Rembrandt e Goya. Gosta de pintores 
sofridos. “Parece que tenho os mesmos 
sentimentos deles”, diz. 
Certa vez, percorreu todos os caminhos 
de Van Gogh. Desenhou as mesmas pai-
sagens que ele. Foi aí que percebeu que 
tinha seu próprio estilo, estilo este que 
você percebe rapidamente quando co-
nhece sua obra.
Existe em seu trabalho uma angústia 
escondida. Abafada. Pode ser um dese-
nho, uma pintura, seu jeito único de se 
expressar, carregam este sentimento, que 
ele cobre com cores. Cores que vibram 
no coração de quem dele se alimenta. 

KANEKO, 
UM ARTISTA INTUITIVO.
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Elétrica, hidráulica, pintura, ferragens, 
ferramentas, jardinagem, piscina, utensílios 

domésticos, produtos de limpeza e um pouco de 
tudo para o seu lar!

Av. São Camilo, 4414

4169-8588

leão

Alugar é fácil, rápido e econômico.
Equipamentos para limpeza ou construção? 

Ligue na Loc Lav. Alugue o equipamento 
correto pelo período que precisar.

Entregamos no local: andaimes, rompedores, 
compactadores,betoneiras, roçadeiras, 

lavadoras, polidoras e muito mais. Consulte.

www.loclav.com.br

Granja: 4146-5644 | Cotia: 4614-5755 
São Paulo: 3845-1155

loC lAV Aluguel de equipAmentos

de casa 
nova

Tels.:4702-7220 | 99835-5503

RudniCk móVeis pRojetAdos

Rua dos Manacás, 352, jd. Glória, cotia sp.  
Raposo Tavares KM 24,5

Rudnick há 80 anos projetando móveis 
com qualidade e design. Nossa franquia 

tem 100% de satisfação dos clientes, com 
excelência no atendimento e na prestação 

de serviços “pós-venda”.

Soluções práticas para os mais variados 
ambientes de sua casa, apartamento ou 

condomínio. Direto de um fabricante com 
63 anos de mercado, a Celmar é hoje uma 

referência entre as mais importantes indústrias 
do setor moveleiro.

www.moveisplanejadosbarueri.com.br
Rua São Fernando, 1270

4618-4644 / 4618-1514

CelmAR plAnejAdos

Variedades de móveis de acordo com seu estilo. 
Mesas de jantar, colchões, cabeceiras, estofados, 

poltronas e decorações em geral!

 Instagram: espacomobile   Facebook:Espaço Móbile
Estrada Fernando Nobre, 1180

espAço mobile

4618-1424  / 95176-7470

Pisos e revestimentos em pedras, 
mármores e granitos nacionais e 

importados

Av. Vital Brasil, 614 - Butantã

3814-8066 /  38128959

pedRAs bellAs ARtes

Construtora de piscinas de concreto armado  
e vinil com 47 anos de história. Conta com uma 
linha completa de produtos para manutenção  

da sua piscina, além de filtros e bombas,  
canos e aquecimento solar.  

Orçamento sem compromisso

Estrada Municipal Fernando Nobre, 1430 
www.maxpiscinas.com.br

4618-3701 / 4618-3956 / 97425-6947

mAx pisCinAs

Para diminuir custos e 
finalizar sua empreitada 
com a melhor qualidade, 
este guia reúne produtos e 
serviços para reformar, 
construir ou planejar  
sua casa nova. confira!
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clínicas e consultórios

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

PEDIATRIA

HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA VASCULAR

GASTROENTEROLOGIA

PROCTOLOGIA

GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

CIRURGIA E CLÍNICA GERAL

CARDIOLOGIA

ORTOPEDIA

ENDOCRINOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PSIQUIATRIA

ODONTOLOGIA

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

RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

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

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

 Pneumologia | Medicina do trabalho

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

psicologia

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

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

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

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

www.doutoresdagranja.com.br

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

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

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

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

Rosana Borzan
Psicóloga

CRP 06/103859

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

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

Atendimento a adolescentes e adultos.

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

CRP: 06/102999

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

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais, idosos 
e também atendimento 

Home Care.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coaching Cognitivo 
Comportamental

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

Roseli Di Mauro
Psicóloga CRP 06/31865-8 

30 anos de
experiência

Mais de

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal
Adultos e Crianças

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

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

Psicóloga • Neuropsicóloga • Psicopedagoga
FRIDA LEÃO

CRP 06/123265
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ginecologia

endocrinologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

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

farmácia / produtos naturais
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odontologia

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

Odontopediatria - Clínica geral
Estética - Ortodontia - Prótese - Implante 

Periodontia - Endodontia
Um tratamento especial para a família inteira!

Dra. Priscilla Bianchi
Cirurgiã dentista

CrO 91.999

 
 2771-3029

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

Unidade Prime

Dra. Karina Reina Vianna

 
CROSP 58022

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

- Diretora da associação 
brasileira de analgesia e sedação.

- Trate seus dentes 
sem medo e sem dor.

- Aplicação de botox e 
Preenchimento facial.

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

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

Fone 4702.4420

    Cápsulas        Cremes          Chás          Florais      Homeopatia

Estrada da Aldeia, 186 - Granja Viana - Cotia 
Próximo a padaria Dona Deôla - km22,5 da Rod. Raposo Taveres

atendimento3@farmaciasilicia.com.br
(11) 4612-1838   

9.7304-0201

Promoção CirCuito
Apresentando este cupom 

ao fazer seu orçamento, 
ganhe 15% em qualquer 

produto manipulados

Farmácia de Manipulação

DRA. ANA LÚCIA LOPES Crosp: 89892

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

TRATAMENTO COMPLETO EM UM SÓ LUGAR

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

4617 4610    9 6618 2626

CR
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tratamento estético

cirurgia plástica

vacinas

oftalmologia

 

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

DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358

DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE  - CRM: 115576

Atendimento:

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

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

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

fonoaudiologia

ortomolecular

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

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

cardiologia, tratamento anti stress e fadiga crônica, rejuvenescimento e modulação hormonal.
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A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

terapias complementares

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

 Medicina Integrativa - Yoga Massagem - Relax Aquático - Rebirthing
Psicoterapia - Terapia do Ser - Thetahealing - Barra de Access

Meditação - Terapia Quântica - Hipnose - Terapia Artística

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

Família e Sucessões

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

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

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

Alexandre Augusto
Vieira de Oliveira

OAB/SP 177.745

Dr. Alexandre 9x4.indd   1 8/27/18   10:54 AM

advocacianutrição

 (11) 9.8206-7813     contato@crisferreira.nutri.com.br     crisferreira.nutricionista 

CRN-3: 37.122

Open Mall The Square Bloco E - Sala 524  - Rodovia Raposo Tavares, km22

 u Emagrecimento u Ganho de massa muscular   
u Prevenção e Tratamento de patologia

u Tratamento de Alergia alimentares  u Exame de bioimpedância  
u Esquema alimentar individualizado

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210
(11) 9 97970427     sandrapaolini2@gmail.com
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gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

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

RADIO WEB VINTAGE, 
a única rádio no mundo que segue 

os padrões da década de 80 tanto em qualidade 
quanto em equipamentos. Na vintage você 
escuta sua música em vinil, cartuchos, cds.  
De cotia, para o mundo, com programação 
ao vivo, locutores renomados, sorteios e as 

melhores remixagens do planeta webvintageradio.com

Baixe 
nosso app

educação

Sistema de ensino Jean Piaget 
Alimentação saudável e balanceada

Ambientes planejados e seguros

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

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

EDUCAÇÃO 
COM TRADIÇÃO E 
RESPONSABILIDADE

Venha fazer parte dessa história
www.colegiosamarah.com.br

Unidade Granja Viana    (11) 4616-0888
Estrada Danúbio, 84 - Cotia 

Acesso pelo km 28,5  ou km30 da Raposo Tavares 

Infantil
Fundamental
Médio

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

MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
QUALIDADE EM 1º LUGAR

ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

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

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

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

em sites e sistemas eletrônicos.

AutenticidAde, 
confidenciAlidAde  

e integridAde.

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

coacHing

artesanato

Tel.: +55 11 9.9482-1669 | The Square Open Mall
Rod. Raposo Tavares. km 22,5 Cotia

Visite nosso site e conheça nossos serviços. 
www.evolvetools.com.br 

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6
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RAÇÕES TIKO
• Rações e Acessórios
• Banho e Tosa 
• Clínica veterinária
• Medicamentos

• Aquarismo
• Artigos para Pesca
• Adubos 
• Ferramentas

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

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

www.racoestiko.com.br

4703-5000      94010-8676

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

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

cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviçosacademia pet

Prof. de Matemática, 
Física e Química

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

imediações de Cotia e Granja Viana.

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

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

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

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

Monica Hopfgartner

AdvogAdA  
e ConsultorA jurídiCA
Trabalhista, Cível e Família

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

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

advocacia

Marcelo Bacci de Melo
Advocacia

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

2690-4438

RefoRço escolaR e alfabetização
Luciene Lima   -   Pedagoga 

cel.: 9 9155-3100

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

Graduado nos E.U.A. 
Com experiência de 30 anos, 

dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Grupos, individuais e empresas.

markie@ig.com.br

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

Graduado nos E.U.A. 
Com experiência de 30 anos, 

dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Grupos, individuais e empresas.

markie@ig.com.br9 9975 9273

english  
tutor
Aulas particulares

Prof. de química
Grenalt S. Machado

9 9928 0678
em domicílio  

Granja Viana, Cotia e Butantã

Adriana Gracioso
Psicopedagoga

Acompanhamento Escolar
Orientação de estudos

9 8903-1244

Francês  
   Todos os níveis     
   Professor naTivo

ProFessor DanIeL

(11) 98213-4107 - 2690-4285

u Contabilidade 
u Fiscal 
u Trabalhista 
u Aberturas 
u Alterações
u Encerramentos 
u Imposto de Renda (P.F).

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VIRTUAL

Regina (11) 4617-4658 - (11) 99751-1638
cvirtual@terra.com.br

4612-5633        97477-8150     97477-8150

@

Oficinas de leitura  
para crianças e adolescentes.

Uma forma 
gostosa e criativa 

de incentivar a 
leitura.

Giselda 9 91373950   Luciene 9 91553100

♫

♫

♫

Naturals Dog
Biscoito caseiro

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

e conservantes. 
Com ingredientes naturais 

e integrais, estão disponíveis 
em vários tamanhos e sabores.

          97454-0140        naturalsdog          97454-0140        

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

100% caseiro100% caseiro

Nossos cães 
vão adorar!
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Passo rouPas
aos finais  
de semana

Niva   
3783-6361

Designer

Desenvolvimento de 
layouts, projetos gráficos, 
peças publicitárias etc.

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

9 99180860       4169 69 65
maponzio@hotmail.com

Marco 
Ponzio
Marco 
Ponzio

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



Mais uma vez, o arco-íris apareceu...
beth cardoso  
@100008618742729

Você viu como a Lua está linda?
aLex da força  
@aLex.daforca

Quando a Lua se despede, dizendo bom dia!
soraia chaar  
@soraia.franceschinicaLiLchaar

Fim de tarde com a melhor vista!
erciLia Leite  
@erciLeite

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

o l H a r  
C o m p a r t i l H a D o

Seu ponto de vista  
sobre a região!



Na loja, no site ou no APP! Supermercado Serrano, o mais completo da região.

ATACADO

Serviço disponível nas cidades de Cotia, Caucaia do alto, Vargem Grande ou Ibiuna.
Demais lojas somente sob consulta de estoque.

S U P E R M E R C A D O S  E  A T A C A D O



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

FAÇA 
DE VERDADE.
FAÇA 
CULTURA INGLESA.

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

culturainglesasp.com.br

SEM TAXA DE MATRÍCULA.

“AGORA EU APRENDO INGLÊS  
COM OS MELHORES PROFESSORES.”


