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 A carta de apresentação é um documento que acompanha 

o currículo. Muitas empresas pedem essa carta como uma 

maneira de saber mais sobre o candidato antes da entrevista. 

Ou seja, assim como no currículo, tem que caprichar.

Mas diferente do CV, a carta tem uma pegada mais pessoal. 

Não é só sobre experiências e o que você sabe fazer. Vale falar 

sobre sua personalidade, projetos paralelos, as coisas que 

aprendeu e sua motivação para estar ali. Só tome cuidado 

para não virar um diário.

O ideal é mostrar habilidades e interesse. De verdade. Sabe 

quando a empresa te pergunta “Por que você quer trabalhar 

aqui?”. Muita gente já sabe que essa pergunta costuma 

aparecer nas entrevistas, e é exatamente isso que sua carta 

de apresentação tem que mostrar.

Dicas da
Cruzando Histórias

E o papo de abril é com a Fernanda Almeida, mãe de três filhos, 
publicitária, moradora de Cotia e gerente de operações da Ultra-i, 
fábrica de softwares inteligentes , localizada na Granja Viana. 

Fernanda, em um post você relatava a 
dificuldade em encontrar profissionais 
qualificados na região. Fale sobre isso. 
A Ultra-i tem por premissa contratar profissionais da região, tanto 
que dos 24 colaboradores, apenas um mora em São Paulo. Temos 
uma empresa de RH, responsável por essas contratações, e muitas 
vezes é difícil encontrar alguém dentro do perfil solicitado. Quando 
isso acontece, acabo fazendo um post nos grupos de moradores 
aqui da Granja e enviamos comunicados para as faculdades.

Quais são os maiores desafios 
para recrutar bons profissionais?
O maior desafio é encontrar um bom profissional! Cada um dos 
colaboradores foi muito procurado por aqui, ficamos com uma vaga em 
aberto por mais de dois meses, até que contratamos um profissional 
de São Paulo. Ou o CV recebido não tinha o perfil, ou o profissional 
na hora da entrevista não demonstrava a experiência proposta. Hoje, 
as empresas procuram não errar mais em suas contratações, pois 
errar significa perder dinheiro e tempo investido naquele profissional. 
E tem a questão pessoal também, de “sentir” o candidato. Uma 
vez, li uma frase e acabei pegando para mim: “Contrate caráter e 
treine habilidades”. Isso é muito verdadeiro. Já contratei excelentes 
profissionais, com MBA e tudo, mas não conseguiam dar bom-dia 
para senhora da faxina. Um bom profissional é também aquele que 
não tem a experiência exigida, mas força de vontade e visão de futuro.

Acompanhe a Ultra-i no Linkedin: @ultra-i-softwares 

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

Milena Corá
Engenheira civil e designer de interiores 

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!

Kelly Macedo 
Busca estágio em Psicologia

Ivana Vendramim 
Busca recolocação em MKT e Comunicação 

Abel Souza
Busca recolocação em Administração ou Financeiro

Edneia Folla 
Busca recolocação em Compras ou MKT

“A faculdade me abriu os olhos para infinitas 
possibilidades, estou encantada e empolgada para 
trabalhar na área que escolhi me formar.”

“Saí do interior para realizar meu sonho de morar na 
capital e hoje vivo em Cotia, cidade que abracei de 
coração aberto. Estou pronta e aberta para oferecer meu 
conhecimento na área dentro de um novo projeto.”

“Acredito que para todo problema existe uma saída e temos 
que focar no desafio de encontrar as soluções. Sou o Abel, e 
gosto de trabalhar com alegria, sem esquecer das urgências.”

“Adoro me comunicar, trocar experiências e interagir 
com a equipe. Estou terminando a especialização em 
marketing, e possuo mais de dez anos de experiência em 
compras. Eu me sinto pronta para um próximo desafio!”

Cacau Show
Itapevi

BLAU
Cotia 

Ricoh Brasil
Barueri 

União Química 
Embu

Manpower Staffing
Cotia 

Óticas Carol
Cotia

Yes! Idiomas
Cotia

Eurofarma
Itapevi

Analista 
Ambiental Júnior 

Analista de controle 
de qualidade

Analista de 
administração de 
pessoal júnior 

Auxiliar 
administrativo

Analista de 
Logística Vendedor Professor de inglês

Famacotécnico 

“Desde a época da escola, eu me destacava em artes, 
sempre gostei muito e por isso cursei design de interiores. 
Quando saí para o mercado de trabalho, senti que precisava 
de mais, e cursei engenharia civil. Durante meus estudos, 
atuei como professora de educação infantil e vendedora. 
Minha primeira oportunidade na área de estudo foi em uma 
empresa de playgrounds e parques ao ar livre. Fui projetista 
e coordenadora do departamento de engenharia. Já trabalhei 
também acompanhando obras residenciais e comerciais, 
terraplenagem, levantamento de custos e orçamentos, etc. 
Hoje sou mãe da Ceci, atleta amadora em corrida de rua 
e artesã. Tenho o sonho de conseguir equilibrar a Milena 
mãe e a Milena profissional. O desemprego me ensinou a 
considerar uma vida mais simples, e acabei me apaixonando. 
Se você precisar de uma designer de interiores, estou aqui.”

Faça parte do movimento Selo Cidadão. 
Abrace essa causa!

 



232 edições 
para comemorar! 
Chegamos aos 19 anos! São quase duas décadas pautadas na ética e no respeito 
ao nosso leitor e à nossa comunidade, termômetro de todas as nossas ações. Trans-
bordamos de alegria a cada mensagem carinhosa que chega em nossa redação.  
Temos um rico acervo de 232 edições. Além da mídia imprensa, seguimos as ten-
dências e inovações digitais. Investimos em nosso portal ampliando reportagens 
de conteúdo exclusivo e serviços. Nas mídias sociais, nossa página no Facebook, 
em breve, atingirá a marca de 1 milhão de curtidores. Deixamos também um 
canal interativo à disposição de nossos leitores via WhatsApp, onde estamos 
sempre conectados. 
Sabemos o peso de registrar importantes momentos da região. De conectar a 
comunidade para o bem comum. De valorizar identidade, cultura e arte. De 
prestar um jornalismo regional de qualidade.  Foi justamente nesta busca, que 
descobrimos que o chef peruano Renzo Garibaldi estava circulando pela região. 
A convite do empresário Alexandre Mora, o renomado chef desembarcou na 
Granja Viana para comandar a grelha e o cardápio do Carne, antigo Cabaña del 
Assado. Entre uma viagem e outra, atendeu nossa equipe com um sorrisão largo 
no rosto e falou sobre aquilo que entende como poucos: a arte da carniceria. 
E quem apaga velhinhas também no mês de abril é a cidade de Cotia. Uma feliz 
coincidência que sempre destacamos nas edições comemorativas. Garimpamos 
algumas informações sobre o munícipio que mais cresce na região oeste, além 
de causos e lendas que circulam no boca a boca do povo.
Para desenvolver todo este trabalho, contamos com uma equipe de jornalismo 
especializada sempre atenta a pautas e entrevistados locais. Apresentando: 
 Sonia Marques já comemorou bodas de prata no exercício da profissão. Com 
mais de 25 anos de atuação na área, antes de compor o time da Circuito, passou 
por diversos projetos entre jornais, portais como o extinto cotiatododia, livros 
e assessoria política. Atualmente, acumula a função de repórter e dirige o Es-
critório da Notícia, sua agência de Comunicação e Conteúdo, e seu blog pessoal, 
o Reconversa. 
Autor de Cartas de um Náufrago, além de jornalista, José Rossi Neto é poeta, 
escritor e mestre de cerimônia. Tem quatro CDs gravados e, em sua atuação 
cultural, realiza, há quatro anos, o Sarau Poesia na Garagem. Formou-se em 
jornalismo em 2014 e, desde então, atua na área. Em 2016, foi premiado pela 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela atuação jornalística em 
defesa da luta do povo negro. 
Juliana Martins Machado é a mais antiga da casa. Iniciou sua carreira no jorna-
lismo como nossa estagiária de redação, em 2001. Formou-se em Jornalismo e 
em Letras, alçou novos voos e, em 2017, já com uma vasta bagagem profissional, 
retornou onde tudo começou. Voluntária em causas sociais, participa desde 2003 
de uma organização internacional de prestação de serviços. É uma escritora em 
construção e mamãe apaixonada.

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!

edição 232 - abRil 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
foto capa e destaque inteRno

Divulgação/Osso
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.

19 anos
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Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

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

Esta é a atual situação da passarela do km 29 
da rodovia Raposo Tavares, por onde passam 
crianças, idosos, cadeirantes, trabalhado-
res e estudantes. Cadê a manutenção dessa 
passarela estupidamente mal projetada? Com 
relação ao ponto de ônibus, como está essa 
situação? Ele mudou ou não de lugar? Alguns 
ônibus param em frente à Gerdau, outros não! 
SiLvana Monaro

CirCuito A Prefeitura de Cotia informou que a mudança de localização 
do ponto de ônibus é responsabilidade do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), uma vez que está localizado em área de jurisdição 
estadual. Em 2018, foi solicitada à prefeitura a instalação de iluminação 
no ponto de ônibus, no novo local, para onde o DER o transferiria, mas 
a mudança ainda não ocorreu. Já o DER argumentou que não realocou 
o ponto de ônibus, pois ainda realiza estudos que objetivam soluções 
logísticas para o atual tráfego da Raposo, impactado pela urbanização 
desordenada de seu entorno. Disse, ainda, que engenheiros do DER e 
da prefeitura analisam a remodelação da parada para maior conforto 
dos usuários. Em relação à limpeza, manutenção e roçagem do mato 
às margens da rodovia e na passarela, o DER afirmou que programou a 
execução dos serviços.

Foco de dengue
Como pai de aluno, venho expressar minha preocupação com a água 
parada na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, em Cotia. Existe 
uma telha que há muitos anos acumula água, servindo de local para banho 
de pombos e proliferação do mosquito da dengue, assim como inúmeras 
carteiras permanecem, há meses, espalhadas nos fundos da unidade.
toninho EspindoLa

em risco
Um barranco na rodovia Raposo Tavares, 
km 12,5, sentido São Paulo, logo depois do 
condomínio L’Abitare, está nos deixando 
com muito medo, pois pode ceder a 
qualquer momento. Eu me apavoro só de 
pensar que tenho que passar por ele, pelo 
menos duas vezes ao dia. Só espero que 
alguém tome providências, antes dessa 
tragédia anunciada acontecer.
CaroLina Dias

CirCuito Em nota, o Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), responsável por 
este trecho da rodovia, informou que segue 
monitorando o local do escorregamento de 
terra, através das viaturas da Unidade Bá-
sica de Atendimento. Ressalta que todas as 
medidas para proteção do talude já foram to-
madas.  Além disso, foi realizada vistoria por 
técnicos do DER para análise das condições 
de estabilidade do talude e, após diagnósti-
co mais detalhado das causas, será possível 
estipular um prazo para a conclusão dessas 
intervenções.

canal circuito 

Do km 24 ao Mercado Municipal de Cotia, a revista Circuito 
identificou, ao menos, seis pontos de ônibus, nos dois sentidos, 
que são considerados os mais críticos do trecho. Polícia Rodoviária 
e DER analisam possíveis alterações para a melhoria desses 
pontos. Leia mais em revistacircuito.com/arquivos/44213

canal circuito 

Em um residencial, localizado entre os municípios 
de Cotia e Carapicuíba, foram registrados oito 
casos de dengue. A informação foi obtida pela 
revista Circuito, por meio de alguns moradores 
que contaram ter recebido em suas casas um 
comunicado alertando para os casos. Leia mais 
em revistacircuito.com/arquivos/45858

CirCuito Uma equipe da Vigilância Ambiental esteve na escola e constatou, de 
fato, alguns focos do mosquito transmissor da dengue. A prefeitura garantiu que 
foram dadas as devidas orientações para eliminação do problema. Disse ainda 
que a Secretaria de Educação foi informada do ocorrido para que oriente os fun-
cionários do local no sentido de evitar esse tipo de situação.



saúde

equilíbrio entre  
corpo e alma
Quando falamos em tratamento para 

a saúde, normalmente a primeira coisa 

que vem à mente é algo relacionado ao 

tratamento do corpo físico e a cura de 

diversas doenças. Mas o que vamos falar 

aqui vai além disso. Além do físico, toda 

pessoa possui um corpo emocional, um 

corpo mental e um corpo espiritual. 

A ciência como conhecemos hoje foca 

mais no corpo físico, e algumas vertentes, 

como a psicologia, tratam também do 

corpo emocional e mental (mesmo que 

o chame por outros nomes e conceitos). 

Porém, além da ciência, existem práticas 

que visam tratar outros corpos. 

Ana Mariano Terapias Complementares e 

Integrativas traz para a região a visão do 

holismo, tratando problemas e doenças 

com uma visão integral, fazendo uma aná-

lise da pessoa como um todo, ajudando-a 

a atingir os equilíbrios físico, emocional 

e energético. “Mapeando as fraquezas e 

vulnerabilidades, assim, identificando as 

causas destas manifestações é possível 

desconstruir os padrões negativos de 

emoções, sentimentos e pensamentos; 

promovendo o bem-estar”, explica Ana.

A profissional é agrônoma formada pela 

“Esse tratamento me trouxe muita paz de espírito, equilíbrio e 
abriu minha mente para novas possibilidades em minha vida. 
Hoje consigo olhar e entender as coisas de outras formas, que 
antes, nem sequer imaginava.”
Sileide Leite Almeida, profissional liberal na área da beleza e 
bem-estar

“Estava num estado de introspeção, isolada, com problemas de 
relacionamentos e financeiros, simplesmente não acreditava no 
meu potencial. Hoje sou terapeuta holística, com foco no 
acolhimento fraterno, atuando com grupos de pessoas com dores 
na alma (salvando vidas). E acredito que posso conquistar o que 
quiser. Eu me sinto transformada.”
Sam Tedesco, terapeuta holística

Terapias ofereCidas 

Fitoenergética®: cura das doenças 

por meio da energia das plantas. É 

uma terapia complementar reco-

nhecida pelo Ministério da Saúde.

Reiki: técnica de harmonização e 

equilíbrio que canaliza a energia 

universal, repassada pelo toque e 

imposição das mãos.

Barras de access consciousness®: 
processo quântico, feito a partir 

de toques suaves em 32 pontos 

energéticos em torno da cabeça que 

armazenam toda a corrente eletro-

magnética das sinapses neurais que 

criam os padrões comportamentais 

e reações programadas.

Radiestesia: ciência que tem como 

objetivo detectar através da resso-

nância, radiações na forma de onda 

(vibrações) que estão presentes ao 

nosso redor o tempo todo, seja no 

corpo físico, no cérebro e até no 

sistema nervoso.

Técnicas complementares: cromo-

terapia (tratamento de doenças que 

utiliza as cores), florais (essências de 

flores e plantas como tratamento 

complementar contra doenças) e 

auriculoterapia (terapia natural que 

consiste na estimulação de pontos 

nas orelhas, sendo por isso muito 

semelhante à acupuntura).

Personal yoga: yoga individuali-

zado e direcionado, como prática 

integrativa e meditação.

9

Faculdade de Agronomia e Engenharia 

Florestal, mas foi com a especialização 

em plantas medicinais, pela Universidade 

Federal de Lavras/MG (UFLA), que desco-

briu sua verdadeira vocação. Como seria 

o mundo se todos estivessem funcionan-

do a partir de possibilidades ilimitadas 

que ainda não considera? Graças a essa 

pergunta, Ana foi em busca de respos-

ta. Hoje, é mestre em reiki, formada 

em fitoenergética®, barra de access 

consciousness®; radiestesia e terapias 

complementares e integrativas. E, em 

breve, inaugura seu próprio espaço no 

Open Mall The Square.

“As técnicas de expansão de consciência 

aliadas às práticas complementares e 

integrativas auxiliam que o consultante 

cultive estados de espírito absolutamente 

positivos e fortalecedores, tirando-o do 

ciclo da doença e transformando positi-

vamente sua vida”, finaliza.

serviço 
Ana Mariano    (CREA - SP  5062111539    -   CRT 51260) 

Terapias Complementares e Integrativas 

Open Mall The Square – Bloco F – Sala 314 

  94236-6671
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Adoro o 
profissionalismo 
em realmente 
mostrar o que é 
da nossa região. 
Continuem com essa 
“vibe”. Cheers!!
sofia becker

Um parque 
(Cemucam) 
supericônico 
e importante 
para Cotia!
GabrieL kehdi 
paisaGisMo

Sou nova moradora 
em Cotia e adorei 
conhecer a revista. 
Adorei também 
a entrevista com 
Kaneko. Admiro 
seu trabalho e nem 
imaginava que 
era granjeiro.
Maria Lúcia Yoda

Gostei muito 
da proposta do 
empresário Zalkind 
para melhorar o 
trânsito no viaduto 
e na av. São Camilo. 
Barato, fácil de 
executar, sem obras 
que impeçam o 
tráfego por muitos 
dias. (...) Agora, a 
população acreditar 
que nós vamos ter 
metrô até Cotia é 
muita ingenuidade.
antonio c. ciccone

li  nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/46029

O triste episódio em uma esco-
la de Suzano e a aparição da bo-
neca Momo em vídeos infantis 
permearam, recentemente, os 
noticiários e reacenderam o de-
bate sobre a influência, positiva 
e negativa, da tecnologia nos jo-
vens. Conversamos com o psicó-
logo Cristiano Nabuco, morador 
da Granja Viana, sobre os possí-
veis transtornos causados pelo 
excesso no uso de computador 
e celular. Para ele, que é coorde-
nador do Programa para Depen-
dentes de Internet do Ambulató-
rio dos Transtornos do Impulso 
(AMITI) do Instituto de Psiquia-
tria da Faculdade de Medicina 
da USP, estamos vivendo uma 
epidemia. Nesta entrevista, ele 
analisa o comportamento da so-
ciedade diante desses recursos.

Ter esse acesso às vagas irá 
ajudar muitas pessoas!
AManda Viana da SiLva NasciMento

Em um fim de semana indo para 
São Roque, pensei em mapear as 
empresas da região para saber 
mais sobre o mercado de trabalho 
por aqui e hoje me deparo com a 
publicação da Circuito. Excelente!
Fernanda Capriotti

Acredito que essa sua iniciativa 
terá muita relevância e 
impacto em nossa cidade. 
osvaLdo ALMeida 

Amei o projeto!
JuLiana Viveiros Morena

Sobre o 
Conexão & 
Emprego

Incrível a iniciativa da revista, porque 
por anos tentei descobrir um canal 
para poder trabalhar mais perto dos 
meus filhos e não tive sucesso. 
renata Jóia 

Que ótimo! Sou de Cotia e sei bem o 
que é enfrentar este trânsito todos 
os dias e o tempo que perdemos e 
poderíamos estar com nossas famílias 
ou nos dedicando a tantos outros 
projetos. Parabéns e sucesso!
ivana Aparecida VendraMiM oLiveira

Sem palavras para agradecer o 
serviço prestado pela Cruzando 
Histórias, agora unida à Circuito, 
a melhor revista da região!
Ane Freitas

QuAndo A teCnologiA se tornA um problemA





poR aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Granja Viana recebe 
primeiro evento de apoio 
ao autismo

Para marcar o Mês de Conscientiza-
ção do Autismo, conhecido como Abril 
Azul, a Granja Viana sediará o primeiro 
evento de apoio às pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) da 
região e seus familiares. Idealizado pela 
advogada Diana Serpe, especializada na 
defesa de pessoas com TEA e deficiên-
cias, e pela médica neurologista infantil 
Alessandra Russo, o Sábado Azul – Em 
prol da Conscientização do Autismo 
será realizado no Open Mall The Square.

peQueno Cotolengo gAnhA 
residênCiA inClusivA

sambódromo inclusivo
A Associação Despertar para o Próximo levou, pelo terceiro ano 
consecutivo, cerca de 200 pessoas para desfilarem no Sambódromo 
com a escola Tom Maior. A comunidade participou das alas 9 e 10 no 
desfile que falou sobre as ‘interrogações do imaginário’. A ONG, presidida 
pelo empresário Alberto Miranda, atua há 13 anos na região de Caucaia 
do Alto, em Cotia, e já atendeu mais de 2 mil pessoas nesse período. 
Trabalha pela inclusão da população em situação de vulnerabilidade 
social por meio de ações artísticas e culturais, que promovam o 
desenvolvimento das potencialidades do cidadão e da comunidade.

cRiada em 2009, a Residência inclusiva 
é um serviço de proteção social especial de 
alta complexidade voltado para o público 
jovem e adulto, acima de 18 anos, com 
deficiências leves ou moderadas. Atual-
mente, no estado de São Paulo, existem 
74 Residências Inclusivas, sendo uma 
recém-inaugurada no Pequeno Cotolengo. 
Com capacidade para dez moradores, a 
unidade será gerenciada pelo próprio 
Cotolengo e mantida, anualmente, pelo 
governo de SP, ao custo de R$ 420 mil. 

A secretária de Estado de Desenvolvi-
mento Social de São Paulo, Célia Parnes, 
disse que essas pessoas terão, a partir de 

agora, todo tipo de acolhimento, atenção 
e assistência de que necessitam. “Essa 
convivência conjunta é uma troca rica 
para todos. A importância é enorme. 
Aqui vai ser a casa da família deles, onde 
receberão carinho e afeto.”

O critério para a escolha dos residentes 
foi baseado em avaliações dos que tinham 
capacidade de interagir com a sociedade. 
“São pessoas que têm condições de com-
prar um pão na padaria, pegar um ônibus 
no ponto e conversar com um vizinho. 
São critérios de avaliação psicológica e 
avaliação motora”, explica o presidente do 
Cotolengo, padre Claudinei Niedzwiecki.

canal circuito 

Leia a reportagem completa em revistacircuito.com/arquivos/45510

serviço 
Sábado Azul – Em Prol da  

Conscientização do Autismo 

Data: 27 de abril de 2019 (sábado). 

Horários: das 9h às 14h (oficinas na Super 

Geeks serão a partir das 17h30) 

Local: Praça De Eventos – Open Mall The 

Square – Rodovia Raposo Tavares, km 22 

Entrada gratuita

9h30 às 10h30 – Brincadeiras 
para crianças no parque com 
terapeutas facilitadores
9h30 às 10h30 – Zumba para mães
10h30 – Pet Terapia
11h às 12h – Roda de Conversa 
com profissionais especializados 
– Advogada Diana Serpe e Dra. 
Alessandra Russo, neurologista infantil.
14h – Arvorismo
17h30 – Oficinas Super Geeks
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OSCAR
FILHO

21/04
d o m i n g o

16H30

VICTOR
SARRO

07/04
d o m i n g o

16h30

rodrigo
capella

06/04
S Á B A D O

20H

maurício 
meirelles
20/04

S Á B A D O
20H

NINA
vem dançar

com a nina

13/04
S Á B A D O

16H

APOIO

34 shows de humor gratuitos

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

ATRAÇÕES
INFANTIS

THE SQUARE - GRANJA VIANNA

P A T R O C Í N I O

A P R E S E N T A

CONSULTE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA NO SITE

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
OPENMALLTHESQUARE.COM.BR

06 A 28
A B R I L

1 4 H ,  1 6 H  E  2 0 H

S Á B A D O S

14H30 E 16H30

D O M I N G O S

28/04 - 14H E 17H

19
anos
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Que a avenida São Camilo, na entrada da Granja Viana, preci-
sava há muito tempo de reparos como tapa-buraco, iluminação, 
sinalização e outras melhorias todos os moradores e usuários 
da via que liga Carapicuíba a Cotia e a Granja Viana à Raposo 
Tavares, já sabiam e clamavam por isso.

Eis que na segunda-feira, 25 de março, a Secretaria de Obras 
enfim iniciou a obra de recapeamento, mas o que era para ter sido 
comemorado pelos moradores virou motivo de muita reclamação 
e fez da Granja Viana um caos, travou tudo: São Camilo, José 
Felix de Oliveira, no Centrinho, Raposo Tavares. Ninguém saía 
e entrava, até entender o que ocorria e para onde ia. 

Mas a obra da São Camilo não foi o único motivo do caos no 
trânsito da Granja Viana. A rua Roma, paralela à José Felix, que 
seria uma alternativa, estava interditada também, desde o início 
de março, para obras de recapeamento em toda a extensão – de 
aproximadamente um quilômetro –, que começa na avenida São 
Camilo e termina na rua das Granjas.

“Como ninguém informou que a São Camilo estaria fechada”?  
e “Por que não informam vias alternativas?” foram as perguntas 
mais ouvidas nas ruas e redes sociais. No grupo “Granja Viana 
Problemas e Soluções”, no Facebook, não se falava em outra coisa. 
“Foram 40 minutos para buscar minha filha na escola”, reclamou 
um morador da Fazendinha, muito irritado. 

A Prefeitura de Cotia, em nota, informou que “equipes de obras e 
trânsito estão no local para minimizar o impacto para os usuários 
da via”. O fato é que existem poucas alternativas. 

A primeira opção para chegar à Raposo Tavares (e que vale 
também para entrar na Granja Viana) é a rua Basileia, a partir 
do retorno do km 22,8, que dá acesso à estrada Zurique e, final-
mente, à São Camilo, próximo ao farol, no cruzamento com a rua 

José Felix de Oliveira.  A segunda opção seria a própria José Felix 
de Oliveira, no km 24 da Raposo Tavares, mas também travou. 

“Abrir tudo” seria a melhor opção defendida por um grupo de 
moradores para dar vazão ao trânsito da Granja Viana e não só 
nesse período passageiro de obras. O “tudo” neste caso seriam os 
bolsões, que barram o acesso de veículos na região da São Camilo, 
como nas ruas Nova América e Nova República. 

A alternativa é ter paciência. Foi o que o prefeito Rogério Franco 
pediu em vídeo divulgado em seu perfil pessoal: “peço paciência 
aos moradores da Granja Viana e às pessoas que utilizam a via, é 
um período de transtorno, mas o benefício será muito maior para 
toda essa população”. De acordo com a prefeitura, a previsão é de 
que a obra da São Camilo dure, pelo menos, 40 dias. 

Já na rua Roma, cujas obras já passaram de um mês de execu-
ção, a previsão de término era para fim de março, porém até o 
fechamento desta edição, não haviam sido concluídas. Além da 
recuperação da pavimentação e obra de drenagem, a prefeitura fará 
a requalificação na iluminação pública em toda a rua. As antigas 
lâmpadas de vapor de sódio serão substituídas por lâmpadas LED.

O dia que a Granja Viana parou

o vai e vem na nova amazonas
Antes das obras que travaram o trânsito, outra polêmica foi 
motivo de discussão na Granja Viana: da noite para o dia, a 
 prefeitura anunciou, com uma faixa, que a rua Nova 
Amazonas, que liga a José Felix de Oliveira à São Camilo, 
seria mão única, no sentido José Felix. “Mas o impacto no 
sistema viário fez com que a Settrans voltasse a via para 
mão dupla”, ressaltou a prefeitura.
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esgoto é desafio de saneamento 
em cotia, diz sabesp
Com apenas 43% de residências ligadas à rede de esgoto dos quais apenas 23% são 
tratados, empresa tem até 2040 para universalizar abastecimento de água e coleta 
de esgoto na cidade. Representantes da estatal estiveram em audiência pública 
convocada pela Câmara Municipal.

 “esgoto é o maior desafio do saneamento básico em Cotia.” A frase é de Meunim 
Oliveira, gerente de Planejamento Oeste da Sabesp, que junto com o gerente da Unida-
de de Gerenciamento Regional Cotia, Ernesto Mamede, representou a companhia em 
audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Cotia.
O contrato da estatal com a cidade foi renovado em 2010, por 30 anos, ou seja, até 2040 
com a promessa de que, até 2018, pelo menos 80% do esgoto da cidade estaria tratado, o 
que não ocorreu e fez com que a empresa fosse obrigada a assinar um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e prefeitura e apresentar novas 
metas que, se não cumpridas, a companhia está sujeita a sanções da Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia de São Paulo (Arsesp).
Atualmente, apenas 49% dos imóveis de Cotia estão ligados à rede de esgoto, mas segundo 
a Sabesp, a disponibilidade é de 64%, porém os moradores não se conectaram. Deste total 
coletado, apenas 43% recebe tratamento. A nova promessa é de que até 2027, o esgoto 
chegue em 87% das residências. “Mas não depende só da Sabesp.” Entre os principais 
problemas para atingir a meta, segundo Oliveira, estão os loteamentos irregulares, 
além de locais em que há dificuldade para ligar os coletores e sujeiras como pedras e 
lixos descartados na rede.
Outro ponto muito questionado e discutido durante a audiência foi o abastecimento de 
água na cidade, cuja cobertura é de 96%. Entre os 4% sem água tratada, estão bairros com 
o Recanto Verde, na região de Caucaia do Alto, Gramado, na região da Granja Viana, e 
San Fernando Park, próximo a Itapevi.
Meunim Oliveira justificou que é obrigação por lei desde 1979 que o empreendedor do 
loteamento disponibilize toda a estrutura necessária para os serviços públicos. Quando 
isso não ocorre, os moradores precisam pagar pela implantação a infraestrutura à Sabesp 
e, muitas vezes, o custo é muito alto. A competência de fiscalizar e cobrar os empreen-
dedores cabe à prefeitura, no entanto loteamentos criados antes 1979 não tinham essa 
exigência. No caso do Recanto Verde, segundo ele, até o fim de março teriam inícios as 
obras de implantação da rede, mas a maioria dos moradores não quis a ligação de água.
Para a região de Caucaia do Alto, está prevista a construção de um reservatório, mas 
não foram divulgados mais detalhes.

investimentos
A previsão de investimento na cidade em manutenção e obras de melhorias para os 
primeiros dez anos, a contar da renovação do contrato, em 2010, é de R$ 110 milhões. 
Para este ano a previsão é de R$ 16 milhões.

Combate à 
tuberculose

O município de Cotia recebeu o 
prêmio pela “Busca de casos de 
tuberculose”, concedido pelo 
Programa Estadual de Controle da 
Tuberculose de São Paulo. A 
premiação foi entregue durante 
evento em São Paulo pela 
passagem do Dia Mundial da 
Tuberculose, lembrado em 24 de 
março. Números da Secretaria de 
Saúde do Estado mostram que 
Cotia superou os parâmetros 
estaduais de testes para detecção 
da doença, nos últimos meses. 
Foram cerca de 200 pessoas 
testadas e três casos positivos 
encaminhados para tratamento.

Sem fila de espera
A Câmara Municipal de Cotia 

aprovou um Projeto de Lei que 
determina instituições bancárias, 
financeiras e de crédito a 
reduzirem o tempo de espera em 
filas. O prazo para atendimento 
será de até 15 minutos em dias 
normais e de 30 minutos em 
véspera ou após feriados. Segue 
para sanção do Prefeito.

We Run Overnight  
No dia 27 de abril vai ocorrer a 
primeira corrida noturna na Granja 
Viana. O evento celebra o aniversário 
de 163 anos de Cotia e convida os 
moradores da região a vivenciarem a 
prática do esporte ao ar livre durante 
uma noite agradável de outono, com 
saída e chegada no Parque Tereza 
Maia. Os atletas serão recebidos no 
final do trajeto com uma arena 
interativa com música, food park, 
entre outras atrações. 
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CresCe o número 
de rAios em CotiA
o número de raios que atingiu o município de Cotia na 
estação mais quente do ano já é cinco vezes superior em 
relação ao mesmo período do verão passado. De acordo com 
o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até dez dias antes 
do início do outono, haviam sido registrados 1.930 raios. 
Em 2018, no mesmo período, foram 370.
Apesar do considerável aumento de raios em Cotia, Osasco 
e Carapicuíba, são as cidades da região em que há maior 
concentração de raios. Osasco registra uma média de 16,1 
raios por quilômetro quadrado a cada ano, deixando o muni-
cípio na 2ª colocação no ranking estadual e na 220ª posição 
no ranking nacional. Já Carapicuíba está em 9º lugar entre 
os municípios do estado de São Paulo que mais concentram 
raios por quilômetro quadrado. São registrados, por ano, 
13,2 raios, ficando, dessa forma, na 358ª posição no país. 
Cotia fica atrás, na 56ª colocação no estado, registrando 8,4 
raios por quilômetro quadrado.

super-raio – No início de março, algo raro ocorreu na 
cidade de Cotia. Pesquisadores registraram um super-raio, 
por meio de câmeras instaladas no alto de um prédio na 
Zona Oeste da capital paulista. O super-raio atingiu o solo 
da cidade com uma descarga elétrica de 109 mil amperes. 
Só para fazer uma comparação, a intensidade de um raio 
comum é de 30 mil amperes. Mas o fenômeno ainda atingiu 
maior intensidade após ter percorrido 22 quilômetros, 
a 700 quilômetros por segundo, e ter tocado o solo, pela 
segunda vez, no bairro da Vila Romana (SP). A descarga 
elétrica registrada foi oito vezes maior: 249 mil amperes.

Cotia ganha novo 
rotary Club
Acaba de ser fundado o Rotary 
Club de Cotia Centro, o quinto clube 
rotário da cidade. “As comunidades 
de Cotia ganham mais um aliado 
para juntos, detectarem suas 
necessidades e com o apoio dos 
projetos e programas rotários, 
transformarem suas vidas para 
melhor”, declarou Edson Cunha 
Borcato, governador do Distrito 
4610 de Rotary International, 
presente à festiva de fundação. 
Formado por 20 profissionais 
das mais diversas áreas, o 
clube é presidido por Maria 
Helena Oliveira Miramontes, 
professora de português 
aposentada e que já atuou como 
secretária-adjunta da Mulher, na 
Prefeitura Municipal de Cotia.

castração gratuita 
de cães e gatos em 
carapicuíba

Lançado em 2018 pela Prefeitura 
de Carapicuíba, o programa 
Meu Pet Legal já realizou mais 
de duas mil castrações de cães e 
gatos. A iniciativa oferece outras 
atrações e benefícios, como feira de 
adoção, vacinação contra a raiva, 
peça teatral Aventuras Caninas e 
brinquedos infláveis para crianças.

O programa é realizado uma 
vez por mês em um bairro 
diferente. Os cadastros são 
feitos previamente e cada 
morador pode castrar, de forma 
gratuita, até dois animais.

coM a 
capacidade 
máxima de 16,5 
bilhões de litros, o 
sistema Alto Cotia, 
composto pelos 
reservatórios 
Cachoeira da Graça 
e Pedro Beicht, 
produz 1,2 mil litros 
de água por 
segundo e superou 
sua capacidade 
máxima (de acordo 
com a Sabesp, o 
nível de água subiu 
30 vezes). Ele é 
responsável por 
abastecer cerca de 
410 mil habitantes 
dos municípios de 
Cotia, Embu, 
Itapecerica da 
Serra, Embu-Guaçu 
e Vargem Grande 
Paulista. 

reLeMbrando – A 
Sabesp realizou 
uma inspeção nas 
barragens da 
Represa Pedro 
Beicht e da 
Cachoeira da Graça, 
em Cotia, para 
saber se haveria 
riscos de 
rompimento delas. 
Agora, a companhia 
tem até 60 dias 
para enviar ao 
Departamento de 
Águas e Energia 
(Daee) um plano de 
segurança para 
avaliar o que poderá 
ser feito nos locais 
para evitar possíveis 
rompimentos.

102,5%
É a capacidade 

do sistema  
Alto Cotia

serviço 

Mais informações podem ser obtidas na 

Vigilância em Zoonoses, pelo telefone 

(11) 4164-3866.      

canal circuito 

Leia mais sobre o assunto e saiba como se prevenir

revistacircuito.com/arquivos/45687



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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a granja viana por muito pouCo escapou de ser transformada 
numa beira de Ceagesp, porque militantes e o Ministério Público 
evitaram que o Parque Jequitibá (antigo Parque Tizo) se tornasse 
a nova sede do entreposto, como queria doze anos atrás o governo 
estadual. Depois de criado, o parque se mantém fechado à visitação, 
mais de dez anos depois. É o primeiro grande fragmento de Mata 
Atlântica a oeste a divisar a mancha urbana de calor da Grande 
São Paulo, é, portanto, a que mais perigo corre. Não há recursos 
para o parque, alega o governo. Seu gradil está sob constante 
ataque depredativo e não é reposto, esgoto corre por seus cursos 
d’água e vários prédios abandonados, onde deveria funcionar a 
administração do parque, estão degradando, e um aterro vizinho 
invade sua área. O que é evidente: o desinteresse do Estado em 
uma área estrategicamente essencial para a Grande São Paulo, 
a ponta de lança do enfrentamento à poluição urbana a oeste. 
Nossa Brumadinho: a “ilha de calor” paulistana provavelmente 
vai atravessar essa barreira verde, abraçando a Granja Viana, e 
tende a isolá-la em um “tufo” de vegetação, sem resistência ao 
entorno, que abriga cada vez mais projetos imobiliários.

a privatização em Curso da sabesp ofende a Reserva Florestal 
do Morro Grande, que pertence à empresa de saneamento, mas 
que também é, de outro ponto de vista, patrimônio de todos os 
cotianos, pois ocupa um terço do território da cidade, com seus 
reservatórios e barragens, e centenas de espécies animais e vege-
tais, algumas em extinção. Esta reserva em vias de privatização 
é responsável pelo manancial de água mais limpa que abastece 
a Grande São Paulo (porque toda a água brota ali mesmo). As 
invasões são constantes, o zoneamento urbano local é desres-
peitado e uma ferrovia que passa dentro dela tem promovido 
a degradação. O que é evidente: um patrimônio incalculável se 
degrada e cederá prioridade ao que for estipulado por acionistas 
de empresas privadas. Nossa Brumadinho: preparem o bolso 
para pagar mais caro pela água. O território verde dessa parte 

Dos discursos circulantes nas cidades, talvez o 
mais vulgar seja o do meio ambiente. Todos 
amam árvores e não aparecerá quem defenda 
esgoto no rio. Por isso, ficou barato e só “bomba” 
quando inevitável, como no caso do genocídio 
continuado provocado pelo vazamento das 
barragens de Mariana-Brumadinho-e-lá-vem-
a-próxima. Fica claro que discursos 
ambientalistas no dia a dia não conseguem 
chamar a atenção para outros alvos de 
empresas que priorizam os lucros, e que de tão 
expostos acabam se tornando meros pontos de 
referência urbanos, como córregos, praças e 
parques, mas que estão sob ameaça. Teriam 
também eles, menores e mais próximos de nós, 
importância efetiva na qualidade de vida das 
pessoas, ou na sua sobrevivência? Basta prestar 
atenção para se verificar que sim e que o 
descuido, guardadas as proporções, é o mesmo.

Brumadinho na Granja Viana

de Cotia e entorno que não der lucro, permanecerá sob violações 
crescentes ou desaparecerá.  

por iniCiativa de alguns Cidadãos como Teresa Maia e inte-
grantes do Rotary Club, Cotia transformou um lixão num parque, 
que leva o nome dela, mas onde os cidadãos têm encontrado 
dificuldade para entrar, alguns se queixaram que o parque tem 
fechado às 17 horas. Abrir à noite, nem pensar. Por que negá-lo 
aos cidadãos? O próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Cotia, que tanto teria a fazer nesta cidade, passou boa parte 
dos últimos anos desativado. O que é evidente: aqui, como lá, meio 
ambiente não é prioridade do serviço público. Nossa Brumadinho: 
o espaço público da cidade é em parte sonegado ao cidadão, que 
não é ouvido em suas demandas.

Cotia é, na grande são paulo, segundo o Graprohab, órgão 
estadual de regulamentação de empreendimentos habitacionais, 
a cidade que mais aprova novos empreendimentos (e segunda 
colocada no Estado de São Paulo). Vários fatores colaboram para 
isso: o rodoanel, o fato de ainda ter áreas de terra que permitam 
empreendimentos etc. Mas, se há contrapartidas dos empreen-
dedores mediadas pelas autoridades, o cidadão comum não as vê. 
Além disso, o plano diretor da cidade inexiste ainda, depois de 
circular erraticamente entre Câmera dos Vereadores e prefeitura.
O que é evidente: Cotia, por diversos fatores, é a bola da vez do 
mercado imobiliário. Não há notícia de que esse processo de 
urbanização voraz esteja seguindo algum planejamento. Está 
acontecendo ao sabor das demandas. Nossa Brumadinho: o trânsito 
interno da cidade, o fornecimento de água, luz, esgoto e serviços 
públicos aguardam um cenário caótico.

canal circuito 

Leia matéria completa, produzida pelo jornalista Fábio 
Sanchez, em revistacircuito.com/arquivos/46033
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reserva Florestal do 
Morro Grande: patrimônio 
natural X lucro
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um ano de sucesso
Em quase um ano de atendimento na sua clínica na Granja 
Viana, não faltam bons motivos para o endocrinologista 
Dr. Arnaldo T. Oda comemorar. Trinta anos de experiência 
na área de redução de peso e controle de diabetes, 
aliada a um tratamento humanizado, são a receita de 
sucesso de um profissional que só cresce na estima dos 
granjeiros! Não deixe sua saúde em segundo plano e 
agende uma consulta pelo número 94360-8496! 

dr. arnaldo t. oda (Crm 18691)
The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22 – Bloco A – 

Sala 204 - Contato: clinicamedicaoda@uol.com.br

proteção dos nossos dados
faz parte do dia a dia aCessar o banco, fazer com-
pras nos portais e buscar resultados de exames feitos 
em laboratórios, tudo via internet. E não pensamos 
onde e como nossos dados são armazenados. Quando 
ouvimos que alguma empresa teve os dados vazados, 
não passa pela nossa cabeça que poderiam ser os nossos 
dados a parar nas mãos de pessoas mal-intencionadas.
Em agosto de 2020, a Lei 13.709/18 entrará em vigor 
e trará mudanças significativas. Direitos que antes 
eram protegidos pelo Código Civil e também pela 
Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), de maneiras 
complementares, estarão amparados pela Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).
Mas o que isso significa? “Na prática, de um lado, o 
cidadão terá direito ao acesso, retificação, oposição, 
cancelamento, explicação, revisão de decisões auto-
matizadas e portabilidade de seus dados pessoais. E 
de outro lado, as empresas que precisarão se adequar 
na maneira que recebem, manipulam e armazenam os 
dados das pessoas”, explica a advogada Marilia Valença.
Em síntese, a nova lei vai determinar como os dados 
dos cidadãos deverão ser coletados e tratados, prevendo 

punições para transgressões. “Expressões que não 
faziam parte de empresas pequenas, como governança 
de dados e DPO (data protection officer) deverão ser 
melhor observadas daqui para frente, sob pena de 
sofrerem as penalidades previstas na lei”, completa.
As penalidades vão de simples advertência à multa 
cujo teto é de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões de 
reais) por infração. “Isso mostra que uma mudança 
muito grande vai ocorrer, assim como foi com a Lei 
8.078/90, que trouxe os direitos do consumidor e 
norteou a relação comercial”, projeta a advogada.
Por esse motivo, é fundamental que as empresas 
se adequem. Vale, além de consultar um advogado 
especializado, contratar uma empresa de software 
que saberá lidar com a segurança, qualidade e até 
mascaramento dos dados. 

Em agosto de 2020, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação específica para proteger as informações dos cidadãos.

serviço  
Marília Valença Advocacia 

 Rod. Raposo Tavares, km 22 

The Square Open Mall - Bloco  C – Conj. 318 

 www.mariliavalença.com.br  |  (11) 4159-6736 | (11) 4777-9375

vivencie a música
Tocar um instrumento faz a vida mais harmoniosa. Traz 
benefícios para mente e espírito – ajuda a entrar em sintonia 
com nossas emoções. Pensando assim que a Notas em Casa 
oferece aulas de violão, canto, guitarra, piano/teclado, 
flauta, bateria, ukulele, violino, baixo e musicalização. 
Aulas individuais e em duplas. Para todas as idades. 
Professores atentos ao que os alunos têm vontade de tocar. 
As aulas podem ser na escola ou no local do aluno.

notas em Casa
Estrada do Capuava, 1700 – Granja Viana – Cotia/SP

Telefone: 4612-5633 / WhatsApp: 97477-8150
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

revival
Sucesso nos anos 1980 e 1990, o 
Trem da Alegria volta aos palcos 
com parte da formação original, 
a princípio para uma turnê co-
memorativa. Os dois primeiros 
integrantes do grupo, Luciano 
Nassyn e a granjeira Patrícia 
Marx, se apresentaram recente-
mente no Domingão do Faustão e 
anunciaram a novidade.

Com uma memória extraordinária sobre a antiga Cotia, dona 
Oscarlina Pedroso Victor morreu no início de março, aos 98 
anos. Uma das moradoras mais antigas da cidade, ela já permeou 
algumas páginas de nossa revista, contando um pouco sobre 
pessoas e momentos importantes de Cotia. Era viúva de Pedro de 
Moraes Victor Jr., com quem teve os filhos Pedrinho, Luizinho 
(in memoriam), Maria Lúcia, Cida, Joaquim e Maria de Lourdes.

deixou sAudAde

A família Lopes Fernandez 
cresceu, com a chegada do 
pequeno Felipe ao mundo. 
“Aumentamos em número e 
amor. Deixamos de ser três 
para sermos quatro. Não 
poderíamos estar mais 
felizes”, descreveu 
emocionada a mamãe Ana 
Lucia, em coro engrossado 
pelo papai Felipinho (Papa) 
e a irmã Ana Laura.

Chegou Ao 
mundo

troCArAm AliAnçAs
O rapper Projota e a atriz Tammy 
Contro oficializaram a união no 
civil. O cantor, que foi nossa capa 
em dezembro, escreveu sobre o 
enlace no Instagram e se declarou 
para a mulher. Já a cerimônia e a 
festa estão marcadas para maio. 
Felicidades ao casal!

de volta?
Em 2017, Moacyr Franco foi 
dispensado pelo SBT após 20 anos 
de emissora, e acabou fazendo 
algumas participações em programas 
e séries da Globo. Recentemente, no 
entanto, voltaram a surgir rumores de 
que o artista granjeiro poderia estar 
próximo de retornar ao canal de Silvio 
Santos, principalmente após compor 
o time de jurados do Shadow Brasil, 
atração do Programa Raul Gil.
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manipulação com qualidade
Cuidar da saúde requer dedicação e atenção. Não basta só adotar 
um estilo de vida favorável ao seu bem-estar, é preciso escolher 
bons profissionais e produtos. Há 20 anos no mercado, sendo dois 
na Granja Viana, a Farmácia Silícea oferece produtos naturais, 
veganos, homeopáticos, florais, fitoterápicos, medicamentos de uso 
interno e externo e hormônios. Tudo manipulado com qualidade 
e segurança, por profissionais capacitados. Consulte e descubra os 
benefícios do medicamento manipulado e por que é recomendado 
para quem busca alternativas de tratamentos feitos sob medida.

farmáCia silíCea
Estrada da Aldeia, 186 (km 22,5 da rodovia Raposo Tavares)

Contato: 4612-1838 / atendimento3@farmaciasilicea.com.br

inglês consciente
Que tal praticar inglês de um jeito criativo, em um dos espaços mais 
descolados da Granja Viana e  saboreando pizzas supersaudáveis 
e deliciosas? Todas as terças-feiras acontecem os Mindful Talks, 
que começam às 18h, mas sem hora para terminar porque uma 
conversa vai puxando outra, e outra ... Realizada pela Soul 
Mirror Language, é uma dessas raras oportunidades para os que 
procuram praticar o inglês, e por apenas R$ 20* por pessoa (comes 
e bebes à parte)! É só chegar e participar! “E aí, bora praticar o inglês 
consciente?”, convida o idealizador do encontro Adriano Rosa.

mindful talks: pratique o inglês ConsCiente!
Local: Pizzaria João do Grão (Vila da Mata) –  Av. São Camilo, 288

Mais informações em soulmirrorlanguage.com/mindful-talks

GRANJA VIANA
Av. São Camilo, 2500

2823-6300

ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 868

2858-3450

Av. Francisco Morato, 5000
2148-9350

BUTANTÃ

OSASCO
Rua Euclides da Cunha, 377

3133-5400

VILA SÃO FRANCISCO
R. Benedito S. Fernandes, 420

3689-5470

AQUI
TEM

+
anglo

V E S T I B U L A R E S

APROVAÇÃO

DE 500 APROVAÇÕES EM 2019
NAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO PAÍS

Festa dos aprovados 2019

Saiba mais em
estudenoanglo.com.br
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Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Dicas e roteiros 
especiais para curtir 
com toda família

Festival risadaria
Durante os fins de semana de abril, vai ter muito 
humor no Open Mall The Square. Serão 34 atra-
ções com programação para crianças e adultos 
e tudo gratuito.
Para os maiores de 14 anos, os destaques ficam por 
conta da irreverência de Victor Sarro, Cris Paiva 
(uma das maiores representantes femininas do 
humor nacional), Rogério Morgado (roteirista 
do Programa do Porchat), Bruno Motta, Oscar 
Filho e Mauricio Meirelles, além de nomes como 
Arianna Nutt, Lucas Moll, Cauê Marrom, Maloka, 
Tuca Graça, Ane Freitas, Rogério Vilela, Diogo 
Portugal, Igor Guimarães e Rominho Braga.
O festival termina com o espetáculo Música 
Divertida Brasileira, com participação de Rafael 
Cortez e Fabiano Cambota apresentando um 
espetáculo de música, interação com a plateia, 
improvisos e stand up comedy.
Entre as atrações infantis, além de espetáculos 
de mágica e palhaçadas de grandes trupes, des-
taque para Vem dançar com Nina, quadro do 
personagem de Marlei Cevada, e Yakko Sideratos, 
nacionalmente conhecido por dar vida a objetos 
inanimados.

serviço 
Festival Risadaria 
Quando: De 6 a 28 de abril. Aos sábados, 14h, 16h e 20h; aos domingos, 14h30 e 16h30 
Local: Palco do Open Mall The Square (rodovia Raposo Tavares, km 22) 
Mais informações em www.openmallthesquare.com.br

serviço 
British Week  - De 8 a 13 de abril - Gratuito 
Cultura Inglesa Granja Viana - Rua José Felix de Oliveira, 189 
Informações e inscrições: 4702-5408 / granjaviana@culturainglesasp.com.br

British Week
Para quem quer praticar o idioma de maneira divertida, a British 
Week, evento promovido pela Cultura Inglesa, vai trazer para a 
Granja Viana teatro, música, workshops, palestras e apresentações 
de mágica, tudo em inglês. Os eventos são gratuitos e abertos ao 
público, mas é preciso inscrever-se previamente.
programação
My Big Friend  (teatro), no dia 08/04, às 10h30
Why phone?  (teatro), no dia 08/04, às 18h
Pop Music Quis  (música), no dia 09/04, às 15h30
I Hate Hamlet  (teatro), no dia 09/04, às 20h
Oficina de Circo  (workshop), no dia 10/04, das 15h30 às 16h20
British Superheroes  (palestra), no dia 11/04, das 15h30 às 16h15
British Bands (música), no dia 11/04, às 19h40
It's a match  (teatro), no dia 12/04, às 17h45
Magic Tricks  (mágica), no dia 13/04, às 10h30
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história
Entre diversos documentos acerca dos 
certõens y mattos de Carapochuyba e de 
Tapiipisapé (Itapecerica), João Barcellos 
fala de um Brasil que acontece na região de 
Coacaya, hoje, Caucaia do Alto, distrito de 
Cotia. Em sua 3ª edição e ampliada, o livro 
Caucaia do Alto marca o local como região 
com fronteiras estabelecidas (117 km²) e mais 
de 65 mil habitantes que, entre comércio, 
pequena indústria, serviços técnicos e 
ainda uma agropecuária que convive com 
hortifloricultura, respira como cidade. 

show dela
Começa revelando os preparativos para o grande Show Dela. Porém, um acidente 
provocado distraidamente pela palhaça Manela faz com que o show, que já come-
çou, tenha que tomar outro rumo. Manela vai entretendo o público à sua maneira. 
E o erro se torna acerto. Para saber como termina a história, o espetáculo será 
apresentado no dia 18 de abril, às 15h e 20h, no Projeto Âncora (estrada municipal 
Walter Steurer, 1239). Gratuito.

altissonante!
O espetáculo circense Altissonan-
te!, primeiro solo da granjeira Lu 
Menin, aborda as várias facetas da 
vida de uma mulher e foi composto 
com pinceladas autobiográficas. E 
carregado de doses de humor. Lu se 
vale de paradas de mãos, acrobacias 
aéreas, canto e dança em um espetá-
culo enérgico-sonoro, apresentando 
uma figura feminina múltipla com 
seus sentimentos, afazeres, amores 
e vida profissional. De 4 a 7 de abril, 
no Teatro Sesc Pompeia (rua Clélia, 
93 – São Paulo/SP). De quinta a 
sábado, às 21h; domingo, às 18h.

como nos anos 80
Você sabia que, na Granja Viana, há uma rádio que só toca sucessos da década de 1980, 
além de ter uma ambientação que remete ao túnel do tempo? A Web Vintage Rádio 
surgiu da paixão que o comandante Rogério Pacileo Júnior nutre por rádio, desde que 
iniciou sua carreira como locutor na década de 1980. Em suas viagens pelo mundo, 
ele passou a adquirir equipamentos da época. O acervo cresceu e a rádio surgiu. 
“Temos versões exclusivas e remixadas das melhores e mais pedidas até hoje. Isso 
sem mencionar os jingles da época”, conta feliz e orgulhoso. Quer ouvir? Acesse pelo 
site webvintageradio.com ou aplicativo no Google Play/ App Store e prepare-se para 
reviver os bons tempos que marcaram os momentos especiais da sua vida.



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.

vivA lA vidA!
TExTO SObrE A MúSICA, QUE nOS EnCHE 

dE EMOçõES E FELICIdAdES

quem inventou a músiCa? Há controvérsias. Pitágoras, proeminente 
filósofo grego, teria descoberto as notas e os intervalos musicais. O Im-
pério Romano teria sido fundamental no desenvolvimento da música, 
com forte influência dos etruscos. No início, a música era impregnada de 
sentido ritualístico, como forma de comunicação com os deuses. Gosto 
da versão que liga a origem da palavra música às musas, divindades que 
inspiravam as ciências e as artes. Ou, sendo romântico, podemos atribuir 
às lindas mulheres, musas deslumbrantes, a fagulha inspiratória que botou 
fogo nos compositores. Seja qual for a origem ou quem for o criador dessa 
proeza, rendo aqui minhas singelas homenagens a esse cidadão. Eta cara 
porreta! Música é vida! Nascemos embalados pelo “lullaby” que é a forma 
como os americanos chamam as canções de ninar (não confundir com certo 
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presidiário de Curitiba) e morremos ao som 
de cânticos fúnebres. A música faz parte 
da história da humanidade, alegra nossas 
vidas e nos enche de emoções e felicidades. 
Nossa memória afetiva é fortemente ligada 
à música. Bastou ouvir “aquela” música que 
as lembranças povoam nossas mentes. É 
fonte de energia vitalidade e longevidade. 
Vejam alguns exemplos extraordinários 
de músicos que romperam a barreira da 
idade e continuam esbanjando saúde e 
alegria pelo mundo afora. Mick Jagger, 
Keith Richard e os demais componentes dos 
Stones já estão perto da faixa dos oitenta e 
continuam conquistando e contagiando os 
mais jovens com suas frenéticas apresen-
tações. No palco, pulam, cantam, dançam e 
requebram como se a idade não os afetasse 

e acredito que não os afeta mesmo, devido 
ao poder energético da música. Sir Paul 
McCartney, no alto dos seus 77 anos, veio 
pela sexta vez ao Brasil e faz turnês mundo 
afora ininterruptamente. Quem já viu 
suas apresentações ao vivo, sabe do que 
estou falando. São três horas de música 
da mais alta qualidade em vários tons, 
que exigem gargantas afiadíssimas, sem 
descanso e levando ao delírio, multidões. 
Músicas novas e inovadoras são lançadas 
em profusão, provando a capacidade 
criativa desses dinossauros. Rod Stewart, 
Phil Collins... a lista é grande, e no cenário 
nacional também temos nossos setentões 
na ativa, movidos pela energia que vem 
da música. As artes de uma forma geral 
são pródigas em dar vida a quem delas 

se alimenta. Como diz a letra de Arnaldo 
Antunes na sua canção,

Música para Ouvir:

“Música pra fazer sexo

Música para fazer sucesso

Música pra funeral

Música para pular carnaval

Música para esquecer de si

Música pra boi dormir

Música para tocar na parada

Música pra dar risada”

Quem dela se alimenta, reduz seu estresse, 
é mais saudável, mais feliz e quem toca um 
instrumento é mais bem-sucedido na vida. Tá 
bom ou quer mais? Só não exagera na altura 
do fone de ouvido, senão o bicho pega. E por 
falar em música vai aqui, talvez uma das mais 
antigas, em homenagem à nossa querida 
revista Circuito, que está comemorando 
19 aninhos de sucesso absoluto! Parabéns 
pra você, nesta data querida, muitas felici-
dades, muitos anos de vida! Minha sincera 
homenagem musical à equipe da Circuito!

nossa memória afetiva é 
fortemente ligada à música.
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#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

COnHECIdO COMO VHILS, 
ALExAndrE FArTO É UM dOS 

MAIOrES nOMES dA STrEET ArT 
dO MUndO.

alexandre farto, ConheCido como 
Vhils, nasceu em Lisboa, em 1987. Tinha 
apenas 10 anos quando se interessou pelo 
grafite. Passou a grafitar nas ruas aos 13 
anos. Começou em Portugal, depois por toda 
a Europa. Diz que o grafite lhe deu a base para 
decidir seu futuro profissional. Passou da 
lata de spray para o estêncil e, mais tarde, 
explorou outras ferramentas e processos. 
Começou a perceber que o grafite vive em 
um círculo fechado de pessoas, mas que na 
rua havia grande potencial de comunicação. 
Já cansado de pintar em paredes ilegais, 
passou para os pôsteres de publicidade. 

MiLenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

street Art
Pintava-os de branco e escavava as camadas 
de anúncios acumulados. Experimentou 
voltar às paredes e esculpi-las também. E 
foi assim que descobriu seu estilo único e 
conquistou o mundo.
Desde os 19 anos, vive em Londres, onde 
fez um curso de Belas-Artes na St. Martin’s 
School. Foi lá que começou a ser reconhecido e 
espalhou a sua street art de retratos anônimos 
em paredes danificadas e fachadas de casas 
abandonadas. Foi, então, convidado para 
expor no Cans Festival, evento organizado 
pelo Banksy, e a partir daí surgiram convites 
como a Lazarides Gallery, em Londres e a 
Studio Cromi, na Itália.
Normalmente é o próprio Alexandre que 
escolhe o lugar onde crava sua arte, mas 
também tem recebido convites para fazer 
intervenções em vários locais. O artista 
acredita que o processo de trabalho é mais 
importante do que o resultado final e, por 
isso, filma todas as etapas. “Um dos conceitos 

fundamentais que exploro reside no ato de 
destruição como força criativa, um conceito 
que trouxe do grafite – um processo de tra-
balho através da remoção, decomposição ou 
destruição ligado à sobreposição de camadas 
históricas e culturais que nos compõem. 
Acredito que, de forma simbólica, se remo-
vermos algumas dessas camadas, deixando 
outras expostas, podemos trazer às de cima 
algo daquilo que deixamos para trás.”
Neste seu processo, usa explosivos e martelos 
para esculpir e dar textura às paredes. Usa 
também produtos de limpeza, ácidos corro-
sivos e café juntamente com os tradicionais 
sprays, estêncil e tintas.
A convite da editora holandesa Lebowski, 
publicou o livro Vhils/Alexandre Farto 
Selected Works 2005-2010, uma compilação 
dos seus trabalhos em paredes e suportes 
como metal ou madeira. Hoje, conhecido 
em todo o mundo apenas como Vhils, seus 
retratos contrastam o novo com o antigo, de 



o artista tem 
usado a sua arte 

como plataforma 
para comentários 
políticos e sociais.
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PAISAGISMO SUSTENTÁVEL EM BUSCA 
DE UM MUNDO MELHOR! 

Entre os melhores da região! Grande variedade de 
plantas em projetos únicos, sempre feito com muito 

profi ssionalismo, comprometimento e qualidade!

QUANDO O AMBIENTE E 
O PAISAGISMO ESTÃO EM 

PERFEITA SINTONIA !

Rua Fernando Nobre, 1215 - Parque Rincão

45517533     94009429445517533     940094294

Últimas tendências em decoração 
pra deixar seus ambientes personalizados 

e ainda mais sofi sticados

QUE TAL CONSULTAR O BOM 
GOSTO E PREÇOS INCRÍVEIS DA 

DECASA FERNANDES?

PROCURANDO INSPIRAÇÃO 
PRA DECORAR SUA CASA?
PROCURANDO INSPIRAÇÃO 
PRA DECORAR SUA CASA?

Estrada São Fernando, 751 - Loja 34
Telefone: (11) 2680-3233

DECASA FERNANDES?

forma complexa e ambiciosa, mas também 
poética. Mais recentemente, o artista tem 
usado a sua arte como plataforma para 
comentários políticos e sociais. Uma de suas 
últimas obras intitulada Marielle, presente 
tem chamado bastante a atenção. 

vamos  oBservar 
Marielle Presente, 2018 
Escultura em parede
Lisboa, Portugal 
Vhils

No mês passado, completou-se um ano da 
execução de Marielle Franco e seu moto-
rista, Anderson Pedro Gomes. Enquanto 
o nome de Marielle estampa os jornais 
brasileiros em manchetes, em Lisboa as 
razões são outras – e lindas. Vhils, um 
dos maiores nomes da street art do mun-
do, esculpiu um painel em homenagem 
a ela no Miradouro Panorâmico do Mon-
santo. O projeto fez parte da campanha 
Brave, da Anistia Internacional, que tem 
como objetivo homenagear mulheres de-
fensoras dos direitos humanos. O lugar, 
que durante muito tempo ficou fechado, é 
agora uma atração e virou ponto turístico 
da capital.

Durante o festival, o mural, que poderá 
ser visitado depois, quando o Panorâmi-
co de Monsanto voltar a estar aberto ao 
público, vai ser acompanhado de um tra-
balho de vídeo, no qual se recupera o tra-
balho, entrevistas e arquivos de Marielle 
Franco. Assim, esperam chamar a aten-
ção para proteger seu legado. No Brasil 
de hoje, onde se vive uma situação muito 
tensa e se levanta uma série de questões 
sensíveis e preocupantes, Vhils destaca 
que “é importante haver estas pessoas 
que têm essa missão de chamar a atenção 
para muitos dos problemas no país”.
Marielle Franco, negra, lésbica, nascida 
num complexo de favelas no Rio de Janei-
ro e militante de esquerda do Partido So-
cialismo e Liberdade (PSOL), destacou-se 
por denunciar abusos das forças policiais 
nas favelas e pela defesa dos direitos hu-
manos. De acordo com o artista, a história 
da Marielle Franco sempre o tocou mui-
to. Quando tomou conhecimento de tudo 
que Marielle fez e defendeu, sua história 
tornou-se uma fonte de inspiração. Sua 
mensagem continua a inspirar pessoas 
em todo mundo, lembrando-nos que nun-

ca devemos desistir de lutar pela justiça. 
O artista também disse que o que mais o 
encantava é que ela não tomava partidos 
e era sempre a favor da conciliação e da 
paz.  Sua tese de mestrado foi dedicada a 
policiais que foram assassinados no Rio. 
Hoje, sabemos que eles mesmos, ex-poli-
ciais, a mataram. 
Vhils chega a comparar Marielle com ou-
tro defensor dos direitos humanos: “Ela 
me faz lembrar Nelson Mandela, porém 
numa versão feminina e no Brasil”. Isso 
mostra como Marielle virou semente, 
sim. E a pergunta que não se cala ainda é: 
Quem mandou matar Marielle?
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      No 
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   da Grelha

natural do peru, país conhecido gastro-
nomicamente pelo ceviche e outros pratos de 
pescados, o chef e açougueiro Renzo Garibaldi 
ganhou fama internacional pelo tratamento 
especial dado às carnes em seu Osso Carnicería 
& Salumeria, açougue e restaurante instalado 
na capital Lima. Hoje na 25ª posição do Latin 
America’s 50 Best Restaurants, Renzo iniciou 
sua trajetória no mundo das carnes em 2010, 
quando em uma viagem a São Francisco, nos 
Estados Unidos, descobriu o mundo da carniceria 
sustentável. Foi amor à primeira vista, ou melhor, 
ao primeiro corte, quando o chef participou de 
uma aula com o maestro carniceiro Ryan Farr. 
Desde então, Renzo não tirou mais a faca da 
mão e seguiu aperfeiçoando a nova paixão até 
transformá-la em habilidade. Sua especialidade é 
a maturação pelo processo chamado de dry-aged, 
ou seja, a seco e em temperatura controlada, o 
que garante uma carne mais macia e suculenta. 

A convite do empresário Alexandre Mora, de 
quem já é parceiro nos restaurantes paulistanos 
Cór e Ânima Mea, o chef peruano desembarcou 
na Granja Viana (lugar que adora, diga-se de 
passagem!) para assumir a churrasqueira do 
recém-inaugurado Carne. Aproveitamos sua 
estadia por aqui para conversar sobre a arte 
do churrasco, saber como reconhecer uma boa 
peça e pedir dicas para preparar um bom assado. 
De sorriso largo, proporcional aos seus mais de 
1,90 m de altura, e com seu inseparável boné, 
Renzo é uma figura adoravelmente carismática. 
Diz que o Brasil é um ótimo país para amantes 
de carne e, por acreditar na nossa criatividade, 
afirma que temos todos os elementos necessá-
rios para reinventar o churrasco e fazer algo 
totalmente novo e genuíno. Defende o uso das 
mãos no lugar dos talheres, por acreditar que, 
assim, nos conectamos mais com a comida. E 
faz questão de ressaltar que uma boa carne não 
precisa de muito mais do que sal, fogo e tempo.
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renzo por renzo. Quem é você? Como 
descreveria a si mesmo?
Eu sou Renzo Garibaldi, açougueiro e chef 
dos restaurantes Osso e Dondoh, em Lima, 
no Peru, além de consultor do Cór, do Ânima 
Mea e, agora, do Carne, na Granja Viana.  
Nasci no Peru e sou apaixonado por carnes 
desde que minha memória pode lembrar. 
Desde sempre busco entender as carnes, 
principalmente em sua interação com o 
fogo. Portanto, me descreveria como um 
açougueiro amante do fogo. (Risos.)

Como o churrasco entrou em sua vida?
As primeiras memórias que tenho de chur-
rascos são nas casas de amigos, observando 
como os pais deles manuseavam a grelha. 
Sempre procurava ficar em volta, tentando 
ajudar e aprender. Não demorou muito 
para que começassem a me convidar para 
assumir a churrasqueira, e, assim, descobri 
que amava fazer aquilo.

Quem são as pessoas que te inspiraram 
e ainda te inspiram?
Várias pessoas me inspiraram muito em 
diferentes aspectos da vida. Meu pai sempre 
foi uma grande inspiração, apoio e incentivo. 
Chefs peruanos como Gastón Acurio, do 
Astrid & Gastón, por exemplo, também são 
uma influência importante para mim, por 
terem criado restaurantes reconhecidos 
como embaixadas gastronômicas do Peru 
em todo o mundo. Dario Cecchini, da Antica 
Macelleria Cecchini, e Joshua Applestone, 
da Applestone Meat Company, são provavel-
mente minhas maiores referências como 
açougueiro, pois deram um novo sentido 
ao ofício, não só o tornando mais cool e sexy 
como, também, o mais sustentável possível. 

Como a produção e o comércio de 
carnes pode ser feito de maneira mais 
sustentável? Que ações você adota 
para que garantir a sustentabilidade 
do processo? 
Mantemos um relacionamento com os nossos 
fornecedores, nos informamos sobre o que 
eles fazem e como o fazem, nos envolvemos 
diretamente neste processo. Também nos 
preocupamos em usar o animal inteiro, 
todas as suas partes, respeitando o que cada 
corte pode oferecer de melhor, em vez de 
apenas transformar tudo em carne moída. 
Dessa forma, garantimos que precisaremos 
abater menos animais para satisfazer as 
necessidades do mercado por carne. 

Como funciona o processo de matura-
ção da carne que você adota?
Utilizo o processo de maturação a seco, 
conhecido como dry-aged, que mantém umi-
dade, temperatura e movimento do ar sob 
controle para criar um ambiente no qual a 
carne perca água e ative enzimas. O processo 
realça os sabores naturais e amacia a carne. 
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Qual técnica de preparo mais te agrada?
Eu gosto do fogo. Na verdade, amo o fogo! 
E onde há fumaça, há fogo. (Risos.) Atual-
mente, estou especialmente apaixonado 
pela fumaça. 

Tem preferência por algum tipo especí-
fico de corte ou animal? Qual e por quê?
Cortes e carnes de diferentes animais de-
pendem sempre de como serão preparados 
e consumidos. Gosto de carne bovina e 
suína acima de tudo, e de trabalhar com 
todas as partes do animal, aproveitando-o 

ao máximo. Cada parte mínima, cada corte, 
tem uma maneira mais adequada de preparo 
para que seu sabor seja realçado e possa 
nos oferecer uma experiência culinária 
única e incrível. 

É possível fazer uma excelente carne 
com cortes menos nobres ou de segun-
da? Como transformar uma carne de 
segunda em carne de primeira?
Não é possível transformar carne de segunda 
em carne de primeira, mas isso não quer 
dizer que não existam maneiras de extrair 

o melhor daquele corte. Você pode, por 
exemplo, salgar e defumar um brisket até 
que fique macio e suculento, mas jamais 
conseguirá fazer com que um corte “magro” 
vire um corte “gordo”. 

Como escolher uma boa peça de 
carne? Quais características devem 
ser observadas?
A melhor forma de escolher carne é con-
versando com o seu açougueiro. Pense: se 
você tiver uma dor de dente, irá procurar 
um dentista, certo? Então, se você quer 
comprar carne, procure um especialista 
também. Vá a um açougue, desenvolva uma 
relação de confiança com o açougueiro e, 
com certeza, ele cuidará bem de você. 

Qual o segredo para preparar bem a 
carne?
Escolha um bom corte, selecione o método 
certo de cozimento, tenha paciência, dê 
tempo à carne para que chegue ao ponto 
que você quer e não a cozinhe demais. Uma 
boa carne não precisa de muito mais do que 
sal, fogo e tempo.
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1. renzo com os filhos
2. Com a mãe
3. Chef de cozinha nutre uma 
grande paixão por animais 
4. renzo com o chef thomas 
troisgros em Bogotá, na Colômbia, 
durante o último Latin America’s 
50th Best restaurants 
5. Ao lado do chef de osaka, Ciro 
Watanabe, no Latin America’s 
50 Best restaurants 2016
6. Participando do programa 
global Mais Você
7. “Genial experiência”, descreveu 
renzo quando participou do 
Superchef Celebridades 2016, 
do Mais Você, comandado 
por Ana Maria Braga
8. No comando da grelha

os brasileiros são muito criativos  
e têm a carne, a madeira e os conhecimentos 

de serralheria necessários para 
reinventar o churrasco.

7

8

6



capa

Como saber que uma carne está no 
ponto ideal?
Esta é uma pergunta difícil! (Risos.) Com a 
experiência, você desenvolve diferentes 
técnicas, mas a mais fácil delas talvez seja 
enfiar a ponta da faca na carne por alguns 
segundos para medir a temperatura interna: 
para uma carne ao ponto, é preciso que a 
faca esteja morna, enquanto para uma 
carne malpassada, a temperatura deve 
estar mais para fria.
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em uma de suas entrevistas, você ensi-
na: não ponha carne gelada no braseiro. 
por quê? 
Carne é um músculo composto por fibras. 
Se estiver fria quando é colocada no fogo, 
se contrai. Portanto, precisamos que esteja 
o mais morna possível para que o resultado 
final seja uma carne mais macia e suculenta. 

poderia nos dar outras dicas para um 
churrasco excelente? Quais são as 
melhores técnicas de preparo?
Todas as técnicas são ótimas e é divertido 
dominar todas elas. Meu conselho é esco-
lher uma para dominar e, só, então, passar 
para a seguinte. Comece grelhando a carne, 
avance para a churrasqueira e, por fim, 
aprenda a defumação, processo que exige 
mais conhecimento, atenção e experiência. 

Qual a diferença no sabor de uma carne 
preparada no braseiro a lenha para uma 
preparada no carvão?
O carvão produz muito calor e alguma 
fumaça, proporcionando um sabor muito 
peculiar. Já a lenha empresta mais sabor 
à carne, mas produz um calor mais difícil 
de ser controlado. O ideal é começar com 
um braseiro de carvão e, aos poucos, ir 
misturando com lenha. 

Tem algum hábito brasileiro relativo 
a churrasco que chama a sua atenção 
pelo lado positivo ou negativo? 
O Brasil é um ótimo país para amantes de 
carne. Os brasileiros não só consomem 
muita carne como também têm acesso a um 
produto de excelente qualidade e a várias 
técnicas de preparo. Uma das minhas fa-
voritas daqui, por exemplo, são os espetos.

Qual seria uma heresia na churrascada 
ou no preparo de carnes em geral? 
Lutar contra a carne é um problema, assim 
com tentar usar molhos ou técnicas de 
preparo que se sobrepõe ao sabor da carne. 

das suas andanças pelo mundo, qual 
país acredita que tenha a melhor carne? 
A melhor carne que comi recentemente foi 
na Espanha. As vacas e os bois envelhecidos 

o brasil  
é um ótimo país para 

amantes de carne.  
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9.  renzo Garibaldi, Bianca Barbosa e 
David Hertz, na comemoração dos dois 
anos do refettorio Gastromotiva, um hub 
do Movimento Global da Gastronomia 
Social no coração do rio de Janeiro. 
10. Junto dos chefs peruanos Virgilio 
Martinez e Mitsuharu tsumura, 
participou de um bate-papo, na 
universidade Anhembi Morumbi, sobre 
a união entre os chefs como ingrediente 
de sucesso da gastronomia peruana. 
A conversa foi mediada por David 
Hertz, fundador do Gastromotiva
11. renzo no preparo de um 
tempero especial
12. Servindo uma carne única
13. Participando da primeira 
temporada de tá no Ponto!
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que o país consome são incríveis, com muita 
gordura e tecido conjuntivo. É uma verdadei-
ra arte o que eles fazem para envelhecê-los 
e cozinhá-los ao ponto perfeito. É minha 
carne preferida atualmente.

Como você vê esse crescimento do 
churrasco no Brasil?
Percebo que o churrasco é uma tendência 
no Brasil hoje. Acho interessante observar 
o que será feito depois que todas as técnicas 
básicas forem dominadas e, então, se comece 
a inovar. Os brasileiros são muito criativos 
e têm a carne, a madeira e os conhecimentos 
de serralheria necessários para reinventar 
o churrasco e fazer algo totalmente novo e 
genuíno em seu país. 

Você está desembarcando por aqui 
para assumir a grelha do Carne. Não é 
a sua primeira incursão em um restau-
rante brasileiro, certo? Como começou 
sua relação com o Brasil? A primeira 
vez que cozinhei no Brasil foi há alguns 
anos, a convite da minha grande amiga 
Alexandra Forbes. Naquela ocasião, tive a 
oportunidade de conhecer muitas pessoas 
bacanas e, assim, fui convidado a retornar 
algumas vezes para cozinhar em eventos 
privados e conhecer mais sobre a cultura 

brasileira. Foi assim que conheci Alexandre 
Mora, com quem decidi fazer algo mais 
consistente no Brasil. Começamos com o 
Cór, depois veio o Ânima Mea, e, agora, o 
Carne, nosso novo projeto. E um dos mais 
divertidos, que espero que vocês gostem 
e aproveitem. Também conheci a Granja 
Viana a convite do Alexandre, frequentando 
o antigo Cabaña del Asado. 

o que a população da Granja Viana pode 
esperar desta parceria com o Carne? 
Podem esperar carne, muita carne, da melhor 
qualidade, tanto para comer no restaurante 
quanto em casa. Isso é o mais legal: as pessoas 
vão poder levar nossos produtos para casa, 
compartilhar com a família e amigos. Um dos 
nossos principais objetivos é dar aos nossos 
clientes a oportunidade de serem mestres do 
churrasco dentro da própria casa, com uma 
ajudinha nossa. Teremos, por exemplo, alguns 
tipos de briskets, o rei das carnes defumadas, 
além de outros cortes surpreendentes. Mas 
vocês precisarão vir prová-los com a gente, 
não quero estragar a surpresa.

o que você diria que é o diferencial? 
o que faz do menu e da carne únicos?
Toda carne é única, seja para o bem ou 
para o mal. Eu diria que o que faz da nossa 
especial são as técnicas de maturação a 
seco, o cuidado que colocamos no preparo 
e o conhecimento que acumulamos ao 
longo de oito anos viajando pelo mundo, 
pesquisando e trabalhando com carnes.

Quais pratos você considera imperdíveis 
para os granjeiros saborearem?
Meu prato preferido é o brisket, mas não 
deixe de experimentas as BBQ Ribs (costelas), 
os hambúrgueres e tudo o mais que encher 
seus olhos ao ler o menu.

Você já conhecia a Granja Viana, né? 
Quais são suas impressões do bairro?
Eu adoro o bairro! É um lugar com clima 
muito familiar, em minha opinião, algo que 
gosto muito. Sinto que escolhemos um bom 
lar para nosso novo projeto e esperamos 
ser realmente parte da vizinhança muito 
em breve.

14. Nos bastidores do 
programa, com Diego Salazar
15. united States Meat, 
ou Estados unidos da 
Carne, é composto por 
Ariel Argomaniz (Amics, 
Buenos Aires, Argentina), 
Dario Cecchini (Antica 
Macelleria, Panzano, itália), 
Diego Pérez Sosa (uruguai), 
Jefferson rueda (Casa do 
Porco, São Paulo, Brasil) 
e renzo Garibaldi (osso 
Carnicería, Lima, Peru).
16. Churrascada em 
sua terra natal
17. Com o empresário 
Alexandre Mora, proprietário 
do antigo Cabaña del Asado 
que, após reformulação do 
conceito e assessoria de 
renzo Garibaldi, passou 
a se chamar Carne.
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CIRCUITO19 
anos

Sabemos o peso de registrar importantes momentos de nossa cidade.  
De conectar a comunidade para o bem comum. De valorizar identidade, cultura e 
arte da região. De prestar um jornalismo regional de qualidade. 
INFORMAR. IDENTIFICAR. REGISTRAR. FOMENTAR. CONECTAR.  
Esses verbos resumem nossos valores nestes 19 anos de atuação.
Para celebrar, convidamos amigos, parceiros e autoridades – que fazem parte 
dessa história – para participarem desta edição especial de aniversário 
registrando suas impressões em nossas páginas.

Morador da Granja Viana há mais de vinte e cinco 
anos, quando aqui tudo era bucólico, a Raposo de 

mão única sem trânsito carregado, muito menos a 
infraestrutura arquitetônica que temos hoje, telefone 

nem pensar, levei meses para conseguir transferir uma 
linha de São Paulo para a Granja. Saudosismos à parte, 

vamos falar da Circuito, essa revista que veio para 
revolucionar a comunicação na região. Tudo em um 

só exemplar: artigos relacionados ao cotidiano de cada 
cidadão, sempre voltada para os problemas de nossa 

comunidade e projetos como Selo Cidadão. Inovadora, 
sempre à frente, abraçou a campanha #oultimocanudo 
e o “Conexão & Emprego” para recrutamento e seleção 

de profissionais. São 19 anos fazendo acontecer.

luiz antônio Medina, diretor da Socom Alimentos

São quase duas décadas e a 
certeza de que a Circuito 
acompanhou momentos 
importantes da nossa cidade. 
É um canal de comunicação 
que tem meu respeito por 
fazer jornalismo sério e de 
atitude, sempre visando 
a informação imparcial 
para o leitor. Parabéns, 
pela caminhada. A história 
está apenas começando!
rogério FranCo, prefeito de Cotia

Alguns serviços em uma ci-
dade, principalmente aquelas 
que cultivam características 
culturais e bucólicas no seu 
dia a dia, tornam-se parte da 
história do lugar. Acredito que 
o Sacolão Saúde, que há 26 
anos atende a comunidade 
dentro do Mercado Municipal 
de Cotia é um desses pontos 
que remetem à nossa tradição. 
E, certamente, caminhando 
junto com a gente, está a re-
vista Circuito, que cumpre o 
importante papel de valorizar 
a nossa cultura, resgatando o 
passado, mas com visão para 
o futuro, sempre inovando e 
trazendo novos formatos de 
informação.
GlauCo akio Fujisaka
sócio proprietário do Sacolão Saúde

Informar.
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Como granjeiro, sou grande admirador da revista 
Circuito. Presto aqui meu respeito pelo seu 

compromisso com a comunidade local e pelos valores 
que permeiam suas matérias e projetos, tais como 

cidadania, informação, sustentabilidade e meio 
ambiente. Como membro do BNI Invictus, grupo de 

empresários que se reúnem com o foco em networking e 
ajuda mútua, temos muito que agradecer pela parceria 

e confiança depositada pela revista Circuito, a qual 
tem nos apoiado em nossas iniciativas, ajudando a 

fomentar a microeconomia da Granja Viana e região.

pablo rodrigo JaCinto, advogado. 
Coordenador de eventos do BNI Invictus

Nós, do Shopping Granja Vianna, 
gostaríamos de parabenizar a revista 
Circuito. Não só por ser uma grande 
parceira nossa – e uma parceria de muito 
sucesso, importante ressaltar –, mas 
também pelo conteúdo extremamente 
relevante e qualificado que traz para região. 
Temos um imenso prazer de acompanhar 
esse crescimento e desejamos ainda 
mais anos de muito sucesso pela frente.
Caroline serrão, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna

Nesses meus 16 anos de granjeiro, 
aprendi que a Granja Vianna é 
uma cidade com várias cidades 
dentro. Ela é, ao mesmo tempo, 
rica em diversidade, com tribos 
específicas, mas também com uma 
idiossincrasia que “cola” tudo isso, 
que dá coesão e identidade a quem 
escolheu essa região para viver, 
trabalhar e empreender. E a revista 
Circuito entende e espelha, como 
nenhum outro veículo, essa dua-
lidade com perfeição, em todas as 
suas nuances. Gabi, amiga querida, 
que venham os próximos 19 anos 
e que vocês continuem sendo essa 
parada obrigatória de leitura para 
todos nós que escolhemos a Granja 
como nossa casa!

eduardo Kina, CEO Alatur JTB 
e Invistia Fusões e Aquisições.

São anos de parceria e, para comemorar, segue o meu 
dePOEMEnto: aceito o rito de, nesses 19 anos, num escrito 
emocionado e bonito, dar como bendito e favorito esse, que 
circula em ciclos como a vida, Circuito! Obrigada por todo 
apoio ao nosso projeto e muitos anos de vida vindouros!
regina MaChado steurer, fundadora do Projeto Âncora

Identificar. 



Registrar.

Fomentar. 

As boas parcerias são aquelas que nos 
fortalecem e potencializam o que fazemos. A 
revista Circuito, ao longo dos seis anos que 
a Escola da Vila está na Granja Viana, tem 
sido essa boa parceria, que divulga ações, 

eventos, serviços e discussões importantes 
na região. E ainda promove campanhas 

anuais em torno de temas de extrema 
relevância para a comunidade, discutindo 

temas como sustentabilidade, desigualdade, 
empregabilidade, entre outros. No ano 

passado, fez um trabalho em torno de ações 
sustentáveis desenvolvidas pelas escolas 

da região, no qual tivemos oportunidade de 
participar. Esse tipo de campanha inspira e 

fortalece o espírito de coletividade, e o sentido 
de bem comum, que são tão importantes 

para gerar mudanças que melhorem o dia 
a dia das pessoas. Para a Escola da Vila, 
conta muito formar pessoas capazes de 
trilhar jornadas de vida significativas 

para o mundo, por isso valorizamos muito 
a participação nessas campanhas!

Marília Costa Dias,  
 diretora da Escola da Vila

O Open Mall The Square foi pioneiro na região ao se tornar um ponto de 
cultura de qualidade, atraindo famílias da Granja Viana para desfrutarem 

de boa música, variedade de gastronomia e serviços, em um espaço aberto e 
seguro. A revista Circuito tem sido nossa parceira regional exclusiva, desde 

que o empreendimento chegou ao bairro, ampliando a comunicação de nossos 
eventos e apoiando as programações culturais em todas as plataformas 

que oferece como mídia. O The Square sempre acreditou na valorização do 
nosso entorno e vislumbramos na revista Circuito esse mesmo conceito, 

seja através do seu jornalismo competente que foca notícias de interesses 
regionais, seja através de suas ações sustentáveis, como o projeto Selo Cidadão. 

Parabéns, revista Circuito, muitos anos de bons registros e sucesso!

Mariana sagio, gerente de marketing do Open Mall The Square

A cada aniversário, quem celebra 
somos nós, leitores e leitoras. A 
revista Circuito completa 19 anos 
de informação, credibilidade e foco 
no bem-estar da nossa comunidade. 
Conquistou o nosso respeito e 
confiança por ser um meio de 
comunicação feito por um jornalismo 
de muita qualidade, alinhado às ações 
de responsabilidade socioambiental, 
com fortes raízes na região e um olhar 
voltado para o futuro. Vida longa!
alex da Força, diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cotia, Osasco e Região

A Circuito é uma revista 
conceituada na cidade, prestando 
um serviço de grande valia para a 
população, mantendo-a informada 
do que está acontecendo ao 
redor, nas áreas social, política 
e tantas outras. Parabéns pelos 
19 anos de serviços! Tem papel 
fundamental na nossa sociedade.
Dr. Castor andrade, presidente 
da Câmara Municipal de Cotia
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Faço uso da revista Circuito em sala de aula nas 
rodas de leitura, rodas de conversa e leitura 
compartilhada. Utilizo para familiarizar os alunos 
com esse portador de textos, pois noto que esse tipo 
de mídia informativa está cada vez mais ausente 
no cotidiano deles, sendo também uma maneira de 
atualizá-los, sabendo mais sobre a região em que 
vivem e o seu entorno. Muitas vezes as crianças 
conseguem identificar outros continentes, mas não 
conhecem o seu redor. As atividades com a revista 
contribuem para a construção de argumentação 
e formulações de opiniões sobre fatos e 
acontecimentos, além de colaborar 
para o desenvolvimento 
do senso crítico.

shirlei Cristina de 
oliveira santa rosa, 
professora da EE Professor Adalberto 
Mecca Sampaio

Conectar.
A direção da Escola Senai “Ricardo Lerner” sente-
se honrada em poder manifestar sua opinião 
sobre a magnífica trajetória da revista Circuito 
nesses 19 anos em que manteve seu propósito 
em divulgar, nas suas edições, informações 
transparentes, reportagens interessantes e 
entrevistas consistentes, brindando seus leitores 
com notícias e reportagens de grande destaque.  
A revista Circuito tem acompanhado esta unidade 
do Senai-SP desde o início da construção, e não 
poderíamos deixar de parabenizar toda a equipe 
pelo excelente trabalho que desenvolveu em todos 
estes anos. Parabéns pelos 19 anos de sucesso!

alexssandro a. reginato, 
diretor da Escola Senai “Ricardo Lerner”

Nossa homenagem e reconhecimento 
à revista Circuito pela atuação social e 
informativa em nossa região ao longo 
desses 19 anos. É motivo de orgulho fazer 
parte dessa história, tanto como instituição 
parceira, representando o Senac Taboão da 
Serra, e como moradora da Granja Viana. 
Parabéns à direção e a toda equipe pela 
construção dessa trajetória de sucesso!
ana Cristina Celentano, 
gerente do Senac Taboão da Serra

A revista Circuito é parceira da Cultura 
Inglesa há anos, pois além de ser 

uma mídia muito importante para a 
região, é também um meio que nos 

conecta aos moradores. Gostaria de 
agradecer imensamente pela parceria 

e espero que possamos estreitar 
ainda mais nosso relacionamento.  

patriCia satiko inoue, 
gerente da Cultura Inglesa Granja Viana

A Revista Circuito tem um 
jornalismo fantástico e uma 

área de entretenimento 
e cultura maravilhosa, 

no qual prestigia artistas 
e a verdadeira cultura 

brasileira. Como morador 
da Granja Viana e um 

assíduo leitor da revista, 
digo que é um privilégio 
poder participar de mais 

um aniversário da Circuito 
e desejo muitos, muitos, 
muitos, muitos e muitos 
anos de vida. Parabéns 

pelo trabalho e obrigado 
por me deixar fazer 
parte dessa história.

léo Maia, cantor
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Cotia, 
163 anos
Para relembrar parte da memória da cidade, a revista Circuito resgatou 
causos e lendas do município. 

FanFarra de Cotia:  
45 anos de história 
Há 45 anos, a Fanfarra de Cotia, chamada de 
Fanfarra Regente Feijó, marcou gerações e 
fez história no município. Ela iniciou suas 
apresentações dentro da cidade, em eventos 
e desfiles. Depois, começou a participar de 
competições em todo o estado de São Paulo.
Edson Caetano, que começou como aluno 
e chegou à presidência da corporação co-
tiana de 2000 a 2002, disse que sua afini-
dade principal foi com o lado social que a 
fanfarra se compromete. Além disso, ele 
relembrou dos concursos, dos festivais e 
de diversos acontecimentos da época.
“Todo mundo vai se lembrar da fanfarra como uma coisa do passado. Tem 
um certo saudosismo. Quem participou, lembra de como era bom, das via-
gens, das pessoas que se conheceram e se casaram”, cita. Hoje a fanfarra 
está com suas atividades paralisadas devido à falta de interesse e investi-
mento. “Se houvesse continuidade, talvez, hoje, teríamos grupos novos.” 
Ele relembra que a última apresentação da fanfarra foi em 1992. “De re-
pente, a prefeitura resolveu não manter mais e acabou o convênio.”

a loira do Banheiro  
no Pedro Casemiro 
A lenda da loira do banheiro ganhou vida 
na Escola Estadual Pedro Casemiro Leite, 
em Cotia, na década de 1980. Ela foi vista 
no banheiro feminino por alunos do tur-
no da manhã da época. “Eu vi as meninas 
gritando ‘socorro, a loira do banheiro’. Eu 
e meus colegas achamos que tinha acon-
tecido alguma coisa, um estupro, sei lá. 
Mas realmente, a loira do banheiro es-
tava no banheiro. É brincadeira?”, relem-
bra Ronaldo Xavier, aluno da época.
Ele garante, com convicção, que viu a loi-
ra sair realmente do banheiro e, ainda, 
descreveu suas características: “Loira, 
mais ou menos 25 anos, vestido branco”. 
Após o curioso episódio, a loira nunca 
mais foi vista, porém, sua história ainda é 
lembrada. “Quando ela saiu do banheiro, 
virou à direita e sumiu. Ninguém mais 
a viu. Até hoje isso é comentado”, com-
plementa Ronaldo, que atualmente, por 
ironia do destino, trabalha no cemitério 
Jardim das Flores, em Cotia.    

as guerras de osCar ramos
Oscar Ramos participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e de par-
te da 2ª Guerra Mundial, já no seu final, em 1945. Por mais que o seu perfil 
fosse o de um homem violento, Ramos nunca matou ninguém, como lembra 
seu filho. “Ele dizia que atirava para cima, porque tinha dó de matar.” Mas 
os inimigos não tinham tanto dó assim. Oscar lembra que seu pai estava na 
trincheira com mais dois amigos. Um deles acabou sendo atingido com dois 
tiros na cabeça e morreu na hora. “Meu pai, neste dia, também levou um tiro 
de raspão no capacete”, conta.
Já na 2ª Guerra Mundial, seu campo de atuação era na fronteira para im-
pedir que inimigos entrassem no país. Oscar conta que seu pai e os outros 
soldados foram chamados, posteriormente, a irem à Itália para combater:
“Eles entraram no navio, aí veio a mensagem que a guerra havia acabado. Se 
ele tivesse ido, tinha morrido”. Oscar Ramos, ou Mocinho, como era chama-
do, chegou em Cotia em 1963 e morreu aos 89 anos. 
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o Padre dos milagres
Padre Miguel, conhecido tam-
bém como padre exorcista 
e milagreiro, ficou bastante 
famoso na região a partir da 
década de 1970. No sítio, lo-
calizado no km 37 da Raposo 
Tavares no sentido interior, padre Miguel realizou diversas curas em fiéis e também em 
não adeptos da religião católica. Certo dia, conta irmão Agraziato, integrante da Toca de 
Assis e um dos responsáveis pelo espaço hoje, padre Miguel, em suas visitas rotineiras a 
hospitais, foi até um quarto onde estava internado um pastor evangélico, entre a vida e 
a morte. Mesmo não sendo da vontade das pessoas que lá estavam, a convite do pastor, o 
padre adentrou o espaço e fez uma oração ao doente. Depois disso, relembra Agraziato, o 
pastor foi curado.  “Aí o pastor perguntou o que ele poderia fazer para retribuir aquilo que 
o padre tinha feito. O padre Miguel não queria nada. Mas o pastor ficou insistindo. Então, o 
padre disse que tinha um carro, mas que não dirigia. O padre falou que, quando ele pudesse 
levá-lo num lugar ou outro com o carro, ele agradeceria. Aí o pastor ficou como um motor-
ista particular dele. Ficaram amigos pelo resto da vida.”

dona maria, a Benzedeira  
O dom de benzer as pessoas despertou em Maria 
Leme Duarte, a dona Maria, aos 13 anos. Ela con-
ta à Circuito que começou esse trabalho espiritu-
al através de uma sobrinha. “Essa menina nasceu 
chorando e ficou chorando por uns três meses”, 
disse Maria. Ela passava todos os dias perto da casa 
de sua irmã para ir à venda. Sem saber mais o que 
fazer com sua filha, convidou Maria para entrar. 
“Eu entrei e fiquei olhando minha sobrinha chorar 
no chiqueirinho. De repente, ela abriu o olhinho e, 
ao me ver, sorriu. Quando ela sorriu, eu a peguei no 
colo, comecei a conversar e ela dormiu. Levei-a no 
chiqueirinho e coloquei uma fraldinha de pano em 
cima dela e fui embora. De noite, voltei à venda, e a 
menina não tinha acordado ainda. Só foi acordar no 
dia seguinte e não chorou mais do jeito que chora-
va”, relembra. Mas o tempo passou e Maria, que até 
então tinha guardado esse segredo, só começou a 
ser descoberta pelas pessoas depois de ter realizado 
outra cura. Ela já morava na região central de Cotia, 
onde está até hoje, e curou Ícaro, filho do professor 
Marcão, ex-secretário de Educação do município. A 
notícia se espalhou e Maria ficou conhecida como a 
benzedeira mais amorosa de Cotia. 

o homem que 
Consertava de tudo
Você já ouviu falar de alguém 
que consertava lâmpadas? E 
fogos de artifícios? Parece algo 
“maluco”, mas em Cotia, no 
início do século passado, um 
homem, conhecido como seu 
Nhonhô, tinha essas habilida-
des – pelo menos diziam que ele 
as tinha. 
Seu Nhonhô (Theodomiro de 
Castro Pedroso) nasceu em 
Cotia em 1890. Ele era doceiro, 
coveiro, comerciante e juiz de 
paz. Ele era apaixonado por 
música, tocava na igreja e can-
tava em latim. Mas seu Nhonhô 
ficou “famoso” na época não por 
suas vocações musicais, mas 
sim por consertar tudo, como 
é o caso da história da lâmpada, 
lembrada por seu neto, Cláudio 
Magalhães.
“Tinha queimado a lâmpada 
de alguém, aí ele pegou e disse 
que ia consertar. Foi ao merca-
do, comprou uma outra, só que 
como tinha entortado um pouco 
a chapinha que tem na lâmpada, 
ele levou a nova e a entornou 
também. Aí a pessoa acreditou 
e isso se espalhou pela cidade”, 
relembra Magalhães.
Daí em diante, os moradores de 
Cotia já não tinham mais dúvi-
das: quebrou, leva para o seu 
Nhonhô que ele arruma. 

curiosidades  
sobre o dia 
2 de abril
1992 – John Gotti, um dos 
principais chefes da máfia, é 
condenado à prisão perpétua 
pelo tribunal de Nova York. 
Gotti foi sentenciado, após 
ser denunciado por um 
ex-parceiro de crimes. A 
máfia acabou perdendo 
grande destaque na 
imprensa norte-americana 
com a prisão de Gotti. 
Coincidentemente, no mesmo 
dia em 1992, o mafioso é 
condenado a prisão perpétua 
por um tribunal de Nova York. 

1872 – Morre Samuel Morse, 
norte-americano inventor do 
código que leva seu nome.

1917 – Primeira Guerra 
Mundial: O Congresso dos 
Estados Unidos vota a favor 
da entrada do país na guerra 
junto às forças aliadas. 

1954 – Walt Disney 
anuncia a criação da 
Disneylândia, que seria 
construída na Califórnia, 
nos Estados Unidos.

1964 – Com a deposição 
de Jango, Ranieri 
Mazilli, presidente da 
Câmara, assume a 
Presidência do Brasil.

1982 – As tropas argentinas 
iniciam a ocupação das Ilhas 
Malvinas, que estavam sob 
domínio do Reino Unido. 

1990 – O ditador do 
Iraque, Saddam Hussein, 
ameaça dizimar metade 
da população de Israel em 
caso de ataques conjuntos 
com os Estados Unidos.

1991 – É criada, no Brasil, 
a CPI da Corrupção 
da Previdência.

2000 – Morre de câncer 
ósseo o mafioso italiano 
Tommaso Buscetta. Depois 
de ser preso no Brasil, 
em 1983, ele passou a 
colaborar com a justiça 
dos Estados Unidos.

ABriL
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Com 244,7 mil habitantes, Cotia é a 38ª ci-
dade mais populosa do estado de São Pau-
lo, de acordo com ranking do Instituto de 
Geografia e Estatística (IBGE), e a que mais 
cresce na região metropolitana. E é tam-
bém a cidade com maior área verde pre-
servada, pois abriga um dos patrimônios 
da Humanidade, a Reserva Florestal do 
Morro Grande, a maior reserva de Mata 
Atlântica na região metropolitana de São 
Paulo. 
E neste 2 de abril, a jovem senhora mãe de 
Vargem Grande Paulista e Itapevi, que já 
são independentes, completou 163 anos 
de emancipação. E tudo indica que não 
vai parar de crescer, ao menos em índice 
populacional. A média de crescimento 
da população de Cotia é superior ao na-
cional. Para se ter uma ideia, em 2018, o 
aumento foi de 2,92%. No mesmo período, 
a população do Brasil apresentou taxa de 
crescimento de 0,82%. Para este ano, a pro-
jeção da Fundação Seade é mais 2,14%. 
Em 2050, portanto daqui a 31 anos, o IBGE 

estima que a cidade deva atingir 331,9 mil 
habitantes. E terá, literalmente, envelhe-
cido, uma vez que a maioria da popula-
ção terá mais de 50 anos de acordo com a 
Fundação Seade. Serão 24.395 moradores 
com 50 a 54 anos e 24.350 com 75 anos ou 
mais. Hoje, o município tem a maioria das 
pessoas entre 20 e 34 anos. Mas será a fai-
xa de maiores de 65 anos a que mais deve 
aumentar, ou melhor, deve triplicar nos 
próximos 31 anos, segundo o Seade.
Com um Produto Interno Bruto (PIB) aci-
ma dos R$ 10 bilhões, orçamento de quase 
R$ 1 bilhão para 2019 e salário médio da 
população economicamente ativa de 3,3 
salários mínimos por mês, em 2016 figura-
va entre as 100 mais ricas do Brasil.
Apesar de um Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) alto (0,780), portanto aci-
ma da média nacional (o IDH do Brasil é 
0,759) e uma expectativa de vida de quase 
80 anos, a cidade ainda possui 4,7 mil pes-
soas que vivem abaixo da linha da pobre-
za. E apenas 49% dos imóveis estão ligados 

à rede de esgoto, dos quais apenas 43% é 
tratado. 
A cidade reduziu a taxa de mortalidade 
infantil em 2018, segundo levantamento 
da Fundação Seade. Caiu de 13,1 bebês 
mortos antes do primeiro ano de vida 
para cada grupo de mil nascidos, em 2017 
para 7,6 em 2018. E de acordo com dados 
de documento produzido pela prefeitura 
Cotia em Números, a cidade possui 1,39 
médico para cada mil habitantes, o que a 
coloca acima da média preconizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que é de um médico para cada mil ha-
bitantes. Contudo as questões de saúde 
ainda precisam de ajustes, uma vez que as 
reclamações sobre demora para marcar 
consultas e falta de especialidades ainda 
são grandes entre os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Quando o assunto é Educação, Cotia pos-
sui 140 escolas de Educação Infantil, Ensi-
nos Fundamental e Médio; juntas reúnem 
aproximadamente 51 mil estudantes, dos 

A cidade que mais 
cresce na região
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quais 30 mil na rede municipal, ou seja, aten-
didos pela Prefeitura em Educação Infantil e 
Fundamental. 
A Raposo Tavares, antes rodovia São Paulo-Pa-
raná, “homenageia”, desde 1954, o bandeiran-
te português Antonio Raposo Tavares, que 
fez parada na então Aldeia de Kuti, no século 
XVII, ao fazer o Caminho das Tropas ou Cami-
nho do Peabiru, que ligava a região da Vila de 
São Vicente aos atuais Paraná e Paraguai, para 
capturar e escravizar indígenas. E aqui cabe 
um parêntese: ora, um forasteiro que chega 
em nossas terras para capturar e escravizar 
índios, merece homenagens?  
A estrada literalmente divide em duas partes 
as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista 
e com o crescimento populacional acelerado 
conforme já mencionado, os veículos viraram 
os grandes protagonistas e vilões da estrada. E 
não é para menos, a frota de automóveis cresce 
praticamente no mesmo ritmo da população. 
Em janeiro deste ano, 3.076 novos veículos 
de passeio foram emplacados na cidade, um 
aumento de 3,5% em comparação a janeiro de 
2018. Não estão nesta conta as motos, os cami-

nhões e os utilitários.
Duplicação em 2006, recapeamento, melhorias 
na sinalização, nas alças de acesso, promessa 
de retorno no km 26, quarta faixa, pedágio, 
corredor de ônibus e até metrô... de tudo já foi 
feito e dito, mas nada conseguiu deter o fami-
gerado congestionamento diário na via por 
onde até 2017, segundo o último levantamento 
disponível no Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), chega a 183,8 mil veículos, dos 
quais 170 mil de passeio.
Mais recentemente, o governador João Dória se 
comprometeu em fazer um estudo junto a Cotia 
e outros municípios para resolver a questão. 
O fato é que sem solucionar o problema da Ra-
poso Tavares, a mobilidade fica toda compro-
metida na cidade. E por nisso, a revisão do Pla-
no Diretor prometida inicialmente para o fim 
de 2018 ainda não saiu do papel, ou melhor, da 
gaveta do prefeito Rogério Franco. Em entre-
vista recente à revista Circuito, o presidente 
da Câmara Castor Andrade (PSD) se compro-
meteu em se reunir com o prefeito e voltar a 
discutir o assunto para que este seja aprovado 
até o fim de 2020. 

163 anos, 163 oBras
Preparar a cidade para os próximos 20 anos. Esse foi o com-
promisso assumido pelo prefeito Rogério Franco (PSD) em 
seu primeiro discurso após a posse. “Disse que prepararia e 
estamos preparando”, disse Franco. “Colocamos a vida finan-
ceira da cidade em ordem, equilibramos as contas e os gas-
tos, pois é com planejamento que se coloca a cidade na rota 
do progresso. Com as contas em dia conseguimos investir e 
com planejamento podemos avançar.”
Entre os avanços a que se refere o prefeito na área da Saúde, 
a informatização das UBS, a implantação do prontuário ele-
trônico, a criação do Centro de Diagnóstico de Imagem com 
mamógrafo e raio X digital. Na área de Segurança, o desta-
que foi a implantação dos totens de videomonitoramento em 
vários pontos estratégicos da cidade. “Reformamos escolas, 
valorizamos os servidores, estamos melhorando a infra-
estrutura e a malha viária da cidade, some-se a isso muitas 
outras iniciativas deste governo que preparam a cidade para 
os próximos anos”, lembrou o prefeito. “Espero que daqui 20 
anos possamos ter uma cidade forte economicamente, com 
emprego, qualidade de vida e com vitalidade para investir 
nas prioridades para a população”, completou.
Perguntado sobre qual o desafio mais difícil para atingir sua 
meta, o chefe do executivo considera que estar à frente de 
uma administração pública é sempre um desafio. “Nada é 
fácil. Seja pela burocracia, seja pelas limitações financeiras. 
Estamos trabalhando muito para isso. Avançamos muito, 
mas temos muitas metas a atingir ainda neste mandato.”
Para celebrar os 163 anos da cidade, o prefeito disse que ele-
geu 163 ações e, segundo ele, 50 já estão em andamento. 

quem nasceu 
em 2 de abril
1901 – Chico 
Xavier, médium 

1966 – Supla, cantor, 
ator e apresentador 
de televisão. 

1971 – Edmundo, 
ex-futebolista 
e comentarista 
esportivo brasileiro.

1979 – Grafite, 
ex-futebolista brasileiro.

quem morreu 
em 2 de abril
1983 – Clara Nunes, 
cantora brasileira.

2005 – Papa João Paulo II 

outros 
municípios 
que também 
fazem 
aniversário 
em 2 de abril
Capão Bonito, São Paulo

Suzano, São Paulo

Jacarezinho, Paraná

Carlópolis, Paraná

Alumínio, São Paulo

Pacaembu, São Paulo

o que se 
comemora 
em 2 de abril 
Dia Mundial de 
Conscientização do 
Autismo – criado 
pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
em 18 de dezembro de 
2007, com o intuito de 
alertar as sociedades 
e governantes sobre 
esta doença, ajudando 
a derrubar preconceitos 
e esclarecer a todos.
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PUB 23

Café TeaTro fáBriCa

Rua Ushima Kira, 87   
  Pub23GranjaViana 

 4702-9802     97074-6856    

Av. São Camilo, 3500 – Granja Viana 
 97152-9173       

  cafeteatrofabrica

O melhor do entretenimento musical de 
toda a região, com bandas consagradas e 
pista de dança com DJ. Além de um 
SportBar com transmissões ao VIVO dos 
melhores torneios e jogos diversos como 
Mesa de Sinuca, Carteados, Dardos e 
Pinball. A única casa da região com Chopp 
Heineken, Amstel e IPA, além de cervejas 
especiais e drinks diferenciados!!!
Venha fazer sua festa de aniversário com a 
gente. Reservamos o mezanino para você.

O local ideal para eventos 
sociais, corporativos, 
culturais, workshops, 
treinamentos, palestras, aulas 
e cursos, entre outros. Amplo 
espaço com palco, sistema de 
luz e som, bar, cozinha, 
mezanino, cercado de área 
verde com estacionamento 
interno para 80 carros.
Oferecemos soluções 
completas para seu evento.

anjo DigiTal 
evenTos 
Decoração Casamento, 
Debutante, Aniversario Infantil, 
Formatura, Empresarial. Buffet 
- Coquetel, Jantar, Churrasco, 
Massa,  Finger Food, Mini 
Wedding, Coffee Break, Brunch. 
Locação de Material para 
Decoração e Buffet.

rokkon
Eventos com o melhor da 
gastronomia japonesa na 
sua casa, festa ou 
empresa. Conta também 
com espaço próprio e toda 
infraestrutura para deixar 
seu evento perfeito.

39 Trilha  
Do Pão

Encomenda para festas, 
eventos corporativos, 

coffee e comemorações. 
Sanduíches de metro,  

mini lanches, salgados, 
tortas, doces e bolos. 

Atendemos empresas.

Av. Nossa Senhora de Fátima 712 - Centro - Cotia  
Tel: 4616-2594  |  94466-7017  
www.anjodigital.weebly.com 
anjodigitalcotia@hotmail.com

Avenida São Camilo, 1181 – Loja 3  
Granja Viana – Cotia 

 11 4702-7600  
   rokkonsp       www.rokkon.com.br

Rodovia Raposo Tavares, km 39  
(sentido SP) – Cotia 

 11 11 4703-6149  
   39trilhadopao       www.39trilhadopao.com.br

Organizar um evento nem sempre é fácil.   
É preciso pensar em cada detalhe, mensurar, planejar 

e ter em mãos contatos de bons fornecedores. 
Pensando nisso, a revista Circuito organizou este guia 

para ajuda-lo a realizar um evento de sucesso!
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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

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS
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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

A n u n c i e  A q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6
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cirurgia plástica

ginecologia

44

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

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

4617 4610    9 6618 2626

CR
OS

P E
sta

b.:
 10

36
7

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

DRA BRUNA ALVES  Crosp:113700 • DRA THAÍS MENDES  Crosp :113742

odontologia

ODONTOLOGIA PARA BEBÊS - PREENCHIMENTO LABIAL
HARMONIZAÇÃO FACIAL - BOTOX - LENTES DE CONTATO - IMPLANTES

 9 91075986     9 95980088    mezzodonto.com.br

Dra. Ligia Mezzarane CRO 42186

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

CRO 15329



45

tratamento estético

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

vacinas

oftalmologia

 

Consultas e Exames Oftalmológicos

D
ire

to
r t

éc
ni

co
: D

r. 
Fá

bi
o 

de
 F

re
ita

s 
B

us
na

rd
o 

- C
R

M
: 8

15
66

DR. CARMO MANDIA JUNIOR - CRM: 19215

DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358

DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE  - CRM: 115576

Atendimento:

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

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

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

ortomolecular

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

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

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

nutrição

 (11) 9.8206-7813     crisf.nutri@gmail.com     crisferreira.nutricionista 

CRN-3: 37.122

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

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

u Tratamento de alergia alimentares u Exame de bioimpedância  
u Esquema alimentar individualizado u Nutrição estética

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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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

advocacia
Direito Empresarial - Direito Cível

Negociações Extrajudiciais -  Cobranças

 rodrigotorelliadvogados                   rodrigotorelliadvogados 

Rodovia Raposo Tavares, Km 22,85  -  Sala 107  -  Vianna Espaços Modulares

11 - 2690.095311               11 - 96323.5011             torelliadv.com.br  

fonoaudiologia

terapias complementares

 

16 anos na Granja Viana!

Medicina Integrativa • Acupuntura • Osteopatia • Hidroterapia • Relax Aquático
 Psicoterapia • Rebirthing • Terapia do Ser • Arteterapia • Hipnose 

Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

4702-4838       9 9174-8290 - www.espaçointegração.com.br 

curso
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gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

educação

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

coacHing

serviços

CUIDANDO DE QUEM AMAMOS
Higienização residencial
e eliminação de ácaros

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

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

Estrada Fernando Nobre 1180 - Jandira Golf

Mesas de jantar, colchões, 
cabeceiras, estofados, poltronas 

e decorações em geral!

AQUECEDOR SOLAR

Faça seu orçamento
4618-3956/ 4618-3701

9 7425-6974

Estrada Municipal Fernando Nobre, 1430

w w w. m a x p i s c i n a s . c o m . b r

Versatilidade e economia para o seu projeto!

E S PA Ç O  C O W O R K I N G

Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.

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

Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião

Auditório para eventos
Recepcionista

Ótima localização

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

casa e construção

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

serviços

academia 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

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

ANUNCIE 
AQUI 4702-3936

Pequenos 

Anúncios 
grAndes 
negócios

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

Oficinas de leitura  
para crianças e adolescentes.

Uma forma 
gostosa e criativa 

de incentivar a 
leitura.

Giselda 9 91373950   Luciene 9 91553100

♫

♫

♫

Passo rouPas
aos finais  
de semana

Niva   
3783-6361

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PORTARIA / RONDA / CONTROLE DE ACESSO
COPA E RECEPÇÃO
SíNDICO
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

jcf.empresa@gmail.com - (11) 930246712 
Via das Magnólias, 1000 – Jardim Colibri – Cotia/SP

PROFESSOR PARTICULAR
História, Sociologia e Filosofi a

Para alunos de 9º Fundamental ll à 3º Ensino Médio
Em domicílio - Butantã, Granja Viana, Cotia

LUCAS PADULA MIRANDA
       9.8303-0287       9.8303-0287



Tão meiguinho...
pauLa oLiveira

Quaresmeira feliz... 
MarGarete shiMada

A despedida do Sol!
adauto Matos

Ainda existe alegria na simplicidade. 
Josiane Gatti

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




