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Carreira
e Maternidade
Essas palavras combinam? A verdade é que o mercado de trabalho
segue não atrativo para quem quer ter filhos. Hoje, 48% das
mulheres são demitidas no retorno da licença-maternidade.
Esse número alarmante reduz a autoconfiança da mulher num
momento da vida que ela já está passando por muitas mudanças,
assumindo outras tantas responsabilidades na vida familiar.
É comum escutar histórias de pessoas que omitem os filhos em
entrevistas, temendo perder a oportunidade. E acerca desse tema
estão as perguntas que mais constrangem as profissionais, sejam
elas mães ou em “idade fértil”.
“O curioso é que todos no mercado de trabalho são mães ou filhos
de uma. Onde cabe tanto preconceito?”, comenta Dani Junco,
fundadora da rede de empreendedorismo materno B2Mamy. O
empreender ganha força a cada ano entre as mulheres, e é visto
como oportunidade de seguir trabalhando, gerando renda, e
cuidando dos filhos.
Para ampliar o debate sobre Carreira e Maternidade, convidamos
duas empreendedoras de Cotia para compartilhar suas experiências empregando e impactando mulheres. É o caso da Ana Luiza,
fundadora da Woman With Wings, empresa social 100% feminina
que vive o propósito de levar qualidade de vida para mulheres da
região, oferecendo um ambiente de empatia e sororidade entre
alunas e educadoras físicas.
Nós o convidamos a interagir com o Conexão & Emprego edição de
maio no nosso site para juntos refletirmos comportamentos e estratégias a fim de desmistificar a presença dos filhos no currículo.
Carreira e Maternidade devem sim caminhar juntas e em equilíbrio.
Vamos nessa?

Se você quiser brilhar na nossa
vitrine de talentos, saber
mais sobre vagas ou divulgar
oportunidades, acesse:
www.revistacircuito.com

Existe uma única
verdade: sua história
tem valor
Toda mulher pode ter ou não filhos, e caso escolha por tê-los,
não deve nunca ter que esconder ou omitir sua maternidade.
Se você é mãe, pare agora e lembre-se da profissional que você
era anos atrás. Quais habilidades a maternidade lhe trouxe?
Arriscamos três:
-

Agilidade na tomada de decisão

-

Gestão de conflitos

-

Gerenciamento de tempo

Você imaginava, antes de ser mãe, que conseguiria executar
tantas tarefas ao mesmo tempo? Seu reflexo e senso de
julgamento estão mais apurados? Consegue imprimir seus
valores na argumentação? Você se tornou mais empática
com a dificuldade do outro?
A gente precisaria do dobro de espaço que temos na revista
para continuar lhe provocando a entender que hoje você vive
sua melhor versão. Seja protagonista da sua história e não
permita que desmereçam todos os seus novos superpoderes!
Use eles a seu favor, se destaque e conquiste seu espaço!

Nivia Siqueira

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

Busca recolocação na área administrativa ou financeira,
mãe do Murilo.

“Nos últimos anos tenho me reinventado para manter ativa
no mercado. Tive experiências incríveis em diversas áreas,
que me ajudaram a ampliar meu perfil profissional.”

Celia Garcia

Busca recolocação na área administrativa,
mãe da Thais, Thaise e Sergio.

Elisa Assiz

Profissional de Recursos Humanos, mãe do Arthur

Moro em Cotia desde o nascimento do meu filho Arthur,
hoje com 6 anos. Desde então, estou fora do mercado de
trabalho formal. Do formal sim, porque eu nunca parei.
Para me integrar à cidade fui me envolvendo com grupos e
coletivos da região. Colaborei com pequenos empreendedores,
auxiliando a promover bazares e eventos, e também
contribuí com muitas recolocações no mercado, oferecendo
reestruturação de currículo, treinando para entrevistas etc.
O trabalho voluntário alimentou minha alma nos
últimos anos e me ajudou a fazer amigos. Sou grata
por todas as experiências que tive e fico contente em
relembrar as transformações que ajudei a provocar.
Hoje sinto uma grande vontade de voltar ao mercado,
me sinto mais madura, capaz e cheia de novas
habilidades para agregar ao ambiente corporativo.

“Nada me deixa mais feliz que saber que meu trabalho
colabora com as pessoas. Gosto de contato humano, desafios
e de resolver problemas que exigem jogo de cintura.”

Rosemeire Rocha

Busca recolocação como psicopedagoga,
mãe do Lucas e da Julia.

“Trabalhei muitos anos na educação como professora,
após mudanças no núcleo familiar, encontrei minha
paixão na Psicopedagogia e nas corridas de rua!”

Rafaela Druzian

Busca recolocação como analista financeiro ou RH,
mãe da Beatriz e do Bernardo.

“Gosto de atuar em ambientes de aprendizagem, que me desafiem. Sou comprometida, e busco
sempre surpreender nas minhas entregas.”

Vagas

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

Analista de
desenvolvimento
de software sênior

Garçom

Blau Farmacêutica

Nielsen

Repita

Auxiliar de
produção

Assistente de TI

Coordenador de
prevenção a fraudes

Técnico de
Segurança no
Trabalho

Cervejaria Mea Culpa

Chilli Beans

Banco CBSS

Cervejaria AMBEV

Comprador Pleno
Cotia/SP

Cotia/SP
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Faça parte do movimento Selo Cidadão.
Abrace essa causa!

Telefonista PCD
Notredame Intermédica
Taboão da Serra/SP

Realização:

Curadoria:

Apoio:

zap!

A arte
imita a vida
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Diretora

Gabriela Napolitano Alonso

Há cerca de dois anos, descobrimos que Walcyr Carrasco havia
adquirido uma casa na Granja Viana e começara um projeto de reforma do imóvel. Desde então, mantivemos contato com seus assessores
aguardando o momento em que o autor nos receberia em seu novo lar,
para uma entrevista exclusiva. Valeu a pena esperar por tão longos
24 meses e, igualmente, pudemos constatar que a reforma da casa do
autor ficou um deslumbre. Tudo ao seu tempo. Circuito tem orgulho de
trazer a todos nossos leitores o resultado desta confiança, que permite à
nossa equipe adentrar no refúgio de tamanha personalidade, trazendo
um pouco do seu estilo de vida e, ademais, reafirmando a identidade do
nosso bairro como um lugar especial para se viver.
Aos poucos fomos desvendando Walcyr Carrasco e conhecendo sua
intimidade. Mas no fundo, todos nós já o conhecíamos. Por quantas vezes
não sentamos no sofá, com ele? Nós, telespectadores, de um lado. Ele,
como autor de novelas consagradas, de outro. Agora, em maio, estreia
mais uma: A Dona do Pedaço. Deixa escapar uns detalhes da trama. Ri.
Mostra os livros. Fala de si. Da profissão. Questiona o jornalismo. Confira
essa magnífica e tão aguardada entrevista.
Por aqui, como em todos os meses, temos um rico conteúdo regional.
O promotor Ricardo Navarro recebeu nossa equipe para apresentar,
também com exclusividade, a nova equipe da Promotoria de Justiça de
Cotia, que frisou estar a serviço da população do município. A novela do
Ceagesp você também pode acompanhar nas páginas de Circuito, pois
registramos todos os capítulos deste possível desfecho há muitos anos.
Agora, parece que o Novo Ceasa, sob a batuta do governo do estado, vai
sair e Carapicuíba entra firme na disputa para abrigar o entreposto. É
aguardar para ver.
Ótima leitura!

Gabriela Napolitano Alonso

gabi@revistacircuito.com
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arte@revistacircuito.com
Redação
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Sem escola

Já tem oito anos que o meu filho, especial,
está na rede municipal, mas neste ano
não pode voltar a estudar pela falta
de auxiliar. No ano passado, na E.M.
do Engenho, ele teve uma professora
adjunta para acompanhá-lo.
Eliana Noronha

w

Circuito Os questionamentos de Eliana

Noronha foram encaminhados para a Secre-

whatsapp
circuito

taria Municipal de Educação, que informou

(11)9 9500
6086

reu devido às exonerações que resultaram na

que a falta desse profissional na escola ocordiminuição do quadro de funcionários para
atender à demanda municipal. Em nota, informou que haverá convocação de concurso
público para os cargos de agente escolar,
auxiliares de classe e professor de educa-

#suavoznacircuito

Obras na São Camilo

Muito tem sido discutido sobre as obras de recapeamento na av.
São Camilo (muito bem-vindas, por sinal!). O fato de ser uma via
tão importante está causando um verdadeiro colapso na Raposo
Tavares em horários fora do pico. Estive na reunião do Conseg
Granja Viana em que foi informada a alteração do horário das
obras (entre 10h e 16h), buscando minimizar os impactos. Mas isto
não está ocorrendo. Adicionalmente, há rumores de que o cachê
pago ao Luan Santana para o show do aniversário de Cotia foi de
R$ 100 mil. As pessoas estão fazendo um comparativo entre esse
gasto e a possível economia obtida com as obras durante o dia (à
noite seriam 30% mais caro, segundo o prefeito).

E-MAIL
circuito
revistacircuito@
revistacircuito.com

ção básica I. Afirmou também que todos
os professores da rede foram convidados a
participar da atribuição de substituição que
vem ocorrendo desde o primeiro dia do ano,
“entretanto, como essa atribuição é de livre
escolha, algumas vagas permaneceram em

f

facebook
circuito
facebook.
com/revistacircuito/

aberto”. Algumas semanas após termos recebido a carta da leitora, a situação foi resolvida e o aluno pode voltar a estudar.

No meio do caminho, buracos

toristas, além disso há placas indicando os locais de desvio. Em relação

A rua Américo Floriano de Toledo,
no Jardim Caiapiá, em Cotia, está cada
dia pior, com muitos buracos há mais
de três meses. Estão construindo um
empreendimento nesta via e o excesso
de caminhões circulando só piorou a
situação. Sem falar no esgoto de casas
acima que vai direito para o córrego. A
rua Martiniano Lemos Leite também
sofre com buracos.

ao serviço não ser executado no período noturno, informa que a obra está

Maria Lúcia Yoda

Marise Barbosa
Circuito Em relação às obras na avenida São Camilo, a Prefeitura de

Cotia informa que “os trabalhos seguem em ritmo acelerado para que o
prazo seja cumprido e mais de 50% da obra já está concluída”. Reconhece que os transtornos existem, mas “espera contar com a compreensão
de todos, uma vez que eles são passageiros e os benefícios da obra serão
duradouros”. Agentes de trânsito ficam no local para auxiliarem os mo-

sendo feita com recursos oriundos de convênio e os valores não preveem
o gasto adicional com a mão de obra à noite. A prefeitura encerra, com-

Circuito A reclamação da leitora foi enca-

pletando que “valores que investe em cultura, esporte, saúde, educação

minhada para a Prefeitura de Cotia e, alguns

e outras áreas são verbas destinadas para tais fins e já estão previstas na

dias depois, a equipe de Obras esteve no lo-

Lei Orçamentária Anual”.

cal e tapou os buracos.

Estrada Fernando Nobre, 1332 | Granja Viana | Cotia - SP
instituições beneficiadas:
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A arte em prol da vida

Em harmonia com o dinheiro

Entrevistamos o escultor Leandro Júnior e a
estilista e consultora de moda Malena Russo,
que estão juntos na campanha do Instituto Unidos Pela Vida, que ajuda pessoas portadoras de
fibrose cística. Conheça a história de cada um e
veja como a arte pode auxiliar na saúde.

A palavra economia, na maioria das vezes, causa certo desconforto. Como equilibrar as
contas, onde e como devo investir, entre outros questionamentos, muitas vezes sem uma resposta coerente, cercam a rotina
de muitos brasileiros. Para tirar essas e outras dúvidas, Circuito convidou o economista e
analista comportamental Aníbal Teixeira para uma live em
nossa redação. Ele lançou, este
ano, a primeira edição, pela editora Literare Books, de dois livros em um: Não Faça Birra,
Faça Economia e Transforme
Birra em Educação.

Canal Circuito
revistacircuito.com/arquivos/46489

Canal Circuito
revistacircuito.com/arquivos/46844

Li na circuito
O que bombou no
mês passado

Parabéns por manter
a revista Circuito por
232 edições circulando
e trazendo muitas e
muitas notícias de nossa
cidade Cotia. Lendo o
artigo “A cidade que
mais cresce na região”,
fiquei preocupada.
Se não houver mais
investimento na
rodovia ou a construção
de outra, vamos
ficar parados. Um
desperdício de tempo,
recursos e uma rápida
desvalorização dos
nossos imóveis. Aí
não vai adiantar a
cidade crescer.
Orlando Stabe

Parabéns à revista
Circuito pelo espaço
“Conexão & Emprego”.
Acredito ser uma
oportunidade para
empresas e profissionais
se ajudarem aqui na
região sem a necessidade
de transitar por São
Paulo e, assim, evitarem
desperdício de tempo
no trânsito. Espero, de
coração, que as empresas
façam uso desta
ferramenta em busca
de profissionais locais.
Nilva

Parabéns pelos
19 anos. Muita
luta, perseverança
e felicidades.

Quando trabalhei a
entrevista da Larissa
Manoela, uma aluna
questionou uma
informação e minha
surpresa foi ver que ela
escreveu para a revista
a fim de falar sobre isso.
Fiquei feliz, pois carta
de leitor faz parte do
currículo do 5º ano.
Shirlei Cristina de
Oliveira Santa Rosa

Em nome do
Pequeno Cotolengo,
agradecemos a presença
na inauguração da
residência inclusiva e na
divulgação para a região
de notícia tão importante.
Padre Claudinei

Alda Canto

Gostei muito da
matéria sobre o Hospital
Público Veterinário.

Muito obrigada,
equipe Circuito!
Surpreendente a atenção
de vocês. Sucesso!

Lauany Vieira Leite

Nivia Xavier

Sobre a barragem de
Cotia, acho que não
é verdade. Disseram
que na barragem
de Brumadinho foi
feita a inspeção e
olha no que deu...
Vitória Cristina
Jerônimo da Silva

Muito interessante
a publicação sobre
o Hospital Geral de
Carapicuíba, mas
seria bom se todos os
hospitais da cidade
tivessem que passar
por esse processo
de acreditação
de qualidade,
principalmente o
pronto-socorro infantil.
Assim, os moradores
de Carapicuíba não
teriam que ir a Osasco
ou Barueri para
levar seus filhos.
Nicolly Campos
de Flor

A mais alta tecnologia de
laser do mundo, agora na
Clínica Brunella.

O Fotona 4D, um dos tratamentos mais
procurados do laser Fotona, promove um
tratamento em 4 Dimensões, melhorando textura, qualidade da pele, contorno
facial mais definido com resultados duradouros e que melhoram ainda mais
com o passar do tempo!! Também neste
tratamento está incluída a técnica inside
-out que consiste em aplicar, nos lábios e
região intra-oral, para suavizar o “bigode
chinês”, dar mais volume aos lábios e melhorar as rugas em volta da boca
O laser Fotona também tem resultados
maravilhosos para acne ativa, cicatriz de
acne, olheiras, vasinhos, rosácea, além
de tratamentos corporais para estrias,
gordura localizada, flacidez, depilação e
onicomicoses!

◆

◆

◆

para o rejuvenescimento, com resultados
incríveis desde a primeira sessão
aumento de lábios, tratando
também o código de barras
depilação robótica com mínimo
de sessões e praticamente indolor

◆

celulite

◆

gordura localizada

◆

estrias e cicatrizes

◆

flacidez facial e corporal

The Square Open Mall - Bloco A - Sala 216
(11) 2898-9729
(11) 96644-8320

Acontece

por aqui

Nossa
região em
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Carapicuíba inaugura orquidário municipal
O Centro de Educação
para a Sustentabilidade
(CES) agora abriga um
Orquidário Municipal.
O local é colaborativo, as
orquídeas são resgatadas
do lixo e tratadas para que
voltem a florir. O morador
também pode levar sua
planta e ampliar o acervo.
CES Carapicuíba é um espaço público municipal
idealizado para disseminar boas ideias. É um
ponto de encontro para
promover oficinas, palestras e cursos ligados
a questões ambientais.

Serviço
CES Carapicuíba
Avenida São Camilo, 968
Telefone: 4164-2305

Aplicativo para
ajudar mulheres
vítimas de violência
O governo de São Paulo lançou
um aplicativo para que mulheres
vítimas de violência doméstica e
que estejam sob medida protetiva
(ordem judicial que proíbe a
aproximação do agressor) possam
pedir socorro quando estiverem
em situação de risco. Chamado de
SOS Mulher, a ferramenta permite que as vítimas peçam ajuda
apertando apenas um botão. A medida, segundo o governo, visa
agilizar e priorizar o atendimento dessas pessoas, deslocando as
equipes da Polícia Militar mais próximas ao local da ocorrência.

Energia solar e captação de água
em prédios públicos
Edificações públicas de Barueri deverão obedecer a critérios sustentáveis e apostar no uso de energia renovável.
A Lei 2.664 estabelece, preferencialmente, a instalação do
sistema de captação e armazenamento de energia solar
e de água de chuva nas construções de novos prédios
públicos na cidade. O objetivo é ampliar a autonomia
energética e contribuir para a sustentabilidade ambiental. O texto prevê ainda que o recurso economizado deve
ser investido em melhoria e qualidade das instalações e
equipamentos para prestação de serviço. A legislação
estabelece também que nos prédios existentes os sistemas
sustentáveis sejam implantados de forma oportuna, de
acordo com os processos de reformas. As intervenções
só não serão feitas em caso de inviabilidade técnica ou
financeira devidamente fundamentada

UMA EXPERIÊNCIA
GASTRONÔMICA ÚNICA

o Melhor

almoço
da Granja

Bife DE chorizo
dry aged 7 dias
[250g] +
Salada da casa
+ 2 guarnições
+ Sobremesa

R$ 53,50

Rua José Félix de Oliveira, 908 | Granja Viana | Cotia
( 4777-9111 |
/CARNERESTAURANTE
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Finalmente, o metrô?
A tão falada linha 22 Bordô do Metrô voltou a ser citada em documento vazado da Secretaria dos Transportes Metropolitanos
de São Paulo. Diferentemente de como foi divulgado anteriormente, a linha não chegaria mais até o centro de Cotia, mas sim
até a Granja Viana. O documento foi obtido pelo jornalista Ricardo
Meier, do site MetrôCPTM, porém foi negado pelo governo.
A linha 22, segundo o jornalista, sairá da Granja Viana e terminará na esquina das avenidas Rebouças e Faria Lima. Serão 13
estações espalhadas por 16,1 km de extensão, que deverão receber
um público estimado em 449 mil pessoas por dia. Ainda de acordo
com ele, a linha em questão começará a ser estudada a fundo
em 2021, mas terá as obras iniciadas em 2022 com entrega prevista para 2028.
Meier explica que a apresentação faria parte de um material

em que o secretário Alexandre Baldy deveria mostrar (ou mostrou) ao governador João Doria os cenários possíveis para expandir os serviços de transportes coletivos de responsabilidade
do estado. “Obviamente, os dados apresentados são uma coletânea
de estudos em estágios diferentes de execução. Há desde obras
em andamento, com recursos já obtidos, a planos genéricos cujo
horizonte é tão distante que seria ingênuo acreditar na sua
execução. Ainda assim, ela traça um panorama bastante interessante sobre como pensa a atual gestão.”
Já a Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que desconhece o relatório divulgado sobre investimentos da pasta.
Informou, em nota, que “projetos e obras da Secretaria estão
em fase de reconhecimento pela nova gestão para a definição
de prioridades”.

Corre Cotia Kids & Teens
Inscrições vão até 10 de maio

Organizado pela Women With Wings, com apoio do Colégio Rio Branco,
Decathlon e revista Circuito, o evento Corre Cotia será realizado no fim deste mês.
É uma corrida recreativa, com o objetivo de promover o esporte e a vivência ao ar
livre para crianças e adolescentes. Os participantes (jovens de 3 a 14 anos) correrão
distâncias específicas, que variam de 50 a 400 metros, conforme a idade.
Serviço
Corre Cotia Kids & Teens 2019
Data: 25 de maio, a partir das 8h
Local: Campo do Colégio Rio Branco – Unidade Granja Viana (rod. Raposo Tavares, 7200 – km 24)
Inscrições até 10 de maio pelo site gg.gg/corrida_teens
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Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado
O prefeito de Cotia, Rogério Franco, foi
eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de São Paulo (CDRMSP) ao lado do prefeito
da capital, Bruno Covas, eleito presidente.
O Conselho foi criado em 2011 e tem caráter
normativo e deliberativo, visando o desenvolvimento dos 39 municípios que integram

a RMSP - Região Metropolitana de São Paulo.
Após o resultado da eleição, Rogério Franco
afirmou que vai atuar ao lado de Covas em
busca da realização de projetos comuns aos
municípios.
Já Covas ressaltou os desafios e da importância
dos municípios trabalharem em conjunto. “Os
prefeitos e prefeitas sabem da dificuldade que
enfrentamos quando temos que trabalhar
com mais de um secretário na prefeitura.
Aqui, nossa dificuldade é maior, afinal, são 39
municípios dialogando e se articulando com
o governo do estado, mas o desafio precisa
ser vencido, pois temos problemas que não
serão resolvidos, se não trabalharmos de
forma metropolitana”, destacou.
Na mesma manhã, os prefeitos votaram e
aprovaram o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI). O PDUI norteia
os municípios na adoção de políticas públicas relacionadas às Funções Públicas de
Interesse Comum (FPIC) em diversas áreas,
como mobilidade, transporte, meio ambiente,
saneamento básico, entre outras.

Referência em Banco
de Leite Humano

O Hospital Regional de Cotia
já recebeu diversas vezes o
'selo ouro’, como reconhecimento na qualidade do
trabalho que exerce no Banco
de Leite Humano. Até março
deste ano, já foram 101
doadoras de leite materno que
beneficiou 116 bebês. Isso sem
contar os 912 atendimentos
individuais feitos no hospital
e as 114 visitas domiciliar. Ao
todo, 5,8 mil recém-nascidos já
receberam o leite de quase 4
mil doadoras
Canal Circuito
Nossa equipe foi até o Banco de
Leite Humano do Hospital de
Cotia. Confira na reportagem:
revistacircuito.com/arquivos/46716

Contaminada ou potável?
Levantamento elaborado pela Repórter Brasil, Agência Pública e a organização suíça Public Eye apontou que 504 municípios de São Paulo têm na água um coquetel composto por 27
agrotóxicos. Destes, 16 são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas.
Cotia, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Embu das Artes, Osasco, Vargem Grande Paulista e Ibiúna estão nesta lista. Na água
potável que sai das torneiras de Cotia, por exemplo, de acordo
com o levantamento, há 11 tipos de agrotóxicos considerados
acima do limite seguro na União Europeia.
O monitoramento é feito pelas próprias companhias de
água, no caso de Cotia e região, pela Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo). “A água fornecida não está contaminada”, garantiu em nota a Companhia,. “A
legislação brasileira, do Ministério da Saúde, estabelece parâmetros seguros de substâncias encontradas na água conforme
definições da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para
controlar isso, são realizados 90 tipos de testes e mais de 90
mil análises mensais que aferem turbidez, cor, cloro, coliformes
totais, metais, agrotóxicos, dentre outros. Os relatórios de qualidade da água são enviados mensalmente ao Ministério da
Saúde e também são disponibilizados às Vigilâncias

Sanitárias dos municípios. Além disso, os clientes podem conhecer esses resultados na conta de água ou pelo site da Sabesp”, fez questão de ressaltar.
Questionada, a Prefeitura de Cotia endossa o que foi dito:
“Semestralmente é entregue na Vigilância Sanitária os relatórios de todos os parâmetros da legislação e os resultados estão
de acordo com o preconizado por tal legislação”.
Canal Circuito
Leia matéria na íntegra: revistacircuito.com/arquivos/46820

Cantinho da Leitura
Um grupo de alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia criou um
projeto educacional em prol da comunidade do Jardim Nova Cotia, bairro
carente do município. Chamada de “Cantinho da Leitura”, a ideia consiste na
revitalização do espaço, que pertence a Associação Amigos de Bairro, criando
uma biblioteca infantojuvenil e desenvolvendo outros projetos.
O objetivo, segundo os organizadores, é fazer com que o ambiente se torne
acolhedor e atrativo para as crianças da região, estimulando a busca pela
leitura e o aprendizado. Para ser concretizado, o projeto necessita agora de
doações financeiras. “Estamos contando com o apoio de amigos, empresas e
voluntários para execução de manutenção predial, reforma e organização do
espaço”, diz o grupo, que pede também doações de materiais escolares, além
de lâmpadas e paletes para a montagem de estantes dos livros.
Serviço
Se quiser colaborar com o projeto, entre
em contato com Kauê Henrique via
WhatsApp 9 7530-0732 ou por e-mail
kauehenrique.silvaa@gmail.com
Canal Circuito
Leia matéria na íntegra:
revistacircuito.com/arquivos/46898

Arrecadação
de óleo usado
Em 2019, a rede municipal de ensino de Carapicuíba segue com a participação na campanha
“Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola”.
As unidades escolares permanecem como ponto
de coleta e toda a comunidade próxima das
Emeis e Emefs podem continuar entregando
o óleo usado. A arrecadou mais de 5.400 litros
de óleo usado só no segundo semestre de 2018.

Manifestação pelo Parque
Jequitibá
No Dia Mundial da Biodiversidade, moradores
programam uma manifestação em prol da abertura
do Parque Jequitibá (ex-Parque Tizzo). “Por amor
ao primeiro grande fragmento de Mata Atlântica
a enfrentar a ilha de calor da Grande São Paulo”,
defendem os organizadores.
Serviço
Local: Dia 22 de maio, às 9h30
Local: esquina das ruas Savério Quadrio com Emil Bohn,
no Parque Ipê (próximo à Vila Olimpica Mario Covas)
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Carapicuíba pode ser
a nova casa do Ceagesp
Tudo indica que desta vez a “novela” Ceagesp, que se arrasta
há vários anos e já teve muitos capítulos e personagens, deve
chegar ao fim. Se todos serão felizes para sempre, só o tempo dirá.
O mais recente capítulo apresentou a reunião do governador
João Doria com o presidente Jair Bolsonaro. O cenário escolhido
foi Brasília onde ficou definido que a Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) será transferida da
União para o governo de São Paulo e mudará de endereço até o
fim de 2020. A obra está estimada em R$ 1,9 bilhão.
“Até o final do ano que vem, ele estará em um novo endereço, em
uma área seis vezes maior que a área que hoje ocupa. Com isso,
vamos ter mais permissionários, uma condição melhor física e
operacional. Este novo local será próximo a uma rodovia, o que
permitirá uma ligação mais rápida e eficiente com o Porto de
Santos e com as demais rodovias federais e estaduais”, disse Doria.
Mas até chegar a essa conclusão, muitas foram as discussões sobre
um novo local para abrigar o entreposto. Uma dessas opções foi o
Parque Tizo, às margens do Rodoanel, na região do km 21, nos limites
entre São Paulo, Osasco e Cotia, o que não ocorreu devido ação do
Ministério Público em 2002, que pediu a preservação da área de
Mata Atlântica. O parque em questão virou um grande “dramalhão
mexicano” e, embora tenha sido “inaugurado” oficialmente pelo
então governador Geraldo Alckmin, nunca saiu do papel, o que
não deve ser o caso do projeto Ceagesp.
Durante reunião com prefeitos da chamada região do Cioeste,
que reúne dez municípios, entre os quais Cotia e Carapicuíba, o
governo do estado apresentou um resumo dos quatro estudos
para a concessão à iniciativa privada. As propostas fazem parte
de estudos mais amplos, apresentados por três consórcios e uma
empresa, em resposta ao chamamento público realizado pelo
estado para subsidiar a elaboração do edital de concessão para

implantação, operação e manutenção do Novo Centro de Abastecimento Alimentar em São Paulo.
No atual local do Centro será implantado o Centro Internacional de
Tecnologia e Inovação (Citi), também em parceria com a iniciativa
privada. “Será o Vale do Silício de São Paulo, com 650 mil metros
quadrados de área dedicada à tecnologia”, explicou o governador,
que já batizou o local de “Novo Ceasa”.
O novo espaço será viabilizado por meio de recursos privados,
anunciou o governo do estado. O futuro endereço não foi anunciado ainda para evitar especulação imobiliária. Mas tudo indica
que pode ser Carapicuíba, mais precisamente a região da Lagoa.
“A nova sede aumentaria o fluxo de veículos na região, mas seria
de suma importância para a cidade abrigar o Ceagesp, pois gerará
milhares de empregos e ajudará no aumento de arrecadação para
o município”, disse em nota a Prefeitura de Carapicuíba.

Sugestões recebidas
1) Companhia Paulista de Desenvolvimento (CPD):
terreno de 2 milhões de m² na avenida Raimundo
Pereira de Guimarães. A proposta é operar
com área construída de 482 mil de m².
2) Ideal Partners: imóvel em Santana do Parnaíba com
4 milhões de m² e sugestão de operar com área
construída de 1 milhão de m². O acesso é pelo Rodoanel
Oeste e rodovias Castello Branco e Anhanguera.
3) Fral: terreno na Lagoa de Carapicuíba, com acesso
pelo Rodoanel Oeste, com 1,9 milhão de m² no
total e área construída sugerida de 864 mil m².
4) Nesp: área com 4 milhões de m² no km 26 da
Rodovia dos Bandeirantes, com acesso pelo Rodoanel
Oeste. A área construída não foi especificada.

17

Por que Carapicuíba?

Tendo em vista a maior possibilidade de que o entreposto seja instalado
em Carapicuíba, a redação de Circuito entrou em contato com a Frau,
consultoria responsável pelo projeto na área da Lagoa, que possui
cerca de 1,2 milhão de metros quadrados, podendo chegar a 2 milhões
em uma possível expansão futura. O projeto contempla um centro
administrativo, shopping center, hotel e centro de eventos.
De acordo com a incorporadora, a área possui a melhor solução
logística por ser a única que contempla os três modais: rodoviário,
ferroviário e hidroviário. Esta característica permite que as cargas
sejam transportadas sem sobrecarregar um único modal.
“A Lagoa foi escolhida por estar localizada em um ponto estratégico, pela
proximidade com a cidade de São Paulo e rodovias que ligam todo o Brasil. Sua
vocação para se tornar um entreposto logístico já consta do parecer 004 da
Cetesb, que prevê um centro logístico no local”, declarou, em nota, a consultoria.
Sendo o projeto e o local aprovados, o que deve ocorrer ainda este ano
de acordo com o governador João Doria, a obra deve prosseguir em ritmo
acelerado, segundo a Frau Consultoria, pois o processo de aterramento e
terraplanagem atual já está sendo realizado, visando um entreposto futuro.
“Além disso, por já ser uma área/projeto de recuperação ambiental,
não há a necessidade de qualquer supressão de mata ou corpo
hídrico. Não obstante, as análises de solo e água são realizadas
regularmente, portanto os Estudos de Impacto Ambiental já possuem
um arcabouço de dados importante para dar tal celeridade.”

Empregos
De acordo com o projeto, com
a instalação do entreposto na
cidade, além da manutenção
dos empregos atuais (estimase que cerca de 6,5 mil
dos 15 mil empregados do
entreposto atuais sejam de
Osasco e Carapicuíba), a
criação de pelo menos mais
10 mil postos de trabalho,
uma vez que a previsão
de dobrar a quantidade de
empresas voltadas para o
abastecimento faria com que
novas vagas fossem abertas.

Relembrando
Nossa edição de, exatamente,
um ano atrás trazia um resumo
das quatro propostas para o
Novo Centro de Abastecimento
Alimentar (Novo Ceasa).

“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 positivamente sua vida”

TERAPIAS OFERECIDAS

Fitoenergética®:

Ana Mariano
(CREA - SP 5062111539 - CRT 51260)

Terapias Complementares e Integrativas

Radiestesia:

cura das doenças por meio ciência que tem como
da energia das plantas.
objetivo detectar
vibrações que estão
Reiki:
presentes ao nosso redor.
técnica de harmonização
e equilíbrio pelo toque e
Técnicas
complementares:
imposição das mãos.
cromoterapia, florais,
Barras de access
auriculoterapia
®
consciousness :
e Cristais.
processo quântico, feito
a partir de toques suaves Personal yoga:
em 32 pontos energéticos direcionado, como prática
em torno da cabeça
integrativa e meditação.

Open Mall The Square – Bloco F – Sala 314

94236-6671
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5,8

milhões

Novo plano de ação
propõe melhorias em casas
bandeiristas de Cotia
Um planejamento integrado entre a Prefeitura de
Cotia, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) vai
dar nova vida aos sítios do Mandu e Padre Inácio. Ambos
tombados como patrimônios históricos da cidade, os locais
vão se tornar, de fato, pontos turísticos na região.
“Hoje as casas não contam com uma exposição que esclareça ao visitante a importância e a história dos monumentos.
As casas, em si, encantam pelo cenário onde elas estão, pela
arquitetura e beleza, mas o visitante pode aproveitar muito
mais que isso”, explicou Raquel da Costa Nery, arquiteta e
representante do Iphan.
O secretário de Turismo da cidade, José Genival dos Santos,
adiantou que já solicitou a contratação de uma empresa, via
licitação, para a reforma completa dos banheiros do sítio do
Padre Inácio, os quais, segundo ele, estão sem condições de
uso. Além das emendas, os recursos para as casas poderão
ser aplicados com verba do município.
Mandu Mandou Bem – Treze alunos do curso de Gestão
Empresarial da Faculdade de Tecnologia de Cotia (Fatec)
planejam para o dia 15 de junho uma atividade com exposição de fotos e documentários sobre o Sítio do Mandu. A
atividade, que vai acontecer no próprio local, faz parte do
projeto “Mandu Mandou Bem”, que está sendo desenvolvido
por eles.
Canal Circuito
Leia matéria na íntegra
revistacircuito.com/arquivos/46087

O governo de São
Paulo, por meio do
Fundo Estadual da
Assistência Social
(Feas), repassou R$ 5,8
milhões para os
municípios da região. O
dinheiro deve ser
investido nos serviços
socioassistenciais de
acolhimento e proteção
às crianças, jovens e
idosos em situação de
vulnerabilidade social.
A maior fatia foi para
Osasco, que recebeu
R$ 1,6 milhão. Já
Carapicuíba recebeu a
segunda maior parte,
R$ 1,2 milhão, o mesmo
valor que, somado, foi
repassado aos
municípios de Barueri e
Cotia juntos (R$ 623,5
mil e R$ 628,6 mil).
Itapevi recebeu R$
866,2 mil, Jandira R$
261,3 mil, Santana de
Parnaíba R$ 382,6 mil
e Vargem Grande
Paulista R$ 101,8 mil.

Citronela
contra a dengue
A cidade de Carapicuíba
poderá ter em breve o plantio
de Citronela como forma de
combater o mosquito da
dengue. A Câmara Municipal
aprovou projeto de lei que
prevê o incentivo da planta
como método natural contra o
Aedes aegypti, mosquito
transmissor da doença.
Pesquisas apontam que cada
muda de Citronela cobre como
repelente uma área de 50
metros quadrados.
De acordo com o texto, a
prefeitura poderá firmar
parcerias com a iniciativa
privada para a aquisição de
mudas para doação, bem como
a realização de mutirões para o
plantio dessas plantas nas
margens dos rios, riachos,
canteiros de avenidas e demais
áreas públicas.
O projeto também prevê o
plantio de crotalárias, que
atraem as libélulas, predadoras
naturais do mosquito
transmissor da doença.

Menor taxa de desemprego
As cidades de Barueri, Osasco, Itapevi, Jandira e Carapicuíba estão entre as
que têm a menor taxa de desemprego da Grande São Paulo. Na lista também
estão os municípios de Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. A
pesquisa foi realizada pela Fundação Seade referente ao ano de 2018.
Esses municípios registraram apenas 15% de desempregados no ano
passado. O motivo, segundo o Seade, são as empresas de tecnologia que se
instalaram no local – cerca de 25% do país, de acordo com uma pesquisa
feita pelo consórcio de prefeituras da região.
Ainda de acordo com a pesquisa, as principais empresas e a maioria dos
empregos concentram-se nas cidades de Osasco, Barueri e Itapevi. As
duas primeiras se transformaram em grandes polos tecnológicos,
enquanto em Itapevi prevalece a indústria, principalmente,
farmacêutica.
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Menor número de vítimas fatais
A CCR ViaOeste registrou 32 mortes no Sistema Castello-Raposo em 2018, o menor número desde que assumiu a gestão do
trecho, em 1998. A redução é de 68% desde 1999, o primeiro ano
completo de concessão, quando foram registradas 101 fatalidades.
Na mesma base de comparação, o número de acidentes caiu 36%,
de 4.606, em 1999, para 2.937, em 2018. Neste período, o tráfego
cresceu cerca de 60% nas rodovias.

3º Jantar de Negócios do BNI Invictus

Mais uma importante conquista da Escola de Futebol do São
Paulo da Granja Viana. Desta vez, a equipe sub-11, dirigida pelo
técnico Rafael Oliveira, foi até Portugal e foi vice-campeã do torneio
internacional Ibercup, nas cidades de Cascais e Lisboa. Os jogos
aconteceram entre os dias 14 e 19 de abril. Os meninos chegaram
invictos à final, mas perderam para o Getafe, da primeira divisão
da Espanha. No ano passado, as equipes sub-10 e sub-12 foram
campeãs da Taça de Futebol de Barcelona, na Espanha.

I N V IC T U S

O BNI Invictus, grupo de empresários da Granja Viana
e região, vai promover neste mês seu terceiro Jantar
de Negócios, com o objetivo de conectar empresas e
fomentar negócios locais. O evento, que acontecerá
no Restaurante Félix Bistrot, acompanhado de um
bom vinho, foi idealizado para que cada empresa
participante possa ser apresentada ao público de,
aproximadamente, 100 empresários, divulgando
assim seus produtos e serviços.
A iniciativa propõe impulsionar a microeconomia
local, de forma que as empresas possam conhecer
potenciais parceiros, fornecedores e clientes,
permitindo maior circulação de riquezas na Granja
Viana e Região.
Serviço

Garotada boa de bola

CO T IA & GRANJA VIANA - S P

Jantar de negócios
na Granja Viana

Público: Empresários da Granja Viana e região
Data: 16 de maio, às 19h
Convite: R$ 99,00 (incluso entrada, jantar, sobremesa,
água e uma taça de vinho)
Local: Restaurante Félix Bistrot – Rua José Félix de Oliveira, 555
Mais informações com Rodrigo de Brito – (11) 98369-5788 Whatsapp
Para fazer sua reserva, acesse https://www.novoingresso.com.br/
jantar-invictus-felix-bistro-16052019. As vagas são limitadas.

3º Jantar
de Negócios
Encontro de empresários
da Granja Viana e Região.

PARA COMPRAR:
Leia o código
ou acesse o
link abaixo:
bit.ly/3jantarbni

Não perca esta oportunidade de Networking e Novos Negócios!

16 de Maio à partir das 19:00h
Restaurante Felix Bistrot

Rua José Felix, 555 - Granja Viana
- Cotia/SP

R$ 99,00

Incluso entrada, jantar, sobremesa,
água e uma taça de vinho.

PATROCINADORES

VIMAIGTAADASS
L

APOIO

19 anos
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Cotia lança pacote de obras
Granja Viana vai ganhar unidade do Samu e região central pronto-socorro infantil e teatro municipal. São 214 obras projetos e
ações e programas que serão executados até meados de 2020.
Sob o slogan “Cotia como você nunca viu”, a Prefeitura de
Cotia lançou pacote com mais de 200 obras, ações e programas
que serão executados na cidade ao longo dos próximos meses.
Muitas das obras anunciadas já estão em fase de finalização, como
as creches do Mirizola e pavimentação da avenida São Camilo, na
Granja Viana. Conforme antecipado pela revista Circuito, o pacote
marca os 163 anos da cidade de Cotia, comemorado no dia 2 de abril.
De acordo com o prefeito Rogério Franco, todas as pastas serão
contempladas, com destaque para infraestrutura urbana que
incluirá asfalto, iluminação e melhoria em diversos bairros da
cidade, além da criação de parques e praças de lazer com infraestrutura completa. Para a Educação, um pacote de reforma que
contempla 49 escolas, além da construção de novas creches e a
criação de uma escola técnica profissionalizante.
O recinto de eventos no centro da cidade, onde atualmente
Prefeito Rogério Franco
garante: tem reserva
financeira para tudo.

acontecem shows e a tradicional Festa do Peão, dará lugar para o
pronto atendimento infantil, uma das obras consideradas prioridades, junto ao projeto “Mães Cotianas”, que vai desenvolver
ações e serviços de promoção, prevenção e assistência à saúde
da gestante e do bebê. No mesmo complexo, deve ser construído
o teatro municipal e o camelódromo que já vem sendo prometido
desde o início do governo.
A Granja Viana, além de ruas asfaltadas e outras melhorias, deve
receber um parque linear, cujo local ainda não foi divulgado
e também uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu).
“Vamos investir mais de R$ 200 milhões em projetos que vão
transformar Cotia e a vida das pessoas. Serão mais de 500 km de
asfalto. É Cotia como você nunca viu”, completou Rogério Franco.
A maioria das obras deve ser concluída em meados de 2020.

Relembrando
No fim de 2018, nossa equipe entrevistou o prefeito
Rogério Franco, que fez um balanço e promessas para
2019. Retorno do km 23, São Camilo e mudança no
trânsito do Centrinho da Granja estiveram entre os
temas de entrevista.
Leia em revistacircuito.com/arquivos/42841
Canal Circuito
Veja o pacote completo de obras e assista ao vídeo institucional
produzido pela prefeitura que apresenta um resumo das ações previstas.
revistacircuito.com/arquivos/46989
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Algumas ações DE DESTAQUE
u

u

u

u

u

u

Criação de uma Escola Técnica para
capacitar os jovens da cidade.

equipamento público será erguido
em uma área de fácil acesso: ao
lado do Terminal Metropolitano, às
margens da rodovia Raposo Tavares.

Implantação do Programa
Cata-Treco, que percorrerá os
bairros em dias agendados
recolhendo materiais inservíveis
e evitando o descarte irregular.

u

A Guarda Civil Municipal
ganhará uma nova sede, na atual
Cesep. O equipamento reunirá
estande de tiros, central de
videomonitoramento e muito mais.

u

Será implantado o Canil da
GCM. Cães serão treinados
para auxiliarem os agentes de
segurança no combate ao crime.
Bases da GCM contarão com viatura,
ambulância e guardas treinados
para prestar atendimento rápido
às ocorrências. Serão instaladas
em Caucaia do Alto, Granja Viana,
Parque Miguel Mirizola e Centro.
Cotia ganhará um teatro, na região
central. O espaço será um polo de
arte, entretenimento e cultura da
cidade com uma área de lazer. O

u

u

u

Implantação do Programa
Mãe Cotiana para desenvolver
ações e serviços de promoção,
prevenção e assistência à saúde
da gestante e do bebê.

Alexandra), EM Deusnil Gonçalves
de Souza (Jardim Torino), EM Jardim
do Engenho (Jardim do Engenho),
EM Recanto Suave (Jardim Recanto
Suave) e EM Teresa Benvinda Hervey
Costa Maia (Parque São George)
u

A região central de Cotia ganhará
um pronto-socorro infantil.
A Granja Viana vai ganhar uma
unidade do Samu, com isso,
o serviço estará presente nas
principais regiões da cidade (Cotia,
Caucaia do Alto e Granja Viana).
O projeto Ilumina Cotia vai passar
pela estrada Zurique, avenida
São Camilo e rua Roma.
Pacote de reformas de escolas
municipais, entre elas as da
Granja Viana: CE Magali do
Nascimento Vieira Arias (Jardim
Santa Ângela), CE Recanto Suave
(Parque Horizontal Park), EM Altair
do Nascimento Massei (Parque

u

u

Asfalto novo passando pela Granja
Viana, na avenida São Camilo e ruas
Roma, Marselha e Belgrado. Também
pelo Parque São George, nas ruas
São Jorge, Ely, Elenice e Lúcia.
Melhoria de infraestrutura urbana
está prevista para chegar ao
Parque São George, Jardim do
Engenho, Jardim da Glória, Chácara
Canta Galo, Jardim Barbacena,
Jardim São Vicente e Capuava.
A cidade vai ganhar 45 parques
lineares e praças com área de lazer,
playground, academia ao ar livre e
muito mais. Na região da Granja
Viana, eles serão instalados no
Jardim Barbacena, Jardim da Glória
I e II, Jardim do Engenho, Parque
São George, Jardim Recanto Suave,
Jardim Cláudio e Jardim Fontana.

anglo

No
Leonardo da Vinci, o aluno

aprende a estudar

Há mais de 43 anos, o Anglo Leonardo da Vinci conduz o aluno com uma metodologia
única que o estimula a ser protagonista na busca pelo saber e a aprender a estudar
todos os dias de forma lúdica, prazerosa e investigativa.
O método Aprender a Estudar instiga a curiosidade e a criatividade e leva o aluno a
raciocinar, a construir ideias, a apresentar opiniões e a agir com responsabilidade,
empatia e autonomia.
Isso traz significados na jornada da aprendizagem. Faz toda diferença.

01JUNHO

Vivência Escolar
E N SI N O FUN DA MENTA L 1

M AT R Í C U L A S 2 0 2 0

Na Vivência Escolar os alunos
participam de atividades
lúdicas enquanto os pais têm a
oportunidade de conhecer a
escola e seu modelo
pedagógico.

INSCRIÇÕES EM

estudenoanglo.com.br

GRANJA VIANA

Av. São Camilo, 2500

(11) 2823-6300

OSASCO

Rua Euclides da Cunha, 377

(11) 3133-5400

@anglo.leonardodavinci
/anglogranjaviana
/anglosasco

C OL GIO
É
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acontece por aqui

time completo na promotoria de Justiça de cotia
Pela primeira vez em sete anos, cidade tem todas as vagas de promotores preenchidas, e com isso investigações terão mais agilidade
Depois de sete anos, o Ministério Público de Cotia está com o quadro
completo de promotores de Justiça. A partir deste mês, serão cinco
os responsáveis pela promoção da Justiça na cidade em seus diversos
setores, do crime ao meio ambiente, direitos dos idosos e defesa da
cidadania.
A revista Circuito divulga em primeira mão a nova equipe que se
junta ao veterano promotor Ricardo Navarro, que fez as honras da
casa, recebendo e nos apresentando os novos colegas.
“O promotor de Justiça é o advogado da sociedade”, define Navarro.
“Todas as causas que existem interesse público, o MP vai ter sua
atuação”, completa. E ressalta que o MP, ao contrário do juiz, não é
inerte, ou seja, não precisa esperar uma provocação ou uma ação
para atuar, embora a maioria das denúncias e investigações cheguem
até ele por meio dos cidadãos e só depois vão para o juiz, que como o
próprio nome já diz, tem a função de julgar, condenar ou absolver
os envolvidos nos crimes.
“Nunca estive tão feliz como agora”, disse Navarro ao apresentar os

Camila Teixeira
Pinho, 38 anos, atuava
anteriormente em
Ibiúna na defesa dos
Direitos Humanos,
onde estão incluídos os
crimes contra idosos,
pessoas com deficiência
e saúde pública.

Ricardo Navarro,
46 anos, está em Cotia
desde abril de 2013, e
agora, sem acumular
atribuições, deve
atuar nas causas da
Infância e Juventude.

novos colegas. “São quatro colegas muito valorosos e cientes de que
ser promotor de Justiça não é algo fácil e que devemos investigar e
ir pra cima de quem quer que seja.”
Para Navarro, a chegada dos novos promotores deve agilizar os
trabalhos do MP e aumentar a capacidade de investigação com o
time completo.
“Todos que aqui chegaram vieram por vontade própria, escolheram a
cidade de Cotia para trabalhar, não foi por acaso ou por falta de opção,
e chegamos com muita vontade de trabalhar. Peço à população que
fique à vontade para trazer as denúncias”, completou o promotor
Marcelo Cassola.
Responsável pelo Tribunal do Júri, Luiz Fernando Rebellato, o caçula entre os cinco, com apenas 31 anos, finaliza esperando que não
tenha que atuar em muitos plenários, pois isso significaria muitas
vidas ceifadas ou tentadas. “A população pode confiar no Ministério
Público, estamos de portas abertas. Quem fala pelas vítimas somos
nós. Quando o MP acusa, é você, homem ou mulher, que ele defende.”

Marcelo Silva
Cassola, 38 anos,
atuava em Itapevi
há seis anos e será
responsável pelas
investigações de crimes
contra o patrimônio
público e improbidade
administrativa.

Luiz Fernando
Bugiga Rebellato, 31
anos, atuava em Itapevi
e será responsável
pelo Tribunal do Júri.

Marilia Molina
Schlittler, 34 anos,
atuava em São José
do Rio Pardo na área
de crime ambiental.

Importante salientar que todos os promotores
dividem o atendimento no Juizado Especial
Criminal (Jecrim) – crimes considerados de
menor potencial ofensivo.
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Xô, impurezas!

Por seus direitos

Já pensou em garantir a saúde da sua família, mantendo
longe da sua casa ácaros, fungos e bactérias? O Vivenso Faz
é um grande aliado na prevenção e tratamento de doenças,
principalmente as respiratórias. Utilizando uma inovadora
tecnologia alemã, limpa profundamente todos os ambientes
de uma casa, mantendo-a livre de impurezas. Em poucas
semanas, é possível notar uma grande diferença e melhora
na qualidade de vida. Agende uma demonstração gratuita
e conheça esse novo conceito de limpeza Vivenso.

Contratar um bom advogado é a decisão mais importante quando
alguém precisa resguardar e garantir seus direitos, ou de menores e
incapazes. A Dra. Patrícia Martins tem mais de 20 anos de experiência
e é uma boa indicação. Pós-graduada pela PUC-SP e membro do
Instituto Brasileiro de Direito de Família, a advogada especializada
em Direito de Família e Sucessões, apta para cuidar desses assuntos
e outros patrimoniais decorrentes do regime de bens, planejamento
sucessório, filiação, testamento etc. Siga @patriciamartinsadv ou
acesse www.patriciamartins.com.br para mais informações.

Vivenso

Advocacia Patrícia Martins

Tels.: (11) 4063-4545 / 94070-9490

Rodovia Raposo Tavares, s/n – km 22 – The quare Open Mall

www.vivenso.com.br

Bloco C – Sala 111 - Tel.: (11) 2898-9630

No

anglo Leonardo da Vinci, o aluno

aprende a estudar

Vivemos mergulhados num mundo de informações. Transformá-las em
conhecimento é fundamental. Há mais de 43 anos, o Anglo Leonardo da Vinci
conduz o aluno nesse desafio, transformando conteúdo em conhecimento no
Ensino Fundamental 2 e Médio.
O método Aprender a Estudar o leva a raciocinar, a construir ideias, a apresentar
opiniões e a agir com responsabilidade e autonomia. Ele desenvolve estratégias
pessoais de estudo, acumula experiências e evolui diariamente.
Isso traz significados na jornada da aprendizagem.
Faz diferença na preparação para o vestibular,
o Enem e para toda a vida.

JUNHO
01
Prova Bolsa Mérito
E N SI NO FU NDA M ENTA L 2 e M ÉD I O

INSCRIÇÕES EM
GRANJA VIANA

Av. São Camilo, 2500

(11) 2823-6300

OSASCO

Rua Euclides da Cunha, 377

(11) 3133-5400

M AT R Í C U L A S 2 0 2 0

É a oportunidade de garantir
descontos de acordo com o
desempenho. Enquanto os
alunos participam, os pais
conhecem a escola.

estudenoanglo.com.br
@anglo.leonardodavinci
/anglogranjaviana
/anglosasco

C OL GIO
É
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acontece por aqui personalidade

Personalidade

Gente que faz e acontece

Homenagem
Martinha, compositora da Jovem
Guarda e do universo sertanejo,
tem história celebrada em show
que virará disco em junho. A cantora, moradora da Granja Viana e
que foi capa de nossa edição 185,
teve obra revivida por 17 cantores
de estilos e gerações diferentes,
entre eles Maria Alcina, Sérgio
Reis, Wanderléa, Gilliard, Agnaldo
Timóteo, Luiz Ayrão, Agnaldo
Rayol e Silvio Brito, no show Nossa
história, gravado em abril no Teatro Itália, em São Paulo.

Pizzaria na telinha

Granjota Pizza Grill abriu as portas
para receber Eliana. A apresentadora
do SBT gravou um quadro de seu
programa, ao lado do casal Belo e a
Gracyanne Barbosa, na pizzaria.

Prefácio granjeiro

Com capa assinada por Rosana
Alencar e texto escrito por Rolando
Boldrin para o encarte, o álbum
Luiz Vieira 90 anos será lançado
neste mês. O disco traz a gravação
ao vivo do show coletivo realizado
em 2018, na cidade de São Paulo,
com as participações de Daniel,
Renato Teixeira, Zeca Baleiro,
Sérgio Reis e outros artistas.

Troca de família

Levantando poeira

Terminado o hiato em que a
participação nos ralis teve de
ficar de lado para comandar o
clube do coração, o granjeiro
Paulo Nobre voltou com tudo.
Em 2018, garantiu o título
brasileiro geral e na categoria
RC2 (para carros 4×4), além de
disputar o Europeu (ERC). E no
primeiro desafio deste ano,
conseguiu, ao lado do
navegador Gabriel Morales, a
décima posição no Rally dos
Açores, disputado no
arquipélago português, abrindo
o ERC 2019.

Acostumada a cuidar dos filhos, de um brechó e da carreira musical do
marido Zeider Pires, vocalista da banda Planta & Raiz, Janaína saiu da Granja
Viana para viver uma experiência única. A moça viajou até Dourado, no Mato
Grosso do Sul, para conhecer a rotina da família Troleiz e lá permanecer por
sete dias. A experiência pode ser conferida no nono episódio do Troca de
Esposas, reality show exibido pela Record TV.
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Do básico ao acabamento

Com carinho, flores

Foi na década de 70 que o empresário Claudio Pereira deu início
a um depósito de materiais de construção, bem na entrada do
condomínio Fazendinha. De lá para cá, a região cresceu:
terrenos transformaram-se em grandes casas e alguns em
condomínios. E o Depósito Leão lá, participando ativamente de
todo o processo, fornecendo materiais de construção, do básico
ao acabamento. São mais de 47 anos no mercado, oferecendo
produtos para piscina, jardinagem, utensílios domésticos,
elétrica, hidráulica, pintura, ferragens, ferramentas e limpeza.
Se está pensando em construir ou reformar, fica a dica.

Em maio, comemora-se o Dia das Mães. Mas amor e carinho
devem ser ofertados o ano inteiro, não é mesmo? A Anjo
Digital trabalha com cestas de café da manhã, chocolate,
aperitivos, vinho e pelúcias, além de flores. Buquês, ramalhetes
e arranjos plantados. Que tal declarar todo o amor – de
filho para mãe, de esposo para esposa, de namorada para
namorado, de amigo para amiga, enfim o amor de todos
para todos – com flores? Deixe a Anjo emocionar quem
você ama, acesse www.anjodigital.weebly.com e veja as
opções. Buquês e arranjos a partir de R$ 35. Faz entregas.

Leão Material para Construção

Floricultura Anjo Digital

Av. São Camilo, 4414

Av. Nossa Senhora de Fátima, 712 - Cotia.

Tel.: 4169-8588

Telefone: (11) 4616-2594 / WhatsApp (11) 94466-7017

J

GRAN A VIANA
MARMORARIA

TRANSFORMANDO COM ESTILO

A Marmoraria Granja Viana oferece aos clientes uma linha
completa, nacional e importada, de mármores e granitos.
Além de atendimento profissional e personalizado.
MÁRMORES
GRANITOS
SILESTONE
LIMESTONE

◆

◆
◆
◆
◆

DEKTON

◆

QUARTZITO

◆

Tampos para cozinhas, banheiros
e Áreas de serviços em geral.
Revestimento de Escadas
Divisórias e Testeiras
Soleiras
Pisos e Paredes
Cortes, acabamentos e
tampos em Porcelanatos
Impermeabilização

Estrada da Aldeia, 368 – Cotia/SP - Fone: (11) 4617-4675 / (11) 96881-4294
contato@granjavianamarmoraria.com.br
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coluna Social

O que bombou no mês passado

Apagou
velinhas
A VacinVille
completou dois
anos na Granja
Viana e a Dra.
Lilian Zaboto,
médica pediatra
responsável pela
clínica, e sua
equipe
receberam
amigos e
pacientes para
celebrar a data.

1

Gastropub
Baseado nos pubs irlandeses e londrinos, com
caraterísticas vintage, o Pub23 está com uma
programação musical que tem animado a galera da
Granja Viana. Os proprietários Wagner Baule e
Cristina Carvalho, com o vocalista da banda Jukebox.

2

Água na boca
Carne Restaurante chegou à
Granja Viana, apresentando
cortes suculentos e o famoso
dry-aged.

SUV brasileiro
Marcos Sarti e Carolina Nastri receberam a imprensa
local, amigos e clientes na concessionária Discovel para
apresentar o T-Cross, primeiro SUV fabricado pela
Volkswagen no Brasil. Na foto, com o especialista da
Volkswagen Paulo.

1. O proprietário Ale Mora
com o chef e açougueiro
peruano Renzo Garibaldi,
que assina o cardápio,
acompanhado de amigos.
2. Nathan, chef que
comanda a cozinha da casa.

Um help nos
serviços
domésticos

Jantar beneficente
Casa de Apoio promoveu Jantar Português em prol
dos projetos sociais que realiza na Granja Viana. Na
foto, a presidente Ana Catarina com Fabiane Stoll e
Miguel Pedroso.

Mary Help acaba de
abrir uma unidade
na Granja Viana,
para oferecer
serviços de diaristas
nas mais variadas
especialidades. Na
foto, os proprietários Newton
Fernando e Juliana
Cristina.
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Revolução dermatológica
A Clínica Brunella, comandada pela
dermatologista Mariane Oliveira, trouxe para a
região, com exclusividade, o aparelho Fotona 4D,
considerado o melhor laser do mundo.

Lugar zen
A terapeuta Ana Mariana acaba de abrir, ao lado do
esposo Arilson Santos, um espaço no Open Mall The
Square, propondo o equilíbrio entre corpo e mente
com diversas terapias complementares e integrativas.

◆

◆
◆

◆

◆

Serviços e
tratamentos
capilares
Megahair
Alongamento
de cílios
Micropigmentação
de sobrancelha
Depilação

Centro Comercial RT 23 - Loja 08 - Rodovia Raposo Tavares, km 23
Tel.: 4612-4106 / 4612-1559 - studiohirose.com.br
Studio Hirose

Circuito

cultural

Roteiros especiais
para curtir com
toda família

#linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Disney On Ice em
Busca dos Sonhos
chega ao Brasil
O público viajará com Moana e
outros personagens durante Disney
On Ice Em Busca dos Sonhos. Esta
produção reúne uma coleção de
histórias inspiradoras composta
por um elenco de personagens com o
desejo de explorar as profundezas do
mar, montanhas e horizontes de seus
sonhos. O personagem Miguel, da
animação Viva – A Vida é Uma Festa,
se unirá a Moana e Maui, Frozen, A
Bela e a Fera, Aladdin, Enrolados, A
Bela Adormecida, A Pequena Sereia
e Cinderella e juntos completam a
seleção de histórias inspiradoras
de coragem e de emoção. Ingressos
à venda em Uhuu, a partir de R$ 40.
serviço
Dias 29, 30 e 31 de maio
e 1 a 9 de junho
Local: Ginásio Ibirapuera
(rua Manoel da Nóbrega, 1361

Mergulho em sua alma digital

Harmonização com vinhos

A instalação Museum of Me – Um mergulho em sua alma digital cria
uma jornada audiovisual de um minuto a partir das imagens
compartilhadas pelo usuário em suas redes sociais. Esse DNA
virtual é projetado em dezenas de displays de LCD instalados
dentro de um cubo imersivo, em uma combinação de cores, textos e
imagens, aparentemente aleatórios. A experiência é apresentada
pela Accenture, tem apoio institucional do Centro Cultural Banco
do Brasil São Paulo (CCBB SP) e será exibida até 20 de maio, no
número 1230 da avenida Paulista. Entrada gratuita.Serra.

Em maio, o Senac Taboão da Serra convida o
público para explorar diferentes sabores e aromas
do universo dos vinhos. Em dois workshops, que
acontecem nos dias 22 e 29 de maio, das 19 às 22
horas, vai apresentar a pluralidade de
harmonizações possíveis de serem
realizadas com a bebida, queijos e
algumas sobremesas. Para
participar, o interessado deve fazer
a inscrição antecipadamente no
Portal www.sp.senac.br/
taboaodaserra ou presencialmente
na unidade, localizada na rua
Salvador Branco de
Andrade, 182, em
Taboão da Serra.

29

sub seção

Cinema gratuito
Uma parceria entre
Prefeitura de Cotia e o
Programa Ponto MIS (Museu
da Imagem e do Som) está
exibindo filmes gratuitos
na Biblioteca Batista
Cepelos (avenida Professor
Manoel José Pedroso, 1147
– Parque Bahia – Cotia/SP).
Além de cinema gratuito,
diversas atividades culturais
são disponibilizadas
gratuitamente no local para
a população como oficinas,
palestras, cinema, sarau,
entre outras atividades.

Dia 9/5
Unicórnio
Dia 16/5
Bróder
Dia 23/5
O Vendedor
de Sonhos
Dia 30/5
Benzinho

Congada de Cotia comemora 64 anos
A tradicional festa da Congada de São Benedito, realizada em Cotia há 64 anos, vai
acontecer nos dias 11 e 12 de maio. O evento será na Vila São Joaquim, onde fica a
sede da Congada, em Cotia. As congadas de Taubaté, Mogi das Cruzes,
Pindamonhangaba e Lorena estão confirmadas para participarem do encontro. No
dia 11, após a chegada das congadas visitantes, os festeiros levam o busto da Princesa
Isabel, da Câmara Municipal, até a sede da congada, ao som de grupos folclóricos.
Todo o trajeto contará com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e de agentes de
trânsito, da Secretaria de Transportes e Trânsito da Prefeitura.

Agora em parceria com
o Restaurante Manacás
Pratos a la carte a
partir de R$22,00

Rodízio de sushis
+ sashimis
+ pratos quentes
+ sobremesas a
partir de R$47,90

delivery
2690-4666

Rua José Felix de Oliveira 860 (dentro da Estação do sino)
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Celular
versus visão
Oftalmologista dá dicas de como cuidar dos olhos,
em tempos de uso excessivo de celular

O brasileiro é viciado em celular. Somos
a população com a maior média diária de
tempo de uso do aparelho, seguido por
China, Estados Unidos, Itália e Espanha.
Dados coletados pela empresa alemã Statista, entre 2012 e 2016, revelaram que, em
quatro anos, saltamos de menos de duas
horas de uso por dia para quase cinco horas,
ou seja, mais do que o dobro.
A questão não é somente discutir se o
tempo dedicado ao celular é excessivo, mas
sim focar na saúde, principalmente a ocular.
“Com o uso excessivo de celulares, o cérebro
recebe a informação de que necessitamos
mais da visão de perto do que a de longe.
A consequência disso é o olho se alongar
e induzir miopia”, alerta o oftalmologista
dr. Alexandre Onici.
Outra consequência está na degeneração
macular. Um estudo de pesquisadores da

Universidade de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, apontou que a luz azul emitida
pelas telas de smartphones pode afetar as
células da retina e, a longo prazo, provocar
perda da visão. “O efeito da radiação por
fototoxicidade vai se acumulando nas células da retina, e isso causa a degeneração
da mácula, área nobre da visão”, explica.
Dr. Onici alerta, também, que piscamos
menos quando olhamos a tela de celulares,
além de exercermos maior esforço para que
a visão esteja focada. “Em média, piscamos
15 vezes por minuto, número necessário
para uma boa lubrificação ocular. No entanto, em situações que exigem um foco
maior do nosso olhar, essa quantidade
pode se reduzir a quatro, cinco vezes por
minuto, gerando ressecamento ocular”,
completa. Resultado: olhos secos, vermelhos e irritados.

Claro que os primeiros sintomas relacionados a esta exposição excessiva podem
não se manifestar a curto prazo. Por isso,
para evitar maiores problemas, é preciso
programar momentos de descanso para os
olhos. “Após 50 minutos de uso, faça uma
pausa. Além disso, não se esqueça de piscar
frequentemente e mantenha uma distância
salutar dos aparelhos”, ensina. E a qualquer
sinal de fadiga visual, sensação de olhos
secos, irritação ocular e até coceira, não
deixe de procurar orientação oftalmológica.

Serviço
Dr. Alexandre Katsumi Onici – Consultas e exames
Atende convênios e particulares
Rodovia Raposo Tavares, km 22
The Square Open Mall – Bloco C – Sala 302
Tels.: (11) 2898-9731 / 2898-9732
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Cuide dos olhos

Evite usar celulares e tablets logo ao acordar e antes de
dormir. À noite, a luz azul é ainda mais prejudicial, pois
inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono.

Tempo de uso no
celular
Brasil:

4 horas e 48 minutos
China:

O uso de celular é desaconselhado antes dos 5 anos, de
acordo com a Sociedade Americana de Pediatria.

3 horas e 3 minutos

Uma hora diária é o tempo ideal para uso recreativo do
celular, intercalado em períodos de 20 minutos.

2 horas e 37 minutos

Estados Unidos:

Faça exercícios oculares — de preferência, diariamente
— para relaxar, lubrificar e oxigenar a região e fortalecer
a musculatura dos olhos.

2 horas e 34 minutos

Em ambientes externos, use sempre óculos escuros para
proteger os olhos dos raios ultravioleta.

2 horas e 11 minutos

A ESCOLHA PERFEITA
PARA O SEU ESPAÇO!
Beleza
Flexibilidade
Durabilidade
Funcionalidade
Design Exclusivo
Qualidade
Conforto
Inovação
Visite nosso showroom
e conheça a linha
2019 com descontos
imperdíveis

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

4702-7220 / 4702-7190
11 99237-9681
rudnickcotia@fluenceplanejados.com.br

(11)

Itália:

Espanha:

Fonte: Statista

Ajuste as configurações de brilho da tela, de modo a evitar
que a luz não fique tão intensa em ambientes escuros.

Gente Nossa

Marcos Sá é consultor de

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

Cotidiano

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

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

O passado
do futuro

Como a tecnologia está
revolucionando nossa vida

Nicholas Negroponte, cofundador e diretor do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), já disse que a maioria dos produtos e
serviços que utilizaremos nos próximos anos, ainda não foram inventados.
Pode parecer exagero, mas a velocidade das mudanças nos ambientes digitais
e tecnológicos é tamanha que até os profissionais da área reclamam que não
conseguem acompanhar. Imagine os pobres mortais que lutam para sobreviver no emprego e pagar as contas no fim do mês. É a exclusão dos analfabytes,
geração de usuários de informática com conhecimento básico e falho. Por
mais que o acesso digital se popularize, a maioria dos usuários usa somente
o bê-á-bá e se distancia das facilidades que a elite digital usufrui. Sabe aquela
Smart TV que você tem e só usa o “on” e o “off ”? Ela tem inúmeros recursos
que você nem imagina! Com paciência, você irá desfrutar de recursos espetaculares. E o aparelho de ar-condicionado que te dá um baile sempre que quer
usá-lo? Idem. No celular, a maioria não usa 10% dos recursos e aplicativos
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disponíveis. E a cada dia novos modelos de
diversos produtos são lançados com mais e
mais recursos. É uma luta. Saímos da zona
de conforto e partimos para a dominação
dos recursos ou ficamos só no liga e desliga
e passamos apuros sempre que precisamos
apertar os botões do controle remoto ou dos
teclados? Os mais velhos buscam socorro
nos manuais, os jovens apostam na intuição e decifram tudo. E os bebês já nascem
sabendo. Enquanto dormimos, o mundo
se transforma e haja tempo e paciência
para acompanhar. Vejam, por exemplo, as
mudanças ocorridas nos últimos dez anos:
o Spotify faliu a indústria fonográfica. A
Netflix faliu as locadoras, ameaça Hollywood,
está acabando com a TV paga e junto com

o YouTube, pondo em risco as TVs abertas.
O Booking dificultou a vida das agências
de turismo. A Trivago obrigou os hotéis a
serem mais competitivos. O Google e a Wikipédia acabaram com as enciclopédias, os
dicionários faliram as companhias de listas
telefônicas. O Whatsapp está complicando as
operadoras de telefonia e o Skype, as mídias
sociais dificultam a vida dos veículos de
comunicação e os portais fecharam muitos
jornais e revistas impressas. A OLX acabou
com os classificados de jornais, as livrarias
foram substituídas pela compra on-line,
os shoppings e as lojas de departamento
apanham do market place, o Uber deu um
“chega pra lá” nos taxistas, a Yellow Bike está
dificultando para o Uber, os smartphones

Enquanto dormimos,
o mundo se transforma e haja
tempo e paciência para
acompanhar.

acabaram com os telefones fixos, a Kodak
e os laboratórios de revelação fotográfica.
O Zip Car está complicando as locadoras de
veículos. O Tesla, Zip Car e Uber estão complicando para as montadoras de veículos, os
veículos híbridos já são um problema para
as petrolíferas, e os veículos autônomos
vão revolucionar toda essa cadeia. O Waze
acabou com o GPS, mapas rodoviários e afins,
os e-mails estão matando os Correios, os
bancos digitais já ameaçam os tradicionais,
as criptomoedas vão revolucionar o mercado
financeiro, os cartões de débito e crédito
vão engolir o papel-moeda, o pagamento
via celular vai complicar para os cartões,
o Facebook complicou a vida dos portais
de conteúdo, o Tinder mudou a forma de
conquista e atrapalhou até as baladas, os
prostíbulos foram afetados pelos sites de
acompanhantes e os relógios de pulso já
eram. E você mudou sua vida? Vai continuar com seu emprego da forma atual por
mais quanto tempo? Vamos em frente, não
porque atrás vem gente e sim porque tem
muita gente na nossa frente!
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Dama do
Norte de Paris
Catedral Notre-Dame
reinou absoluta, por 850
anos, no coração de Paris,
sendo um dos monumentos
mais impressionantes da
capital francesa.
No dia 15 de abril, o mundo assistiu com
tristeza a Nossa Senhora de Paris sucumbir
às chamas. Além dos franceses, pessoas que
já visitaram, também quem nunca esteve
lá, se comoveram ao ver a joia da França
desmoronar em tempo real. Tal comoção
impulsionou uma espécie de campanha de
doações para sua reconstrução, que ganhou
força logo no primeiro dia após o acidente.
A lista de doadores é grande, mas um nome
em particular chamou atenção por dois motivos: além de ser brasileira, a responsável
doou sozinha uma quantia estimada em R$
88 milhões. Trata-se da bilionária Lily Safra.
Muitos foram às redes sociais para comparar
a generosidade dos milionários europeus
com a da elite brasileira, quando o Museu
Nacional pegou fogo em setembro do ano
passado, no Rio. As doações-relâmpago
viraram motivo de raiva. O questionamento
foi o seguinte: como é que bilionários e
empresas da França doam 800 milhões de
euros para salvar uma construção, ainda
que uma tão importante, enquanto há tanta
pobreza e tragédia humana (nos próprios
arredores de Paris, inclusive)?
Quem está pagando a conta da Notre-Dame
é o contribuinte francês, pois o dinheiro das
doações será dedutível de impostos lá na
frente. Na prática, os 800 milhões de euros
são só um adiantamento. E vale lembrar
que o contribuinte não vai ganhar nome
da plaquinha na igreja. Com certeza, se
não houvesse nenhuma doação, os mesmos
críticos estariam indignados.

Mas por que tanto alvoroço ao redor de
uma igreja?
VAMOS OBSERVAR
Catedral de Notre-Dame
Início da construção em 1163
Vários arquitetos e artistas
Paris, França.

No coração da Ilha de la Cité, a Catedral
Notre-Dame é uma das principais construções medievais de Paris. Símbolo do poder
episcopal desde o século XII, sua ambiciosa
edificação teve início em 1163. Com a Catedral, nasce o estilo gótico, que iniciado na
Inglaterra teve pleno desenvolvimento na
França, com a criação da Basílica de Saint
Denis, em 1144, nos arredores de Paris.

O principal objetivo de construir templos
com estruturas tão audaciosas era o de
unir o mundo terreno ao mundo divino,
aproximar o homem do céu, de Deus. Para
alcançar este fim, a inovação fundamental
introduzida no estilo gótico foi a invenção
do teto côncavo, em forma de ogivas, arcos
diagonais que reforçam a arcada gótica,
permitindo assim a elevação do edifício.
Quanto mais alto o templo, mais “perto
de Deus o homem está”. Outro elemento
essencial da construção gótica é o vitral,
canal de entrada da luz, de forma natural e
abundante. Os primeiros vitrais medievais
surgiram no século X.
A Catedral Notre-Dame é uma homenagem
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à Virgem Maria, tendo sua fachada ornamentada de estátuas retratando cenas
bíblicas, com destaque para o portal central,
o famoso portal do Último Julgamento, onde
Cristo está representado na cena do peso
das almas, portal de grande influência para
os fiéis na Idade Média.
A construção da Notre-Dame de Paris durou
mais de 170 anos: canteiro de obras iniciado
pelo bispo Maurice de Sully no fim do século
XII e concluído no início do século XIV. A
catedral também passou por recorrentes
reformas e ampliações. No século XIX,
em plena renovação urbana de Paris, o
arquiteto Viollet-le-Duc, especialista em
restaurações góticas, entre outras intervenções, reconstitui fielmente a fachada
da catedral, com o apoio de imagens de
arquivos e de fragmentos originais, como
as estátuas de Adão e Eva.
Grandes momentos históricos foram celebrados na Notre-Dame, como o depósito
das santas relíquias em 1329, pelo rei Luís
IX. Em 1804, a catedral serviu de cenário
para a Coroação de Napoleão Bonaparte
como primeiro imperador dos franceses,

A Catedral de Notre-Dame é uma
ponte entre o homem e o ápice de
sua capacidade criativa.

momento histórico eternizado pelo pintor
neoclássico Jacques-Louis David, obra que
pode ser vista no Museu do Louvre.
A catedral é também referência na obra
de Victor Hugo, que nela se inspirou para
escrever o romance Notre-Dame de Paris,
mundialmente conhecido como O Corcunda
de Notre-Dame, onde o personagem central,
o deformado sineiro da Igreja, Quasímodo,
se apaixona pela cigana Esmeralda. Lançado
em 1831, o livro teve sucesso imediato e é
considerado o maior romance histórico
de Victor Hugo, adaptado para o cinema
e para o teatro.
Há 850 anos, a Catedral Notre-Dame reina
absoluta no coração de Paris e é certamente
um dos monumentos mais impressionantes
da capital francesa, por sua arquitetura,

suas estátuas, seus vitrais, seu mobiliário e
sua importância histórica. Um monumento
que atrai e encanta cerca de 14 milhões
de visitantes por ano, vindos de todas as
partes do mundo.
A raça humana é de longe a mais complexa
de todas. Não nos contentamos em apenas
sobreviver. A Catedral de Notre-Dame não é
somente um monumento famoso e tombado
pela Unesco, é também uma ponte entre o
homem e o ápice de sua capacidade criativa. É a conexão do homem com o divino.
Seja este para alguns Deus ou a criação
artística em si, para outros. Além disso, a
catedral conta a história da humanidade.
E como George Santayana disse: “Aqueles
que não podem lembrar o passado estão
condenados a repeti-lo”.

ESCOLA LIÇÃO DE CASA
Metodologia de ensino que visa incentivar
e fortalecer o aprendizado do aluno, priorizando
as habilidades motoras, cognitivas e emocionais,
a essa metodologia chamamos
“Neuroeducação”

A escola Lição de Casa Trabalha com pesquisadores
de Centro de Ensino e Pesquisa em novas Tecnologias
de Educação e Neurociência (CEPTEN)

Aulas de Matemática,
Física e Química
Seu filho aprende e não
esquece nunca mais!
R.Azurita, 89 - Nova Higienópolis Jandira-SP
(11) 4206 0776 • (11) 97206 1474 • (11) 99574 5562
www.licaodecasa.com.br
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Nossa Senhora Aparecida, ela mesma, a
piedosa mãe do redentor da humanidade, travou uma guerra santa pelos bosques e lagos da
Granja Viana com o conde Drácula, ele mesmo, o
vampirão sanguinário. Disputaram nos últimos
meses a atenção flutuante e a farta criatividade
do escritor Walcyr Carrasco, um dos roteiristas
mais versáteis do time de criadores de novelas
da TV Globo. A padroeira do Brasil, ele transformou na estrela principal de um musical que
estreou no fim de março no Teatro Bradesco,
em São Paulo. O príncipe das trevas, livro que
adora reler, acomodou num lugar de honra na
mesa principal de sua sala, numa casa em condomínio no centrinho da Granja. A criatura de
Bram Stoker divide o local com outros textos de
terror do século XIX e uma coleção de caveiras
que se espalha pelos cômodos, numa peraltice
estética e filosófica de Walcyr para lembrar a si
mesmo e aos que o visitam que “todos nós um dia
seremos nada”. Nesse ambiente, ele se prepara
para a próxima guerra, prevista para durar um
ano: a estreia, neste mês, da próxima novela das
9 da Globo, A Dona do Pedaço, quando terá que
alimentar, diariamente, uma linha de produção

de cerca de 300 pessoas, entre atores, produtores, técnicos etc. Nesta entrevista exclusiva
à Circuito, ele mostra que não há contradição
em se ocupar de temas tão antagônicos, que
incluem o imenso sucesso de público e crítica
Verdades Secretas, sobre os bastidores no mundo
da moda; livros infanto-juvenis que estão entre
os mais adotados nas escolas; e adaptações
de clássicos como Romeu e Julieta (vencedora
do Prêmio Jabuti em 2017), além de formatos
diferentes como crônicas, romances, roteiros
e peças. Revela também como é o seu processo
criativo para dar conta de tanta diversidade,
algumas regras que os criadores de novelas da
Globo seguem, e dispara contra o lugar-comum
da ficção: “Cinderela não é a melhor história para
a formação de uma mulher”. Também aponta
o caminho para quem quer escrever um texto
de sucesso, lamenta o jornalismo atual, as fake
news, fala do mercado de telenovelas e explica o
sucesso de algumas das suas. Granjeiro antigo,
relembra algumas das aventuras com animais
silvestres no quintal, boa parte delas provocadas
por Luna, sua cachorra husky siberiano, de quem
precisou correr para salvar um ninho com dois
ovos de passarinho. Mais Granja impossível.
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Como você se organiza para escrever
tanto?
Escrevo de noite. Sou totalmente noturno,
por isso fico preso nesse horário. De dia, faço
minhas atividades físicas e leio bastante.
Mas sou notívago, sempre fui. Minha mãe
sofria, coitada, para me acordar para ir para
a escola. Com 10 anos, eu era um terror para
levantar de manhã.
Como escrever quando as opiniões do
público estão exaltadas e divididas?
Você sempre será tachado de uma coisa ou
de outra, porque nunca vai fazer com que
todo mundo concorde com você. O que vale
é ser ético e escrever de acordo com seus
princípios e os da emissora em que trabalha.
E há uma coisa difícil no público brasileiro:
quando você fala do bem, tem que mostrar
o mal. É um desafio porque minhas novelas
lidam muito com superação, personagem
superando situação ruim para uma melhor.
E qual é a estratégia?
Olha, essa pergunta, sobre como se faz, como
se articula, é impossível responder, porque
meu trabalho é intuitivo. Talvez outro escritor tenha tudo planejado, racionalizado,
mas eu não sou capaz de dizer que planejei
assim. Eu deixo rolar. Meu sentimento vai
me dizendo o que escrever.

Escrever é um ato
de entrega, e nesse
ato de entrega eu
me emociono, ou
para o humor ou
para a lágrima.
jamais faria numa novela com um cara que
agride uma mulher. Pelo contrário.

Nem para ser o vilão que vai perder
no final?
Isso eu fiz. Em O Outro Lado do Paraíso tinha
um personagem violento (Gael, interpretado
por Sergio Guizé), mas mostrei que ele estava
errado o tempo inteiro e as razões que o levavam a isso. A questão é sempre o que acredito
e se o que acredito está em consonância ou
não com o público. Quando o autor escreve,
ele se revela, não adianta ele escrever sobre
algo que não é, pois vai aparecer, se revelando.

Mas tem que chegar ao maior número
de pessoas...
O chegar ao maior número é ter uma boa
história. As pessoas, às vezes, ficam bravas
por causa de uma situação que surge, mas a
trama vai acontecendo e consegue superar
isso. É preciso saber conduzir a história.

Como escrever novelas para horários
diferentes?
Bom, nas novelas das 7 e das 9, a família
assiste junto, então você não pode fazer ali
uma cena na qual a mãe tenha vergonha de
assistir ao lado do filho, não pode promover
um choque. Mas escrevo também livro
infantojuvenil e isso torna muito fácil esse
contato com o universo infantil e com aquilo
que se diz ou não se diz. Meus livros são
adotados nas escolas, então sei muito bem
me mover dentro disso. A das 11 ousa um
pouquinho mais, porque é um horário em
que as crianças já foram dormir.

Há algum tema proibido?
A Globo não impõe limites. Mas você tem
que ter um lado racional. Obviamente, o
que entra aí é o que eu sou. Eu não sou,
por exemplo, a favor do feminicídio, então

Onde você acha inspiração?
Se você me responder isso, eu te dou um
prêmio. Ninguém sabe de onde vem. As
ideias surgem. Todos esses processos não são
racionais, eles são intuitivos. Vem talvez de

uma antena que você tem com o mundo, que
de repente você liga e capta alguma coisa. Não
tem como entender o processo criativo. Pode
ter algum autor ou músico, que acredita na
racionalidade, mas eu não acredito.

Há alguma revista, programa de TV ou
algo assim que te dê ideias?
Não é por aí. Gosto de ler e leio bastante.
Basicamente, vou na minha memória de
leituras clássicas. Não só li, como adaptei
vários clássicos para jovens, não é? Os
clássicos já se aprofundaram no ser humano de uma maneira inigualável. O meu
modo de trabalho é a inspiração literária.
Mas outros autores podem ter inspiração
cinematográfica, por exemplo.
O que você tem lido?
O que deixar cair na minha mão, eu leio.
Não faço esse crivo de só ler uma coisa
ou outra. Li agora um livro muito bom
chamado A Vegetariana (de Han Kang, da
Editora Todavia), intenso e forte. O que
gosto muito de ler são os de terror. Você
pode ver que Drácula está logo aqui (aponta
para a mesa de centro da sala). Gosto muito
de livros de terror.
Você tem uma biblioteca bem grande...
A leitura para mim é prazer. Não quero fazer
nada que me tire os meus momentos de prazer, que é ler. Esse é meu grande momento,
é a conversa com o meu mundo interior.
Por que essa temática do terror te anima
tanto?
Sei lá. É essa a nossa contradição o tempo
inteiro. Você quer que eu explique coisas que
não sei explicar. É assim como eu gosto da
cor azul, entende? Não tem uma explicação.
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Tem alguma preferência?
Gosto muito dos autores do século XIX. Mas
para mim o grande livro mesmo é o Drácula,
de Bram Stoker, já li várias vezes. É muito
bem escrito e realmente vai te envolvendo.
Gosto dessa coisa que lida um pouco com o
outro lado, o desconhecido, com a possibilidade de existir outros mundos, coisas que
a gente não conhece.
Você tem uma coleção de caveiras. De
onde vem esse gosto?
Acho que por uma... uma tendência estética
de achar bonito. Comecei a fazer as caveiras,
compro a estrutura, a armação, o crânio, de
um pessoal que dá aula em escola, e mando
para uma carnavalesca colar cristal Swarovski. Então, é um crânio que, na verdade,
eu projetei. Comecei a fazer isso e mandar
como presente. Aí aconteceu de as pessoas
começarem a me dar de presente. Por isso,
tenho tantas. Tem uma coisa filosófica aí
também. Todos nós um dia seremos nada.
A caveira é o destino final.
E o humor? Suas crônicas são muito
bem-humoradas.
Quando escrevo, a situação é a seguinte: se
eu não der risada do que escrevo, por que
vou esperar que as pessoas façam isso? Se
eu não chorar com o que escrevo, ou me
emocionar com aquela situação, por que

vou esperar que as pessoas se emocionem?
Então, o ato de escrever é um ato de entrega,
e nesse ato de entrega eu me emociono, ou
para o humor ou para a lágrima. Mas a sua
pergunta, ela cai num lugar que não é o meu.
Que é o que eu espero, o que eu planejo, o
que eu desejo. Não, não é assim. Simplesmente sento e me entrego à experiência de
escrever aquela história. Se é uma história
emocionante, vou me emocionar, e se eu
não me emocionar é melhor não escrever.
E se for uma cena de humor e eu não rir ou
não me divertir, é melhor não.

Você escreve para o leitor Walcyr
Carrasco...
Não, não escrevo para ninguém. Escrevo para
entrar nessa viagem, viver essa experiência,
que para mim é uma experiência profunda
comigo mesmo. Não estou escrevendo para
alguém, mas porque gosto de escrever.
Assim como ler um livro, é uma viagem,
uma vivência, não é necessariamente um
aprendizado ou algo assim.
Já aconteceu algum bloqueio criativo?
Raramente. O que acontece, até em livros
infantil e infantojuvenil, é lidar com temas
mais espinhosos. Por exemplo, tenho um
livro, Estrelas Tortas, que fala sobre uma
menina cadeirante. E aí obviamente você
tem que ir no médico, estudar aquilo, como
são os exercícios, a fisioterapia, fazer quase
um trabalho de reportagem mesmo, para
não escrever bobagem. E depois de feito
isso, tem que se policiar o tempo todo para
que possa lidar com sua própria emoção em
relação ao personagem. No livro, o desejo é
que a menina volte a andar, mas essa não é
a realidade. Pelo tipo de acidente que teve,
ela não voltaria a andar com a medicina de
hoje. Então, ela tem que superar, passar a
viver a vida sendo cadeirante e isso tem que
ser uma coisa boa para ela.

1 .Casa na Granja Viana e
a cachorra Luna.
2. Família reunida em outubro de
2012, durante a inauguração da
Biblioteca Walcyr Carrasco, em
São Paulo, que reúne todos os seus
trabalhos desde a juventude.
3. Walcyr exibe seu mais novo livro Sobre
a Capacidade de Amar e Outros Assuntos
Poéticos, composto de microcontos
e poesias publicados no Instagram.
4. Cantinho na Granja Viana: escritório,
onde deixa rolar solta a sua imaginação.
5. Biblioteca com suas obras,
devidamente organizadas.
6. Sua casa é repleta de caveiras.
Algumas que ele mesmo mandou
produzir e outras presentes de amigos.
Para ele, tem uma coisa filosófica aí:
a caveira é o nosso destino final.

O que tem de sua vida nos teus livros?
Bom, nesse caso, nunca fui cadeirante.
Conheci pessoas cadeirantes e me conectei
de alguma maneira com a emoção delas, e
tive vontade de escrever. Mas tenho um
outro livro chamado As Asas de Joel, que
é sobre um menino que conheci quando
era criança, que é especial. Está vivo até
hoje. Tem uma lesão cerebral. Então, eu
quis contar a história da minha amizade
com esse menino. Esse livro é algo que me
toca bem de perto. Mas para escrever não é
necessário viver aquilo tão de perto.
Tem saudade do jornalismo?
Nenhuma. Porque, lamentavelmente, o jornalismo é uma profissão que, a partir de certa
idade, fica mais difícil. Não sei se hoje eu
teria vontade de pegar o telefone e descobrir
um furo, uma notícia, e batalhar com todas
aquelas pessoas de novo para elas me dizerem
alguma coisa. Requer uma disposição interior
muito grande. Acho que o jornalismo está
numa crise danada por causa da internet,
algumas revistas estão fechando, e aí penso
nos colegas que conheci e na dificuldade que
eles estão passando porque o jornalista não
costuma ganhar tão bem. Essas pessoas, nem
todas têm um pé de meia tão bom, e de repente
estão numa idade mais madura, como alguns
meus antigos colegas, com dificuldade mesmo
de encontrar trabalho.
E há muita fake news, não é?
Sim, muita fake news e as pessoas tendem
a acreditar nelas. As pessoas ainda não têm
aquela maturidade de procurar os sites que
sejam autenticados, comprovados, por ter
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O que vale é ser ético e escrever de
acordo com os SEUs princípios.

uma redação funcionando, que faz checagem,
reportagem etc. As informações correm como
sendo verdadeiras, sendo mesmo ou não.

Na área artística, há muita fofoca?
Sim, sempre houve muita fofoca, não necessariamente verdadeiras, e se espalham
mais rapidamente. Você tem que se abstrair
disso e ter uma conduta ética, que permita
provar, no momento de uma acusação, que
aquilo não é verdade, e aí entrar com um
processo se aquilo atingir de alguma maneira
a tua produção ou vida íntima. Fora disso, as
histórias de novela, que contam e inventam,
falam isso e aquilo, não dá para controlar.
Você vai estrear novela nova, não é?
Em maio, A Dona do Pedaço.
O que você pode adiantar dela?
É uma novela em que busco trazer uma
história de esperança. Em um país em que
a crise econômica motivou o surgimento
de novos negócios, surge a história de uma
batalha. Lida bastante com esse mundo da
internet e suas influências.
Como é criar tantos personagens?
O que você gostaria, como qualquer outro
jornalista, é que eu me expressasse de uma

maneira racional, e estou dizendo para você
que para mim não é um processo racional.
Não é algo que eu sente, pense e planeje.
Apenas sento e escrevo. À medida que você
escreve e os personagens vão tomando
corpo, é como se eles fossem pessoas que
a gente conhece. Você começa a conversar
com os personagens e eles me dizem qual
é a história deles. Dizem: eu não quero ter
esse fim, esse final que você racionalmente
está pensando não é o meu final. Então, não
se pode dizer que é racional. É um processo
de criação no qual você se envolve com os
personagens, meio que por intuição. Inclusive, todo dia chega alguém e fala: tive uma
ideia ótima para a novela. Aí, eu peço: não
me conte, porque quero eu ter as minhas
ideias. São viagens interiores.

Como vê o mercado das telenovelas?
A novela brasileira cresceu em qualidade
técnica, as imagens são maravilhosas, os
diretores e os atores cada vez melhores. Ela
tem um espaço internacional enorme, que eu
às vezes me surpreendo. Verdades Secretas foi
vendido para a Coreia do Sul. Algumas novelas
conseguem chegar no mundo inteiro. O Brasil
realmente tem que valorizar isso, porque é
um produto de exportação fortíssimo e com
alto nível de qualidade.

Verdades Secretas, sobre os bastidores
do mundo da moda, fala em prostituição,
drogas, pedofilia etc. E chegou a ter
mais audiência que o Jornal Nacional.
Por que fez tanto sucesso?
Ela lida com a ideia de fama e com o dinheiro
conquistado através da fama, e mostra os
bastidores disso no mundo da moda. Não de
todo mundo da moda, mas uma parte. E isso
para as pessoas é muito fascinante, porque elas
querem a ascensão social através da fama e da
beleza. E acho que foi muito surpreendente
para elas saber que nesse meio existem outras
coisas que não esperavam. Porque, veja bem,
todos nós ainda somos criados como numa
história de contos de fada, principalmente
as mulheres, e isso não é a melhor coisa para
mulher, e para ninguém. As mulheres estão
assumindo outros lugares, posições e profissões, e ainda se fala nessa história de casar
com um príncipe, e fica tudo bem. Ora, não
é essa educação que as mulheres merecem
ter. Elas merecem uma educação que leve ao
empoderamento, a uma profissão como todo
mundo, a exercer mais poder na sociedade.
Então, acho que esse conto de fadas ainda
existe, e essa novela foi contra isso. Como se
dissesse, olha, vocês pensam que é assim, que
casa com o príncipe e pronto? Não é. A novela
foi contra um mito da sociedade e acho que
isso foi muito forte para as pessoas. A história
da Cinderela não é a melhor história para a
formação de uma mulher, porque ela não tem
que casar com príncipe algum, ela tem que ter
a vida dela. Se não aparecer um príncipe, ela
vai ter a vida dela igual, entendeu?

Por que você escreve para crianças?
Eu trabalhei na antiga revista Recreio, que era
maravilhosa. Quem dirigia era a Ruth Rocha,
e ela falou: Walcyr, você tem que começar
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a escrever livros, porque você escreve bem
os contos. Ela me deu essa força, comecei a
escrever livros e nunca mais parei. Foi aí
que eu nasci.

Qual foi seu último livro para crianças?
O Médico e o Monstro, uma adaptação. Aliás,
ganhei o prêmio Jabuti pela adaptação de
Romeu e Julieta, dois anos atrás.
Tem algum tema te interessando? Sobre
o que vai ser seu próximo livro?
Tem, é um livro infantojuvenil, mas não
vou te contar não (risos).
O que determina o sucesso de um texto?
O que determina o sucesso em qualquer
produção de criatividade é você gostar dela.
Se você ama e se entrega, aquilo que você
faz, tem muito mais chance de sucesso do
que ter uma atividade que você não goste,
não suporte. Isso é básico, você tem que
amar aquilo que faz. Se não ama, vai lutar
contra aquilo, não vai fazer bem. A história
pode ser simples, mas se você ama aquela
história, vai escrever melhor do que alguém
que não tenha essa relação com o texto. Até
por isso, a Globo não te diz qual é a história
que você vai escrever, você é que apresenta
um projeto. É um projeto seu e, se não gostar
dele, não vai escrever bem, porque uma
novela é um envolvimento muito grande. É
uma atitude muito inteligente da empresa
deixar você criar e em criação você não
pode ser tão objetivo, específico.
Como está sendo morar na Granja
Viana?
Morei na Granja uns vinte anos atrás. Ainda
tenho a casa no Granja II, onde eu morava.
Desde essa época eu namorava um pouco
esse residencial, mas nunca deu certo de

7. Com a apresentadora Xuxa Meneguel,
durante a estreia de Aparecida, um
Musical, em cartaz no Teatro Bradesco.
8. Cozinhando. “Nada melhor que se reunir em
torno de uma mesa e rir muito”, costuma dizer.
9. Durante o 20º Salão FNLIJ do
Livro para Crianças e Jovens, um dos
eventos mais importantes da área.
10. Walcyr Carrasco com o elenco da peça
O Menino Narigudo, baseada em seu livro.
Eles se apresentaram na Feira do Livro de
Joinville e são alunos do Colégio Univille SFS.
11. Quando não está lendo ou escrevendo
suas obras, o autor pratica krav magá em
uma academia na Granja Viana. Na foto,
com o instrutor Luciano Pereira Leite.
12. Sua produção, Verdades Secretas, ganhou
o Emmy Internacional 2016, considerado
o Oscar da TV mundial. A cerimônia de
entrega do evento organizado pela Academia
Internacional de Artes & Ciências Televisivas
ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos,
e reuniu o diretor Allan Fiterman, a diretorageral Natalia Grimberg, o diretor-geral André
Felipe Binder e as atrizes Grazi Massafera,
Camila Queiroz, Agatha Moreira e Guilhermina
Guinle, além do autor Walcyr Carrasco.
Clique feito por Luiz C. Ribeiro, do Globo.
13. Glória Pires e Marieta Severo
prestigiam peça de Walcyr Carrasco.
Clique de Roberto Filho/Brazil News.

comprar alguma coisa aqui, por falta de
grana ou porque não era o negócio certo.
Às vezes, aparecia uma oportunidade, mas
o imóvel estava meio abandonado e eu teria
que reformar tanto que praticamente teria
que erguer uma casa nova. Até que apareceu essa oportunidade, a casa estava um
pouquinho abandonada, eu a revivi, porque
é uma casa linda, até um pouco maior do
que preciso, mas é maravilhosa, e aqui tem
macaquinho, esquilo, uma floresta perto.

E um husky siberiano...
Olha, gosto muito de cachorro. Sempre tive,
desde criança. Quando morreu meu outro
cachorro, que era husky também, um amigo
me deu a Luna. Adoro essa raça. Só que tem
isso: ela come passarinho, esquilo, e eu fico
com certa pena de ela ser tão caçadora. Os
animais terrestres fogem um pouco daqui,
mas os macaquinhos ela não alcança. A gente
teve aqui um momento terrível. Tem uma
parreira no fundo da casa, e uma passarinha botou em um ninho dois ovinhos, e a
Luna sacudindo a parreira para fazer cair o
ninho, e nós tentando salvar os passarinhos.
Então, eu falei: nós vamos pegar o ninho e
alimentar os passarinhos, até eles saberem
ir embora. Mas aí conseguimos amarrar a
parreira, de modo que ela tentou sacudir
e não conseguia mais balançar. Tentamos
impedir que ela faça essas coisas, mas nem

sempre dá. Às vezes, aparece um passarinho
e ela pega ele no voo.

Você já se adaptou nesta volta à Granja?
Bom, esta casa tem isso: é muito gostoso
para trabalhar, não precisa sair muito. Mas
o que está me acontecendo é que mudei há
uns sete ou oito meses, e ainda tem coisas
que estou me ambientando, porque a Granja
que eu morei, quando estava no Granja II,
não tinha nem supermercado perto. Tem
muitos restaurantes que eu nem fui ainda, e
alguns antigos que não voltei mais e não sei
se eles mantêm a qualidade que eu conhecia.
O que você mais curte na Granja Viana?
É o estilo de vida. Primeiro, a natureza. Aqui
não tenho vontade de sair de casa. Tenho
apartamento no Rio, mas preciso daqui.
Gosto de ficar para ler, trabalhar, receber
amigos. É muito gostoso, tem espaço e, no
condomínio, tem lago e bosque. Uma coisa
que estou gostando muito, e nunca pensei
que ia fazer, é krav magá (luta marcial de
origem israelense). É uma experiência muito
nova. É claro que já tenho certa idade e não
vou virar um faixa-preta, mas é uma coisa
gostosa de fazer e eu me dei muito bem com
o cara que tem a escola, o Luciano. Virou um
irmão mesmo. Enfim, a adaptação à Granja
está sendo fácil. Estou recomeçando a ver
as coisas que me interessam.
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garimpando do dia das mães

Vianna
Face

Existem infinitos porquês para
presentear neste dia das mães.
Embora o amor por elas deva ser
demonstrado todos os dias, esse é um
daqueles momentos onde podemos
demonstrar o afeto de um modo especial,
e nada melhor que um mimo para
deixá-la feliz. Confira algumas
opções que nós garimpamos

Sua mãe merece
esse carinho
Botox
Preenchimentos
Fio de sustentação

para você!

R$150,00
Rua Gal.Fernando Albuquerque, 80
conj 313 A - Tel.: 3416-7355 - 98290-3191

Dresserie

Track & Field

Nas compras acima de R$ 1000
em peças da Coleção Inverno 19,
ganhe uma
Bolsa + Espumante.

Arrase no presente da sua mãe.
E nas compras a partir de R$ 600,
ganhe uma bolsa esportiva*
Promoção válida,
enquanto durarem os
estoques. Somente 1 (um)
brinde por CPF.

Multimarcas: Shoulder, Maria Filo,
Antix e Petit Cherie
Moda adulto e infantil.
Shopping Granja Vianna - Piso L1
Tel.: (11) 4702-7262
(11) 99232-0716

Fone.: 99517-2929
Shopping Granja Vianna – Piso 1 – Loja 256
dresserie.dresserie.10
Dresserie

*Mediante
cadastro e
enquanto
durarem os
estoques
Shopping Granja Vianna
Piso L1 - Telefone: 4613-6530

A

04.05

P

R

E

05.05

S

E

N

T A

11.05

12.05

sábado

domingo

sábado

domingo

15h e 20h

15h

15h e 20h

15h

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

PA T R O C Í N I O
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clínicas e consultórios
EspEcialidadEs:
João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925

Psiquiatria, Psicanálise

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620

Ginecologia e Obstetrícia

Claudio Lepera
CREMESP 70055

• Neurocirurgia de coluna

Ortopedia, Traumatologia e
Medicina Esportiva

CREMESP 51660

Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Denis Smith

CREFITO 3 72806-F

Fisioterapia esportiva , ortopédica
e prevenção de lesões

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

• Neurocirurgia de
escoliose

• Drenagem Linfática

• Ortopedia

• Nutrição

• Geriatria

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

• Ginecologia

Infectologia

11 4621 8032 0800 006.1019
(Whatsapp) 11 94780 3558
www.clinicagranprime.com.br | contato@clinicagp.com.br
Rua Adib Auada, 35 • Bloco A• Cj 103 • Granja Vianna • Cotia - SP

Fones:

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

ESPECIALIDADES MÉDICAS

www.doutoresdagranja.com.br

ORTOPEDIA
ENDOCRINOLOGIA

CIRURGIA PLÁSTICA

OTORRINOLARINGOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR

PSIQUIATRIA

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

ODONTOLOGIA

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

CARDIOLOGIA

Cardiologia | Clínica Geral | Dermatologia | Endocrinologia
Ginecologia | Oftalmologia | Mastologia | Pediatria
Pneumologia | Medicina do trabalho
Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

ESPECIALIDADES MÉDICAS

HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

• Bioimpedância

• Drenagem linfática pós •
cirurgia oncológica

CREMESP 117.515

PEDIATRIA

• Eletrocardiograma

• Drenagem linfática pós •
cirurgia plástica

Nutrologia, Fitoterapia e
Nutrição Clínica

OFTALMOLOGIA

• Exames Laboratoriais

•Acupuntura

CREMESP 83056

• Personal Training
• Biofeedback

• Fisioterapia
Luciana Giusti

• Emagrecimento

• Fortalecimento muscular

• Psicologia

Reumatologia

Sandra Elisa Gonçalves

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

• Metabologia

• Neurocirurgia de crânio • Hipertrofia

• Clínica médica
André Minchillo

CLÍNICA GRAN PRIME

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

ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Efeitos como Atrofia Vaginal, Ressecamento, Flacidez
e Incontinência Urinária são coisas do passado.

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

45

odontologia

psicologia
Rosana Borzan
Psicóloga

CRP 06/103859

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

11. 99833.0214

rosanaborzan.psico@gmail.com

Vianna Espaço Modulares - retorno 22.8km da Raposo Tavares

Élen Jane Santoro

CRP: 06/43947

Psicóloga e Arteterapeuta
Atendimento a adolescentes e adultos.
(11) 96418.7447

- Rua São Francisco, 170 - Granja Viana

Carla
Soares Polo
Psicóloga Clínica e Terapeuta Cognitivo Comportamental

CRP: 06/102999

Ansiedade, depressão, pânico, fobias, humor, insegurança, baixa auto estima,
estresse, perdas, luto, obsessões e compulsões, distúrbios alimentares e dificuldades
nos relacionamentos pessoal, profissional, social, afetivo ou familiar.
Rua Vaticano, 170, Jd. Nomura, Granja Viana, Cotia Km 26 da Raposo Tavares
(11) 997479323
carlasoarespolo@gmail.com

experiência

Orientação profissional
e vocacional
e Coaching Cognitivo
Comportamental

Roseli Di Mauro

Mais de

30 anos de

Atendimentos: crianças,
adolescentes, adultos,
famílias e casais, idosos
e também atendimento
Home Care.

Psicóloga CRP 06/31865-8

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal

Adultos e Crianças

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

Dra. Priscilla Bianchi
Cirurgiã dentista

oftalmologia

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

DR. CARMO MANDIA JUNIOR - CRM: 19215
DR. FRANCISCO SEIXAS SOARES - CRM: 87358
DR. RAFAEL DE ALMEIDA GERADE - CRM: 115576
Atendimento:
De 2ª a 6ª das 08:00 às 20:00 horas - Sábados das 09:00 às 13:00 horas

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

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

Consultas e Exames Oftalmológicos

CrO 91.999

Odontopediatria - Clínica geral
Estética - Ortodontia - Prótese - Implante
Periodontia - Endodontia
Um tratamento especial para a família inteira!
Tel.: 3034-4182 - 98555-3015 - www.bianchiodontologia.com.br
Rod. Raposo Tavares Km 22 – Bloco A – Sala 09 The Square Open Mall – Granja Viana - SP
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.

Unidade Prime
Dra. Karina Reina Vianna
CROSP 58022

2771-3029

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

CROSP Estab.: 10367

TRATAMENTO COMPLETO EM UM SÓ LUGAR

DRA. ANA LÚCIA LOPES Crosp: 89892

DR RODRIGO RACCA Crosp: 74766 • DRA SUELLEN FRASATO Crosp: 88139
DRA BRUNA ALVES Crosp:113700 • DRA THAÍS MENDES Crosp :113742

4617 4610

9 6618 2626

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

Anuncie aqui

4702-3936

Dra. Ligia Mezzarane CRO 42186

CRO 15329

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

9 91075986

9 95980088 mezzodonto.com.br

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

vacinas

Farmácia de manipulação

Cápsulas

Cremes

Chás

Florais

Homeopatia

atendimento3@farmaciasilicia.com.br
Estrada da Aldeia, 186 - Rod. Raposo Tavares km22,5
(11)

4612-1838

9.7304-0201

ortomolecular

Dr. Alberto Chafic Eid

Medicina ortomolecular, obesidade, medicina bioquímica e ortossistêmica, nutrologia,
cardiologia, tratamento anti stress e fadiga crônica, rejuvenescimento e modulação hormonal.
Central de marcações - fones: 5531-0661 e 5542-2869 • albertochaﬁc@yahoo.com.br
Rua Belo Horizonte, 52 – Pq. São George – km 25 da Raposo Tavares

fisioterapia / pilates
Dra

Sandra Paolini crefito 3/51896-F

Fisioterapia • RPG • Pilates
(11) 9

97970427

sandrapaolini2@gmail.com

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210

fonoaudiologia

terapias complementares
Medicina Integrativa • Acupuntura • Osteopatia • Hidroterapia • Relax Aquático
Psicoterapia • Rebirthing • Terapia do Ser • Arteterapia • Hipnose
Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

16 anos na Granja Viana!

4702-4838

9 9174-8290 - www.espaçointegração.com.br
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COACHING

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

 LICENCIAMENTO ONLINE

 TRANSFERÊNCIA

 CONSULTAS E DESBLOQUEIOS

 RENOVAÇÃO DA CNH

 SERVIÇOS DE ANTT

 PRIMEIRO EMPLACAMENTO

 RECURSO DE PONTUAÇÃO DE CNH SUSPENSA

 LEGALIZAÇÃO DE REBAIXAMENTO, PNEU E RODA

 DELIVERY DE DOCUMENTOS

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

950261387

AutenticidAde,
confidenciAlidAde
e integridAde.
Adquira, com segurança e excelente atendimento,
seu certificado digital para se identificar e autenticar
em sites e sistemas eletrônicos.

serviços

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

CURSO

educação
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

MOTOFRETE

EDUCAÇÃO
COM TRADIÇÃO E
RESPONSABILIDADE

Entregas
a partir de

R$ 30,00

Infantil
Fundamental
Médio

9 7047 8216
E S PAÇO C O W O R K I N G
Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião
Auditório para eventos
Recepcionista
Ótima localização
www.aetec.org.br/coworking

Venha fazer parte dessa história
Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.
@espacocoworkingcotia

(11) 4616-2398 / 9.9552-2581

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

casa e construção

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

ESPAÇO MÓBILE

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

Seus moveis seu estilo

(11) 4618-1424 -

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

Alexandre Augusto
Vieira de Oliveira
OAB/SP 177.745

Dr. Alexandre 9x4.indd 1

8/27/18 10:54 AM

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

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

gastronomia

Direito Empresarial - Direito Civil
Negociações Extrajudiciais - Cobranças
rodrigotorelliadvogados
11 - 2690.0953

11 - 96323.5011

rodrigotorelliadvogados
www.torelliadv.com.br

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

Biscoito
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Biscoitoca
Biscoito

cursos

Natura
Natural
Naturals

pet
Adriana GraciosoBiscoito caseiro

advocacia

RefoRço escolaR e alfabetização

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

Marcelo Bacci de Melo
Advocacia

Francês

Todos os níveis
Professor naTivo

(11) 98213-4107

Cível, empresarial,
trabalhista e tributário.

- 2690-4285

ProFessor DanIeL

Rua José Felix de Oliveira, 1270 Sala 101

matemática • física • química
professor christian
Contato: 97548-3040 • ckexatas@gmail.com

2690-4438

9 8903-1244

RAÇÕES TIKO
www.racoestiko.com.br

100%
c
100%
ca
100% cas
ca

• Rações e Acessórios • Aquarismo
• Banho e Tosa

• Artigos para Pesca

• Clínica veterinária

• Adubos

• Medicamentos

• Ferramentas

VIDA MAIS
SAUDÁVEL
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL VIRTUAL UMA 4614-3579
4614-3521
Contabilidade
UMA
VIDA
MAIS
SAUDÁVEL
Av.VIDA
Nossa
Senhora
de Fátima,
451- Cotia
UMA
MAIS
SAUDÁVEL
PARA
SEU94010-8676
CÃO,
EM
Fiscal
4703-5000
Trabalhista
PARA
SEU
CÃO,
EM
PARA
SEU
CÃO,
EM
Av.
Prof.
José
Barreto,
1269
Cotia
Aberturas
QUALQUER IDADE.
Alterações
QUALQUER
IDADE.
QUALQUER
IDADE.
Encerramentos
UMA VIDA
MAIS SAUDÁVEL
Natural’s Dog é um biscoito
Imposto de Renda (P.F).
Natural’s
Dog
é um
biscoito
Natural’s
Dog
é um
biscoito
caseiro
Regina (11) 4617-4658
99751-1638
PARA- (11)SEU
CÃO, EMproduzidoBiscoito
artesanalmente,
sem
cvirtual@terra.com.br
produzido
artesanalmente,
sem
produzido
artesanalmente,
sem
QUALQUER IDADE.
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PROFESSOR
PROFESSOR DE
PROFESSOR
DE PARTICULAR
História, Sociologia e Filosofia

u

Monica Hopfgartner

INGLÊS

INGLÊS

Naturals Dog

Psicopedagoga
Acompanhamento Escolar
Orientação de estudos

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

aulas particulares
nos E.U.A.
LUCAS PADULA Graduado
MIRANDA

Graduado nos E.U.A.
Com experiência de 30 anos,
9.8303-0287
dos quais 22 no Cel Lep em SP.
Com experiência de 30 anos,
dos quais 22 no Cel Lep em SP. Grupos, individuais e empresas.
Grupos, individuais e empresas.

AdvogAdA
e ConsultorA jurídiCA

english
tutor

Trabalhista, Cível e Família

9 9975-9273

Aulas particulares

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

9 9975 9273 markie@ig.com.br
9 9975-9273

markie@ig.com.br

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

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

serviços

ESPANHOL

Naturals Dog

Com ingredientes naturais
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Natural’s Dog é um biscoito
produzido artesanalmente, sem
aditivos químicos, sem corantes
e conservantes.
Com ingredientes naturais
e integrais, estão disponíveis
em vários tamanhos e sabores.

cães
97454-0140Nossos
naturalsdog
vão adorar!

Aulas particulares e em empresas.
CURSO ACELERADO EM 1 ANO

97454-0140

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

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

VIOLÃO GUITARRA
UKULELE VIOLINO
BAIXO BATERIA CANTO
FLAUTA PIANO FLAUTA
MUSICALIZAÇÃO

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

naturalsdog

Anuncie aqui

4702-3936

@

4612-5633

97477-8150

Prof. de Matemática,
Física e Química
Engº Fábio Ravazzolo

99969-9909

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

Passo roupas

Oficinas de leitura

para crianças e adolescentes.
♫

♫

♫

Untitled-2
Uma forma
gostosa e criativa
de incentivar a
leitura.

Giselda 9 91373950 Luciene 9 91553100

1

aos finais
de semana

Niva

3783-6361

3/7/18 11:32 AM

(11) 4551-4050 | (11) 9.8887-7741
www.webvintageradio.com

Olhar
Compartilhado
Seu ponto de vista
sobre a região!

A cena é bela, mas dá um medo, sô!
Marcos Martinez

O sol com seu resplendor sobre as nuvens.
Tania Lopes

Pôr do sol.
Mário Santana dos Santos

Sem legendas.
Neto Paes

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

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

ATACADO

SUPERMERCADOS

E

ATA C A D O

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

