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Rodrigo 
Nunes
Na estrada com a família para uma 
viagem de seis anos por 80 países

19
anos

19
anos

19
anos

19
anos

19
anos

 Gastronomia 
Opções saborosas  

que não pesam no bolso

 Por Aqui  
Projeto de mobilidade 

promete desafogar  
a Raposo Tavares

Saúde  
Carapicuíba bate 

recorde de casos de 
dengue



Você já parou pra pensar que ninguém tira os 
conhecimentos e experiências que estão dentro de você?! 
Pois é, eles são seus! In-tei-ra-men-te seus. 
E se existem dificuldades para conquistar um emprego que 
o valorize por inteiro, você pode colocar sua energia em 
movimento de outras formas, afinal trabalho é muito mais 
que ter um vínculo empregatício. 
Pegue uma folha de papel e risque-a ao meio, na vertical. 
Anote de um lado tudo que você gosta e sabe fazer bem, e 
do outro lado tudo que dizem que você faz bem. Podem ser 
coisas ligadas à sua profissão, a estudos paralelos, hobbies 
etc. Veja agora os pontos em comum em ambos os lados, 
circule-os. No verso da folha escreva como você pode 
entregar seu trabalho para o mundo. Vão aí algumas dicas 
de como valorizar seu trabalho: consultoria em horas, 
aulas, por meta, por entrega, diária. 
Se atente às necessidades das pessoas e negócios e veja 
como você pode contribuir com eles. Novas formas de 
trabalho estão surgindo e o que não vale é ficar parado! 
Colabore com seus amigos, familiares, comunidade, 
cobrando ou voluntariando. 
 Conte com a Cruzando Histórias para trilhar seu novo 
caminho no mercado de trabalho. 

Dicas da
Cruzando Histórias

Quem topou o Papo com Recrutador desse mês foi a Rita Dantas, 
analista de recrutamento sênior da Spirax Sarco há 10 anos, 
formada em psicologia e especialista em gestão de RH. Confessa 
que adora selecionar jovem aprendiz e estagiários para acompa-
nhar todo o desenvolvimento da companhia. 

Rita, quais são os valores que a SpiraxSarco
busca nos seus futuros colaboradores? 
Somos uma indústria inglesa, com valores bem definidos para 
todas as filiais. E nós buscamos profissionais que conversem com 
esses valores, são eles: segurança, cooperação, integridade, foco 
no cliente, respeito e excelência.

O tempo médio do desemprego no Brasil ultrapassa
1 ano. Você, como recrutadora, está encarando esse gap
no currículo de que forma? 
Realmente hoje em dia, é comum ver o tempo médio de desem-
prego bem alto. Tanto candidatos para produção como adminis-
trativo, chegam com tempo de desemprego na média de 1 ano 
para mais. Nós do RH buscamos olhar além desse número, con-
sideramos as experiências anteriores, e capacidade de entrega 
que o profissional tem. Os gestores estão mais preocupados com 
a intenção e energia do candidato do que necessariamente, o 
tempo que está fora do mercado. 

Qual o perfil do candidato bem preparado
na hora da entrevista?
O bom candidato chega pontualmente, conhece o histórico 
da empresa, possui informações básicas sobre o negócio e 
demonstra curiosidade e interesse em saber mais. 

PaPo com
o recrutador

CONEXÃO
EMPR&EGO www.revistacircuito.com

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



talentos da região

Vagas

Bianca Paoletti
Busca recolocação na área Jurídica/
RH/Administrativa

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

Nossa cidade é repleta de profissionais incríveis. 
Tem uma oportunidade de trabalho para eles?
Entre em contato com a gente!

Naiara Mendes 
Busca recolocação em atendimento ao cliente

Daniela Araújo
Busca recolocação na área Administrativa/RH/Financeiro

Marcelo Eduardo Gelisk 
Busca recolocação na área Administrativa ou Comercial 

Isabella Padilha 
Busca primeiro emprego/aprendiz

"Preciso de um emprego onde eu possa me desenvolver 
profissionalmente e também realizar o sonho da minha 
mãe e também meu: cursar uma faculdade." 

"Sou uma pessoa movida a desafios, gosto de organizar, 
colaborar e ajudar as pessoas. Prezo por oferecer um 
atendimento humano, e isso com certeza faz toda diferença."

"Sou uma pessoa de rápida adaptação e que encara qualquer 
demanda. Estou disponível para novos desafios e projetos." 

"Concluí o ensino médio e atualmente sou estudante de 
cursinho pré-vestibular. Estou em busca do meu 1º emprego!" 

Coferly Cosmética
Cotia

CES - Centro de Educação
para Surdos Rio Branco
Cotia

SRM
Cotia

Decathlon Raposo
São Paulo

Lu Belle Estética 
Cotia

SpiraxSarco 
Cotia

Firmenich
Cotia

Designer Gráfico

Atendimento
ao cliente jr Gerente de loja

Esteticista e 
depiladora 

Estagiário
de engenharia

Trainee

"Sou Bianca, mãe da Marina de 6 anos. Batalhadora, 
mulher independente, Bacharel em Direito, pós-graduada 
em Gestão de Projetos, procurando me recolocar no 
mercado profissional depois de trabalhar mais de 11 
anos no Banco Itaú. Adoro aproveitar os momentos com 
a minha filha, com meus amigos e amigas, viajar, ir ao 
cinema ou mesmo ficar em casa. Minha paixão é dançar! 
Sou amante das coisas belas e das artes e procuro mostrar 
isso pra minha pequena. Já fomos ao teatro, exposições, 
shows de música e dança. Agora estou procurando a 
minha chance profissional de poder trabalhar com o 
mesmo amor e entusiasmo que tenho pela vida"

Faça parte do movimento Selo Cidadão. Abrace essa causa!

Marcos Christe
“Essa é a nossa vitória. Obrigado 
por cruzar o meu caminho.”

Nívea Siqueira
“Agradeço todo apoio que recebi, principal-
mente das trocas com a Cruzando Histórias”

Célia Garcia
“Obrigada por me mostrar que não tem valor só 
o que eu fazia, e sim toda a minha bagagem!”

Merck Group
Cotia

Auxiliar 
administrativo

Assistente
comercial

V O L U N T A R I A D O

RECO
LOCA

DOS

Realização: Curadoria: Apoio:



Mobilidade 
No dicioNário essa importaNte palavra do mundo contemporâneo 
representa a qualidade de locomoção urbana ao mesmo tempo que de-
nota um conceito mais amplo da capacidade que uma pessoa tem para se 
mudar, ou porque não dizer, de se transportar. Nesta edição, destacamos 
duas tendências e valores atuais. Uma delas é do movimento livre, sem 
fronteiras, no caso da nossa capa, uma viagem sobre rodas na qual Ro-
drigo Nunes e sua família embarcaram e que se prolongará por seis anos. 
Quais os desafios impostos ao se traçar uma mudança radical no estilo 
tradicional de vida, ao qual estamos habituados? Como fica a educação 
dos filhos quando a escola está sob rodas? E o medo? Para Nunes, o maior 
deles é o de não ter vivido tudo que o mundo pode oferecer. Essas são 
perguntas mais frequentes no cotidiano de pessoas que podem ter na 
palma da mão o controle que precisam para se conectar em qualquer 
lugar do planeta. E parece ser um valor eminente em tempos em que 
todo ser humano já experimentou uma crise econômica fazendo refletir 
o que realmente é necessário para se viver. Muitos irão responder que 
preferem a rotina, para outros o trabalho de hoje garante o sossego do 
amanhã, mas cresce o número de pessoas que estão prontas para viver 
o hoje. Rodrigo Nunes já foi destaque na edição de janeiro de 2001, 
quando éramos o Jornal Circuito da Informação, chamando atenção 
para a sustentabilidade, no qual fazia travessia pelas represas de São 
Paulo com sua aquabike. Confira a entrevista. 
O outro ponto da mobilidade, que destacamos nesta edição, não tem 
sido uma aventura ou sonho de viver. Muito pelo contrário, é o verda-
deiro calvário para moradores de Cotia e Granja Viana que percorrem 
diariamente a rodovia Raposo Tavares e também as principais vias do 
bairro como a avenida São Camilo. A revista Circuito vem acompanhando 
todas as iniciativas em relação a possíveis soluções para este problema: 
a falta de qualidade para chegar de um ponto a outro, para transitar. 
Convidamos empresários para discussão e sugestões, promovemos ações 
práticas para chamar atenção de autoridades e estivemos presentes em 
todos os movimentos que se referiam ao tema. E lá estivemos no dia em 
que a Prefeitura de Cotia apresentou o Projeto de Mobilidade Urbana do 
km 21 ao km 30 da rodovia Raposo Tavares. Importantes alianças com o 
governo do estado são vistas como o maior indicativo de que desta vez 
muitas das ideias engavetadas e inclusive já registradas em nossas páginas, 
agora podem sair do papel. Acompanhe a matéria completa nesta edição. 

Ótima leitura!

GAbRiELA NApOLitANO ALONSO 

zap!

edição 234 - juNho 2019

diRetoRa

Gabriela Napolitano Alonso 
gabi@revistacircuito.com
aRte 
Marco Ponzio
arte@revistacircuito.com
Redação

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

Monica Martinez
coMeRcial

comercial@revistacircuito.com
FiNaNceiRo

financeiro@revistacircuito.com
Revisão

Paulo Pompeo

ciRculação

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

coNtato

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

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

19 anos



educação

departamento  
de estudos 
Internacionais do 
colégio Rio Branco
No colégio rio BraNco, as vivências 
internacionais são cuidadosamente pen-
sadas e planejadas pelo departamento 
de Estudos Internacionais e os alunos 
encontram na escola o apoio para buscar 
sonhos, inclusive no exterior.
“Educar também é apoiar a construção do 
futuro dos alunos! Por isso, no Rio Branco, 
crianças e jovens são estimulados a atuar 
com protagonismo e responsabilidade em 

seus projetos de vida”, destacou Renata 
Condi, coordenadora do Departamento 
de Estudos Internacionais.
A partir do atendimento individual, per-
sonalizado, opcional e gratuito, o departa-
mento de Estudos Internacionais oferece 
aos alunos consultoria para inscrições em 
universidades internacionais, fazendo o 
intermédio com as instituições de interesse.
Além do apoio para a construção do currí-
culo e da carta de apresentação, os alunos 
recebem orientações direcionadas para cada 
processo seletivo e para o preenchimento 
da admissão on-line.
Para que os alunos façam escolhas seguras, 
o Rio Branco conta com parcerias com 
órgãos educacionais e instituições, além 
de promover conversas com educadores 
de universidades estrangeiras e viagens de 
pré-intercâmbio, com vivências acadêmicas 
únicas em universidades de destaque e 
com pesquisadores.
Uma das maneiras do projeto se concre-
tizar é por meio de certificações de lín-
guas estrangeiras, como os exames do 
Cambridge English Assessment (inglês) 
e o Dele (espanhol). Para tanto, contamos 
com parcerias como a do Cel.Lep e a do 
Instituto Cervantes.

Mantido pela Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, o Colégio 
Rio Branco tem uma proposta 
pedagógica que entende a educação 
como uma construção constante. O 
aluno é motivado a assumir atitude 
de compromisso com o seu 
desenvolvimento pessoal, 
participando de seu processo de 
aprendizagem e interagindo, de 
forma responsável, na coletividade.

Atento às demandas do mundo 
contemporâneo, o Colégio Rio 
Branco constrói seu projeto 
pedagógico sobre o binômio 
acolher e educar crianças e jovens, 
que devem ser trabalhados em suas 
dimensões intelectual, social, 
emocional, expressiva, cultural e 
interacional. Seu trabalho é 
alicerçado nas diretrizes da 
Unesco: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser.

Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
Cep 06709-015 - Cotia - SP
Tel.: (11) 4613-8500

5

saiBa mais:  
http://gg.gg/rioBraNco-6
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Sou moradora da Granja Viana há sete anos e me espanto ainda de 
um bairro tão gostoso e tão famoso não ter sequer uma limpeza 
de garis nas ruas (algo que ocorria quinzenalmente no bairro que 
morei). E pior ainda é ter o mato de um terreno enorme, invadindo 
a rua Dom Joaquim. E mais: uma placa indica “não jogar entulho” 
e os mesmos não se preocupam em limpar o terreno. Proprietário, 
tampouco prefeitura, se preocupam com o próximo e olha que tem 
uma escola infantil bem em frente.
Lúcia CoLLaco

CirCuito A carta da leitora foi enviada à Prefeitura de Cotia que, em 
nota, informou que a Secretaria de Obras e Serviços encaminhará um 
fiscal para verificar o imóvel e notificar o proprietário quanto à limpeza, 
bem como para que feche o terreno com muro visando sanar o problema 
de descarte de entulhos.

Sem gratuidade
No início de maio, fui checar se no 
Cinemark Granja Viana estava valendo 
aquela lei que garante aos idosos a 
gratuidade nas salas de cinema, pois 
estávamos combinando de levar cerca 
de 50 idosos lá. Uma atendente disse que 
não estava sabendo, foi questionar com 
o gerente e voltou com a informação de 
que o Cinemark tinha entrado com uma 
liminar para barrar a gratuidade, assim 
como o Cineflix Granja Viana havia 
entrado e ganhado. Questionei, pois em 
Cotia só há dois cinemas e nenhum deles 
vai participar da gratuidade? Não tem 
sentido.
Luciana raiMondo Ghio

CirCuito A Lei a que a leitora se refere é 
a 2068/19, de autoria do vereador Fernan-
do Jão, e sancionada pelo prefeito Rogério 
Franco. De acordo com o vereador, o proble-
ma estava no sistema do Cinemark, que não 
conseguia cadastrar as pessoas a custo zero. 
Mas garantiu que o problema seria resolvido 
em breve. “Quem entrou com liminar foi o 
Cineflix. Eles fizeram o mesmo em Campi-
nas e perderam. É uma questão de tempo e 
de entendimento”, comentou Fernando Jão, 
em conversa com nossa equipe. Entramos 
em contato com o Cineflix, que afirmou que 
a lei é “inconstitucional”. “O juiz determinou 
a suspensão da exigibilidade da obrigação 
prevista na Lei Municipal 2.068/19”, ga-
rantiu. Já o Cinemark apenas disse que ga-
rante meia-entrada para pessoas a partir de 
60 anos, prevista na Lei Federal 10.741, de 
2003, garantida pelo Estatuto do Idoso.

Levantando poeira
Moro no Jardim Colibri desde 1990 e, em frente à minha casa, há um 
condomínio em construção, Quinta do Colibri. Não sei se reclamo 
à prefeitura, à associação de moradores ou à construtora sobre a 
quantidade absurda de pó que está se espalhando, quando passam 
os caminhões de terra, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Estes 
são meses secos. Mantenho as janelas fechadas, mas não adianta. 
Peço ajuda da revista para uma orientação e registrar o fato.
roberto Moreira da SiLva

CirCuito A solicitação de envio de um caminhão-pipa para molhar a 
Via das Magnólias foi feita e, alguns dias depois, atendida, diminuindo 
assim a poeira que o trânsito de caminhões tem provocado.



CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (2 A 3 ANOS)

A UNIVERSIDADE PARTICULAR

DO MERCADO PROFISSIONAL
PREFERIDA

Não confessional

PROCESSO SELETIVO

2.º SEMESTRE
2019

DESCONTOS,
FINANCIAMENTOS E

PARCELAMENTOS ESPECIAIS

VENHA PARA A UNIP
 TRANSFERÊNCIA

IMEDIATA 

PARCERIAS
UNIVERSITÁRIAS
INTERNACIONAIS

DESCONTOS DE
ATÉ 100%

ENEM
USE SUA NOTA DO

COMPLETA E 
ATUALIZADA ESTRUTURA

UNIVERSITÁRIA
PROFESSORES, MESTRES

E DOUTORES
PRESENTE EM

TODO O BRASIL

MEC

CURSOS RECONHECIDOS
PELO MEC 

GRADUAÇÃO • PÓS-GRADUAÇÃO • MESTRADO • DOUTORADO
PRESENCIAL • SEMIPRESENCIAL • ON-LINE

0800 010 9000 • www.unip.br

Campus Cidade Universitária / Marginal Pinheiros
Av. Torres de Oliveira, 330 – Jaguaré – Tel.: (11) 3767 5800

•  Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Estética e Cosmética
• Gastronomia

• Gestão de Recursos Humanos
•  Logística

• Administração
• Biomedicina
• Ciência da Computação  
• Ciências Contábeis
• Direito

•  Educação Física 
(Licenciatura e Graduação Plena)

• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia

• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda

Revista CIRCUITO - Cidade Universitária - Jaguaré - 205x275 - 2019-2.indd   1 29/05/19   16:00
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canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/47780

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/47038

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/47377

Educadora, jornalista, assistente social e microem-
presária. Apesar das diferenças profissionais, Silva-
na Bezerra, Carolina Rubinato, Roseli Lima da Silva e 
Cristina Brasil, do coletivo Mulher Ação, de Cotia, lu-
tam por algo em comum: o direito das mulheres. Seja 
na política ou no mercado de trabalho, elas afirmam 
que a mulher deve ocupar as funções que desejar. 
Circuito recebeu na redação o coletivo – que realiza 
palestras em empresas e escolas do município – para 
tratar sobre representatividade feminina.

A arte entrou cedo na vida de 
Vavá Oliveira, artista plástico 
de Cotia que tem um ateliê ao 
lado de sua residência, no Jardim 
Monte Santo. Ele trabalha com 
esculturas temáticas, parques 
temáticos, escultura de alta 
dimensão – de até 30 metros 
de altura – e leitura do corpo 
humano em argila. Suas obras 
retratam, principalmente, a 
história e luta do povo africano 
e afro-brasileiro. Estivemos em 
seu ateliê, onde nascem as es-
culturas que rodam pelo país, 
para conhecer um pouco da 
sua história e suas obras.

Elas surgiram no fim da década 
de 1970, no Japão. Se inspiram 
na cultura Kawaii, que significa 
fofa, adorável, e não podiam 
ter outra inspiração, aliás esse 
também é um nome que melhor 
combina com essa moda, pois 
as lolitas, nossas personagens 
desta matéria, são mesmo 
uma fofas, lindas bonequinhas; 
mas só que de verdade, que 
desfilam graça e beleza ao estilo 
vitoriano ou rococó. Conheça 
as lolitas da Granja Viana: 
Kelly Yuri, Jéssica e Sayuri.

arte cotiana

LoLitaS da 
granja viana 

igualdade  
e direitos da mulher

li na circuito 
O que bombou no 

mês passado

Eu e Walcyr, os únicos 
cidadãos de Bernardino 
de Campos que 
residem na Granja!
adriano caLvo 
fernandes

Parabéns pela matéria 
sensacional sobre 
mobilidade urbana.
wiLson fernandes

Gosto muito do 
trabalho de vocês.
deise santiago 
rodrigues

Eu li a reportagem 
da água de Cotia. 
Fiquei preocupada!
Josiane

A revista Circuito é, 
sem dúvida, a melhor 
da nossa região, 
fruto do seu trabalho 
ético incessante.
MaríLia vaLença 

Gostei muito da 
solução do retorno no 
km 22. Vamos torcer 
para ser implantada.
ricardo neco

Parabéns pelos 19 
anos de dedicação 
e contribuição à 
sociedade.
geraLdine Maia 
contadini

Erramos
o nome da terapeuta  

que acaba de abrir seu 
espaço no The square open 

mall é ana mariano.



circuito 
Parceria
Parceiros 

da Circuito

GRANJA VIANA
Av. São Camilo, 2500

2823-6300

ALPHAVILLE
Al. Amazonas, 868

2858-3450

Av. Francisco Morato, 5000
2148-9350

BUTANTÃ

OSASCO
Rua Euclides da Cunha, 377

3133-5400

VILA SÃO FRANCISCO
R. Benedito S. Fernandes, 420

3689-5470

estudenoanglo.com.br
Saiba mais em

AQUI
TEM

+
anglo

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

AQUI

angloanglo
AQUI

anglo
AQUI
TEMangloTEMAPROVAÇÃO

DE 500 APROVAÇÕES EM 2019
NAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO PAÍS

Festa dos aprovados 2019

estudenoanglo
SEMIAGOSTOSEMIAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOSEMISEMIAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOde

Nós, da Mary Help, identificamos  
a necessidade de investimento em marketing  

e utilizamos a revista Circuito como o meio 
para que as vendas cresçam. Já no primeiro mês 

de veiculação, o resultado foi muito positivo. 
Aumentamos três vezes mais o número de 

chamados para nossa empresa. O resultado com  
a Circuito foi mais efetivo do que com o Google,  

que também testamos como ferramenta  
de divulgação. Só temos a agradecer todo  

empenho e dedicação da equipe.

Newton Fernando,  
sócio-proprietário da Mary Help

Idade: 52 anos
Profissão: Engenheiro/ Administrador
Na região: sua relação com a Granja 
Viana tem mais de 20 anos e agora, junto 
com sua irmã e sua esposa, decidiu abrir 
uma franquia da MaryHelp por aqui.

MuIto aléM do papel 9



poR aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

noVo museu do iPiranga

#DêUmBasta
A ViaQuatro, responsável pela 
operação da Linha 4-Amarela, do 
Metrô, promove, em parceria com 
a organização Aldeias Infantis 
SOS Brasil, uma ação de combate 
à exploração sexual infantil. A 
campanha #DêUmBasta será 
realizada até 13 de junho, das 10h às 
16h, nas estações Pinheiros, Faria 
Lima, Paulista e República, com o 
objetivo de orientar e divulgar as 
formas corretas para a identificação 
de casos de exploração sexual 
infantil, estimulando as denúncias 
anônimas ao Disque 100.

o goveRNo de são paulo conseguiu captar R$ 160 milhões para 
as obras de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Com 
o início da construção em setembro deste ano, o prazo é para 
que o novo museu fique pronto dentro de três anos, quando 
serão comemorados os 200 anos da Independência do Brasil. 

serviço 
Para participar, o interessado deve 
comparecer em um dos pontos de 
inscrição (ao lado), de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, com 
RG e preencher a ficha (menores 
devem estar acompanhados dos 
pais e/ou responsável). Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 4187-3837.  

O projeto do Novo Museu vai preservar todos os elementos do 
edifício, ampliá-lo e torná-lo mais seguro, no nível de museus 
internacionais. O espaço terá 5 mil metros quadrados de área 
nova para exposições e atividades culturais, elevadores, estrutu-
ras de acessibilidade, um mirante, dois cafés e um restaurante.

Em junho é celebrada 
a Semana Mundial do 
Meio Ambiente e uma 
das ações da Prefei-
tura de Carapicuíba 
é o Pedalando pela 
Cidade. O passeio ci-
clístico, com percurso 
do Ginásio Tancredo 
Neves até a Aldeia Je-
suítica, tem 9 km de 
extensão e vai ocor-
rer no domingo, 9 de 
junho, a partir das 9 
horas, encerrando as 
atividades da semana.

Secretaria do Meio Ambiente 
Av. Inocêncio Seráfico, 2005  
(Ginásio Tancredão) 
Secretaria de Cultura 
Av. Presidente Vargas, 280 
(Centro Administrativo) 
Centro de Educação para 
Sustentabilidade (CES) 
Av. São Camilo, 968

Pedalando por 
Carapicuíba
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Avenida São Camilo iluminada

Velejando contra o câncer
“Os sonhos são ajustáveis”, diz Elfriede Galera, 63 anos. E ela faz todo 
sentido com a sua história. Em 2009, Frida, como é conhecida, descobriu que 
tinha câncer de mama, que já havia entrado na corrente sanguínea e foi se 
espalhando até atingir os ossos, o fígado e os pulmões. Seu tempo de vida 
estipulado pela medicina: até dois anos. Mas a ciência médica errou.
Hoje, dez anos após o diagnóstico que mudou sua vida, Frida cuida de si 
mesma e ainda ajuda outras pessoas, principalmente mulheres, a lidar com o 
mesmo problema. Por meio de palestras e de seu projeto Velejando Contra o 
Câncer, em que leva pessoas para passearem em seu veleiro, Frida contribui 
na luta contra o câncer de uma maneira diferente: em vez de pensar na 
morte, ela toma todos os cuidados para viver intensamente todos os dias e 
inspira outros pacientes a fazerem o mesmo.
Foi a partir desta filosofia, em pensar na vida e não na doença, que ela com 
seu marido, Jadyr Galera, criaram o projeto, que na verdade foi uma readap-
tação de um sonho antigo de velejar pelos mares do mundo a sós. Mas agora, 
em vez de ser apenas o casal, outras pessoas também podem sentir essa 
mesma sensação que, segundo ela, faz com que você se sinta no “comando 
da vida”.

A Prefeitura de Carapicuíba instalou 97 novas lâmpadas de LED na avenida São 
Camilo. “Estamos investindo na segurança, ampliando o efetivo da Guarda Civil 
Municipal, entregamos novas viaturas e armamento. Além disso, a iluminação é 
muito importante, pois com ruas mais iluminadas os índices de ocorrências dimi-
nuem significativamente”, afirma o prefeito Marcos Neves.
programa iluminação – Em 2017, a Prefeitura de Carapicuíba lançou o Programa 
Ilumina Ação, um call center 24 horas para a população solicitar serviços de ma-
nutenção na rede iluminação pública. A empresa contratada pela administração 
municipal realiza a manutenção em até 48 horas após o registro do protocolo. 

serviço 
O atendimento é feito pelo 0800-779-2000, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, e aos 

sábados, das 8 às 19 horas (com atendente). Fora desse horário, o cidadão registra o pedido 

eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil. 

Risco reduzido
O resultado de uma nova vistoria rea-
lizada pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) colocou a barragem 
de Pirapora do Bom Jesus de classe A 
para classe B. Isso significa que, caso 
haja rompimento, o potencial de causar 
danos baixou de alto para médio. O 
resultado foi obtido com base na aná-
lise dos dados enviados pela Empresa 
Metropolitana de Água e Esgoto 
(Emae). Localizada às margens do rio 
Tietê, vizinha de Santana de Parnaíba, 
a barragem de Pirapora foi classificada 
como uma das 45 em todo o país que 
apresentavam alto risco de rompimen-
to e, consequentemente, com grande 
potencial de causar estragos em toda 
a região.

Bolívia usará CT da região
O Centro de Formação de Atletas 
Laudo Natel, em Cotia, será utilizado 
pela seleção da Bolívia como local de 
preparação para Copa América. A 
estreia da equipe será contra o Brasil, 
em 14 de junho, no estádio do Morumbi.

canal circuito 

Veja esta incrível história de luta e superação contada por Frida Galera à revista Circuito

revistacircuito.com/arquivos/47669
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vaLe tudo na granja viana
O estudo contemplou ainda a 
pesquisa “origem-destino”, coorde-
nada pelo engenheiro de tráfego 
Paulo Bacaltchuck, que segundo ele, 
serviu “para destrinchar alguns 
mitos” e trouxe números impressio-
nantes. “Não é preciso ser engenhei-
ro de tráfego para saber que mão 
dupla na São Camilo, não dá”, 
observou. Sim, isso já sabíamos. 
Assim como também já sabíamos 
que o semáforo no cruzamento com 
a José Félix de Oliveira não foi uma 
boa alternativa (muita gente na 
época sugeriu rotatória). Quando 
ele não está funcionando, o trânsito 
flui melhor. Uma média de 800 
veículos cruza o retorno por hora 
em destino a José Félix e outros 430 
continuam na São Camilo, de acordo 
com o estudo.
O grupo de pesquisa contou com 
pelo menos 35 mil veículos no 
trecho em questão. E chegou a outra 
conclusão que os usuários da 
Raposo também já sabiam, ela trava 
por volta das 5h57.
Pelo retorno do km 22,8, passam 
cerca de 1,5 mil veículos por hora. A 
mão inglesa, que leva para a Estrada 
da Velha de Sorocaba, recebe uma 
média de 600 veículos por hora 
todos os dias. A São Camilo, 1,1 mil, 
ida e volta. “É preciso colocar ordem 
nas ruas da Granja Viana”, ponde-
rou o engenheiro que ficou bem 
impressionado com o “vale tudo” 
que ocorre na alça do retorno do 
22,8. Todo mundo pode sair e entrar 
para todos os lados.
A rotatória na Estrada da Aldeia, 
que dá acesso ao Open Mall The 
Square, é outro ponto de “vale tudo”, 
são 1,2 mil veículos por hora (ida e 
volta), sendo que apenas 10% do 
tráfego é absorvido pelo shopping.
Outro ponto crítico na região que 
contribui para o congestionamento 
da Raposo é a Estrada do Embu, 
acessada pelo retorno do km 26. Só 
no trecho em frente ao atacadista 
Assaí, foram contados 2 mil veículos 
por hora. E ali também devem ser 
feitas intervenções e uma delas será 
eliminar o retorno.

a apReseNtação do plaNo de Mobilidade 
para o trecho entre os quilômetros 21 e 30 
da rodovia Raposo Tavares, cujo estudo foi 
realizado pela empresa Canhedo Beppu, 
nos trouxe uma certeza e uma novidade.
A certeza de que o principal gargalo da 
rodovia com jeitão de avenida está no 
trecho entre os quilômetros 23 e 21, mais 
precisamente no retorno do km 22,8, 
principal acesso para a Granja Viana. E 
será lá o ponto que mais passará por inter-
venções, caso o estudo se torne realidade. 
A novidade é que, ao contrário do que a 
maioria imaginava, não são os motoristas 
de passagem, ou seja, aqueles que usam 
a rodovia para passear ou trabalhar, os 
autores dos eternos congestionamentos, 
mas sim os moradores da cidade.
O projeto, apresentado pelos engenheiros 
Humberto Matsushita e Luiz Fernando 
Araújo, integra melhorias que devem 
ser executadas pelos governos estadual 
e municipal, porém que para darem o 
resultado esperado, ou seja, destravar 
a Raposo, dependem umas das outras. 

Estão previstas mais de 30 intervenções 
no trecho que irão afetar diretamente a 
região do centrinho da Granja Viana e 
São Camilo.
Entre as mudanças e sugestões propostas 
pelo estudo, algumas já fizeram parte 
de outros, como transformar a av. São 
Camilo em mão única no sentido Raposo 
Tavares, o que já eliminaria um dos muitos 
conflitos na alça de acesso do retorno. A 
rua José Felix de Oliveira continua sendo 
mão dupla somente a partir do posto de 
gasolina, no outro trecho, apenas para 
entrar na Granja Viana. Serão criadas 
novas vias de acesso na Granja Viana, 
além das melhorias já iniciadas nas ruas 
Roma e Zurick.
Uma alternativa para tirar os carros da 
Raposo e que já figurou em outros estudos 
foi a criação de uma via entre o Cotolengo 
e a avenida José Giorgi, que ligará o São 
Paulo II ao centrinho da Granja Viana e 
demais regiões e também para São Paulo, 
eliminando assim o percurso até o km 30 
para fazer o retorno

raPoso destraVada
Estudo de mobilidade para o trecho entre os quilômetros 21 e 30 da Raposo Tavares 
foi apresentado pela Prefeitura de Cotia. Estão previstos viadutos, melhorias e 
criação de novas vias na Granja Viana.



A Prefeitura de Cotia publicou decreto assinado pelo prefeito 
Rogério Franco com a relação de 50 lotes que serão desapropria-
dos (amigavelmente) total ou parcialmente, na Granja Viana, 
para atender ao projeto de mobilidade da Raposo Tavares entre 
os quilômetros 21 e 30. São 62,9 mil metros quadrados no total. 
O Parque São George, que fará a ligação com a avenida José Giorgi, 
acesso ao residencial São Paulo 2, passando pelo Cotolengo, será 
a área mais atingida, com 16 imóveis na lista, dos quais sete são 
casas inteiras que devem dar lugar à nova via. Elas estão nas ruas 
Karan, Nemitala e Mazel. Os demais imóveis terão desapropriação 
parcial. As avenidas Elias Zarzur e Eid Mansur, região da praça 
Ayrton Senna, também terão partes de imóveis desapropriadas.
O Pequeno Cotolengo, que pertence à congregação religiosa da 
Pequena Obra da Divina Providência, terá a maior área desapro-
priada, 22,3 mil metros quadrados. Na sequência, 9,2 mil metros 
de imóvel da Sociedade Beneficente São Camilo, onde está prevista 
a construção do futuro Hospital São Camilo e a criação de uma 
rotatória para dar mais fluidez ao trânsito naquela via.
A terceira maior área a ser desapropriada está na altura do km 26 
da Raposo Tavares e pertence à empresa de essências e perfumes, 
Firmenich. São 4,5 mil metros quadrados que fazem esquina com 
a avenida Giorgi.
Segundo a Secretaria de Habitação de Cotia, nos trechos de 
maiores intervenções, os proprietários já foram comunicados 
sobre as desapropriações. Já os demais, a secretaria informou 
que “está levantando a quantidade a ser afetada nas menores 
áreas, para assim determinar e em seguida conversar com os 
proprietários”.

novoS viadutoS
O estudo prevê ainda a constru-
ção de três viadutos no trecho 
entre os km 21 e 26.  O primeiro, 
no km 21,8, logo após o retorno 
22,8, com mão única para quem 
for acessar a Estrada Velha de 
Sorocaba, e assim elimina-se 
mais um problema na alça do 
retorno, a mão inglesa. O 
segundo viaduto está previsto 
no km 25, ligando a avenida 
Denne, no Parque São George à 
rua Mesopotâmia, que dá acesso 
ao Cemucam, Jardim da Glória, 
Engenho, Jardim Barbacena, 
entre outros. O terceiro viaduto, 
já fez parte de projetos 
anteriores, no km 26, na saída 
da José Giorgi.

Granja Viana terá 63 mil metros 
quadrados desapropriados

Sem prazos
Orçado em R$ 132,3 milhões, o Plano de Mobilidade ainda não tem data para iniciar, 
pois depende de aprovação do governo do estado. “Vamos trabalhar para que seja 
realizado”, garantiu Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo. Do total do investimento, 41% (R$ 54.293.000,00) deve sair do 
caixa da prefeitura, referente às alterações nas vias internas.  A outra parte, 59% 
(R$ 77.971. 673,38), do estado.
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caraPicuíba, recordista em casos de dengue

Cidade no Combate à dengue
Em meados de maio, a Prefeitura de Carapicuíba chegou a divulgar 
uma nota sobre a ‘estratégia de combate à dengue’ na região. De acordo 
com o Executivo, equipes de saúde estariam realizando mutirões nos 
bairros da cidade.“É importante lembrar que os agentes de saúde do 
‘Patrulha da Dengue’ visitam os bairros da cidade diariamente, durante 
todo o ano. Em 2018, as equipes do programa vistoriaram cerca de 70 
mil residências. Infelizmente, dezenas de caixas-d’agua são encontradas 
abertas com focos do Aedes aegypti. Para ajudar a eliminar os criadouros 
do mosquito, os moradores precisam vistoriar suas casas pelo menos 
uma vez por semana”, reforçou a prefeitura.
O governo municipal passou também a oferecer assistência médica 
direcionada a esses pacientes, por meio de novos polos de diagnóstico: 
UBS Central, UBS Florispina de Carvalho, UBS Adauto Ribeiro, UBS Ana 
Estela e Policlínica. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas (UBS Florispina de Carvalho até às 20h).
Outra medida adotada, de acordo com o governo, é a extensão do Pronto 
Atendimento Vila Dirce. “O morador que estiver com febre alta, dor 
atrás dos olhos, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele deve 
procurar os polos de diagnóstico”, alertou.

de jaNeiro a aBril deste aNo, o município de Carapicuíba 
já registrou 205 casos de dengue, segundo dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo levantados 
pela Circuito. 
Destes, 168 foram autóctones – contraídos na própria região – e 37 
trazidos de fora. O mês de março teve o maior registro: 122 casos.
As cidades vizinhas, juntas, tiveram 191 casos no mesmo período 
(Barueri, 25; Cotia, 18; Itapevi, 9; Jandira, 15; Osasco, 98; Santana 
de Parnaíba, 25, e Vargem Grande Paulista, 1).
Moradora do condomínio Chácara Granja Velha, que fica nos 
limites de Cotia e Carapicuíba, Daniele Piovesan teve dengue no 
fim de abril. Seu genro e sua filha também contraíram a doença. 
“Fiz o exame da dengue no pronto-socorro, mas não deu positi-
vo porque estava no primeiro dia. Retornei dois dias depois e o 

resultado deu positivo”, conta.
Em março, Circuito publicou, com exclusividade, uma matéria sobre 
um outro residencial, também localizado entre os municípios de 
Cotia e Carapicuíba, em que foram registrados oito casos de dengue.
Na ocasião, a Prefeitura de Cotia negou o ocorrido. Já a Prefeitura 
de Carapicuíba chegou a dizer que o único caso de notificação à 
Vigilância Epidemiológica, envolvendo condomínios, foi de um 
na Estrada da Fazendinha, onde duas pessoas da mesma família 
receberam, em fevereiro, resultado positivo para dengue. No en-
tanto, os casos ocorreram, segundo a prefeitura, porque a família 
teria viajado para o México e voltou com dengue.
Sobre os casos atuais, Circuito procurou novamente a Prefeitura 
de Carapicuíba para buscar um esclarecimento, porém não obteve 
retorno até o fechamento desta edição. 

Focos de reprodução  
do mosquito
Segundo o Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo Aedes aegypti 
(LIRAa) de 2019, do Ministério da Saúde, a 
cidade de Cotia apresentou um alto índice 
de infestação pelo mosquito. Ao todo, 
no estado de São Paulo, mais 83 cidades 
estão na mesma situação. Em todo o país, 
a incidência de casos de dengue, entre 
janeiro e março deste ano, subiu 339,9% 
em relação ao mesmo período de 2018.
O LIRAa é um instrumento utilizado 
para o controle do vetor e das doenças 
(dengue, zika e chikungunya). “Com base 
nas informações coletadas, o gestor 
pode identificar os bairros onde estão 
concentrados os focos de reprodução 
do mosquito, bem como o tipo de 
criadouro predominante. O objetivo é que, 
com a realização do levantamento, os 
municípios tenham melhores condições 
de fazer o planejamento das ações 
de combate e controle do mosquito”, 
informou o Ministério da Saúde.
Criadouros – O armazenamento de água no 
nível do solo (armazenamento doméstico), 
como em tonéis e barris, foi o principal tipo 
de criadouro identificado no país, seguido 
por depósitos móveis, caracterizados 
por vasos e frascos com água, pratos e 
garrafas retornáveis. Por último, estão 
os depósitos encontrados em lixo, como 
recipientes plásticos, garrafas PET, latas, 
sucatas e entulhos de construção.
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serviço 
Para denúncias e informações, ligue:  

Vigilância Epidemiológica de Carapicuíba: 4202-9558 

Vigilância Epidemiológica de Cotia: 4616-9115
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maior hoSpitaL púbLiCo veterinário do braSiL
O município de Osasco inaugurou o segundo Hospital Veterinário Público com 
capacidade para 100 atendimentos diários. Segundo o prefeito Rogério Lins, esse 
é o maior do país. A nova unidade, localizada na avenida Lourenço Belloli, no 
antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), oferecerá todas as especialidades, 
como raio X, exames de imagem, laboratório clínico, entre outras. O hospital 
conta com seis salas de atendimento de clínica geral, três centros cirúrgicos, 
sendo um para cirurgias de tecidos moles, um ortopédico e um centro cirúrgico 
geral, além de auditório para cursos e palestras.

Justiça Eleitoral 
cancela 32,4 mil 
títulos de eleitor  
na região 
Por ausência nas três últimas eleições, a 
Justiça Eleitoral cancelou 32,4 mil títulos de 
eleitor em cidades da região. Só em Osasco 
foram 15,6 mil títulos cancelados. Em 
Carapicuíba, quase 4 mil; Barueri, 4,5 mil; 
Itapevi, 3,2 mil; Cotia, 2,8 mil; Jandira, 1,6 
mil e Vargem Grande Paulista, 648.

serviço 
Para saber se seu título foi cancelado, é preciso 

consultar a situação no site do TSE na área de 

“Serviços ao Eleitor – Situação eleitoral – consulta 

por nome ou título” ou comparecer a qualquer 

cartório eleitoral com um documento de 

identificação com foto. Quem teve o título cancelado 

deverá pagar uma multa e, em seguida, poderá fazer 

a regularização da sua situação no seu cartório 

eleitoral, levando documento de identificação oficial 

original com foto, comprovante de residência e o 

título, se ainda o possuir.
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eM pRol da apRendIzageM
Três professoras da região estão desenvolvendo um projeto chamado 
Apoio Neuropsicopedagógico Escolar com alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental da E.M. Professor José da Costa Chaves, no 
Jardim Belizário, em Cotia. O trabalho é voluntário, atende nove 
crianças com dificuldade de aprendizagem aos sábados pela manhã e 
contempla de dez a 15 atendimentos, focando inicialmente na 
avaliação neuropsicopedagógica clínica. Dessa forma, proporciona ao 
professor a reflexão de possíveis caminhos para atingir esse aluno que 
está em tempo diferente dos demais.

Cofrinho 
solidário
“Para você apenas uma 
moeda, para nós muitos 
sonhos!” Esse é o slogan da 
campanha do Centro de 
Educação para Surdos Rio 
Branco, que visa ajudar a 
manter alunos surdos, em 
sua maioria carentes, na 
instituição. Como funciona? 
É só pegar um cofrinho na 
escola de surdos e, dia a dia, 
ir guardando moedinhas 
nele. Quando estiver 
completo, é só devolver. O 
cofrinho também será 
colocado em pontos 
estratégicos do comércio da 
Granja Viana e, quando vir 
um, faça sua doação.

como participar  
da campaNha 
Peça seu cofrinho! Entre em 
contato com o Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco pelo 
telefone 4613-8478 ou pelo e-mail 

queroajudar@ces.org.br

de acordo com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, foram 94 veículos 
furtados, de janeiro a 
março deste ano, contra 
52 no mesmo período de 
2018. Os dados 
levantados junto à 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP) apontam, por 
outro lado, uma leve 
queda no número de 
veículos roubados 
– quando há contato com 
a vítima. Nos três 
primeiros meses de 2019, 
foram 93 contra 104 no 
ano passado. Ainda de 
acordo com a SSP, o total 
de estupros de janeiro a 
março aumentou 7% em 
comparação com o ano 
anterior. Homicídios 
dolosos, quando há a 
intenção de matar, 
tiveram a mesma 
quantidade: dois nos 
primeiros trimestres de 
cada ano.

44,6%  
Aumento no 

furto de 
veículos em 

Cotia

canal circuito 

Assista a vídeo-reportagem que a Circuito 
fez com Victor Hugo e que lhe rendeu 
outras entrevistas, como a da Rádio Globo 
(www.encurtador.com.br/rxGOZ)

revistacircuito.com/arquivos/47571

Garoto de 10 anos faz 
palestras sobre cultura 
indígena em escolas
Um meNiNo de apeNas 10 anos que dá uma verdadeira 
aula sobre a cultura indígena nas escolas. Estamos falando 
de Victor Hugo, descendente do povo Kariri, do Nordeste 
brasileiro. O garoto estuda na Escola Municipal Joaquim 
Pereira da Silva, em Cotia, e se orgulha de levar aos seus 
colegas a história e cultura do seu povo. “Eu não me con-
formava com meus colegas que não sabiam sobre cultura 
indígena. Então resolvi fazer essas apresentações para 
informar”, conta. Em suas apresentações, Victor Hugo 
mostra objetos utilizados pelos indígenas e suas funções. 
Já deu palestras em diversas escolas. Mas quem pensa que o 
menino só pesquisa na internet sobre a cultura de seu povo 
está enganado. Victor vai até as aldeias, participa de rodas 
de conversa, interage e busca na fonte todas as informações 
que usa em suas apresentações.

canal circuito 

Conheça mais sobre o projeto de Luciana Inforsari, 
Atacilia Novaes e Glauci Abrahao

revistacircuito.com/arquivos/47693
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Vida – Casa de Apoio  
recebe selo ONG Transparente Rodoanel 

interditado
A CCR RodoAnel 
interditou o acosta-
mento na altura do km 
23,5 da pista interna 
do Trecho Oeste do 
RodoAnel, no sentido 
Bandeirantes/Perus, 
região de Osasco. A 
intervenção tem cerca 
de 400 metros, durará 
em torno de 90 dias e, 
de acordo com a con-
cessionária, é necessá-
ria para a implantação 
de um novo muro de 
contenção que faz 
parte das obras de 
construção das novas 
marginais na rodovia, 
entre os quilômetros 
19 e 24, entre Osasco 
e Carapicuíba. 

Iniciativas que reconhecem o trabalho sério de 
organizações que investem com transparência 
os recursos que recebem, merecem destaque 
em meio aos escândalos que envolvem dinheiro 
público e notícias que questionam a seriedade de 
entidades do terceiro setor. Esta é a proposta do 
“Selo ONG Transparente”, idealizado pelo Instituto 
Doar – o mesmo que premia as Melhores ONGS –, 
em parceria com a revista Época. A ONG tem como 
missão promover a cultura de doação no Brasil 
e dar visibilidade a entidades que aplicam com 
transparência e eficiência as doações recebidas 
de recursos públicos ou oriundos de pessoas 
físicas e jurídicas. 
Com mais de 30 anos de história, a Vida – Casa 
de Apoio da Granja Viana é a primeira entidade 
de Cotia e região a conquistar o selo. Para Ana 
Catarina Fabrício Mendes, presidente da entidade, 
este reconhecimento é fruto do comprometimento 
da diretoria e corpo técnico ao prestar serviços 
de qualidade aos seus assistidos. E isto passa 
credibilidade para quem apoia os projetos, pois 
mostra que os recursos são empregados de forma 
correta. “Existem em nós uma preocupação em 

fazer o máximo possível com os recursos que 
recebemos, sem perder a qualidade dos serviços”, 
atesta a presidente.
Com o selo, a entidade se junta a outras como a 
Graac, AACD, Apae de São Paulo, Fundação Abrinq, 
Gol de Letra, SOS Amazônia, Instituto Sou da Paz 
e outras conhecidas e reconhecidas entidades 
que levam a seus colaboradores, voluntários e 
parceiros informações sobre suas ações e dão 
feedback sobre como suas doações são investidas 
na instituição de forma transparente.
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a câMaRa MuNicipal de cotia aprovou o Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 4/19, que autoriza a criação da Secretaria Municipal da Juventude 
e da Secretaria Municipal da Mulher. De autoria do prefeito Rogério 
Franco, com as novas pastas criadas, “os esforços serão mais concentra-
dos nas políticas públicas direcionadas para as questões da juventude e 
da mulher”. “Tais assuntos sempre fizeram parte das prioridades deste 
governo, é fato que, com a mudança proposta, os programas para esses 
setores ganharão naturalmente ênfase e dinamismo”, disse o prefeito na 
justificativa do projeto.
A Secretaria da Juventude, segundo o PLC, deverá, entre outros pontos, 
promover a defesa da juventude e dos seus direitos, além de desenvolver 
estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade do mundo jovem.
Já a Secretaria da Mulher deverá desenvolver ações de prevenção e 
combate a todas as formas de violação dos direitos e de discriminação das 
mulheres. Além disso, compete à secretaria promover atividades (cursos, 
seminários e eventos congêneres) que permitam melhor conhecimento 
dos direitos da mulher.  
As duas novas secretarias, da Mulher e da Juventude, serão comandadas 
por Ângela Maluf e Fernando Jão, respectivamente.

Cotia tem secretarias 
da Juventude e da 
Mulher

Nova diretoria
Assumiu, em maio, a nova diretoria do Conselho de 
Segurança Cotia Granja Viana para o biênio 2019-2021. 
A presidente empossada, Maria Goreti, ressaltou que 
“os CONSEGs representam, hoje, a mais ampla, sólida, 
duradoura e bem-sucedida iniciativa de Polícia orientada 
para a comunidade em curso no Brasil”. São membros 
natos do CONSEG Granja Viana o comandante da 3° Cia. 
capitão PM Rogerio Fernandes Carneiro e o delegado do 2° 
DP Granja Viana, Dr. Sérgio Augusto de Magalhães Melo.

Erradicação  
do trabalho infantil
Cotia começou uma ação de conscientização 
contra o trabalho infantil. A iniciativa 
está sendo realizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, por meio do 
Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti), e está percorrendo pontos 
com grande movimentação de pessoas nas 
regiões de Caucaia do Alto, Granja Viana 
e centro, distribuindo material informativo 
e de conscientização sobre o assunto.

Horta comunitária
CREAS de Caucaia ganhou horta 
comunitária que será cultivada 
por 19 adolescentes que fazem 
acompanhamento no local e estão em 
cumprimento de medida socioeducativa. 
A horta passa a ser uma boa 
oportunidade de envolver os adolescentes 
em um projeto comum, além de servir 
como fonte de alimento. Foram plantadas 
mudas de abobrinha, coentro, pimentão, 
salsinha, couve, alface, almeirão, 
tomate-cereja, manjericão, erva-
cidreira, alecrim, melissa e citronela.
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RuMo ao sucesso
Definir estratégias sólidas para conquistar o que deseja nem 
sempre é fácil, tampouco encontrar o que de fato te move. 
Nesta busca, a Inspira DHO pode ser seu grande aliado. Com 
uma metodologia baseada em fundamentos de diversas áreas 
do conhecimento, como psicologia positiva, programação 
neurolinguística, gestão de negócios e estratégias, a empresa 
nasceu para potencializar o desenvolvimento humano 
e organizacional, por meio de um processo pragmático 
e estruturado que auxilia no alcance de resultados e no 
desenvolvimento de habilidades de pessoas e organizações. 

iNspira deseNvolvimeNto hUmaNo e orgaNizacioNal
Rod. Raposo Tavares, km 22 – The Square Open Mall – Bloco A – Sala 340

WhatsApp: (11) 97673-5180

tecnologIa e qualIdade de vIda
Até pouco tempo, o final da fertilidade poderia iniciar um 
declínio biológico e sexual gradual. Com o avanço da medicina, 
foi desenvolvida uma nova tecnologia que proporciona o alívio 
dos sintomas associados à menopausa: MonaLisa Touch™. É uma 
técnica a laser indolor sobre o tecido da mucosa vaginal, cujos 
principais resultados são estímulo do colágeno e restauração do 
fluxo adequado de sangue, rejuvenescendo e deixando a vagina e 
os lábios mais elásticos e lubrificados. A ginecologista dra. Letícia 
Taufer trouxe com exclusividade para a Granja Viana esse método 
inovador.

dra. letícia taUfer giNecologia e oBstetrícia
Rua José Félix de Oliveira, 834 – Sala 5A

Tel.: (11) 99286-9966

◆  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
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Personalidade
Gente que faz e acontece

graNjeira 
iNterNacioNal
Longe da Globo desde 2013, 
quando fez Joia Rara, Tania 
Khalil  se mudou para Nova 
York, nos Estados Unidos, 
onde vive com o marido, 
o músico Jair Oliveira, e 
as duas filhas. E por lá, 
acertou seu primeiro 
grande trabalho. Ela acaba 
de gravar participação em 
Mrs. Fletcher, nova série da 
HBO com estreia prevista 
para novembro.

Com André, Caio e Eric, 
está completa a família do 
filho caçula de Airton e 
Marilu Grill! O garotinho, o 
nono neto deste tradicional 
casal granjeiro, chegou ao 
mundo em maio para 
alegria de toda a família.

Deixou saudade
Kiko Star era figura carimbada no cenário musical de Cotia. Ficou conhecido na década de 
1980 por imitar Michael Jackson e, quando foi lançado o USA for Africa, Kiko reuniu amigos 
cotianos, montou o Brazil for Africa e se apresentou na TV. Lançou um disco de vinil com 
duas músicas e passou a fazer apresentações pela região. Casou e teve quatro filhos, cujos 

nomes homenageavam seus ídolos do rock. Partiu no fim de maio, deixando amigos, 
familiares e fãs entristecidos. 

Na telona
Ingrid Guimarães e Larissa Manoela já se 
reuniram para as primeiras conversas sobre o 
filme Fala Sério, Mãe 2, com roteiro da 
escritora Thalita Rebouças e direção de Pedro 
Vasconcelos. O projeto deve ser filmado no 
segundo semestre deste ano.

doce
Personal chef de Cotia 
mantém habilidade desde a 
infância e hoje se destaca na 
gastronomia: Mira Ramalho foi 
a vencedora da última 
temporada do programa Que 
Seja Doce, da GNT. 

chegou ao 
mundo

canal circuito 

Conheça a história de Mira Ramalhoe 
identidade com a arte da gastronomia  
revistacircuito.com/arquivos/47531



o chaMado paRa a teRapIa holístIca
Como ser terapeuta holístico? Desde que abriu seu consultório 
na Granja Viana, esta é a pergunta que a terapeuta Ana Mariano 
mais tem ouvido de seus consultantes. Primeiro, é preciso 
amar ajudar as pessoas e acreditar no poder das energias e em 
algo divino. Depois, buscar conhecimento. Por isso, atendendo 
a demanda, Ana passa a oferecer o curso “Como começar na 
profissão de terapeuta holístico e ser um terapeuta de sucesso”, 
com módulos em Reiki Níveis I, II, III e Mestrado, Radiestesia 
e uso do pêndulo, Harmonização de ambientes, Como curar o 
sagrado feminino e Cura egípcia (Seichim).

aNa mariaNo terapias complemeNtares e iNtegrativas
Open Mall The Square – Bloco F – Sala 314

WhatsApp: (11) 94236-6671

saúde Mental atRavés das 
leMBRanças 
A terapia EMDR é uma psicoterapia desenvolvida nos EUA, cuja 
sigla significa dessensibilização e reprocessamento por meio 
dos movimentos oculares, pois permite reprocessar lembranças 
difíceis e dolorosas, trazendo o alívio do sofrimento psíquico e 
físico. É utilizada em casos de estresse pós-traumáticos, fobias, 
ansiedades, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, luto, 
dores crônicas. Com consultório na Granja Viana, a psicóloga Edna 
Costa recebe adultos, adolescentes e crianças, de segunda a sábado, 
com foco na terapia EMDR e junguiana.

edNa costa psicóloga
Rod. Raposo Tavares, s/n – km 22 – The Square  – Bloco F – Sala 211

Tel.: (11) 97366-0552
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socIal

coluna social
O que bombou no mês passado

Jantar de negócios
o BNi invictus realizou, em 
maio, o seu 3º Jantar de 
Negócios, no restaurante Félix 
Bistrot, na Granja Viana.
1. o evento, que tem o objetivo 
de conectar empresas e 
fomentar negócios locais, 
contou com a presença de 104 
empresários. 
2. Em uma noite muito 
agradável e regada a muito 
networking, os participantes 
foram agraciados com a 
palestra da MBA em 
Desenvolvimento Humano, 
Gaya Machado.
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ateliê odontológico
As dentistas dra. Fabiana Mello e dra. regina Assis 
inauguram, no início de maio, o Ateliê odonto Nobre, um 
moderno consultório com diversas especialidades 
odontológicas.
1. As dentistas com dr. Marco Aurelio e Andrezza Coelho
2. Cristina tristão e dr. Sérgio Duccini
3. Maria Luísa rehder, dra. regina Assis, Eliane Freitas e 
dr. Heraldo Barroso.
4. Gabriela Souza e Eduardo Soares prestigiaram a 
inauguração do espaço.

corrida infantojuvenil
organizado pela Women With Wings, com apoio do 
Colégio rio Branco Granja Viana, Decathlon e revista 
Circuito, aconteceu o evento Corre Cotia no dia 25 de 
maio. Com 260 inscritos (de 3 a 14 anos), a primeira 
corrida da Granja Viana direcionada ao público infantoju-
venil contou com a presença do preparador físico e 
granjeiro Marcio Atalla.

cena hollywoodiana 
Noturnall, famosa banda de heavy metal paulistana, 
voltou com nova formação, convidado internacional e 
gravou cena de capotamento de carro “tunado”, em 
Vargem Grande Paulista, para o clipe da nova música.
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odontologia 
humanizada

Odontofobia, medo de ir ao dentista? Es-
queça! Esqueça o motor com barulhinho 
de dar arrepios, o pavor da agulha de 
anestesia e aquele cheiro típico do consul-
tório que provoca náuseas. A odontologia 
mudou e ganhou uma abordagem mais 
humanizada.
Em seu consultório recém-inaugurado na 
Estrada Fernando Nobre, as dentistas Fa-
biana Mello e Regina Assis usam o diálogo 
como ferramenta essencial ao tratamento, 
conversando com o paciente, entendendo 
sua demanda e explicando qual a melhor 
alternativa para cada caso. “Não medimos 
esforços para transformar o tratamento 
odontológico em uma experiência menos 
dolorosa”, explica a dra. Fabiana, tanto que 
a primeira consulta dura mais de uma 
hora. É quase um divã mesmo. “Como 
resultado, nossos pacientes chegam a 
dormir, enquanto são atendidos”, faz 
questão de ressaltar a dra. Regina.

Sem cárie

seria possível crescer sem cáries? 

Sim, respondem as especialistas. 

O Ateliê oferece um programa 

preventivo contra a cárie, para 

crianças e adultos.

Odontologia digital

Com essa tecnologia digital, todos 

os possíveis problemas bucais co-

nhecidos podem ser visualizados. 

Com isso, os cuidados podem ser 

tomados o mais depressa possível, 

prevendo doenças, sem necessidade 

de moldagens e outros procedimen-

tos mais demorados ou custosos. 

Uma câmera intraoral fotografa e 

filma, aumentando em até 40 vezes 

a imagem que é vista a olho nu. Já 

o scanner intraoral digitaliza e gera 

um modelo 3D virtual da boca. A 

partir disso, o que antes era feito 

apenas artesanalmente, agora é 

realizado em poucas horas em 

um computador e uma fresadora. 

Graças a todo esse trabalho digi-

tal, as novas próteses são criadas, 

evidenciando resultados cada dia 

mais perfeitos e diminuindo o tra-

balho para os dentistas e poupando 

tempo do paciente.

Da união da experiência de mais de vinte 
anos na área odontológica das duas profis-
sionais, uma especializada em ortodontia e 
ortopedia funcional dos maxilares e outra, 
em periodontia e homeopatia, nasceu o 
Ateliê Odonto Nobre. Lá, são oferecidas 
todas as especialidades odontológicas 
com tratamentos modernos, evidencia-
dos com a tecnologia digital, detectando 
possíveis doenças de forma rápida para 
garantir a saúde bucal dos pacientes. E 
conta ainda com mais um diferencial: o 
uso do tratamento homeopático, que tem 
se mostrado muito eficaz na prevenção 
de cárie e bruxismo.

serviço 
Ateliê Odonto Nobre 

Estrada Fernando Nobre, 869 

Sala 4 – Granja Viana 

Tel.: (11) 4612-2136

O Ateliê Odonto Nobre traz, com exclusividade, para a região  

o uso da homeopatia como aliada aos tratamentos odontológicos.



cultuRal
Circuito

 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

o festival traz exposições, 
mostras, peças e shows. A atração é 
a cantora pop britânica Lily Allen, 
que se apresenta no Memorial da 
América Latina, em 9 de junho. Aos 
34 anos, Lily vem ao Brasil depois de 
dez anos, para apresentar o álbum 
No Shame. Duda Beat e Mad Mother’s 
também se apresentam no mesmo dia 
e local. Entre os eventos do festival, 
destacam-se a exposição I, game: in-
terpretar, investigar, imaginar e a peça 
What girls are made of, sobre diários 
da adolescente Cora Bissett. Acontece 
em vários locais em São Paulo, até 
16 de junho. Mais informações em  
culturainglesasp.com.br/cultural

23º cultura 
Inglesa festival

Voz e Violão
Após rodar o país com diversas 
configurações de banda, 
chegou a hora do rapper 
paulista Rael sair em 
turnê em seu formato 
mais íntimo: voz e 
violão. Ele se apresenta 
na Casa Natura Musical, 
em um especial de Dia 
dos Namorados. Os fãs 
poderão conferir as 
músicas do cantor e 
compositor em sua forma mais 
pura, além de faixas do repertório 
de outros artistas. “Vou de Bob Marley                  
a Exaltasamba, mas tudo com um toque ‘à la Rael’”, brinca. No dia 12 de 
junho, a partir das 21h30, na Casa Natura Musical (rua Artur de 
Azevedo, 2134). Informações e ingressos: casanaturamusical.com.br

exPosição a céu aberto
Mais de 50 esculturas 
estão expostas, ao ar 
livre, na Praça das 
Artes, em Embu das 
Artes. As obras têm de 
1 a 3 metros de altura e 
foram feitas em 
materiais diversos, 
como madeira, 
mármore, terracota, 
ferro e resina, por 
diversos artistas da 
região. A exposição 
“Escultura na praça, 
arte ao alcance de 
todos” segue até 11 de 
agosto e, claro, é 
gratuita. 



60ª festa de 
santo antônio
A tradicional festa junina ocorre 
sempre aos fins de semana 
(sábados e domingos) e vai 
até 30 de junho, das 17h às 
23h. O evento começa no dia 
8 e contará com barracas de 
comidas típicas, brincadeiras e 
bazar, além de uma programação 
musical para todos os gostos. 
Na rua Santo Antônio, 486, no 
km 24 da Rod. Raposo Tavares.
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slam
Você sabe o que é ou já ouviu falar em Slam? Não? E Slam de Poesia? 
Menos ainda? Pois bem, em Cotia, toda primeira quinta-feira do mês, 
ocorre o Slam Raiz e Slam do Mangue. Trata-se de uma competição 
de poesia falada, em que os participantes têm até três minutos para 
apresentarem sua performance – uma poesia de autoria própria, 
sem adereços ou acompanhamento musical. O evento acontece na 
praça Joaquim Nunes, ao lado do cemitério central.

uma outra estória
O Shopping Granja Vianna transforma-se em 
um verdadeiro autódromo com a exposição 
Uma Outra Estória, que chega pela primeira 
vez à região. Os fãs do automobilismo poderão 
conferir de perto 18 miniesculturas inspiradas 
em carros de corrida, além de se emocionarem 
com a obra A Cena Que Todos Queriam Ver, uma 
representação em 3D de um famoso quadro 
pintado pelo lituano Oleg Konin chamado 
Formula Alone sobre o piloto Ayrton Senna. 
Até 23 de junho, no Piso L1. Gratuito. 

canal circuito 

A Circuito acompanhou a edição de maio e entrevistou duas organizadoras  
revistacircuito.com/arquivos/47210

festa junina  
feita de memórias
Relicário, segundo o dicionário, é 
uma “caixa, estojo ou baú em que 
se guarda uma relíquia ou um 
objeto de valor sentimental”. Esta 
é a proposta da 22º edição do 
Arraial do Sidarta, marcada para 
8 de junho: resgatar e preservar 
os saberes da nossa cultura 
e de nossas raízes. O evento 
acontece das 11h às 19h30, 
no Instituto Sidarta (Estrada 
Fernando Nobre, 1332 – Cotia/
SP). A entrada custa R$ 20 e 1 
quilo de alimentos não perecível 
para a Associação Brasileira de 
Esclerose Múltipla (Abem).

(11) 4206 0776   •   (11) 97206 1474   •   (11) 99574 5562 
www.licaodecasa.com.br

Aulas de reforço e acompanhamento escolar 
(fundamental, médio e superior) em todas as disciplinas 
através da NEUROEDUCAÇÃO, método que elimina as 

difi culdades e limitações dos alunos, tais como:

DESCONCENTRAÇÃO MENTAL
BRANCOS DE MEMÓRIA

PREGUIÇA E BAIXA MOTIVAÇÃO PARA OS ESTUDOS

R.Azurita, 89 - Nova Higienópolis Jandira-SP 

ESCOLA LIÇÃO DE CASA

Aulas de Matemática, 
Física e Química

Seu fi lho aprende e não 
esquece nunca mais!

VENTURA 
Negócios Imobiliários
www.venturaconsultoria.com

Negócios Imobiliários
www.venturaconsultoria.com

Negócios Imobiliários

2898 9804   •  982789804
Open Mall The Square  - Bloco C - Sala 207
Rodovia  Raposo Tavares, Km 22
Open Mall The Square  - Bloco C - Sala 207
Rodovia  Raposo Tavares, Km 22

LOCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
COMPRA E VENDA

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

línguas
Um textO SObre 

iDiOmAS.

Nossa líNgUa é maravilhosa! Não aquela que temos na boca e que é 
o músculo mais forte do corpo, e sim a portuguesa. Não a portuguesa da 
padaria e sim a língua portuguesa. Está claro? 
O homem é o único animal que se comunica através da fala. Papagaios tam-
bém falam, mas não se comunicam, apenas repetem sons que se parecem 
com palavras. Existem mais de 300 línguas faladas pelo mundo afora. O 
mandarim e o inglês são as línguas mais utilizadas no mundo. Segundo os 
gringos, a língua portuguesa tem uma sonoridade encantadora. É musical, 
o que faz a glória dos nossos compositores mundo afora. Sotaques e regio-
nalismos à parte, ela revela o caráter amistoso do brasileiro. Aberta, rica, 
alegre, cativante e gostosa de ouvir. Diferente de algumas línguas cheias de 
consoantes com som severo e fechado. 
Com todo respeito às demais línguas, algumas me passam sensações no 
mínimo intrigantes: a língua alemã passa seriedade e gravidade na infor-
mação. Piada em alemão deve ser meio sem graça.  O italiano usa as mãos 
e a cabeça, fala alto e passa a impressão de que é um gozador, sabe de tudo 
e tem toda a razão na conversa. Assunto sério em italiano, não cola. Já os 
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japoneses conversam tão baixinho que não 
devem escutar nada do que estão falando, 
mas passam a impressão que concordam 
em tudo. Dois espanhóis conversando 
numa boa dão a impressão de briga feia. 
O francês faz uma espécie de gargarejo 
ao falar, demonstra refinamento e certo ar 
blasé, típico dos parisienses. Grego, para 
mim, é grego mesmo. O árabe é gutural, 
sai pela garganta, é o som do petróleo. Na 
Inglaterra, a voz vem do esôfago e revela 
toda a fleuma e pompa dos ingleses. God 
save the Queen. O americano fala um inglês 
arrastado, pragmático, com caras e bocas 
nervosas, sem muita paciência. Os suíços 
falam? Discretamente. Não me esqueci dos 
nossos irmãos portugueses que, muitas 

vezes, falam uma língua incompreensí-
vel para nós e que, todavia, precisamos 
de um tradutor para entender os gajos: 
banheiro por lá é casa de banhos, calcinha 
é cueca, cueca é boxer, celular é telemóvel, 
conversível é descapotável, fila é bicha, 
mensalidade é propina, injeção é pica, trem 
é comboio, meias são peúgas, adolescente 
é puto, menina é rapariga e por aí vai. Mas 
voltemos à nossa língua pátria. 
Ela não é fácil de entender. Exemplos: meia 
pode ser uma simples meia ou uma meia 
hora ou um meia-esquerda. Que tal essa 
frase? Crime no oceano: baleia, baleia, 
baleia. Um já é agora! Já pra dentro! Dois 
já é daqui um pouco: Vou já já! A diferença 
de doida e doída é um acento. Assento não 

tem acento. Assento é embaixo, acento é em 
cima. Embaixo é junto e em cima separado. 
Na sexta comprei uma cesta logo após a 
sesta. É a primeira vez que tu não vês. Vão 
tachar de ladrão se taxar muito alto a taxa 
da tacha. Asso um cervo na panela de aço 
que será servido pelo servo. Vão cassar o 
direito de caçar de dois pais no meu país. 
Por tanto nevoeiro, portanto, a cerração 
impediu a serração. Coração bate, pulso 
pulsa. Para começar o concerto tiveram que 
fazer um conserto. Domingo pé de cachim-
bo? É pede, do verbo pedir. Ao empossar, 
permitiu-se à esposa empoçar o palanque 
de lágrimas. Uma mulher vivida é sempre 
mais vívida, profetiza a profetisa. Calça 
você bota, bota você calça.
Oxítona é proparoxítona e a maior pa-
lavra registrada da língua portuguesa é 
pneumoultramicroscopicossilicovulcano-
coniotico, pessoas que sofrem da doença 
pneumoultramicroscopicossilicovulcano-
coniose. São 46 letras. 
A língua é linda, mas é abstrusa! 

a língua portuguesa tem uma 
sonoridade encantadora. aberta, 

rica, alegre, cativante.
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Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

O itAliANO SArGeNt prODUziU, 
NUm ritmO iNteNSO, mAiS De 12 
retrAtOS A óleO pOr ANO.

MiLenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

retratista

johN siNger sargeNt NasceU em Florença, 
Itália, em 12 de janeiro de 1856. Era filho de pais 
norte-americanos, e por isso, é considerado 
de origem americana. A família de Singer 
vivia modestamente em Florença, Itália. 
Desde pequeno, viajava com sua família por 
países europeus, visitando museus e igrejas, 
pois sua mãe considerava isso fundamental 
para a educação dos filhos. Ela era uma artista 
amadora, enquanto seu pai fazia ilustrações 
para uso na medicina. Desde cedo, ele ganha-
va cadernos de desenho e era encorajado a 
desenhar em suas viagens. Começou seus 
estudos artísticos bem cedo e desenvolveu 
seus dotes com renomados pintores da época. 
Ele trabalhava intensamente em sua arte, de 
manhã à noite, diariamente, sete dias por 
semana. Entre 1877 e 1925, pintou mais de 
900 telas a óleo e mais de 2 mil aquarelas, 
além de incontáveis desenhos com carvão e 
lápis grafite. O artista tinha Diego Velázquez 
como seu maior ídolo e, em 1879, viaja para 
a Espanha a fim de estudar suas pinturas. 
Lá, ele se apaixona pela música e pela dança 
espanhola, que se tornam temas muito ex-
plorados em sua obra. Em seu retorno a 
Paris, recebe uma enxurrada de pedidos 
de retratos e sua carreira deslancha. Nunca 
teve assistentes, ele mesmo preparava suas 
telas e envernizava suas pinturas, além de 
se ocupar com a papelada do ateliê. Era um 
retratista tão famoso que diversos clientes 
viajavam apenas para serem pintados por 
ele. Entre 1900 e 1907, produziu mais de 12 
retratos a óleo por ano, mas também fazia 
dezenas de retratos apenas desenhados, que 
vendia por preço mais baixo. Com 51 anos, em 
1907, Sargent fecha seu ateliê para retratos 
e se concentra em pintar apenas paisagens.



sargent tinha grande capacidade 
de concentração e disciplina, que 

o manteve pintando.
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vamos oBservar
Madame X (Madame Pierre Gautreau), 1884
Óleo sobre tela  - 208.6 x 109.9 cm
John Singer Sargent

Madame X ou O Retrato de Madame Pierre 
Gautreau representa a figura em corpo inteiro 
e em tamanho real de Virginie Amélie Avegno 
Gautreau, também americana, da Luisiana, 
mas residente na França, mulher de Pierre 
Gautreau, um banqueiro parisiense. Virginie 
era frequentadora da alta sociedade francesa, 
famosa por sua beleza e rumorosas infideli-
dades. A pintura não foi encomendada, mas 
pedida pelo próprio Sargent a modelo. Em sua 
primeira versão, uma jovem de porte altivo 
e aristocrático, envergando ostensivamente 
um belo vestido de cetim negro, de generoso 
decote e com uma das alças caída sobre o 
braço, revelando e encobrindo ao mesmo 
tempo, para gerar um efeito de extrema au-
dácia e sensualidade. O retrato se caracteriza 
pelo proposital jogo de contrastes entre a 
cor muito pálida da pele de Virginie com o 
preto brilhante do vestido e os escuros tons 
do segundo plano. As más línguas da época 
diziam que ela tomava arsênico para ficar 
com a pele mais branca. 
Levado ao Salon de Paris de 1884, o quadro 

causou entre os frequentadores e críticos um 
verdadeiro escândalo. Sargent pretendeu 
consertar a má impressão causada, repin-
tando a alça do vestido na posição normal e 
mudando o título da obra para Madame X, mas 
já era tarde. O estrago já estava feito. Com a 
polêmica gerada por seu trabalho, o artista 
foi alvo de duras críticas. Com isso, de famoso 
retratista passou a ser visto como um artista 
infame. Pressionado pela opinião pública, 
chegou a declarar que nunca mais pintaria, 
que se dedicaria à música e aos negócios. 
Mas, resolveu abandonar a França e residir 
em Londres, onde retomou sua bem-sucedida 
carreira artística. 
O famoso retrato ficou por muitos anos no 
ateliê do pintor, que jamais fez questão de 
escondê-lo. Ao contrário, deixava-o de forma 
ostensiva, em exposição, à vista de qualquer 
pessoa que visitasse seu estúdio. Ele ainda 

declarou que esta era sua obra favorita. 
É difícil hoje imaginar por que uma obra 
desta causou tanto furor e quase acabou 
com a carreira de um pintor tão talentoso. 
Os tempos mudaram, porém até hoje a nudez 
incomoda. Por que a sociedade teme a nudez? 
A nudez não é vista como nudez, ela é sempre 
vista como algo que se sujeita ao lado sexual 
do contexto, mesmo que não tenha esse teor. 
A suposição de que a nudez traga consigo 
o sexual, nos traz, também, a insegurança. 
Talvez a resposta seja uma: O machismo, 
que fragiliza e diminui tudo que é ligado à 
feminilidade, fomenta o assédio, e, portanto, 
indiretamente, nos faz temer a nudez como 
algo que nos expõe a um suposto perigo. 
Quando a modelo Virginie Gautreau morreu, 
Sargent vendeu a obra para o Metropolitan 
Museum of Art de Nova York em 1916, onde 
até hoje se encontra.
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em 9 de agosto de 2017, o ex-atleta e ex-vereador 
de São Roque Rodrigo Nunes, 39, partiu com a 
esposa, a técnica de análises clínicas Andréia, 41, 
e os filhos Lucas, 19, Mariane, 8, e Laura, 7, para 
uma senhora aventura: conhecer 80 países em 
seis anos. A bordo de um espaçoso motorhome 
de 42 m2, eles já estão há um ano e oito meses 
com as rodas na estrada. Convencer a esposa 
não foi fácil. Embora ela o tivesse acompanhado 
por dez países na garupa da segunda viagem de 
moto que ele fez pelas Américas, o caso mudou 
de figura com o nascimento das filhas do casal. 
Segundo ele, foram dez anos para convencê-la 
a trocar a carteira assinada pela rotina sem 
rotinas da vida na estrada. E mais três anos de 
planejamentos. Na hora H, no entanto, foi ela 
que possibilitou a compra do motorhome mais 
moderno para o conforto da família, ao trocar 
o veículo pela casa herdada com o falecimento 
precoce da mãe. Desde então, a inspiradora 
família faz das refeições o eixo sagrado da 
convivência diária, mas também se reserva a 

privacidade dos espaços individuais a bordo. 
O aprendizado não inclui apenas a prática do 
homeschooling, isto é, da educação domiciliar 
que segue o mesmo conteúdo programático 
da escola que as meninas cursavam. Ele agre-
ga todo o conhecimento geográfico, cultural, 
econômico, político, entre outros, que surgem 
durante o percurso. O que provavelmente elas 
não estariam aprendendo nos bancos escolares 
é que a vida, na forma de ver do pai, não é feita 
somente de trabalho, salvo se você fizer 100% do 
que gosta. “Em vez de trabalhar oito horas por 
dia, faço quatro e tenho tempo para mim, para 
minha família, para brincar com meus filhos, 
jogar bola com eles, fazer o que queremos.” Ao 
final de alguns anos e dois idiomas aprendidos 
então, o casal já antevê que chegará a hora de 
parar, provavelmente quando as meninas ti-
verem de cursar o ensino superior. Ainda não 
sabem onde e se fixarão residência, embora 
mantenham ainda, por via das dúvidas, seu 
cantinho em São Roque.

Viajar     
é preciso

(e viver em  
família bem)
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Como nasceu sua paixão por viagens? 
Comecei como atleta de mountain bike aos 
13/14 anos e cheguei a campeão paulista da 
modalidade. Com 23 anos, vivia do esporte. 
Cheguei a arrecadar e doar mais de 20 to-
neladas de alimentos. Comecei viajando o 
Brasil e essa vontade sempre foi aumentando. 

Qual foi o embrião do projeto “Mundo 
em Família”? 
Fiz a primeira viagem de moto pela América 
sozinho. Na segunda, minha esposa viajou 
na garupa por dez dos 24 países que passei. 
Quando estávamos voltando, pensei: nestas 
duas viagens de moto pelas Américas percorri 
1/3 do planeta. Agora só me falta os outros 
2/3. Na volta da segunda viagem, veio nossa 
primeira filha, a Mari. E já tinha meu filho do 
coração, o Lucas, que havia vindo de “brinde” 
com a Andréia. Aí já não dava mais para viajar 
de moto. Foi quando comecei a ficar doente, 
pois a vida não tinha mais sentido para mim. 

Aí você foi eleito vereador em São Roque 
(2008-2016). Como foi a experiência? 
Como atleta, passei a acreditar que eu era uma 
ferramenta de transformação social. Mas 
quando me pus lá dentro [na política] percebi 
que não conseguia ser útil para a sociedade 
da forma como imaginava. Percebi que era 
difícil, e confesso que a experiência não foi 
algo do meu agrado. Aliás, nem costumo 
falar sobre isso, pois é um assunto polêmico. 

E foi fácil convencer a família a levantar 
âncoras e partir?
A Andréia é técnica de laboratório e tra-
balhava por mais de 20 anos com análises 
clínicas. Com direito a carteira assinada, 
nunca havia perdido um dia de trabalho. 
Aos poucos, devagarzinho, fui convencendo 
ela e foram necessários dez anos para isso 
[sim, ele é de capricórnio]. E mais uns três 
anos de conversas para construir o sonho. 

Do lado dela, o que fez a balança pender 
para o sim?
A coisa que mais pesou na decisão dela foi 
ter perdido a mãe jovem, com 40 anos. Ela 
não havia aproveitado, não havia vivido 
nada. Isso fez a Andréia refletir seus valores. 
Afinal, do que adianta juntar tanta coisa se 
daqui não vamos levar nada? Hoje ela dá 
mais valor a isso que fazemos devido a essa 
perda. A vida é breve. E num piscar de olho 
estaremos bem guardadinhos num paletó 
de madeira. Quem pode dizer se temos mais 
30 segundos ou 30 anos?

É uma responsabilidade muito grande 
colocar a família na estrada, não é? Qual 
era seu maior medo antes de decidir 
emplacar a viagem? 
Há quem tenha medo de como vai ser dormir 
numa cidade em que nunca se foi. Outros, 
de como vai ser arrumar o alimento para 
colocar em casa. Meu principal medo era – e 
sempre foi – o de passar a vida toda e não 
realizar esse sonho. Todos os outros medos 
se tornaram pequenos diante deste.

Como vocês viabilizaram a compra do 
motorhome? 
Andréia foi quem teve a coragem de trocar 
a casa que recebeu de herança com o faleci-
mento da mãe neste motorhome. Por sinal, a 
gente havia saído para ver um usado, que era 
o que o dinheiro dava para comprar. Íamos 
dar dois carros, uma bicicleta, um burro 
velho e um doce mordido para pegar um 

bem velhinho numa loja em Itu. E aí quan-
do estávamos vendo aquele que podíamos 
comprar, ela entrou neste aqui e disse: “Se 
vamos tirar os filhos de casa, do conforto, 
então vamos bem”.  E eu perguntei: “Mas 
que jeito?”. Ela respondeu: “Eu troco na casa”. 

Então vocês vivem confortavelmente 
sobre rodas?
Sim, temos três aparelhos de ar-condicionado 
e até adega de vinho. Cada uma das meninas 
tem o quartinho dela, o Lucas fica na sala que 
é um sofá-cama e no fundo do motorhome 
ainda tem o quarto do casal. Tudo separado 
por portas, com chuveiro e privacidade. 
São 42 m2 de área. Muita gente que entrou 
aqui fala que é maior do que o apartamento 
em que vive. 

Planejar a viagem é complicado? 
O planejamento não é com a viagem, de 
roteiro, esta é a parte mais gostosa. O pla-
nejamento é com relação à família. 

Então, vamos por partes. Qual é o roteiro 
de vocês?
Saímos de São Roque em 9 de agosto de 2017 e 
fomos subindo: Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará. E dali começamos a 
descer por dentro do país: Teresina, Palmas, 
Brasília, Campo Grande, Bonito e Paraguai. De 
lá, cruzamos para Foz [do Iguaçu] e descemos 
para o Beto Carrero World – não tinha como 
não parar lá com crianças a bordo. E dali para 
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vIaJaR é uMa foRMa de 
aMplIfIcaR o vIveR.

1

2

4

5
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Floripa. Então subimos a serra gaúcha, que 
é linda, e a região do vinho, para finalmente 
atingir Porto Alegre. 

Quantos quilômetros já rodaram?
Uns 17 mil quilômetros. Mas nosso objetivo 
não é viver rodando. Aliás, ficamos mais 
parados que andando. Aqui em São Leopoldo 
ficamos um mês devido à manutenção do 
motorhome. Em Canela, por exemplo, ficamos 
quatro, cinco dias para poder aproveitar. 
Quando nos deslocamos, é cerca de 200-300 km 
por dia. Andamos um pouquinho e paramos 
para desfrutar dos locais por onde passamos.  

Para onde vão depois?
Vamos descer para Pelotas e, quando sair esta 
edição da revista Circuito, provavelmente já 
estaremos no Uruguai. De lá, seguimos para a 
Argentina, Patagônia e Chile. Aí, começamos 
a ir para o Norte: Equador, Peru, Colômbia. 
Entre este país e o Panamá tem chão, mas 
não rodovia. Então, teremos de colocar o 
motorhome num navio para passar o canal 
para a América Central. Aí, passamos por 
Costa Rica, Nicarágua, Honduras e Guatemala, 
até chegar ao México. 

Vocês imaginam que vão enfrentar 
problemas para cruzar a fronteira do 
México aos Estados Unidos?
É bem comum entrar com motorhome nos 
EUA, então a gente não estima que será 
um problema. E será mais um idioma que 
a gente vai aprender. 

Vocês continuam subindo a partir dos 
Estados Unidos?
Sim, dali passaremos pelo Canadá e o plano 
é chegar até o Alasca. Depois descemos de 
novo e dos EUA a ideia é pegar um navio para 
Europa e de lá para Ásia e, então, África. Já 
estamos na estrada há um ano e oito meses. 
Serão seis anos para percorrer 80 países. 

Você disse que o roteiro é a parte fácil, 
o planejamento é com relação à família. 
Como funciona a rotina familiar?
As refeições são sagradas. Há o café da 
manhã, a hora do almoço e o lanche à noite. 
E a gente faz homeschooling [sistema de 
educação domiciliar por meio da qual os 
estudos e as atividades não ocorrem na 
escola, mas em casa, sob a supervisão de 
adultos que assumem a responsabilidade 
pela aprendizagem]. Com base no parecer 
da Secretaria Estadual de Educação, nossas 
filhas continuam matriculadas na mesma 
escola que estavam. Recebemos as apostilas e 
seguimos o mesmo conteúdo programático.

O homeschooling funciona bem?
Elas vivem tanta coisa que acho que estão 
tendo aprendizado melhor do que entre 
quatro paredes. Quando ficamos mais tempo 
num lugar, elas frequentam as aulas regu-
lares, como em Goiás, Rio Grande do Norte 
e, em breve, no Uruguai. Um dos objetivos 

de nosso projeto é o de usar o mundo como 
a sala de aula dos nossos filhos. Há um 
ganho enorme de conhecimento geográfico, 
cultural, econômico e político, entre outros 
que surgem durante o percurso.

Elas descobrem na viagem coisas que 
não estão nos livros?
Sim. Você sabia que há estudos que sugerem 
que os portugueses aportaram primeiro 
não em Porto Seguro (BA), mas em São 
Miguel do Gostoso (RN)? E que a primeira 
montanha avistada não teria sido o Monte 
Pascoal, mas o Monte Cabuji, onde teria sido 
descoberto o marco trazido pela expedição 
em 1500? Se você olhar no mapa e estudar 
as correntes marítimas, verá que faria 
muito mais sentido os portugueses terem 
aportado no Rio Grande do Norte do que na 
Bahia. E esses questionamentos não estão 
no conteúdo que a escola passa...  

Como se sustentam financeiramente 
durante a viagem? 
A venda dos exemplares do nosso livro 
Fique rico viajando (disponível em mundo-
emfamilia.com/loja/) é o que botou a gente 
na estrada e faz seguir viajando. Paramos 
nas capitais e, nos principais shoppings, 
abrimos o motorhome em dias e horários 
predeterminados para que as pessoas pos-
sam conhecer nossa experiência e adquirir a 
obra. Em média, ficamos de quinta a domin-
go, por dois fins de semana em cada local, 
e vendemos cerca de 300 livros – o que dá 
para viajar dois a três meses sem precisar 
parar de novo. Aliás, acabamos de publicar 
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1. rodrigo Nunes, apaixonado pela 
vida, acredita que a melhor forma 
de usar cada segundo que ganha 
a mais para viver é viajando.
2. Laura é a caçula e acompanha a 
família em todas as experiências. 
3. Mariane adora esportes e 
todo tipo de atividade física.
4. Lucas, o irmãozão. Ele passa horas e 
horas brincando de tudo com as meninas.
5. Andréia, a mãe do Mundo em Família. 
Faz de tudo para manter a ordem. 
É cozinheira, faxineira, professora, 
médica, psicóloga e detetive.
6. o interior da casa sobre rodas.
7. Em outubro de 2018, sendo 
recebido pelo ministro do 
turismo Vinicius Lummertz.
8. Pé na estrada.
9. A família com a apresentadora 
Sabrina Sato, no início da viagem.

6

7

8

9
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Quédate rico viajando! El mundo en familia, 
que conta a experiência da nossa viagem 
pelo Brasil. Vamos lançá-lo em Montevidéu, 
no Uruguai. É nosso primeiro livro em 
outro idioma, o espanhol. O próximo deve 
sair em inglês. 

E como ficar rico viajando?
Não tem muito segredo. Afinal, não é traba-
lhar 12 horas por dia que vai fazer você rico. 
O novo tipo de rico é aquele que tem tempo 
para fazer o que gosta. Temos o dinheiro 
para viver tranquilo e tempo para estar 
24 horas por dia curtindo nossos filhos.

Então a ideia não é lucrar com a viagem?
Não. Nossa premissa é viver. Não há sentido 
em lucrar com a viagem. Estamos sempre em 
busca de patrocínio, que facilita um pouco 
o retorno. Rendemos mais de 2 milhões de 
mídia espontânea, ao divulgar nossa viagem 
até agora. 

Vocês têm quase 50 mil seguidores no 
Instagram, uma página no Facebook, 
5 mil seguidores do Youtube. As redes 
sociais ajudam ou atrapalham?
Acaba sendo um prazer, porque o pessoal 
que nos segue tem o sonho de fazer algo 
parecido, são gente de energia boa. Elas 
mudaram a nossa vida. Hoje a gente tem 
conseguido permutar todos os passeios 
caros com as divulgações, somos convidados 
por resorts para passar a semana em sistema 
de all inclusive. 

Qual o segredo para lidar com a parte 
burocrática das viagens com menos 
estresse?
Como gosto, acho que tudo é legal, inclusive 
tirar vistos. O segredo é valorizar a opor-
tunidade. Não vê-la como algo ruim, mas 
como parte de já estar viajando. 
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Como se “jogar no mundão” com alguma 
segurança, isto é, lidar com imprevistos?
É bom ter dois ou três cartões de crédito 
guardados em diferentes locais. Se você 
for roubado, tem sempre um extra. Hoje se 
consegue maneiras de viajar melhor, há mais 
recursos. Manutenção preventiva do veículo 
também é importante. Perdido eu nunca 
fiquei, mesmo quando rodamos dez países 
Andréia e eu de moto. Não tinha nem GPS, 
mas eu parava e perguntava o tempo todo. 
Hoje com toda esta tecnologia disponível nem 
tem mais como se perder. O fundamental é 
confiar que 99,99% das pessoas do mundo são 
boas e querem ajudar. O povo fica vendo só TV 
e fica com impressão de que só tem bandido 
no mundo. Na verdade, é o inverso. E é esta 
descoberta que acaba sendo bacana. 

Teve algum momento difícil, em que 
vocês pensaram em desistir?
Não, isso não passa na cabeça. Porque quando 
a gente volta a olhar para a vida anterior, a 
comparação fica descabida. Tínhamos de tra-
balhar o ano inteirinho para, se desse certo, 
passear 15 dias com a família. Hoje isso não faz 
mais sentido, não consigo imaginar de volta.

Quando se está com o pé na estrada, 
qual a proporção certa entre trabalho, 
escola e diversão?
[Ri com a pergunta, dizendo que nunca haviam 
questionado isso.] Acho que trabalho 10%, 20%, 

escola também, e os outros 60% são diversão. 
Acho que é basicamente o que fazemos. A 
gente está bem próximo do ideal! [Risos.]

Vocês pretendem gerar novos produtos 
de sua viagem, como filmes? 
Nós somos repórteres-cidadão pelo mundo. 
Até temos um quadro no jornal do meio-dia 
da TV Serra Dourada (o SBT do estado de 
Goiás). Por isso, estamos captando o máximo 
de material. Não pensamos ainda em fazer 
um filme, mas pode ser uma boa ideia. 

Como fica a vida social quando em 
constante movimento? Há outros via-
jantes como vocês? Como nascem as 
amizades nas estradas? 
Hoje está mais fácil por conta dos apli-
cativos, das redes sociais. A gente acaba 
encontrando viajantes fisicamente, mas é 
mais em campings, onde não ficamos muito. 
Há também grupos de apoio ao viajante de 
motorhome no Facebook, que dão dicas de 
local seguro, ofertas de ponto de energia, 
água, para que você possa se reabastecer. 

Estar o tempo todo registrando os mo-
mentos da família não gera um pouco de 
Síndrome de Truman? Como conseguem 
equilibrar a vida pública com a privada?
Fazemos tudo com o maior prazer. A gente 
capta 10% da nossa vida. Vejo quem capta 
90% da vida, aí fica insuportável, não dá 

uM dos oBJetIvos 
de nosso pRoJeto é 
o de usaR o Mundo 

coMo a sala de aula 
dos nossos fIlhos.
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para curtir a viagem. Não digo que estão 
certos ou errados, cada um faz do seu jeito. 

Seu irmão Matheus está seguindo seus 
passos de viajante?
Ele cruzou a fronteira do México para os 
Estados Unidos. Não sei exatamente os 
planos dele, mas deve ser o de chegar até 
o Canadá. Temos 13 anos de diferença. Ele 
cresceu me vendo fazer isso. 

Vocês acham que, como família, são 
uma inspiração para as demais? 
É o que pessoal escreve bastante, bastante 
mesmo. Inclusive algumas famílias já saíram 
para viajar por nossa causa. Fico feliz porque 
me parece o cumprimento da minha missão 
de desfrutar mais a vida. A vida não é feita so-
mente para trabalhar, salvo se você fizer 100% 
do que gosta. Tenho a sensação de trabalhar 
30% do dia. Assim, em vez de trabalhar oito 
horas por dia, trabalho quatro e tenho tempo 
para mim, para minha família, para brincar 
com meus filhos, jogar bola com eles, fazer o 
que queremos. E não de estar lá cumprindo 
as normas que a sociedade capitalista botou 
de ter mais isso ou mais aquilo. 

Como saber a hora de parar?
Acho que vai depender das meninas. Olhando 
a longo prazo, acho que conseguimos manter 
assim por mais uns seis, sete anos. Quando 
elas disserem que não querem mais, quando 
quiserem parar para ir a uma faculdade.  O 
Lucas já vai fazer 20 é está pensando em 

cursar Tecnologia da Informação, aí ele pode 
trabalhar em qualquer lugar do planeta.  

Quais são os outros projetos futuros?
A Mari já me acompanha nas palestras moti-
vacionais do nosso projeto “Expedição Realize 
seu Sonho”, que ministramos gratuitamente 
em escolas públicas. A gente imagina que daqui 
uns 13, 14 anos, ela já terá dado palestras em 
cerca de 30 países, em três idiomas, e poderá 
trabalhar com isso, se quiser.  

Depois de uma aventura como esta, 
é possível se estabelecer de novo em 
algum lugar? 
É uma baita dúvida que temos, e ainda 
estamos no primeiro país. A gente não faz 
ideia. Dizem que Moçambique, por exem-
plo, é ótimo para se morar. Mas ainda não 
temos nada definido. Estamos em trânsito. 

Para finalizar, a pergunta mais importan-
te: o que você acha de morar na região? 
Nós nascemos e crescemos em São Roque. 
Acredito que nossa história acaba sendo mais 
bacana quando você sai da sua cidade, pois aí 
você sabe como ela é. São Roque tem um clima 
muito bom. O potencial econômico a gente só 
notou isso quando saiu de lá, do dinheiro que 
há na região metropolitana de São Paulo. A 
Granja Viana é um dos lugares mais ricos do 

país! É assim que conseguimos admirar ainda 
mais a nossa cidade: quando sai dela. Meus 
pais ainda moram em São Roque e lá acabou 
ficando uma casa nossa, que está alugada, 
dinheiro que ajuda na viagem. Portanto, ainda 
temos nosso cantinho aí na região.

Que mensagem final gostariam de passar 
para os leitores?
Nosso principal objetivo é o de motivar as 
pessoas a viver melhor em família. Quando 
as pessoas dizem: “vocês largaram tudo!”, eu 
respondo: “mas é precisamente o contrário”. 
Viajar é uma forma de você amplificar o 
viver. Infelizmente, não somos eternos. 
Com muita sorte, temos 80 anos. Então, a 
questão fundamental é de que jeito você 
consegue viver o máximo para desfrutar 
do que a vida, tão breve, tem a oferecer.

10. Existem estudos que dizem que o 
Brasil foi descoberto pelos portugueses 
em São Miguel do Gostoso, no rio Grande 
do Norte, e a montanha avistada, em vez 
de Monte Pascoal, foi o Monte Cabuji.
11. Com Profeta, o vovô da estrada, 
no rio Grande Grande do Sul. Ele 
também é de São roque, tem 74 
anos e, a bordo de sua moto de 125 
cilindradas, já percorreu mais de 700 
mil km por toda a América do Sul.
12. Pelo caminho, encontro com 
várias espécies de bichos.
13. Passeio de cavalo, em meio de 
parreiras, pés de oliveiras e castanheiras, 
além de lindas montanhas verdes.
14. Na Casa da ovelha, em 
Bento Gonçalves (rS).
15. Enquanto vereador, rodrigo 
Nunes foi eleito presidente da Câmara 
Municipal de São roque para o ano de 
2013. Na foto, assinando o mandato.
16. Numa aventura pioneira, no início 
dos anos 2000, rodrigo Nunes realizou 
a travessia da Baía de Guanabara, 
no rio, pedalando uma bicicleta 
apropriada e apoiada sobre duas boias. 
E a Circuito, então Jornal Circuito 
da informação, registrou em suas 
páginas o feito do são-roquense.
17. Admirando o pôr do sol.
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bom de degustar, 
sem susto na conta

1  De menu variado, o Granjota pizza Grill tem uma 
chapa com carnes nobres e vários acompanhamentos, 
mas a vedete da casa são mesmo as pizzas. Para 
comemorar seu aniversário, o Granjota criou uma 
promoção especial com as TOP 6 sabores. Deu tão 
certo que a promoção se mantém. Afinal, quem não 
quer pizza com mussarela de búfala e azeitonas 
pretas por R$ 54,90, não é? Mas isso às terças; nos 
demais dias, outros sabores saem por esse valor.

 @granjotapizzagrill

2  Na Churrascaria Varanda, você encontra o melhor 
da culinária sulista, com sabor e preparo inigualáveis. 
Tem um bufê de saladas variado e sempre fresquinho, 
além de um rodízio de carnes nobres de dar água 
na boca, por um valor que cabe no bolso. Destaque 
para a nova parceria com o ifood, onde oferece 
diversas porções do que é servido no restaurante.

 @varandachurrascaria

3  Fica numa bela casa da Granja Viana, onde as 
melhores mesas são as do terraço aberto para o jardim. 
Este é o Ristorante e Canto, que oferece variedade 
de grelhados, frutos do mar e massas artesanais. De 
segunda a sexta, no almoço e no jantar, oferece o Canto 
Express, um prato executivo delicioso e super em conta.

 @canto.granjaviana

4  Na Granja Viana desde 2016, a Essência Gaúcha 
oferece mais de 50 opções entre pratos quentes, saladas, 
molhos, queijos e comida japonesa no bufê e cortes de 
carnes deliciosas no rodízio! A superpromoção fica no 
jantar, de terça a sábado, por R$ 33,90 por pessoa.

 @essenciagauchagranja

5 Ambiente aconchegante, delícias caseiras e aquele 
café quentinho. Eleito pelos granjeiros como o melhor, 
proporcionam bons e descontraídos momentos no 
Felix Café. Serve um almoço executivo, daqueles de 
comer rezando e com algumas opções veganas. E o 
bolso agradece: caldinho à vontade, almoço executivo, 
suco de polpa e um doce caseiro, tudo por R$ 26.

 @felixcafee

6  Um dos tradicionais pratos quentes da gastronomia 
japonesa, o Rámen é um dos destaques do Rokkon. Feito 
de lula, folha de limão kaffir, capim-santo, camarão e atum 
grelhados, leite de coco e açúcar, shimeji, acelga toscana 
nirá e alga nori. Acompanha caldo de carne, frango 
ou legumes e custa R$ 48,00. Deu água na boca, né?

 @rokkonsp

7 Agora você pode saborear o incrível rodízio 
de comida japonesa ou os tradicionais pratos do 
restaurante Manacás, no mesmo lugar: no Kaya 
Sushi. Pratos a partir de R$ 22, e você pode saborear 
no próprio restaurante ou pedir pelo delivery. 
Já o rodízio japonês sai a partir de R$ 47,90.

 @kayasushibr
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Para que você não sacrifique o prazer de comer fora mesmo em tempos de 
crise, preparamos um roteiro com 15 casas da região onde é possível fazer 
uma bela refeição sem gastar muito. Pode pesar na balança por causa dos 
quilinhos a mais, mas no bolso não. Bom apetite!

8  Ambiente despojado com um Burger tradicional, 
delicioso e sem frescuras. Destaques para o Blend, a 
Batata e a Onion Rings... perfeitos! Tudo produzido na 
hora pelo próprio Deck burger e você ainda pode montar 
seu hambúrguer do jeito que preferir, por R$ 24,90

 @Deckburger_

9  Com 32 anos e em meio à natureza, o bar do 
pitanga é um ambiente para família. Sábado, por 
lá, é dia de feijoada, com farofa, torresmo e couve. 
Custa R$ 39 por pessoa e, se for acompanhada de 
chope Brahma geladíssimo, fica melhor ainda. 

 @bardopitanga

10  Carnes, frangos, kafta, coração, pão de alho, medalhões, 
picanha e peixes. Todas essas delícias você encontra  
no Dom Espeto. Lugar onde se come bem, tem chope gelado  
e vinho que harmoniza com o cardápio. 
Espetinhos a partir de R$ 5.

 @domespetooficial

11  Traz um novo conceito de culinária japonesa. 
Com o tradicional rodízio diferenciado, o Noriyuki 
Sushi bar oferece diversas opções, em um ambiente 
tranquilo e reservado. Para os dias mais frios, o 
destaque é para Tchampon, um caldo encorpado à 
base de frutos do mar e macarrão. Custa R$ 55 e pode 
ser acompanhado com um sakê karakuchi (seco).

 @noriyukisushibar

12  Massa integral artesanal, assada em forno à lenha, 
preparada com trigo moído em moinho de pedra instalado 
na própria pizzaria. O resultado é uma pizza leve, saudável, 
com sabor artesanal e coberta com molho elaborado na casa 
com tomates selecionados diretamente da roça e ingredientes 
de primeira qualidade. Na Di toni, a partir de R$ 38,90.

 @pizzaditoni 

13  Além, claro, das iguarias da culinária alemã, o bar 
do Alemão tem uma das parmegianas mais famosas 
do Brasil. E não é à toa que recebe este título: o prato 
é feito com filé mignon passado em farinha de pão 
caseiro, com molho de tomate artesanal e muito, muito 
queijo, acompanhado de arroz e fritas. Custa R$ 64.

 @bardoalemaofamiliasteiner

14  Você pode escolher entre sushi e sashimi de salmão, 
peixe branco, atum e polvo. Entre os pratos quentes, pode-se 
pedir salmão grelhado, shimeji, lula à dorê, chicken katsu, 
missoshiro, guioza, harumaki e os deliciosos jyo frito ou 
grelhado, além de temakis. Tudo por R$ 49,90, no taki Sushi.

 @takisushigranjaviana

15  Tão sagrada quanto a costela de Adão, a Costela Barbecue 
do Seu João botequim é um corte suíno dos mais apreciados 
pelos botequeiros por conta de seu sabor marcante.  Também 
é boa de comer com as mãos, se lambuzar e lamber as 
pontas dos dedos! Custa R$ 109 e serve três pessoas.

 @seujoaobotequimoficial
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GastronômicoGuia

Tradicional guia 
gastronômico da região, 
com as melhores opções 
para quem busca a 
perfeita combinação entre 
temperos e sabores.

Bardopitanga
 rua Santarém 223, granja Viana

informaçõeS e reSerVaS: (11) 4617-4134

noriyukisushibar           (11) 4551-4063

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

Pizza grill



A combinação perfeita da natureza com a 
beleza e o sabor da culinária japonesa.

Venha conhecer e se surpreender.
Rua dos Manacás, 557 - Granja Viana - Tel.: 4777-9893



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

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

delivery 
2690-4666

Rua José Felix de Oliveira 860 (dentro da Estação do sino)

R. Profa. Ana Nastari Brunetti, 26 

4702 - 4183  

contato@ristoranteecanto.com.br

Canto Granja Viana
@ ristoranteecanto

EspETos sElEcionados, ambiEnTE 
aconchEganTE, música ao vivo  

E muiTa alEgria.
 

rua José mEnino, 110 - parquE rincão
(11) 2690-1151       @domEspETooficial

Rua José Félix de oliveiRa, 1270 – GRanJa viana



buffet  

de salada  

+ menu  

executivo

Seg a Sexta

aoS SábadoSfeiJoada

vai uma 

gelada?
paSSa lá no  

Seu João

toda Semanamúsica ao vivo na varanda

drinks e comida de botequimtodoS oS diaS

O ORIGINAL
SEIT 1902

AGORA  
cOm mENu 
ExEcuTIvO 

dE SEGuNdA 
à SExTA

DELiVERY
11 2898 9590



guia 44

clínicas e consultórios

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

RT: Dr.Valter Gurtovenco - CRM 32373

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

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

 Pneumologia | Medicina do trabalho

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Consulte-nos para exames e demais áreas da saúde

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

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

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

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

www.doutoresdagranja.com.br

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

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia

ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

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

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

psicologia

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

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

Rosana Borzan
Psicóloga

CRP 06/103859

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

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

Atendimento a adolescentes e adultos.

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

CRP: 06/102999

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

Atendimentos: crianças, 
adolescentes, adultos, 

famílias e casais, idosos 
e também atendimento 

Home Care.

Orientação profissional 
e vocacional 

e Coaching Cognitivo 
Comportamental

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

Roseli Di Mauro
Psicóloga CRP 06/31865-8 

30 anos de
experiência

Mais de

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

oftalmologia
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 2771-3029

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

Unidade Prime

Dra. Karina Reina Vianna

 
CROSP 58022

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

- Diretora da associação 
brasileira de analgesia e sedação.

- Trate seus dentes 
sem medo e sem dor.

- Aplicação de botox e 
Preenchimento facial.

DRA. ANA LÚCIA LOPES Crosp: 89892

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

TRATAMENTO COMPLETO EM UM SÓ LUGAR

4617 4610    9 6618 2626

CR
OS

P E
sta

b.:
 10

36
7

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

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

odontologia

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

 9 91075986     9 95980088    mezzodonto.com.br

Dra. Ligia Mezzarane CRO 42186

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

CRO 15329

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

Rua Adib Auada, 35 - sala 102, bloco B  -  Edifício Prime Offi ce
Tels.: 4612-6178 / 4702-6277 / 94552-7967 - roccoodontologia.com.br
Rua Adib Auada, 35 - sala 102, bloco B  -  Edifício Prime Offi ce
Tels.: 

Dra. Nurimar Marconi Rocco
◆  Especialista 

em ortodontia 
◆  Clínica geral 
◆  Odontopediatria
◆  Clareamento a laser 
◆  Cirurgias periodontais

Dr. Roberto Serra 
CROSP 16790

Especialista em Implantes e Prótese
Dr. Antonio Miziara 
CROSP 33725

Especialista em Endodontia

Equipe:

CROSP 65402

Professores da Fundecto – USP

endocrinologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

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

farmácia / produtos naturais

    Cápsulas        Cremes          Chás          Florais      Homeopatia

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

(11) 4612-1838       9.7304-0201

Farmácia de manipulação

fonoaudiologia
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vacinas

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

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

terapias complementares

serviços

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

ortomolecular

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

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

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

 

16 anos na Granja Viana!

Medicina Integrativa • Acupuntura • Hidroterapia • Ginástica Holística • Micro�sioterapia 
Relax Aquático • Psicoterapia • Coaching • Rebirthing • Terapia do Ser • Arteterapia 

Hipnose • Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

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

curso

E S PA Ç O  C O W O R K I N G

Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.

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

Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião

Auditório para eventos
Recepcionista

Ótima localização

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

MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
QUALIDADE EM 1º LUGAR

ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

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

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

educação

EDUCAÇÃO 
COM TRADIÇÃO E 
RESPONSABILIDADE

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

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

Acesso pelo km 28,5  ou km30 da Raposo Tavares 

Infantil
Fundamental
Médio

ESPAÇO MÓBILE
Seus moveis seu estilo

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

Estrada Fernando Nobre 1180 - Jandira Golf

Mesas de jantar, colchões, 
cabeceiras, estofados, poltronas 

e decorações em geral!

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

Família e Sucessões

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

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

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

advocacia

Direito Empresarial - Direito Civil
Negociações Extrajudiciais -  Cobranças

 rodrigotorelliadvogados                   rodrigotorelliadvogados 

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

11 - 2690.0953               11 - 96323.5011           www.torelliadv.com.br  

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

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

cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços

petoportunidade

Prof. de Matemática, 
Física e Química

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

imediações de Cotia e Granja Viana.

matemática • física • química
professor christian

contato:  97548-3040 • ckexatas@gmail.com

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

Monica Hopfgartner

AdvogAdA  
e ConsultorA jurídiCA
Trabalhista, Cível e Família

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

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

advocacia

gastronomia

MaRcelo Bacci de Melo
advocacia

Cível, empresarial, 
trabalhista e tributário.
rua josé felix de oliveira, 1270 Sala 101

2690-4438

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br9 9975 9273

english  
tutor
Aulas particulares

Francês  
   Todos os níveis     
   Professor naTivo

ProFessor DanIeL

(11) 98213-4107 - 2690-4285

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

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

PROFESSOR PARTICULAR
História, Sociologia e Filosofi a

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

LUCAS PADULA MIRANDA
       9.8303-0287       9.8303-0287

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



O entardecer do meu bairro.
Mercedes pereira

Alegria na mais simples e sincera amizade.
Josiane gatti

Casal de tucanos veio nos visitar.
adriana pancini

O amanhecer no Parque São George.
neLzita Matos

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

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

Seu ponto de vista  
sobre a região!



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

ATACADO

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

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



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

FAÇA 
DE VERDADE.
FAÇA 
CULTURA INGLESA.

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

culturainglesasp.com.br

SEM TAXA DE MATRÍCULA.

“AGORA EU APRENDO INGLÊS  
COM OS MELHORES PROFESSORES.”
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