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Rodrigo 
Cintra
Um dos mais requisitados 
profissionais de beleza

Por Aqui 

Projeto de 
mobilidade e 

desapropriações

Saúde 
Sítio das plantas 

medicinais em Ibiúna
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A conta parece que não bate para quem está em busca da 

primeira oportunidade, mas temos algumas alternativas para 

te ajudar a ultrapassar essa barreira.  A primeira dica é que 

o seu currículo é seu. Ele tem que ter sua cara e sua vivência. 

Isso significa que não só as experiências formais podem ser 

incluídas no seu histórico profissional, como nele você pode 

compartilhar seus “bicos” e “freelas”. Se você é a pessoa que 

vende bolo de pote na escola, trabalhou nas férias como auxiliar 

de recreação no parque do shopping ou é garçom nos fins de 

semana no bufê da cidade, compartilhe. Se você nunca fez nada 

disso, deixamos aqui as ideias, e para conquistá-las “venda” 

suas habilidades. Outra força importante é a lei do estágio (para 

estudantes nível médio, técnico e superior) e a lei do aprendiz 

(para jovens até 21 anos). Em ambas, a empresa contratante não 

pode exigir experiência, e pode ser excelente porta de entrada 

para o mundo do trabalho. Na região, temos o Senai e o Centro 

Profissionalizante Rio Branco que capacitam jovens e os apoia 

a ingressarem no mercado como aprendizes.  Cursos rápidos, 

de capacitação e formação também são ótimos para compor 

o currículo. Hoje em dia, temos centenas de escolas e cursos 

interessantes, muitos deles superconectados ao futuro do 

trabalho. Deixamos como indicação o Senac, nosso parceiro 

que oferece dezenas de cursos.  Vamos conversar com algumas 

instituições durante o mês. Acompanhe nosso site! 

“As empresas  
pedem experiência  
e eu não tenho”

Nosso papo do mês é com a Rosangela Alves, psicóloga e super-
visora de RH da Schunk do Brasil, empresa pertencente ao grupo 
alemão Schunk. 

Rosangela, você está há 21 anos na empresa, então pode 
nos contar, com propriedade, quem é a Schunk do Brasil 
atualmente. 
Hoje, a empresa está presente em 26 países, com 106 anos de 
história, 47 no Brasil, sendo 38 no município de Cotia. A empresa 
tornou-se líder mundial no desenvolvimento, fabricação e 
aplicação de soluções em carbono e cerâmica. Em Cotia, somos 90 
colaboradores e cinco menores aprendizes. 
  
Há quanto tempo a empresa contrata 
jovens na Lei do Aprendiz?
Mesmo anteriormente à lei do menor aprendiz 10.097/2000, já 
nos anos 1990, a empresa já tinha a preocupação em dar oportu-
nidades aos jovens, e por meio do projeto Guarda Mirim de Cara-
picuíba, teve oportunidade de iniciar dezenas deles no mercado 
de trabalho. Inclusive deste projeto, tivemos diversos jovens que 
se tornaram funcionários, tendo dois atualmente com 20 anos 
de empresa. Após a introdução da lei, tivemos oportunidade de 
trabalhar com o Senai e com o Cepro de Cotia.
 
Como os demais funcionários recebem a energia de quem está 
iniciando no mundo do trabalho como aprendiz?
Como a empresa já tem o projeto de trabalhar com os jovens, essa 
filosofia faz parte da integração de todos os colaboradores, do qual 
acolhem, ajudam e prepararam para o mercado de trabalho.

Quer saber onde a Schunck contrata?  
Acesse a entrevista completa no nosso site.

PaPo com  
o recrutador

Se você quiser brilhar na nossa 
vitrine de talentos, saber 

mais sobre vagas ou divulgar 
oportunidades, acesse:

www.revistacircuito.com

CONEXÃO
EMPR&EGO



Realização: Curadoria: Apoio:

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

Faça parte do movimento Selo Cidadão. 
Abrace essa causa!

Nielsen 

Jovem aprendiz
Cotia

Grupo DPSP 

Atendente de loja
Cotia

Alex Vision 

Assistente administrativo
Cotia

Astra Zeneca

Auxiliar de controle 
de estoque 
Cotia

Grupo Selpe

Assistente administrativo 
financeiro 
Barueri

Polishop

Jovem aprendiz
Osasco

Gerdau 

Programa de estágio 
Cotia

talentos da região

Maria de Lourdes
Cursando Técnico em Cozinha no Senac

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

Lucas Reis 
Formando em Educação Física pela Faculdade Mario Schenberg

Sara Chiarato 
Capacitada como aprendiz pelo Cepro

Nicolas Martins  
Cursando técnico em Eletromecânica no Senai

Gabriela Leitão  
Graduanda em Gestão de Turismo e Hotelaria Fatec 

Sempre tive paixão por esportes e enorme afinidade com práticas 
corporais, principalmente com artes maciais. Estou finalizando 
meu estágio em escola, e gostaria de seguir na área educacional. 

Tenho muita vontade de conseguir uma oportunidade como 
aprendiz na área de finanças. Sempre fui muito boa em 
matemática, e ver minha mãe trabalhando me inspira muito. 

Não vejo a hora de estar no ambiente industrial, aplicando todos 
os conhecimentos que estou adquirindo. Meu sonho é ser aprendiz 
numa empresa que valorize o desenvolvimento profissional.

Gosto muito de receber e servir pessoas. Possuo experiência 
com recreação e estou me qualificando para ser uma pro-
fissional diferenciada, fluente em várias línguas. 

Sou apaixonada por gastronomia e busco uma oportunidade 
na área. Já atuei em eventos como aluna pelo Senac e 
tenho uma breve experiência em hamburgueria. Também 
trabalhei com atendimento ao público, gosto de interagir 
e compartilhar conhecimento. Adoro aprender e contribuir 
com minhas habilidades nos ambientes onde atuo, sempre 
fazendo tudo com bom humor e simplicidade. Tenho 
atitude proativa e sou parceira para qualquer desafio. 
Meu sonho é cozinhar, fazer grandes participações na 
elaboração de pratos e cursar a faculdade de gastronomia.

Por toda nossa vida podemos recomeçar, e ficamos felizes 
em compartilhar a busca pelo primeiro emprego aos 50 e 
poucos. Quem mais está na onda da Maria de Lourdes?

Projeto Âncora 

Voluntários de comunicação 
Cotia



Da permanente 
pra cá: a evolução 
Foi nos anos 1980 que a permanente conquistou o mundo. Eu me 
lembro como era espantoso esse estilo nas ruas: minha mãe usava, todas as 
minhas tias e as mães das minhas amigas também. Claro que personalidades 
brasileiras e internacionais igualmente posavam para fotos orgulhosas dos 
seus cachos químicos. Hoje é quase que proibido pronunciar esse nome 
nos salões, embora as ondulações ainda estejam nas principais tendências 
sem recorrer a tratamentos que agridam os fios. Na verdade, em todas as 
épocas e diferentes povos, os cabelos marcaram um importante papel ao 
exprimir cultura e código próprios. De alguma forma pude testemunhar 
essa euforia dos secadores, do trânsito intenso entre lavatórios e cadeiras, 
da confidência entre profissional e cliente, por volta dos meus 13 anos. Os 
pais de uma amiga, espanhóis, eram cabeleireiros e proprietários de um 
badalado salão dos anos 1980 em São Paulo, chamava-se La Alhambra. Ado-
rava quando íamos para lá, aos sábados, e presenciar aquele salão ferver. 
Nessa mesma época também brilhava outra casa de espanhóis, o famoso De 
La Lastra. Foi ali que nosso entrevistado de capa, o granjeiro Rodrigo Cintra, 
aos 13 anos, se encantou com essa mesma magia capaz de transformar, não 
apenas o cabelo, mas o estado de espírito de uma mulher. Começou como 
assistente até que embarcou para Espanha a fim de aprender mais e, com 
visão empreendedora, ao voltar ao Brasil passou seus aprendizados para 
outros profissionais enquanto, paralelamente, ia galgando sua carreira 
pessoal como cabeleireiro. Cintra permaneceu quase duas décadas no De 
La Lastra e de lá foi para o W, salão do renomado Wanderley Nunes, onde 
trabalhou por dez anos atendendo celebridades e socialites brasileiras. 
Nessa trajetória, também engatou uma participação de sucesso na televisão, 
no programa Esquadrão da Moda, onde tem um quadro em que transforma 
os cabelos das mulheres. Seus cursos viraram grandes eventos e palestras 
de formações que ministra por todo o país e, agora, a próxima investida é 
a abertura da primeira unidade do seu próprio salão de beleza, o The Art 
Saloon. Conversamos com Cintra sobre sua história nesse mundo da beleza, 
tendências, dicas especiais para cuidados com os cabelos e, claro, pedimos 
que transformasse uma cliente muito querida. 
Em “Por Aqui”, seguimos acompanhando a evolução do plano de mobilidade 
da Raposo Tavares e nesta edição conversamos com o secretário Sérgio Folha 
para esclarecer alguns pontos a respeito das desapropriações, que parecem 
estar tirando o sono de muitos moradores e também indagamos sobre a 
implementação de calçadas e ciclofaixas no novo projeto. Tem ainda uma 
visita especial da nossa equipe a um sítio de ervas medicinais de Ibiúna e 
um guia de estética e cursos para essas férias de julho e engatar no segundo 
semestre. Saúde mental e física para cultivar a vida, com qualidade. 
Ótima leitura.

GAbrielA NApolitANo AloNso 

zap!
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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.
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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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em busca de luz

do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

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

Em outubro do ano passado, abri um chamado (47424/18) na 
prefeitura para instalar um ponto de luz no poste que fica 
em frente à minha casa. Mas até o momento nem ao menos a 
prefeitura pediu orçamento para o serviço e não tem previsão 
nenhuma para ser atendido, conforme me disseram no início de 
março. Vale informar que a instalação desse ponto de luz trará 
grande benefício para os moradores das ruas Casemiro de Abreu 
e Castro Alves, na Chácara Vista Alegre.
Eduardo Bastos Soares

Gostaria de registrar uma reclamação contra a empresa 
responsável pela iluminação pública de Cotia, a Engelux 
Iluminação, contratada pela Prefeitura de Cotia. Fiz uma 
reclamação em abril, pois a luminária em frente ao número 413 
da rua José Félix de Oliveira está queimada desde o início de 
março. O protocolo é 201932715422812, porém sempre que ligo 
ouço a mesma posição: “está em prioridade para solução”. Mas não 
entendo o que é prioridade. Esta rua é bem escura neste trecho, 
pois tem a reserva de mata na frente.
José Augusto

CirCuito Ambas as cartas foram enviadas para a Prefeitura de Cotia 
que, por sua vez, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, encami-
nhou as solicitações ao Departamento de Gestão de Iluminação Pública 
para que apure com a Engeluz como está o andamento das solicitações.

Entupido
Este bueiro na rua Tomaz Sepe, próximo 
ao Kartódromo da Granja, está desse 
jeito há muito tempo: totalmente 
entupido, causando mau cheiro e com 
água escorrendo 24 horas por dia. Tem 
também alguns carros abandonados na 
rua, desde o ano passado, atrapalhando 
o fluxo na avenida. Já fui na Settrans 
reclamar pessoalmente e nada! 
Fabiano ZaneLato

CirCuito A Secretaria de Obras de Cotia 
informou que a situação foi encaminhada 
às equipes responsáveis para programar o 
reparo.

SEm manutEnção
Sou frequentador do Parque Teresa Maia 
e gosto muito do local, mas ultimamente 
tenho notado que os três funcionários 
ficam de briga entre eles, um querendo 
trabalhar menos do que o outro e assim 
simplesmente cruzam os braços e ficam 
sentados debaixo de uma árvore. Serviço 
lá tem para fazer aos montes. Outro ponto 
é que há no parque uma pequena trilha 
sem manutenção, como a limpeza das 
folhas das árvores que caem no caminho 
e deixam o acesso escorregadio.
ricardo tsuchida VeLez

CirCuito De acordo com a Prefeitura de 
Cotia, os funcionários foram chamados e 
orientados a realizarem as suas tarefas e, so-
bretudo, atenderem bem aos frequentadores 
do local.

obStáculo
Queria ajuda para esse 
lindo buraco que já 
completou três meses 
na rua Sítio do Ribeirão, 
no Jardim Santa Maria 
e Jardim Santa Isabel, e 
ainda não foi tapado pela 
nossa  querida Prefeitura.
EdiLson Pereira da Costa

CirCuito A Secretaria de 
Obras de Cotia informou que 
a situação foi encaminhada às 
equipes responsáveis para pro-
gramar o reparo.





muito além Do papel 8

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/48284

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/47827

dESpErtar para o próximo
O imóvel onde abrigava a antiga subpre-
feitura de Caucaia do Alto hoje se trans-
formou em um local em que oferece 
mais de 20 atividades gratuitas, entre 
artes marciais, cursos de idiomas e aulas 
voltadas ao campo cultural e gastronô-
mico. Há cinco anos, a ONG Despertar 
para o Próximo vem crescendo e hoje 
atende 250 pessoas de diversas faixas 
etárias. Nossa reportagem esteve 
no local, conversando com Alberto 
Miranda, um dos fundadores da ONG. 

GranjEiro na Fórmula 1600
Quando criança, a maioria dos meninos sonha em ser jogador de 
futebol, por ser o esporte mais popular e acessível para grande parte 
das pessoas. Mas Arthur Scherer Caporrino, morador da Granja 
Viana, sempre teve um desejo diferente: se tornar um piloto profis-
sional. Hoje, aos 23 anos, o rapaz se destaca como novato na Fórmula 
1600, liderando o campeonato da categoria Light na temporada de 
2019 da Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp).

Produção de máscaras e efei-
tos especiais. Esses são al-
guns dons de Ricardo Mello, 
artista plástico que mora no 
bairro Capuava e que já le-
vou sua arte até para a Arábia 
Saudita. Circuito foi até o seu 
ateliê para conhecer melhor 
seu trabalho e preparou uma 
live muito bacana.

li  na circuito 
O que bombou no 

mês passado

Quero parabenizar 
Marcos Sá pelo texto 
maravilhoso sobre a 
língua portuguesa. 
Nossa língua é mesmo 
deliciosa e todos 
deveriam ler esse 
texto tão agradável.
MaríLia figueiredo

Muito boa, como 
sempre!
Maria cristina 
pereira diegues

Agradeço a 
 homenagem ao meu 
pai, Kiko Star, em 
“Deixou saudade”. 
Obrigada pelo carinho. 
MaryLin Morrison

A melhor revista 
com certeza!
fLavia greco

A revista que eu 
leio. Minha escolha. 
Sempre será!
cice gaLoro

Trabalho na Granja 
Viana e admiro 
muito o trabalho de 
vocês. Parabéns!
ricardo venancio

Tenho um enorme 
carinho pela revista 
Circuito. Que Deus 
continue abençoando 
grandiosamente sempre 
com muito sucesso.
Luciana fanizzi 
cerdeira berthe

as máscaras de ricardo mello

canal circuito  revistacircuito.com/arquivos/48115



circuito 
Parceria
Parceiros 

da Circuito

A revista Circuito me deu uma  
visibilidade incrível, os anúncios me 

trouxeram boas oportunidades de negócio, 
me ajudando a formar parcerias e criando 

uma demanda que eu não esperava, ou seja, 
auxiliar na formação de novos terapeutas. 
Muitos me procuraram para eu dar curso  
de desenvolvimento pessoal e ajudá-los a 

serem terapeutas de sucesso.

Ana Mariano,  
sócio-proprietária da Ana Mariano  

Terapias Complementares e Integrativas

Idade: 38 anos
Profissão: agrônoma e terapeuta holística
Relação com a região: Em busca de 
qualidade de vida e segurança, mudou-se 
para a região há 13 anos e acaba de 
abrir seu espaço de atendimento

muito além Do papel 9



poR aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

cotia+Verde 
arboriza áreas 
urbanas

CNH em casa
Renovar a carteira de motorista 
sem ir ao Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) já é uma 
realidade nas cidades de Cotia, 
Carapicuíba, Vargem Grande 
Paulista, Santana de Parnaíba e 
Jandira. Para reduzir a demanda 
presencial, agora o motorista 
pode solicitar o serviço pelo 
portal, que reaproveita a última 
coleta biométrica do cidadão 
(foto, assinatura e digitais) e emite 
automaticamente a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 
Para receber o documento em 
casa, basta agendar os exames 
médico e psicotécnico no portal  
detran.sp.gov.br. ir à clínica e pagar 
a taxa de emissão e de envio pelos 
Correios. O valor total é de R$ 54,77.

pRogRama Cotia +veRde aCaba de ser lan-
çado no bairro Jardim Adelina, onde foram 
plantadas 45 espécies nativas, entre frutífe-
ras e floríferas. O plantio foi realizado por 
agentes ambientais com a participação de 
alguns moradores do bairro. O programa 
faz parte do pacote com mais de 200 obras, 
ações e programas lançado pela prefeitura.

canal circuito 

Veja o passo a passo da 
renovação simplificada

revistacircuito.com/arquivos/48549

Arraiá dos Amigos 2019
O Clube das Pitangueiras e a Vallo Corretora de 
Seguros, com realização da Estrela na Cidade e 
apoio da Revista Circuito, Escola Pitangueiras, 
Porto Seguro e Tokio Marine Seguradora, or-
ganizaram mais uma grande festa junina. Com 
a presença de 1500 convidados e apresentações 
do DJ Luy, Quarteto São Jorge e Dany Figuer, a 
festa foi muita animada com comidas e bebidas 
típicas . O presidente do Clube das Pitangueiras, 
Antonio Paltronieri, ficou sensibilizado com o 
sucesso do evento, cuja renda arrecadada foi 
doada para o Projeto Criança Feliz, também ge-
rido pelo clube. E no ano que vem promete mais!
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Desapropriações na Granja
Há motivo para pânico?

Desde a publicação da lista de lotes previs-
tos para desapropriação para atender ao 
projeto de Mobilidade da Raposo Tavares 
entre os quilômetros 21 e 30, que moradores 
da região da Granja Viana não falam em 
outra coisa. Além de querer entender o 
porquê de certos imóveis que, em tese, não 
teriam nada a ver com isso, serem desa-
propriados, os moradores estão preocupa-
dos com o seu futuro e o bairro. O secretá-
rio de Habitação de Cotia, Sérgio Folha, 
responsável pelo projeto, diz que não há 
motivo para pânicos e que está em “busca 
de um consenso”. Ele contou à nossa repor-
tagem que aguarda o projeto executivo que 
irá especificar e detalhar as necessidades, 

quantificar e definir valores.  Com isso, o 
projeto pode sofrer alterações.
Enquanto o projeto executivo não fica 
pronto, Folha segue conversando com os 
proprietários das grandes áreas que de-
mandarão desapropriação. Entre elas, estão 
22,3 mil metros quadrados pertencentes 
ao Pequeno Cotolengo e 92 mil metros qua-
drados do Recanto São Camilo, na avenida 
São Camilo. “No caso do Cotolengo, houve 
entendimento”, adiantou.
Já a situação das residências do Parque São 
George, ainda depende do projeto execu-
tivo e pode ser que essas desapropriações 
não sejam necessárias. Mas que, se forem, 
vai negociar os valores individualmente 
com cada proprietário. O projeto já foi 

entregue ao governo do estado, que, segun-
do Folha, sinalizou positivamente. O secre-
tário reclama da burocracia, mas diz que 
está trabalhando para garantir que as obras 
sejam iniciadas até o fim deste governo. E 
busca recursos financeiros para custear 
a parte do bolo que compete à prefeitura, 
R$ 54,3 milhões, que corresponde a 41% de 
um total de R$ 132,3 milhões.

canal circuito 

Mobilidade: conheça as principais propostas 
para desafogar a Raposo Tavares

revistacircuito.com/arquivos/47153

Granja Viana terá 63 mil metros quadrados desa-
propriados para projeto de mobilidade

revistacircuito.com/arquivos/47322

Calçadas, ou melhor, a falta delas
O tema calçadas, calçadas intransitáveis, legislação de 
calçadas e até a falta de calçadas já permeou as nossas 
páginas. E não por acaso, o tema será abordado 
novamente. Dessa vez, motivado pela carta da leitora 
Silvana Pinheiro. “Ao ler a matéria sobre a apresentação do 
plano de mobilidade para região, fiquei aliviada de saber 
que algo está sendo feito no intuito da melhoria de 
locomoção no bairro, por outro lado fiquei decepcionada, 
por entender que esse projeto está na contramão da 
mobilidade sustentável, onde o pedestre, o ciclista e os 
transportes de energias limpas devem ser priorizados. 
Mesmo sendo o caos se movimentar de carro pela Granja 
Viana, o pedestre é totalmente desrespeitado. Na avenida 
São Camilo há longos trechos sem calçadas e o pedestre 
tem que andar literalmente na rua, em outros trechos as 
minúsculas calçadas são sujas, cheias de mato e de pedras, 
mesmo que estejam diante de restaurantes chiques ou 
obras imponentes”, reclama. Construção e manutenção de 
calçadas é responsabilidade de dono do imóvel. Multa para 
quem não cumpre legislação é de R$ 25 por metro linear. 
De acordo com a Secretaria de Obras, em casos específicos 
ou que seja emergencial, a construção do passeio se não 
for feito pelo proprietário do imóvel, a prefeitura 
providencia a obra e o valor é lançado com a cobrança do 
IPTU do imóvel.  “A atual gestão colocou em prática um 
grande projeto de revitalização de diversos bairros. 
Dezenas de ruas já foram beneficiadas, e centenas de 
metros lineares de passeios públicos padronizados. A 
Secretaria de Obras segue um cronograma de trabalho que 
prevê intervenções em diversos bairros e, de forma gradativa, 
as melhorias na infraestrutura urbana seguem sendo 
realizadas”, fez questão de ressaltar a prefeitura, em nota.



Transporte coletivo x bicicletas
Questionado sobre o porquê o projeto de mobilidade ter privilegiado os carros e não as 
pessoas, uma vez que não apresentou nenhuma proposta de melhorias do transporte 
coletivo ou o uso de outros modais, como bicicletas, o secretário Sérgio Folha refuta.  
Ele diz que, embora não tenha sido apresentado, ciclofaixas e melhorias do transporte 
coletivo estão previstas. Uma das ciclofaixas seria na avenida São Camilo que, de acordo 
com o projeto, deve se transformar em mão única.  Folha diz ainda que está em estudo 
uma ligação por duas rodas do São Paulo 2 ao Parque Cemucam. E não descarta outras 
opções. Já em relação ao transporte coletivo, sem dar detalhes, diz que após a conclusão 
do projeto, “automaticamente deverá ser remodelado”.
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Outras ações 
paralelas
Além de buscar recursos 
financeiros para viabili-
zar o projeto, Folha está 
ciente de que o plano de 
mobilidade entre os qui-
lômetros 21 e 30 não é 
suficiente para resolver 
as questões de mobilidade 
da cidade. A revisão do 
Plano Diretor está parada 
na Câmara Municipal – e 
junto à Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo (que trata 
da verticalização), fazem 
parte deste pacote, junta-
mente com a regulariza-
ção fundiária e políticas 
de combate a invasões e 
critérios mais rígidos na 
aprovação de novos 
empreendimentos.
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aprende a estudar
Leonardo da Vincianglo

INSCRIÇÕES EM estudenoanglo.com.br

@anglo.leonardodavinci

/anglogranjaviana

/anglosasco

@anglo.leonardodavinci

/anglogranjaviana

/anglosasco

Vivemos mergulhados num mundo de informações. Transformá-las em 
conhecimento é fundamental. Há mais de 43 anos, o Anglo Leonardo da Vinci 
conduz o aluno nesse desafio, transformando conteúdo em conhecimento no 

Ensino Fundamental 2 e Médio.  

O método Aprender a Estudar o leva a raciocinar, a construir ideias, a apresentar 
opiniões e a agir com responsabilidade e autonomia. Ele desenvolve estratégias 

pessoais de estudo, acumula experiências e evolui diariamente.

Isso traz significados na jornada da aprendizagem.
Faz diferença na preparação para o vestibular,

o Enem e para toda a vida.

No

ENSINO FUNDAMENTAL 2 e MÉDIO
Prova Bolsa Mérito

M A T R Í C U L A S  2 0 2 0

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

conhecem a escola.

GRANJA VIANA Av. São Camilo, 2500 (11) 2823-6300

OSASCO Rua Euclides da Cunha, 377 (11) 3133-5400
COLÉGIO

, o aluno
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Educação 
inovadora
Em abril deste ano, foi lançado, em Nova Deli, capital da Índia, o 
Programa de Aprendizagem Socioemocional e Ética. Cláudia Siqueira 
e Valentin Conde, representando o Instituto Sidarta, localizado em 
Cotia, estiveram presentes neste encontro em que reuniu represen-
tantes ligados à educação de dezenas de países.
 “Eu [professor] passo um tempão dando bronca no aluno porque ele 
teve uma atitude incorreta, mas eu nunca paro para entender se 
esse aluno pode aprender um comportamento social mais bacana 
ou será que isso é simplesmente intuitivo. Esse programa vai mostrar 
a forma científica de entender como eu posso ajudá-lo”, explica Va-
lentin. Em síntese, a Educação Socioemocional tem como foco treinar 
professores para que possam ministrar essas novas habilidades 
sociais, emocionais e éticas, muito mais relacionadas ao comporta-
mento e à administração das próprias emoções, mas que impactam 
positivamente o indivíduo e a relação dele com o mundo ao seu redor.
A proposta do Sidarta, agora, é democratizar o acesso ao programa 
aos demais educadores da rede pública de Cotia e região. No dia 26 
de junho, no próprio colégio, foi realizado um encontro aberto para 
debater esse assunto. “É um compromisso que nós temos com a edu-
cação. Esse programa está preocupado com a transformação de 
mentalidade. E eu só consigo transformar a mentalidade, transfor-
mando a cultura daquele lugar”, detalha Valentin.

as obras para a duplicação da rodovia Bunjiro 
Nakao estão em andamento, mas ainda longe de 
terminarem. Após quase um ano e meio em 
execução, apenas 34,72% do cronograma foi 
concluído, segundo o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER). Os trechos da duplicação estão 
entre o km 48,7 e o km 62,6, que vai de Vargem 
Grande Paulista a Ibiúna, passando por Cotia. O 
prazo, anunciado pelo governo de São Paulo, era de 
que as obras estariam prontas ainda em junho 
deste ano. “Houve a necessidade de readequação no 
cronograma das obras em razão das áreas em 
processos de desapropriação e da programação 
para a remoção de postes pelas empresas de 
energia”, justificou o departamento à Circuito.

34,72%  
da duplicação da Bunjiro 

Nakao foi concluída

canal circuito 

Gestores de segurança estão otimistas e comemoram os 
bons índices da cidade. Acompanhe na reportagem:

revistacircuito.com/arquivos/48211

canal circuito 

A Circuito entrevistou a diretora pedagógica do Instituto 
Sidarta, Cláudia Siqueira, e o professor Valentin Conde, 
que explicaram mais sobre essas propostas.

revistacircuito.com/arquivos/47955

Cotia menos violenta
DivulgaDo no início De junho, o Atlas da Violência 
2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, aponta que o Brasil atingiu, pela primeira vez 
em sua história, o patamar de 31,6 homicídios por 100 
mil habitantes, em 2017. 
Naquele ano, a taxa de homicídios em Cotia, de acordo 
com SSP, era de 12,41 pessoas mortas por crimes vio-
lentos por 100 mil habitantes e era a 123ª cidade menos 
violenta do estado, de acordo com ranking do Instituto 
Sou da Paz. Já em 2018, a cidade registrou 6,25 mortes 
violentas para cada 100 mil habitantes, uma redução de 
50%. Com isso, neste ano, a cidade pulou para a 72ª menos 
violenta do estado, segundo o Sou da Paz.  
No entanto, a taxa de furtos e roubos de veículos em 
Cotia, segue aumentando. Em 2017, foram 251,6 veículos 
roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes na 
cidade e, em 2018, esse número pulou para 345,6, ou 
seja, quase 40% a mais.

canal circuito 

Mesmo nos trechos em que já foram feitos 
os serviços de terraplanagem, alguns postes 
de energia permanecem no mesmo local, 
sobre “morrinhos” de terra. Veja no vídeo:

revistacircuito.com/arquivos/48506
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aprende a estudar

No
Leonardo da Vinci, o aluno

anglo

Há mais de 43 anos, o Anglo Leonardo da Vinci conduz o aluno com uma metodologia 
única que o estimula a ser protagonista na busca pelo saber e a aprender a estudar 
todos os dias de forma lúdica, prazerosa e investigativa. 

O método Aprender a Estudar instiga a curiosidade e a criatividade e leva o aluno a 
raciocinar, a construir ideias, a apresentar opiniões e a agir com responsabilidade, 
empatia e autonomia.

Isso traz significados na jornada da aprendizagem. Faz toda diferença.

ENSINO FUNDAMENTAL 1
Vivência Escolar
24

M A T R Í C U L A S  2 0 2 0

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

INSCRIÇÕES EM estudenoanglo.com.br

COLÉGIO

@anglo.leonardodavinci

/anglogranjaviana

/anglosasco

GRANJA VIANA Av. São Camilo, 2500 (11) 2823-6300

OSASCO Rua Euclides da Cunha, 377 (11) 3133-5400

@anglo.leonardodavinci

/anglogranjaviana

/anglosasco

@anglo.leonardodavinci

/anglogranjaviana

/anglosasco

GRANJA VIANA Av. São Camilo, 2500 (11) 2823-6300

OSASCO Rua Euclides da Cunha, 377 (11) 3133-5400
COLÉGIO

contra a gripe
A procura nos postos foi grande e as doses de vacina contra 
a gripe acabaram rápido em algumas cidades da região. De 
acordo com dados da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 
67.010 doses da vacina em Cotia. A cidade atingiu 85,56% do 
público-alvo (gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, idosos, profissionais da saúde, profes-
sores e pessoas com doenças crônicas). Outras 14.151 
pessoas, fora desse público, foram às unidades de saúde se 
imunizar. A vizinha Vargem Grande Paulista imunizou 76% 
da população-alvo, o que representou 14.030 doses.  Após a 
liberação da vacina para todos os públicos, outras 3.083 
pessoas se vacinaram. Barueri foi uma das poucas cidades 
da região que bateu a meta de vacinação antes mesmo do 
encerramento da Campanha Nacional. Na contramão, 
Carapicuíba tinha doses sobrando no fim de junho.

Cotia teve uma morte confirmada por H1N1
O funcionário público Vanderlei Oliveira Albuquerque, 
43 anos, morreu em 4 de junho por consequências de 
H1N1.  O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde de 
Cotia. Albuquerque  trabalhava na Unidade Básica de 
Saúde – UBS do Portão há 15 anos e era pai do jornalista e 
editor do portal Cotia&Cia, Rudney Oliveira.

rEcurSoS para cotia
O deputado federal Alexandre Frota, morador da cidade, 
conseguiu alguns recursos para Cotia. A primeira emenda foi 
no valor de R$ 927 mil, que foram destinadas às Forças de Paz 
do município (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia 
Civil) e entregues no fim de maio. Já no início de junho, foi 
protocolizado uma emenda de R$ 10 milhões para ser aplicada 
em infraestrutura. “A maioria dos deputados fatia esse valor 
em várias cidades, mas decidi priorizar Cotia. É uma cidade 
que adoro e acredito que tenho grandes amigos e escolhi para 
morar em 2010”, justificou o parlamentar. 

projEto Social
Frota fechou uma parceria 
com o Ministério da Cidada-
nia para um projeto sociocul-
tural e esportivo na antiga 
escola Peixinho Dourado, no 
Jardim Barbacena. Com 
oficinas de música, dança, 
esporte, arte, reforço escolar 
e alimentação, além de uma 
orquestra, o projeto atenderá 
cerca de 150 crianças, de 5 a 
12 anos, em dois períodos.



sesi cotia aPresenta noVa academia
A academia do Sesi Cotia ganhou novos aparelhos 
(ao todo, são 34 voltados para o desenvolvimento 
de todas as partes do corpo) e um estúdio completo 
para o trabalho de Pilates. Um dos diferenciais é 
que a academia conta com professores qualificados 
e ainda uma fisioterapeuta para acompanhar de 
perto o desempenho de cada aluno. 
O diretor do Sesi Cotia, Thiago Fadeli, afirmou que 
todo espaço foi cuidadosamente reformado para 
agradar ao público da região, tendo como objetivo 
central contribuir para melhorar a qualidade de 
vida dos clientes.
O novo espaço foi apresentado pela equipe do 
Sesi para todos os clientes que fizeram questão 
de saudar cada usuário que iniciava a sua jornada 
na academia. 

acontece por aqui 16

natural De osasco, a jogaDora 
Cristiane Rozeira, de 34 anos, retor-
nou ao futebol brasileiro no início 
do ano, contratada pelo São Paulo. 
Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, ela se tornou a maior 
artilheira do futebol da modalidade, 
com a marca de 14 gols. Cristiane 
chegou a concorrer ao prêmio de 
melhor jogadora do mundo pela 
Fifa em 2007 e 2008, ficando em 
terceiro lugar em ambas. O prêmio 
foi conquistado por Marta, sua 
companheira de equipe. 
Pelo Instagram, a jogadora da 

seleção brasileira de futebol femi-
nino, postou uma imagem comen-
tando a participação das mulheres 
na Copa do Mundo. “Orgulho é o 
que define o sentimento que tenho 
por nós, pela nossa entrega, pela 
nossa luta, pela garra, pela vontade 
e por tantas coisas que passamos 
até chegar aqui”, disse em trecho 
da mensagem.

Região na 
Copa do 
Mundo de 
Futebol 
Feminino

cotia noS joGoS pan-amEricanoS
O atleta fisiculturista Juscelino Santos Nasci-
mento, conhecido como Jussa, representará Cotia 
e o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, agora em 
julho, no Peru. Morador do Jardim Lina, o cotia-
no garantiu sua vaga no Pan depois de vencer o 
Campeonato Pan-Americano de fisiculturismo, 
em novembro de 2018, na Guatemala. Entre os 
títulos conquistados, Juscelino foi duas vezes 
campeão do Pan-Americano de Fisiculturismo, 
bicampeão sul-americano, campeão paulista e 
campeão estadual.

canal circuito 

Em 2017, quando 
conquistou o quarto 
título brasileiro, 
entrevistamos o 
atleta, que contou 
sua trajetória 
esportiva e a luta 
contra a doença 
de Chagas

revistacircuito.com/
arquivos/25918

serviço 
O funcionamento da academia é de de segunda a 

sexta-feira, das 7h às 11h e das 16h às 21h, e, aos 

sábados, das 9h às 11h. É aberta para todo público, 

basta escolher a melhor opção de plano e se informar 

na secretaria única do Sesi Cotia, que fica na Rua 

Mesopotâmia, 300.
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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)

fique ligaDo

carDápio De inverno
Para a estação mais fria do ano, o Atobá Pizzaria trouxe 
uma novidade para o seu cardápio: fondue de queijo e 
chocolate servidos no pão, que compõem o menu com os 
já tradicionais caldos de mandioquinha e alho-poró. O 
fondue de queijo tem como acompanhamentos pão italiano 
e casquinhas de pizza. Já o de chocolate, frutas da estação. 
Para completar, lança duas novas pizzas, a de presunto 
defumado alemão com cream cheese – a Schwarzer 
Schinken e a Pepperoni.  A carta de vinhos da pizzaria tem 
opções que harmonizam perfeitamente com cada prato.

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

Reservas e informações: (11) 4148-2000 / 97644-5938

novo conceito em imobiliária
Quando todas as imobiliárias pareciam iguais, nasceu a Ventura 
Negócios Imobiliários com uma proposta diferenciada em 
atendimento. Buscando harmonia na condução do negócio e 
também uma cumplicidade entre as partes, a empresa passou a 
seguir três princípios: transparência, mostrando as dificuldades 
de cada negócio e, assim, diminuindo riscos; planejamento, para 
que saia de acordo com a expectativa dos clientes; e o principal, 
trabalho. “Mesmo com toda a tecnologia existente, um trabalho 
bem-feito e a atenção dada ao cliente serão sempre sinônimos de 
indicação e novos negócios”, afirma o proprietário Lucio Ventura. 

ventura negócios imobiliários
Telefones: (11) 2898-9804/ 98278-9804

www.venturaconsultoria.com
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Personalidade
Gente que faz e acontece

sob nova Direção
Del Rangel faz parte da 
nova diretoria executiva 
da Fundação Padre Anchieta, 
que assumiu em junho para 
um mandato de três anos. Ele, 
que foi nosso entrevistado 
de capa em junho de 2011, 
a s s u m e  a  D i re ç ã o  d e 
Programação da TV Cultura. 

encontro
Longe dos palcos desde 2012, a cantora 
Rita Lee se dedicou à literatura infantil e 
acaba de lançar “Amiga Ursa – Uma 
história triste, mas com final feliz”, sobre a 
ursa Marsha. No início de junho, Rita e seu 
editor, o jornalista Guilherme Samora, 
foram ao encontro do animal no Santuário 
Ecológico Rancho dos Gnomos. 

trocou alianças
Bruna Sá, filha do nosso 
colunista Marcos Sá, 
casou-se com o empresário 
Thiago Wertheimer, em uma 
cerimônia emocionante pé na 
areia, em Ilhabela, com uma 
decoração provençal para 
relembrar os tempos em que 
a granjeira morou na França. 
Felicidades ao casal!

Solidariedade
Rosto entre os mais lembrados na história da 

publicidade na TV brasileira, Sebastian 
Fonseca tem feito bonito também por 

trás das câmeras. Bailarino 
eternizado nos comerciais da C&A 

por mais de duas décadas, o 
granjeiro - que foi nossa capa 

em 2013 - comanda há 17 
anos o Núcleo de Artes 

Cênicas Sebastian, em 
Osasco, e deve levar  
o projeto para 
Brumadinho (MG), que 

foi atingida pela lama 
em janeiro.



Plim Plim
Caio Castro voltou ao horário nobre da Globo com 
destaque. Na novela A Dona do Pedaço, ele vive Rock, 
um jovem disposto a tudo para se dar bem. Dizem 
até que ele deve se envolver com Agno (Malvino 
Salvador) para poder se tornar um lutador.

O crítico de cinema Rubens Ewald Filho morreu aos 74 
anos. Dono de uma memória prodigiosa, cativou 
gerações de brasileiros durante as transmissões das 
cerimônias do Oscar. Jornalista, diretor de teatro e 
escritor, Rubens Ewald fez da sua paixão pela arte a 
razão de viver, conquistando amigos e admiradores. Em 
junho de 2000, o então Jornal Circuito da Informação 
trouxe uma entrevista exclusiva com o jornalista, que 
havia acabado de mudar-se para a Granja Viana. 

deixou 
saudade

19



CultuRal
Circuito

 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Dois Fins De semana (6, 7, 13 
e 14 de julho, das 10h às 17h) 
para contemplar a florada 
das cerejeiras e participar 
da programação gratuita com 
shows de música e dança, de-
monstração de artes marciais 
e oficinas culturais, área baza-
rista e praça de alimentação! 
Gratuito, no Centro Esportivo 
Kokushikan Daigaku (rod. 
Bunjiro Nakao, km 48) – Es-
trada do Carmo, 801 – Bairro 
do Carmo – São Roque/SP.

festival  
das cerejeiras 
bunkyos

ArrAiá do GerAldo 
Azevedo
Geraldo Azevedo, que 
excursiona pelo país 
acompanhado apenas 
por seu violão na turnê 
do DVD Solo Contigo, 
vai reunir sua banda no 
palco do Casa Natura 
Musical, no dia 13 de 
julho. Para a apresentação, 
o cantor e compositor 
preparou um repertório de São 
João recheado de sucessos autorais e 
clássicos juninos, que prometem colocar o público 
paulista para cantar e dançar. Mais informações 
em casanaturamusical.com.br

arraiá
Brincadeiras e comidas típicas. Bingo com 
cartelas a partir de R$ 2,00 e um happy hour 
para fechar esse grande arraial, realizado 
em parceira entre Vianna Village e Centro 
de Apoio ao Empreendedor (CAE). No dia 19 
de julho, das 14 às 21h, na Vianna Village (rua 
Mesopotâmia, 109).



A P R E S E N T A

P A T R O C Í N I O

05/JUL A 01/SET

+ DE 60 SHOWS GRATUITOS
ROCK JAZZ BLUES *Consulte couver artístico

nos restaurantes.

APOIO

blues 
etílicos

plays eriC clapton

14 JUL. 25 AGO.

evandro 
mesquita
& the fabulous tab

20 JUL.

alabama
mike

AT R A Ç Ã O   I N T E R N A C I O N A L

CHICO SALEM
ZECA BALEIRO

CONVIDA

07 JUL.

BRINCADEIRAS NA NEVE
PARA CRIANÇAS

CONSULTE PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

openmallthesquare.com.br
@openmallthesquare
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Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

Perennials  
ou olds?

Idade é mesmo um fator 
tão determInante dos 

traços de personalIdade 
e comportamentaIs de 

uma pessoa?

o que você quer ser quanDo envelhecer? As empresas de pesquisas e marketing 
procuram cada vez mais entender o comportamento dos consumidores e buscam enqua-
drar nossas atitudes em estereótipos, para mais facilmente desenvolver produtos que 
serão por nós consumidos. Qualquer pessoa com acesso à internet muito provavelmente 
já se deparou algumas vezes com termos como millennial, ou geração Y. Mas quem são os 
millennials afinal e por que é feita essa distinção de gerações? Segundo o Centro de Pesquisa 
Pew, em Washington, nos Estados Unidos, são considerados millennials todos os indivíduos 
nascidos entre 1981 e 1996. Essas pessoas vivenciaram a explosão da internet, substituin-
do a enciclopédia, utilizada na infância, pelo Google para fazerem os trabalhos de escola 
durante a adolescência. A diferenciação de gerações auxilia os pesquisadores a classificar 
cada período histórico de acordo com seus principais eventos e inovações tecnológicas, 
compreendendo como a população que cresceu em cada época pensa e age.

 

Por terem nascido em um período de profundas e aceleradas inovações tecnológicas, os 
millennials são tidos como antenados, flexíveis, confiantes e criativos. Mas será que a idade 
é mesmo um fator tão determinante dos traços de personalidade e comportamentais de 
uma pessoa? Daí surgiram os perennials, é uma geração sem idade. O nome perennial foi 

 baby boomErS  1945-1964
 GEração x  1965-1981
 millEnnialS ou GEração y  1982-2000
 GEração Z  2000-atual
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cunhado por Gina Pell e citado pela primeira 
vez em uma matéria da revista Fast Com-
pany, no final de 2016. Desde então, o termo 
popularizou-se rapidamente, marcando 
presença nas páginas de jornais, como o 
The Telegraph e El País. De acordo com Gina, 
perennial é um indivíduo cujo estilo de vida 
contém gostos e hábitos de diversas faixas 
etárias. Esse movimento, portanto, não está 
fundamentado em aspectos cronológicos, 
mas sim em identidade social. “Quem puxa 
a fila são as mulheres acima dos 40. Quando 
chegam a essa idade, as mulheres alcançam 
um grau de maturidade em que a aprovação 
dos outros deixa de ser imprescindível. Elas 
ficam mais leves, mais donas de si e bancam 
suas escolhas, mesmo que discordem da 

maioria.” O conceito de perennials, cuja 
tradução literal é perenes, surgiu como um 
contraponto à tendência de categorizar as 
gerações por idade e características relacio-
nadas ao seu tempo, mais especificamente 
aos millennials, ou à Geração Y. Os perennials 
não pertencem a uma geração específica, são 
indivíduos de qualquer idade, atualizados 
tecnologicamente e com amigos também de 
qualquer idade. Trata-se, portanto, de uma 
geração que representa um novo lifestyle 
ageless – estilo de vida sem idade ou atem-
poral. Em 2017, a SuperHuman, agência de 
marketing britânica especializada no público 
feminino, identificou uma tendência que 
já é muito presente na prática: tornou-se 
ultrapassada entre as mulheres a ideia de 

a diferenciação de gerações auxilia a 
classificar cada período histórico de 

acordo com seus principais eventos e 
inovações tecnológicas
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meia-idade. Mais de 500 mulheres acima de 
40 anos foram ouvidas no Reino Unido, e os 
resultados indicaram que dois terços delas 
creem estar no auge da vida, enquanto 67% 
declararam se sentir mais confiantes do que 
há dez anos e 84% defendem que a idade não 
pode defini-las. “Ter passado dos 40, hoje, é 
muito diferente do que 15 anos atrás, 90% 
das entrevistadas disseram que têm estilo 
e atitude muito mais jovens do que tinham 
suas mães, e essas mulheres têm sede de 
experiências tanto quanto as millennials.” 
Quem é mais velho há de se lembrar das 
pessoas com mais de 40 anos a 50 anos 
atrás. Eram consideradas velhas em todos 
os sentidos. Ou seja, além de mais longevos 
estamos ficando mais jovens a cada década. 
Homens e mulheres sexagenários hoje são 
pessoas ativas, saudáveis e inseridas no 
contexto social muito mais intensamente 
do que no passado quando os idosos ficavam 
sentados no sofá de pijama vendo televisão 
aposentadas e esperando a morte chegar. 
O que você quer ser quando passar dos 40 
anos? Um perene ou um velhinho de pijama?



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

a obra de rafael, que junto de leonardo da VIncI e 
mIchelangelo, fIcou conhecIdo como um dos três grandes 
mestres do renascImento

MiLenna saraiva  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

mestre do renascimento

conheciDo como raFael, Rafaello Sanzio 
(seu nome em italiano), nasceu no dia 6 de 
abril de 1483, em Urbino, na Itália. Ficou 
conhecido como um dos três grandes mestres 
do Renascimento, ao lado de Leonardo Da 
Vinci e Michelangelo. Rafael, além de ser 
um grande pintor, foi também um grande 
arquiteto, ofício que desenvolveu durante 
o período do Renascimento na Itália, na 
escola de Florença. 
Rafael demonstrou logo cedo que tinha 
talento para a pintura, o que foi incentivado 
pelo pai, também pintor, que foi quem lhe 
deu as primeiras lições. Aos 17 anos, já 

era apontado como um mestre da pintura.  
O artista viajou muito pela Itália e, em cada 
cidade, conhecia algum artista importante 
que o ensinava e influenciava sua obra. Nos 
12 anos que morou em Roma, Rafael traba-
lhou em afrescos em vários recintos, entre 
eles a Disputa do Santíssimo Sacramento e 
A Escola de Atenas. 
Morreu em 1520, no mesmo dia e mês de 
seu nascimento. Seu corpo foi sepultado 
no Panteão de Roma, coberto de honrarias. 
Foi o único artista do Renascimento que 
conheceu, em vida, uma consagração tão 
grande. 

vamos oBservar
Data de criação: 1509–1511
técnica: afresco
Dimensões: 5 m x 7,7 m
Localização: Palácio Apostólico, Vaticano

Rafael foi a escolha surpreendente e 
corajosa do papa Júlio II para decorar o 
salão chamado Stanza della Segnatura, 
no Vaticano. Este salão era usado como 
biblioteca e era ali que o papa assinava 
decretos da corte eclesiástica. Rafael tinha 
então 25 anos e, apesar de já ser conhecido, 
não fazia parte da turma mais célebre de 
artistas. Na sala ao lado, Michelangelo 
pintava o teto da Capela Sistina!  A Escola 
de Atenas é um dos painéis que compõem 
um grupo de quatro afrescos que retratam 
áreas consideradas mais importantes do 
conhecimento: filosofia, teologia, poesia e 
direito. Em cada mural, o pintor retratou 
os maiores exponentes de cada área. A 



rafael foi a escolha do papa Júlio ii 
para decorar um salão no vaticano.
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obra é uma alegoria complexa do conhe-
cimento filosófico. Estão nela represen-
tados, além de filósofos, matemáticos, 
astrônomos e personagens contemporâ-
neos ao pintor, assim como humanistas 
e artistas. A identidade de alguns dos 
personagens é inegável, porém a identi-
ficação de muitas figuras representadas 
é hipotética. No centro da obra, estão os 
dois maiores filósofos do mundo clássico: 
Platão e Aristóteles. Platão, que representa 
a filosofia abstrata e teórica, aponta para 
cima. Aristóteles, à direita, indica com um 
gesto o que está logo ao seu redor, repre-
sentando a filosofia natural e empírica. 
O pintor fez Platão com as mesmas carac-
terísticas físicas de Leonardo Da Vinci, 
um de seus maiores ídolos. Fez a mesma 
coisa com vários outros personagens. Era 
uma maneira de conectar o passado ao 
presente e de prestar uma homenagem aos 
grandes homens de sua época.  No grupo 
da esquerda estão Alexandre, o Grande, rei 
da Macedônia e discípulo de Aristóteles, 
que possui um elmo na cabeça e escuta 
atentamente as palavras de Sócrates. O 
questionamento e a análise são o centro da 

filosofia socrática. No canto inferior direito, 
sentado lendo um livro, está Pitágoras, o 
famoso matemático grego, cujas propostas 
geométricas até hoje são ensinadas nas 
escolas. Pitágoras também personifica a 
aritmética e a música.  A figura solitária nos 
degraus, apoiada num bloco de mármore, 
não foi incluída nos rascunhos de Rafael. 
Claramente, representa Heráclito, filósofo 
melancólico que costumava chorar devido 
à tolice humana. Heráclito, vestido com 
roupas simples, na realidade é um retrato 
de Michelangelo. Diz a lenda que Rafael 
queria muito ver o que Michelangelo 
pintava, mas o artista não deixava ninguém 
ver seu trabalho antes que terminasse. 
Um dia, Rafael entrou na Capela Sistina 
escondido e desmaiou de tanta emoção. 
Deslumbrado com a força do trabalho 
de Michelangelo, Rafael, que já tinha 
terminado sua obra, volta aos aposentos e 
inclui Michelangelo em posição central no 

seu mural.  O segundo rosto que aparece 
no canto direito do mural é um autorre-
trato. Rafael se incluiu entre os grandes 
e olha diretamente para fora do quadro, 
como se quisesse captar nossa atenção e ser 
notado.  O cenário arquitetônico da pintura 
é imaginário, mas sua escala, magnificên-
cia e harmonia representam os ideais da 
Renascença, que buscava expressar sempre 
valores sobre humanos.  A nossa sociedade, 
de forma generalizada, evoluiu em muitos 
aspectos, mas, em muitos outros, nem tanto. 
Esquecemos que a base de toda evolução é a 
educação? O modo de pensar e a resposta 
a esses pensamentos sempre foi o foco de 
questionamento da filosofia, que, em todos 
os momentos, propõe teorias sobre a nossa 
existência. Em meados de 1.500, um jovem 
de 25 anos pintou a Escola de Atenas, uma 
das obras mais importantes de todos os 
tempos, que fala sobre a importância da 
filosofia, do conhecimento e da educação.



o trabalho na televisão aconteceu por acaso, quando assistia a um programa e se ofereceu 
para transformar uma telespectadora que sofria de depressão. Em 2009, estourou no Esquadrão da 
Moda, exibido pelo SBT e agora também pelo Discovery Chanel. Aos 40 anos de idade e 27 de carreira, 
Rodrigo Cintra é um dos profissionais do ramo da beleza mais requisitados da atualidade. Estudava 
para entrar na academia da Força Aérea quando uma tia, que trabalhava como podóloga em um salão 
badalado de São Paulo, o convenceu a conhecer o espaço para seguir a carreira de cabeleireiro. Foi 
por curiosidade e acabou ficando. Aos 18 anos, foi estudar o ofício na Espanha. Quando finalizou 
o curso, em vez de “mochilar” pela Europa, engajou-se em outro aprendizado antes de retornar ao 
Brasil. Ariano, percebeu que havia um grande espaço para a formação profissional e dedicou-se ao 
treinamento. Hoje, seus workshops e palestras atraem cerca de 15 mil pessoas ao ano. O número de 
seguidores nas redes sociais também é expressivo: são quase 10 milhões. Ele é casado com uma gran-
jeira, a empresária Carolina, e é pai de Vinicius (4) e Isabella (2). Prestes a abrir seu próprio salão, 
entre um compromisso e outro, Cintra recebeu nossa equipe com um sorriso no rosto, característica 
que lhe é peculiar, para contar um pouco de sua trajetória profissional, dar dicas de beleza e, claro, 
falar da sua relação com a região. No pouco tempo de folga, Cintra gosta de desfrutar em família do 
seu refúgio particular, que fica na Granja Viana.

Tesoura do Desejo

capa 26



Você estava prestes a entrar na academia 
da Força Aérea. De futuro militar, como 
você chegou ao mundo da beleza? 
Meu tio-avô era oficial da Aeronáutica e eu 
estudava, aos 13 anos, para entrar na Força 
Aérea. Sempre passava as férias na academia 
e achava lindo todo mundo fardado. Uma tia, 
que era podóloga e trabalhava em um salão 
badalado em São Paulo, me convenceu a 
conhecer o local que ela trabalhava. Fui por 
curiosidade, vi várias pessoas ficando bonitas 
e acabei virando assistente de cabeleireiro.
  
Conte-nos um pouco sobre sua trajetória 
e crescimento profissional.
Comecei como aprendiz no salão, com 13/14 
anos. Aprendi a lavar, fazer escova, aplicar 
coloração. Quando fiz 18 anos o dono do 
salão, que era espanhol, exigia que para 
se tornar cabeleireiro o funcionário tinha 
que fazer um curso de um ano no Instituto 
Llongueras.Aos 19 anos me lancei aos aper-
feiçoamentos na Espanha. O primeiro de um 
ano e meio e ,depois, na academia Cebado.
Na época eram as melhores academias do 
mundo para aprender a profissão. 

Como foi esta experiência na Espanha? 
Foi muito rica, pois vim de uma família 
simples. Estar na Europa era caro. Eu era 
muito jovem e ter investido minhas eco-
nomias nesse curso, foi a melhor coisa que 
fiz na vida. 

Qual o perfil das mulheres espanholas? 
O que trouxe na bagagem de lá para cá?
É curioso. Hoje, o cabelo curto está em alta 
no Brasil. Mas na época a brasileira só usava 
cabelão e cortava curto quando envelhecia. 

A europeia já usava cabelo curto quando era 
jovem. Foi bacana lá, pois foi um divisor de 
águas por conta do cabelo arrojado, cortes 
curtos, tudo o que aprendi. Quando voltei 
para o Brasil, as mulheres só cortavam as 
pontinhas e eu já fazia um antes e depois 
bacana. O que abriu meu caminho no mer-
cado publicitário para revistas e televisão.

Você cria novas técnicas para embelezar 
as mulheres. Quais são suas fontes de 
inspiração e referências?  
Por muitos anos foram as academias in-
ternacionais, como a Tony & Guy e a Vidal 
Sasson. Meu aperfeiçoamento era ir para 
fora buscar o que estava sendo usado. Hoje 
com a internet isso mudou muito, o Brasil 
está exportando tendências. Mas posso 
dizer que as referências vêm por cursos, 
congressos, feiras de cosméticos e a internet. 
Como você chegou à TV? É verdade que 
começou por acaso?
Eu assistia o Dia a Dia, da TV Bandeirantes, 
e me ofereci para transformar o cabelo de 
uma entrevistada que sofria de depressão. 
Convidei-a para ir ao salão, mas a produção 
do programa pediu para fazer o cabelo dela 
ao vivo, na TV. O programa fez muito sucesso 
e fui convidado para fazer parte dele. Ganhei 
um quadro chamado Esquina da Beleza. 
Fiquei por lá quatro anos. Na Band, fiz o Dia 
a Dia, Bem Família e Atualíssima. Em 2009, 
recebi o convite para fazer o Esquadrão da 

Moda no SBT, que hoje também é transmi-
tido pela Discovery. O programa tem uma 
audiência bacana, é sucesso e, se pensar, 
poucos programas duram dez anos.

O Esquadrão da Moda, como aconteceu?
O diretor que foi convidado para fazer 
o programa me conhecida da Band e me 
convidou para bater um papo. Estava preci-
sando de um cabeleireiro acostumado com 
televisão, que é um trabalho diferente. Foi 
esse o motivo do convite. 

Além de hairstylist, você também é edu-
cador-palestrante. Em que momento 
descobriu esse dom?
O mercado educacional aconteceu por acaso. 
Quando voltei da Espanha, poucos cabelei-
reiros tinham essa formação e era muito 
caro fazer o curso fora. Comecei a juntar 
grupos de cabeleireiros aos domingos no 
salão para ensinar o que aprendi fora. E aí 
começou com grupo de cinco profissionais, 
subiu para 10, depois 15, quando chegou a 50 
comecei a locar sala de hotéis. As marcas de 
cosméticos começaram a me contratar para 
viajar pelo Brasil. Meu público passou então 
para 300, 400, 700 pessoas. E o mercado cres-
ceu bastante. O mercado educacional para 
mim também aconteceu pela oportunidade. 
E o público foi crescendo conforme minha 
carreira ganhou corpo. E a preparação foi 
a prática mesmo. 

1. rodrigo Cintra e sua 
esposa Carolina, em sua 
casa na Granja Viana
2. Cintra com o 
filho Vinicius
3. A filhota isabella Cintra
4. Com os pais Elaine 
Jorge e Paulo Cintra, 
comemorando seu 
aniversário
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Trabalhou muitos anos com Wanderley 
Nunes, como foi essa parceria? 
Eu me formei no De La Lastra, que trabalhei 
dos 13 aos 30 anos. Dos 30 ao 40, fiquei no 
W. Tem nome bacana no mercado, rede 
consolidada e a experiência de trabalhar 
com profissionais grandes foi incrível. 
Aprendi muito com amigos experientes 
que trabalhavam lá. Foi bacana e proveitoso. 
Uma década feliz. 

Fale-nos dos seus planos futuros. 
Passada essa década no W, optei por montar 
um salão, com minha marca. Em novembro 
deste ano, vou fazer a primeira unidade do 
The Art Saloon, um espaço de 830 m² locali-
zado entre os bairros Jardins e Itaim. Vai ser 
um salão premium e atenderei todos os dias 
com uma equipe  de 100 pessoas.  E a partir 
dessa unidade pretendo fazer a expansão 
com unidades com preços mais acessíveis em 
São Paulo e em outras capitais.Treinarei as 
pessoas para levar um serviço diferenciado 
a um preço mais acessível.

Este segmento de beleza tem crescido 
no Brasil. Como profissional e, agora 
empreendedor, como analisa o setor e 
as diretrizes do mercado para os próxi-
mos anos? Os salões sentiram a crise 
econômica? De que forma? 
O Brasil sentiu a crise. Em salões de beleza 
os profissionais que sentiram mais a crise 
são aqueles que têm o perfil de clientes de 
serviços semanais: a mulher que fazia a mão 

semanal passou a fazer a cada 10/15 dias, 
quem ia retocar o branquinho passou a usar 
coloração em casa. No meu caso, trabalho 
mais com conceito, faço mais corte e cor. 
É algo que a cliente, a cada quatro meses, 
precisa refazer (retocar o reflexo e cortar). 
É um trabalho mais apurado. Se a mulher 
faz uma escova malfeita e não gosta, ela lava 
e refaz, mas um corte ou cor malfeita pode 
estragar o cabelo. No meu caso, a clientela 
acabou dando opção por economizar em 
outras coisas e não no cabelo (corte e cor). É 
uma das profissões que não pode ser substi-
tuída. Um robô não pode cortar cabelo nem 
fazer uma escova. É uma profissão que tem 
um valor muito grande e nunca vai acabar.

O que não pode faltar em um bom pro-
fissional de beleza?
Dedicação com as clientes e as pessoas. 
Atualização, sempre olhar o movimento 
de mercado para fazer o trabalho o mais 
atual possível. E vontade de trabalhar. Você 
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trabalha muito, fica muitas horas no salão, 
abdica de férias, horas com a família, da vida 
pessoal. E profissional que não fica no salão, 
não tem cliente. 

Quais são os detalhes que fazem a dife-
rença no cuidado dos cabelos?
A diferença no cuidado do cabelo é um bom 
produto e de qualidade, com tecnologia e 
boa técnica. Quando o profissional domina 
uma boa técnica, tem conhecimento e usa 
um bom produto, com certeza, o resultado 
vai ser bacana e o cabelo da cliente vai ficar 
bonito e saudável. 

Antes de sugerir qualquer mudança no 
visual de uma mulher, o que você analisa?
Antes de fazer uma análise, tenho que 
entender como é o dia a dia da pessoa, seu 
trabalho, como ela se vê, a imagem que quer 
passar, o comportamento com o cabelo, se 
tem o perfil de fazer uma escova, se deixa 
secar naturalmente, se prende, se prefere 
solto. Diante disso faço uma análise de 
formato do rosto, corpo, se é baixa, alta, se 
tem ombro largo, quadril pequeno, roda-
moinho, para compor uma sugestão para 
essa nova imagem. 

Cabelos da moda e visagismo. Qual dos 
dois deve ser seguido?
Os dois. O visagismo é algo personaliza-
do. Cabe ao profissional dentro de uma 
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fazer uma escova.
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5. Leda Cintra, avó, com rodrigo
6. Família
7. Equipe do Esquadrão 
da Moda: rodrigo Cintra, 
isabella Fiorentino, Arlindo 
Grund e Vanessa rozan
8. rodrigo Cintra em palestra
9. No palco, com a 
apresentadora Eliana
10. Com Celso Portiolli, durante 
o programa Passa ou repassa
11. Cintra e o também 
granjeiro Felipe titto
12. Com a publicitária Julia Petitconsultoria do visagismo indicar o atual. 

Ninguém gosta de ficar com uma imagem 
ultrapassada. No meu trabalho tento fazer 
uma mescla do visagismo, do que melhor 
fica para a pessoa, pois o cabelo de uma atriz 
não necessariamente fica bonito para ela, 
com algo mais atual, moderno que a deixe 
com uma imagem atualizada. 

Cabelo define estilo e comportamento? 
Sim. Uma mulher com cabelo longo passa 
como imagem a sensualidade, a feminilidade, 
a delicadeza. No caso do cabelo curto, ele 
é mais forte, arrojado, despojado. Então, 
eu falo que, quando a cliente se encontra 
no cabelo, aquela imagem está de acordo 
com a personalidade, que muda durante a 
vida. O ser humano evolui e essa imagem 
vai acompanhando essa mudança interna. 
E quando ela se olha no espelho e se gosta 
está enxergando ali a imagem de acordo 
com a personalidade. 

Vamos falar de tendências. O que o in-
verno deve trazer de novidade?
São cabelos mais curtos, entre o pescoço e os 
ombros, vindo com tudo. Desde o blunt cut, 
que é um long bob sem bico, até um Chanel 

desfiado. Os pixies estão com força. E as cores: 
o loiro está vindo com um tom mais quente, 
saiu aquele loiro branco. E para as morenas, 
um tom que é um caramelo acobreado. E um 
marrom com uma pitadinha de vermelho 
que fica superbonito e favorece todas as 
tonalidades de pele. 

Você parece ser muito presente, como 
pai e marido, como faz para conciliar a 
agenda entre salão, programa de TV e 
workshops pelo Brasil? Tem descanso 
nos fins de semana?
Tento fazer um esforço muito grande para 
acompanhar meus filhos (Vinícius e Isabella). 
Quando atendo no salão do meio-dia às 22h, 
chego quase 23 horas em casa e eles estão 
dormindo. Então comecei a dedicar algumas 
horas da manhã para eles. Optei por entrar 
mais tarde no salão para justamente tomar 
café da manhã com eles, levar para a escola, 
estar presente. Trabalho no salão terça, 
quinta, sexta e sábado. Na quarta, gravo no 
SBT. E domingo é minha folga, mas à noite 
viajo para algum lugar do Brasil para dar 
curso na segunda. Volto na segunda à noite. 
É bem corrido.

Vamos falar do seu refúgio particular. 
Há quanto tempo mora aqui e por que 
a Granja Viana?
Moro há oito anos na Granja Viana. Minha 
esposa Carolina é granjeira, quando ela 
mudou para cá tinha 4/5 anos. Os pais dela 
moram há mais de 35 anos aqui. Quando 
casei, morava em São Paulo e percebi que 
todo fim de semana estava na casa do meu 
sogro. E era por causa da natureza, do verde 
da Granja, da casa com churrasqueira e 
piscina. Gostávamos muito disso. Aí chegou 
um momento que avaliamos e pensamos em 
mudar. Compramos o terreno e construímos 
a casa. Esses são os motivos: o bem-estar, o 
verde que a Granja tem, que praticamente 
não tem em outro lugar em São Paulo ou 
próximo, como Alphaville. Acho que os 
moradores são pessoas que têm a ver com 
o meu perfil, mais low profile, mais tranqui-
las. Então é possível ir ao supermercado 
de chinelo e ninguém ficar te olhando e te 
medindo. Acho que o ambiente da Granja é 
muito familiar, as pessoas curtem ficar em 
família, reunir amigos nas casas. Lembro 
quando eu estava fazendo minha mudança 
e meus dois vizinhos de lado bateram na 
minha porta se apresentando e oferecendo 
ajuda. Detalhe que morei muitos anos em um 
prédio no Morumbi e eu nunca nem tinha 
visto meu vizinho da frente. As pessoas são 
mais amáveis na Granja.

o ambiente Da 
granJa é muito 

familiar
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O cabelO das FamOsas
                               mais pedidOs

aNTes  
& depOis

Paolla Oliveira 
Cabelo longo com corte 
em camadas, além de 
movimento confere 
modernidade, volume e 
sensualidade. Está com 
um tom escuro, verniz 
espelhado, um dos grandes 
fenômenos capilares.

Vanessa Giácomo 
O corte é o short bob  
com base mais reta e 
desfiado nas laterais. O 
babyliss grosso, com ondar 
largas, confere esse efeito 
desalinhado aos fios. 

Lucy Ramos 
Cachos naturais  

com corte que 
favorece o 

volume e pontas 
levemente 
desfiadas.  

Anitta 
Long bob é sucesso e 
continua sendo um dos 
cortes mais pedidos 
no salão por deixar os 
fios mais desfiados 
e com movimento. 

Cleo Pires 
Corte short bob com 
franja. É um corte que 
adota base reta e fios 
desconectados até a 
altura do queixo. A franja 
confere a Cleo um visual 
mais jovem e fashion.

Marina
Ruy Barbosa 

Corte levemente 
repicado, que ajuda 

a ressaltar o formato 
do rosto, e franja 
com fios menores 

no centro e maiores 
nas extremidades. 

Juliana Paes 
Corte longo com 
efeito repicado no 
comprimento.  Está 
com um mix de cores 
quentes e vibrantes de 
castanhos. Ideal para 
quem não pretende 
sair do status morena. 

Dira Paes 
Está com a 
tendência  
morena iluminada  
em tonalidades 
mais quentes 
harmonizada 
com dark hair. 

dra. letícia Taufer, ginecologista e obstetra, aceitou o nosso desafio: passar por uma 
transformação. ela mantinha há anos o mesmo estilo de cabelo e até seu namorado vinha 
pedindo para mudar. nosso convite chegou na hora certa e ela topou encarar a tesoura!
a transformação capilar começou no fim da manhã e terminou no início da noite. Foram 
quase oito horas para chegar ao resultado final. e que resultado, hein? “Corte médio, 
repicado, com as pontas desconectadas para dar movimento. na cor, cobertura de 
branco, buscando naturalidade e iluminações no caramelo”, explicou rodrigo Cintra.
e você, qual inspiração precisa para encarar a mudança no visual?
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Não use água quente
Tente lavar os fios na água morna. Antes de sair do 
banho, capriche no jato de água fria, que ajuda a fechar 
a cutícula e dar brilho aos fios. A água quente, além de 
ressecar os fios, desequilibrar o couro cabeludo, ainda 
ajuda a desbotar a cor. 

Cuidados durante e após a lavagem 
Use produtos para seu tipo de cabelo. Nada de aplicar 
o condicionador na raiz, só passe no comprimento e 
nas pontas. Vale lembrar que as escovas grandes com 
cerdas longas e de plástico grudam e fazem estrago. 
Na hora de pentear, procure por escovas com cerdas 
macias. E desembarace os fios primeiro pelas pontas, 
depois do meio para as pontas e, por último, penteie 
da raiz até as pontas. 

Hidrate em casa e no salão
A hidratação em casa é fundamental para deixar os fios 
saudáveis e brilhantes. O truque é alternar as másca-
ras hidratantes com reconstrutores capilares. A ida ao 
salão é importante, pois o profissional vai avaliar as 
necessidades do fio. 

Sem pontas duplas 
Não tem segredo, tem de manter o corte a cada dois 
meses ou apostar no corte bordado, que tira as pontas 
duplas, mas não altera o comprimento. Vale investir 
em máscara de tratamento para selar a cutícula e em 
finalizadores com proteções térmicas, para proteger dos 
danos do secador, chapinha e modelador. Os óleos es-
pecíficos ajudam a reparar e revitalizar essas pontinhas 
mais ressecadas. 

Loiros pedem cuidados redobrados 
Lembre-se sempre de proteger os fios quando frequentar 
piscina. O cloro pode alterar a coloração e deixar os ca-
belos amarelados ou até mesmo esverdeados devido às 
substâncias usadas para o tratamento da água, como o 
sulfato de cobre – que costuma fixar nas pontas e deixar 
o cabelo ainda mais poroso. Vale usar de uma a duas vezes 
na semana xampu e condicionador matizador. Não exagere, 
pois em excesso o matizador pode modificar a cor dos fios. 

Raiz oleosa 
O suor e a umidade são responsáveis por provocar infla-
mações e outros problemas, como dermatite e seborreia, 
no couro cabeludo. E para combater a oleosidade na raiz, 
prefira a lavagem em uma temperatura mais amena e 
use produtos para cabelos oleosos. Evite também passar 
os dedos a todo instante no cabelo, pois você acaba 
levando a oleosidade da parte de cima para comprimento 
e pontas. Se a raiz está oleosa, uma solução rápida é 
usar o xampu seco, pois é composto por partículas que 
retêm a gordura no couro cabeludo. Mas ele não deve 
ser substituído pelo xampu diário. O uso em excesso 
pode provocar a obstrução dos poros. Aplique apenas 
em ocasiões emergenciais. 

dicas para cabelOs
Desbotamento
O excesso de sol faz com que a coloração perca sua 
durabilidade, resultando em um cabelo sem vida e opaco. 
Proteja os fios com chapéus e lenços e produtos com 
proteção solar. Para realçar a cor, o mercado já dis-
ponibiliza máscaras hidratantes coloridas em diversas 
tonalidades, que, além de tudo, auxiliam na reposição 
dos nutrientes perdidos.

Amasse
Quem tem cabelo ondulado/cacheado precisa de defi-
nição. O truque é espalhar um pouco de CC Cream ou 
Leave-in específico nas mãos ainda com os fios úmidos, 
e suavemente, amassar no sentido das pontas para a 
raiz. No caso do cabelo ondulado, vale usar spray de 
volume. Jogue a cabeça para baixo e depois o arrume 
do jeito que lhe agradar mais. 

Cabelo comprido pode envelhecer 
Não é um mito dizer que mulher com cabelo comprido fica 
com aparência de mais velha. Isso só acontece quando 
o cabelo está com corte reto e monocromático, que 
confere um visual mais sério. Por isso, se quer investir 
no longo, aposte em um corte com camadas e pontas 
desconectadas. Entre as colorações, além do famoso 
ombré hair, tem o light contour, com luzes mais marcadas 
na frente e raiz com efeito natural, indicado para loiras, 
e o duo color, que combina tons de marrom, chocolate 
e caramelo claro iluminando com naturalidade e sem 
abrir mão da essência morena.

Transformação 
Dar um up no visual para elevar a autoestima é ótimo. 
Mas antes de tudo, e por mais que você tenha várias 
referências, é importante bater um papo com seu ca-
beleireiro. Ele precisa fazer uma avaliação não só da 
textura, mas do seu tom de pele, traços faciais, imagem 
que você pretende passar, enfim, tudo com técnicas 
de visagismo, para você conquistar aquele look feito 
sob medida. 

  Não indico transformações antes de datas 
especiais, pois muitas mulheres levam 
um bom tempo para se adaptar ao novo. 

  Antes de uma mudança de coloração, 
o profissional precisa fazer um teste de 
mechas para ver o real estado do cabelo, 
já que o processo de descoloração é mais 
agressivo. É preciso investir em produtos 
que mantenham a saúde do cabelo e 
apostar em hidratações frequentes. 

   Para quem tem cabelão e quer  
cortar um pixie, o ideal é ir cortando 
aos poucos e não de uma vez, até 
acostumar e mudar o visual.  
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o sítio das plantas “milagrosas”

erva-baleeira, eucalipto, citronela, ca-

pim-vetiver e pimenta-rosa. essas são 

algumas plantas medicinais produzidas 

em um sítio na cidade de Ibiúna, interior 

de são paulo. são cerca de 100 espécies 

medicinais. porém, dentre todas elas, a 

que mais se destaca é a melaleuca, planta 

australiana que tem em sua composi-

ção vários elementos que apresentam 

propriedades bactericidas, fungicidas, 

anti-inflamatórias e cicatrizantes. 

as primeiras sementes de melaleucas 

foram trazidas da austrália para o brasil, 

em 2002. e a ideia de trazê-las ao país 

foi do engenheiro agrônomo rommel 

sauerbronn da cunha, responsável pelo 

sítio em Ibiúna. ele conta que a desco-

berta da planta foi durante uma viagem 

que realizou a Israel. rommel tinha ido 

ao país para estudar alguns projetos de 

madeira nobre, mas o que encontrou 

por lá mudaria o roteiro de sua vida. “lá 

32

conheci um biofungicida. fiquei muito 

curioso, até que encontrei o balde desse 

produto e lá estava: melaleuca. fiquei 

maravilhado, porque era uma planta 

controlando fungos, bactérias e vírus de 

outras plantas. anotei esse nome e trouxe 

para meu professor da faculdade”, recorda.

após uma breve explicação sobre a im-

portância da melaleuca, esse mesmo 

professor foi para a austrália e trouxe 

algumas mudas da planta que, no início, 

foram produzidas na cidade de Viçosa 

(mg), onde fica a faculdade. de lá, rommel 

trouxe para piedade, sua cidade natal, e 

não demorou muito para plantá-las neste 

sítio onde hoje é responsável. não à toa, 

o espaço foi batizado como o sítio das 

melaleucas. 

uma vez por mês, rommel realiza en-

contros em seu sítio para dar oficinas 

que demonstram todo o processo que vai 

desde a colheita das plantas medicinais 

serviço 

Sítio das Melaleucas 

Telefone: (15) 99771-1175 

 Bioleucx: A Melaleuca Brasileira

Sítio em Ibiúna tem uma vasta plantação de espécies aromáticas e medicinais. Uma dessas plantas é a melaleuca.

até a extração do óleo essencial, que 

ele comercializa. todas as etapas são 

realizadas no local.

ao lado de outras pessoas, rommel está 

montando um projeto chamado “roteiros 

aromáticos medicinais no brasil”. em 

suma, a ideia é expandir o plantio de 

espécies aromáticas e medicinais nativas 

em diversos estados e regiões.  

canal circuito 

A reportagem da Circuito foi até um sítio 
em Ibiúna e conheceu a vasta plantação 
de espécies aromáticas e medicinais.

revistacircuito.com/arquivos/48656
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OS BENEFÍCIOS DAS MELALEUCAS
Antisséptico
bastante eficaz na eliminação de bactérias 
como e. coli, s. pneumoniae, h. influenzae, 
s. aureus ou outras bactérias que podem 
causar infecções através de feridas abertas. 
além disso, também acelera o processo de 
cicatrização e reduz a inflamação.

Melhora a acne
a melaleuca reduz a acne devido às suas pro-
priedades anti-inflamatórias e antibacterianas 
e a capacidade para inibir o crescimento de 
bactérias, como é o caso da propionibacte-
rium acnes, causadora da acne.

Trata fungos nas unhas
graças às suas propriedades 
fungicidas, o óleo de melaleuca 
ajuda a tratar a micose nas 
unhas, podendo ser usado 
sozinho ou em combinação 
com outros remédios.

Anticaspa
o óleo de melaleuca é bastante eficaz 
no tratamento da caspa, melhorando a 
aparência do couro cabeludo e acalmando 
também a coceira.

Repele os insetos
este óleo pode também ser usado como 
repelente de insetos, podendo ser ainda 
mais eficiente que os produtos de farmácia 
que têm deet na sua composição. além 
disso, pode ser também usado para impedir 
a infestação por piolhos ou para ajudar na 
sua eliminação, como ainda alivia a coceira 
provocada por esses parasitas. 

Onde encontrar
A Farmácia Silícea, localizada na Estrada da Aldeia, 186 (RT 22), tem 
o óleo essencial de melaleuca, além de um composto antimicótico e 
enxaguante bucal à base da planta. Mais informações pelo WhatsApp 
97304-0201 ou por e-mail atendimento3@farmaciasilicea.com.br. A 
farmácia oferece ainda outros produtos naturais, veganos, homeopáticos, 
florais, fitoterápicos, medicamentos de uso interno e externo e hormônios.

QUER FICAR TOP  

PARA O VERÃO?QUER FICAR TOP  

PARA O VERÃO?

          APROVEITE  

          ESSA PROMOÇÃO  

                    
 DE INVERNO

          APROVEITE  

          ESSA PROMOÇÃO  

                    
 DE INVERNO

Academia no mês de JULHO  

por apenas R$ 69,90

Promoção válida para novos alunos entre o dia 01/07 e 31/07/2019

Para mais informações: 11 4617.9232

R. Mesopotâmia, 300 - Jardim Passargada I

www.cotia.sesisp.org.br



CuiDE-sE
Não é fácil conciliar trabalho, estudo e rotina doméstica com os cuidados com o corpo e 
a mente, mas é extremamente necessário. Gostar de si mesmo e se cuidar é tão 
importante que pode até curar doenças. Pensando nisso, a revista Circuito conversou 
com profissionais da região para trazer dicas para uma vida mais saudável e equilibrada. 
Exercícios, alimentação, procedimentos estéticos, saúde mental e acompanhamento 
médico: veja como esses elementos podem te ajudar a viver melhor.

descAnso do corpo
Junto a atividades físicas e boa ali-
mentação, o sono é a chave para 
emagrecer. Quando dormimos, nosso 
corpo libera os hormônios do me-
tabolismo. Se eles não estiverem 
disponíveis durante o dia, ficamos 
menos ativos e, consequentemente, 
queimamos menos calorias.
O corpo se renova durante o sono: 
com a sintetização dos hormônios do 
crescimento, as células mortas se vão. 
Além disso, ele produz a melatonina. 
Com efeito antirradical livre, ela 
ajuda a prevenir o envelhecimento.
No descanso, o cérebro também elimi-
na substâncias negativas, fortalece as 
conexões que formam as memórias 
e se “reorganiza” para armazenar 
e permitir novos aprendizados. 
Durante o dia, com o metabolismo 
saudável, isso nos torna mais cria-
tivos e concentrados.
Se antes havia qualquer dúvida sobre 
a importância de dormir bem, agora 
você já coleciona bons argumentos!

CuidAdos Com A ColuNA vertebrAl
Um dos fatores principais para manter uma coluna saudável é fazer atividade física. 
É sabido que o exercício feito de forma adequada é extremamente benéfico para 
a saúde do corpo todo, inclusive para a coluna vertebral. Manter a musculatura do 
centro do corpo fortalecida é condição sine qua non de uma coluna saudável.
"Outro fator importante é a postura. A forma que ficamos na frente do computador, que 
carregamos coisas, que olhamos o celular, que sentamos, tudo isso influencia direta-
mente a saúde da coluna vertebral. Inclusive o colchão e o travesseiro exercem enorme 
influência na saúde da nossa coluna", pontua o quiropraxista Roberto Bleier Filho

o que pode prejudicar  
a saúde da sua coluna?
Muitos fatores podem contribuir negativamente a saúde 
da nossa coluna vertebral. São eles:
sedentarismo – talvez o fator mais importante seja a falta 
de atividade física. Sem atividade física ocorrem duas 
coisas terríveis para a coluna vertebral: ganho de peso e 
enfraquecimento da musculatura que ajuda dar o suporte 
para a coluna. Sem contar os vários outros problemas que 
a falta de atividade física pode causar.
sobrepeso – O peso extra não faz bem para a estrutura do 
corpo, sistema responsável pelas articulações, músculos, 
nervos e ossos. Cada quilo a mais gera uma sobrecarga 
tremenda nas articulações da coluna.
má postura – um dos grandes vilões da sociedade moderna, 
a postura exerce uma influência tremenda na saúde da co-
luna e de todo o nosso corpo. À medida que não mantemos 
as curvaturas da coluna alinhadas, com o tempo vamos 
perdendo mobilidade e alinhamento, e, aos poucos, nossa 
postura vai se consolidando de uma forma ruim. Com o 
tempo, sofremos um processo patológico que se chama 
processo degenerativo da coluna vertebral. Isso pode causar 
desgastes, inflamações e, por fim, dor.

pilAtes como fisioterApiA
Praticar exercícios pode ir muito além de conseguir um corpo mais bonito e magro. Algumas atividades, em especial o pilates, conseguem alinhar ganho 
de força, equilíbrio, alongamento e ainda melhora a respiração e concentração. Por trabalhar o corpo de forma completa, o método hoje é o mais indicado 
pelos médicos. É também um excelente aliado da fisioterapia por ter resultados de reabilitação e prevenção importantes. Por meio da orientação de um 
instrutor – e no caso do Spina Saúde é sempre por fisioterapeutas –, o aluno/paciente tem a possibilidade de além de definir o corpo, conseguir tratar 
qualquer tipo de lesão já existente.

terApiAs complementAres
Além do físico, toda pessoa possui um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. A 
ciência como conhecemos hoje foca mais no corpo físico, e algumas vertentes, como a psicologia, 
tratam também do corpo emocional e mental. Porém, além da ciência, existem práticas que visam 
tratar outros corpos. Ana Mariano Terapias Complementares e Integrativas traz para a região 
diversos tratamentos que ajudam a atingir os equilíbrios físico, emocional e energético. Entre eles, o 
sistema egípcio de cura natural seichim, que dá acesso às energias cósmicas radiantes, redescoberto 
por Patrick Zeigler. A alta frequência vibratória dessa energia de luz e som atua nos blocos de 
energia densa que impedem a circulação da energia vital e causam a perda da saúde, da alegria de 
viver, da capacidade de amar, da vitalidade e da gratificação nos relacionamentos. Aplicado com o 
reiki, unifica as polaridades, equilibra os corpos físico e sutis, abre e expande o chacra cardíaco.
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umA Noite bem dormidA 
GArANte quAlidAde de vidA
Emagrece, melhora a concentração, ajuda a memória e, claro, descansa. 
Ter uma boa noite de sono é a chave para uma vida melhor e mais saudável. 
Mas nem sempre é fácil, pois muitas coisas podem tirar nosso sono, como 
as preocupações do dia a dia. “Há outro fator também, que poucos levam 
em consideração: o colchão”, alerta o quiropraxista Roberto Bleier Filho.
Com 14 anos no atendimento a pacientes com problemas de coluna, ele 
sabe do que está falando. “A coluna vertebral é o eixo do nosso corpo e, 
portanto, uma das estruturas mais importantes. Umas das suas princi-
pais funções é dar movimento para o nosso tronco e proteger o sistema 
nervoso central e periférico que passam por dentro dela. Estima-se que 
uma porcentagem altíssima de pessoas no mundo terá algum tipo de 
problema na coluna vertebral durante sua vida. Isso porque a maioria 
não cuida de forma correta de sua coluna, que exige cuidados frequentes 
e eu diria diários”, comenta.
Foi justamente para atender a essa demanda que o profissional foi 
em busca das melhores tecnologias em colchão para indicar aos seus 
pacientes. “Eu recomendava uma determinada marca, dinamarquesa, 
mas era muito cara. Buscando um melhor custo-benefício, procurei 
por fabricantes brasileiros e, com outros especialistas, passamos a 
desenvolver o nosso próprio colchão. Passamos, aproximadamente, um 
terço da vida dormindo. Então, nada mais justo passarmos esse tempo 
sobre produtos de qualidade comprovada e que agreguem saúde e não 
o contrário”, conta. Assim, nasceu a Goodspine.
“Com uma camada superior de viscoelástico legítimo, e uma espuma High 
Resilience (HR) por baixo, o colchão exerce duas funções simultâneas 
essenciais quando se trata de suporte ideal. A camada superior gera 
a adaptação que o nosso corpo, uma estrutura que não é homogênea, 
precisa para se encaixar e descansar os músculos diariamente, e logo 
abaixo uma das melhores espumas de sustentação que existe, fornecen-
do todo o apoio e firmeza também necessários para uma sustentação 
perfeita”, explica. Além dos colchões, os especialistas desenvolveram 
também um travesseiro e um suporte lombar.

35



GustAvo borGes NA reGião
Você sabia que, na Academia Acqualife, você encontrará 
a Metodologia Gustavo Borges de Natação? Alguns 
dos diferenciais do método criado pelo medalhista 
olímpico são divisão de níveis por cores; programa 
semanal de aulas, específico para cada nível; 
avaliações periódicas e acompanhamento de objetivos 
e resultados. Além disso, a piscina da Acqualife é 
equipada com sistema automático de tratamento a 
partir do ozônio, que elimina a irritação e o cheiro 
provenientes do cloro. Então, que tal fazer natação?

dA cor do verão
Quem não tem tempo de ir à praia, piscina, ou mesmo prefere evitar o 
sol em horários de pico, pode conquistar a cor do verão com a ajudinha 
do bronzeamento artificial. E o melhor é que, com ele, é possível ter o 
bronzeado dos sonhos durante o ano inteiro! No mercado, já existem 
produtos e técnicas de bronzeamento artificial capazes de reproduzir 
a cor dourada da pele sem prejudicar sua saúde, como as camas de 
bronzeamento. “São cabines que emitem raios UVA e UVB através de 
lâmpadas. A vantagem desse método é que, com apenas poucos minu-
tos, é possível atingir um bronze perfeito com resultado de horas de 
exposição ao sol”, explica Deise Schreiner, proprietária da Summer 7 
Bronzeamento Artificial e Moda Praia. O método é seguro, basta seguir 
as recomendações da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

diversão No CombAte  A obesidAde
É sabido que crianças que praticam atividade física constantemente tornam-se adultos 
mais ativos e saudáveis. Manter esses hábitos é um importante fator de prevenção 
de doenças, entre elas a obesidade, considerada hoje um problema de saúde pública. 
Na Granja Viana, será inaugurada, em breve, a Ioiô Fit, uma academia voltada para 
crianças e adolescentes, visando o combate ao sedentarismo e a obesidade infantil 
com muita diversão e criatividade. Afinal, as atividades devem ser prazerosas e ade-
quadas ao estado de crescimento e desenvolvimento dos pequenos.

ForCiNhA Nos treiNos
Se quer potencializar seu desempenho em atividades físicas, os produtos da linha Elixir, vendidos na Mundo 

Verde, são perfeitos. São seis produtos, cada um com seu benefício. O BodyBalance é composto por peptídeos 

bioativos de colágeno e o Ripped Cafeine + MCT, por cafeína, que auxilia na perda de gordura. Já o Capuccino 

Proteico tem colágeno, é rico em proteína e pode ser consumido a qualquer hora do dia. Prefere achocolatado? 

Tem o Achocolato Proteico, rico em proteína e colágeno. Mas se, apesar da vida fitness, não consegue deixar de 

comer um docinho, a linha tem o Brigadeiro Proteico de Colher low carb e o Bolo de Caneca Proteico. Este último 

sem adição de açúcar e sem glúten.

sem restrição 
na dieta
O milagre da dieta não existe. E não 
tem segredo: para conseguir o corpo 
desejado de forma saudável e susten-
tável, é preciso seguir uma rotina 
equilibrada. De acordo com a nu-
tricionista Marina Felice, da Comer 
Bem Faz Bem, um dos maiores vilões 
do emagrecimento é a alimentação 
restritiva. Afinal, nosso metabolis-
mo não foi feito para restrições tão 
drásticas. Mas quem, quando percebe 
que o verão está se aproximando e 
as gordurinhas aparecendo, não 
recorre a dietas malucas, restritivas 
de nutrientes e sabores? “Emagre-
cer dessa maneira não é saudável! 
Aprender a comer com equilíbrio 
e sem restrições resulta em corpo e 
mente mais equilibrados, que serão 
mantidos ao longo das estações, não 
só no verão”, ensina a nutricionista. 
Quem quer perder bastante peso, 
eliminar poucas gordurinhas ou 
melhorar a qualidade da alimenta-
ção deve considerar a variação de 
sabores e nutrientes no prato. No 
lugar de cortar grupos alimentares, 
é sugerido fazer escolhas mais inte-
ligentes, proporcionando equilíbrio 
na nutrição, saciedade e prazer para 
o paladar no dia a dia. 

contrA inchAço 
e celulite
A drenagem linfática é uma 
técnica de massagem que 
estimula o sistema linfático 
– uma rede complexa de 
vasos que movem fluidos 
pelo corpo – a trabalhar 
de forma mais acelerada. 
Também é indicado para pré 
e pós-operatório de cirurgia 
plástica. “Entre os principais 
benefícios, estão a redução da 
retenção de líquido, ativação 
da circulação sanguínea, 
combate à celulite e até o 
relaxamento corporal”, explica 
a doutora Simone Alencar, 
fisioterapeuta que atua na 
área há 20 anos. Além disso, 
ajuda a reduzir medidas 
por acabar com o inchaço 
e eliminar toxinas do corpo. 
“Mas para resultados mais 
efetivos é necessário adotar 
hábitos saudáveis, como 
uma alimentação balanceada 
e a prática de exercícios 
físicos”, completa Simone.

puro plAsmA em FAvor dA belezA
A Myscellis oferece o que há de mais novo em tecnologia: Plexr Plus! Bleferoplastia sem corte. Tratamentos para excesso de pele, cicatrizes hipertróficas, estrias 

e muito mais. Muito seguro, pois trabalha apenas na camada mais superficial da pele, protegendo as  mais profundas.  O Plexr não é laser, ele faz a sublimação 

do tecido, transformando-o em gás. Essa é a transformação física do plasma. É uma das maiores inovações da estética avançada, pois oferece resultados rápidos, 

visíveis e seguros. 
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prevenindo As Ações do tempo
A pele é o órgão que mais sofre com o envelhecimento, 
perdendo elasticidade, capacidade de reter água e de 
manter a produção das fibras de colágeno e elastina. 
Aliado a exposição solar, estresse, fumo e álcool, vão 
surgir rugas e marcas de expressão. Qual o melhor 
procedimento: toxina botulínica ou preenchimento, para 
prevenir esse processo e suavizar as rugas já existentes? 
“Na verdade, as duas técnicas se complementam. A 
toxina botulínica é utilizada para evitar a movimentação 
muscular, paralisando os músculos e impedindo que 
se formem as rugas e o preenchimento vai corrigir 
sulcos, preencher rugas ou dar volume em regiões da 
face”, explica a doutora Karina Vianna, especialista em 
harmonização facial do Vianna Face. Ambas as técnicas 
são feitas em consultório e são rápidas, assim como o 
resultado e o retorno às atividades. A toxina botulínica 
age por até 6 meses e o preenchimento por até 18.

ioga facial
O conhecimento milenar da ioga, 
responsável por tonificar, tornear 
a manter o equilíbrio do corpo 
também pode ser aplicado à face, 
trazendo resultados visíveis em 
menos tempo. Aquele momento 
só seu do ritual de beleza vai ficar 
ainda mais gostoso e mais eficien-
te, ajudando no combate às linhas 
finas de expressão e também co-
laborando para levantar, firmar 
e proporcionar uma expressão 
descansada, em sintonia com a 
mente em equilíbrio. A combina-
ção de três cremes manipulados 
na Farmácia Harmonia com ativos 
de alta tecnologia Galena e auto-
massagens com movimentos de 
ioga é o que faltava para o ritual de 
beleza ficar completo, proporcio-
nando resultados surpreendentes 
e visíveis para sua face, a partir 
de 15 dias. Enquanto Eyeseril 
10% ajuda a prevenir e combater 
o inchaço e as bolsas na área dos 
olhos, Argireline 2% contribui 
para remover linhas profundas 
e rugas na testa, suavizando os 
sinais de expressão. 



empoderada
Nada como um batom e um pouco de máscara de cílios 
para encarar o dia se sentindo poderosa! A maquiagem 
tem o poder de elevar a autoestima e possibilita que as 
mulheres ousem em traços, contornos, cores e formas 
para o rosto. “Com a automaquiagem, muitas mulheres 
descobrem seu corpo e sua verdadeira personalidade. 
Ficam com a autoestima mais elevada e confiantes 
para tomar decisões”, comenta Beatriz Rubio Mauro, 
proprietária do e-commerce Di Cosméticos. Ela trouxe 
para a região produtos profissionais, das melhores 
marcas do mercado, a preços incríveis. 

muito mAis do que 
emAGrecimento
Cada vez mais se ouve falar na importância do endocri-
nologista, mas ainda não são todos que sabem, realmente, 
o que faz esse profissional. Ele veio aos holofotes depois 
do boom da era fitness e da alimentação saudável, mas 
não só de emagrecimento vive o endocrinologista. Esse 
médico é o especialista em cuidar dos transtornos das 
glândulas endócrinas, que são os órgãos responsáveis 
por secretar hormônios no sangue. “Temos como objetivo 
diagnosticar e tratar os problemas de ordem hormonal, a 
fim de restabelecer o equilíbrio do organismo do paciente”, 
comenta o doutor Arnaldo T. Oda, endocrinologista e 
clínico geral (CRM 18691).

estAção do 
peelinG químico 
O inverno é a melhor época para 

fazer tratamentos de renovação 

celular, como o peeling químico. 

É um tratamento estético que 

renova a pele e pode melhorar 

rugas, cicatrizes, manchas e fla-

cidez, melhorando a aparência e a 

qualidade da pele. "Com a ausên-

cia do sol forte durante a estação 

fria do ano, fica mais fácil clarear 

essas manchas e reduzir pequenas 

imperfeições que, muitas vezes, 

são adquiridas no verão, pelo 

excesso de exposição à luz solar".  

Comenta a enfermeira Evelen 

Spila proprietária do Studio 28

Xô, GordurA!
Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, a criolipólise usa baixas 
temperaturas para acabar com a gordura localizada. A fisioterapeuta Mariana Moraes, 
da Atlant Estética, explica que, em contato com a baixa temperatura, as células 
de gordura – chamadas de adipócitos – se rompem totalmente. Em consequência, 
o corpo entende que elas não fazem mais parte do organismo e as expele 
naturalmente. “O tratamento faz tanto sucesso que podemos chamar de a nova 
lipoaspiração, com a diferença de que não é um procedimento cirúrgico”, completa.

sem pelos
A depilação com cera é certamente um dos métodos mais eficazes para acabar com os pelos e 
ter uma pele lisinha. Sem contraindicações, pode ser utilizada em todo o corpo e possui uma 
vantagem: a diminuição e o enfraquecimento dos pelos ao longo dos anos, se a depilação for 
feita com frequência. O Alfazema Depil foi pioneiro em trazer esta técnica para a região, no 
final da década de 1990, e conta com uma receita exclusiva, elaborada pela proprietária, que 
usa camomila na fórmula, ideal para peles sensíveis e com efeito calmante.

Definindo o corpo
O ganho de massa muscular é um dos objetivos mais recorrentes 
entre os esportistas ou pessoas que começam a praticar 
algum tipo de atividade e há algumas maneiras para isso. “Na 
hipertrofia, o objetivo está voltado para a finalidade física, 
pessoas que querem conquistar corpos mais definidos, com 
aspecto malhado ou desejam estimular o crescimento dos 
músculos. A metabologia esportiva também servirá muito para 
atletas que buscam um melhor desempenho esportivo, mas 
encontram alguma dificuldade ou querem fazer esse processo de 
maneira mais saudável e, acima de tudo, mais eficiente”, explica 
Waine Maciel, gerente de marketing da clínica Gran Prime. 
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6,2 x 6 CM
r$ 350

Comer Bem Faz Bem 
CLÍNICA DE NUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

Rua José Felix de Oliveira 1290 sala 311 - Chácara Granja Velha
(11) 4262-0787      (11) 95903-3177    @comerbemfazbemofi cial 

SERVIÇOS 
• Nutrição Esportiva • Nutrição Clínica 

• Obesidade e Bariátrica • Nutrição Infantil
• Exame de Bioimpedancia

Atendemos convênios 
Valor da consulta particular R$125,00 

(sugeito a alteração) 

Av. José Giorgi, 280 Cotia, SP Sala 28-29
Granja Viana - São Paulo 2
contato@centroesteticostudio28.com \ Tel: (11) 4551-1402
Agende seu horário via   (11) 95246-7186

• Hérnia de disco 
• Dor ciática • Cervicalgia 
• Protusão de disco
• Artrose • Escoliose 
• Lombalgia • R.P.G 
• Quiropraxia • Pilates 
• Palmilhas ortopédicas 
• Fisioterapia ortopédica 
  e respiratória

www.spinasaude.com.br /   4702-0512    95885-1081 - Rua José Felix de Oliveira, 875

RE 6905-SP

A maior loja de produtos 
saudáveis na Granja

Suplementos, Cosméticos, Vitaminas e Alimentos 
para uma vida com equilíbrio, saúde e bem-estar. 
Suplementos, Cosméticos, Vitaminas e Alimentos 
para uma vida com equilíbrio, saúde e bem-estar. 

(11) 4777-9105 - (11) 9 9595-4343 - Avenida São Camilo 1181 - loja 4 - saocamilogranja@mundoverde.com.br

Tel : (11) 4617-3482 | (11) 4617-4888 - E-mail : by-eli@uol.com.br
Rua José Félix de Oliveira, 937 - Estacionamento com manobrista

 ◆ Depilação ◆ Manicure 
◆ Pedicure  ◆ Podologia  ◆ Estética  

◆ Massagem ◆ Cabeleireiro

MAIS DE 
20 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA!
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   Botox
       Lipo de papada
          Fios de sustentação
              Peeling químico
                 Design de lábios
                     Preenchimento com 
                        ácido hialurônico

CRO-SP 58022
Dra. Karina Vianna

 3416-7355
    98290-3191

          Fios de sustentação
              Peeling químico
                 Design de lábios
                     Preenchimento com 
                        ácido hialurônico

Rua Gal. Fernando Albuquerque, 80
The Point –  Conj. 313 A     98290-3191

CRO-SP 58022
Dra. Karina Vianna

Tel.: 4616-1615  -  99111-1261
 @farmaciaharmonia

Av. Prof. José Pedroso, 858

LINHA SENSES BY FARMACIA HARMONIA
3 cremes + 3 massagens inspiradas na Yoga 

para as rugas que mais incomodam
#mandamanipular

Ana Mariano  (CREA - SP 5062111539    -   CRT 51260)

Fitoenergética®: 
cura das doenças 
por meio da energia 
das plantas.

Reiki: 
técnica de harmonização 
e equilíbrio pelo toque e 
imposição das mãos.

Barras de access consciousness®: 
processo quântico, feito a partir de toques suaves 
em 32 pontos energéticos em torno da cabeça

Radiestesia: 
ciência que tem como objetivo 
detectar vibrações que estão 
presentes ao nosso redor.

Técnicas 
complementares: 
cromoterapia, florais, 
auriculoterapia e Cristais.

Shiatsu: 
massagem aplicada para 
diagnosticar e sanar 
problemas do corpo.

Cursos oferecidos: 
Reiki Níveis I, II, III e Mestrado, Radiestesia e uso do pêndulo, Harmonização de Ambientes,  Cura Egípcia 
(Seichim), Cristais e “Como começar na profissão de terapeuta holístico e ser um terapeuta de sucesso”

Open Mall The Square
Bloco F  – Sala 314

   94236-6671

Terapias Complementares e Integrativas

DRENAGEM LINFATICA 
◆ ESTÉTICA ◆ PRÉ E PÓS CIRURGIA PLÁSTICA ◆ ONCOLÓGICA

CLÍNICA GRAN PRIME
MEDICAL CENTER

11 4621-8032 0800 006 1019  11 94780 3558
www.clinicagranprime.com.br | contato@clinicagp.com.br

Rua Adib Auada, 35 • Cj 103 • Bloco A • Granja Vianna • Cotia - SP
* Estacionamento gratuito com manobrista - entrada pela Rua Monet

transporte 
gratuito para 
pacientes da 

regiãoConsulte aréa atendida
◆ ATENDIMENTO PERSONALIZADO

◆ FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA
◆ PRÉ E PÓS OPERATÓRIO ◆ COLUNA

CLÍNICA GRAN PRIME
MEDICAL CENTER

11 4621-8032 0800 006 1019  11 94780 3558
www.clinicagranprime.com.br | contato@clinicagp.com.br

Rua Adib Auada, 35 • S 109 • Bloco A • Granja Vianna • Cotia - SP
* Estacionamento gratuito com manobrista - entrada pela Rua Monet

transporte 
gratuito para 
pacientes da 

região

FISIOTERAPIA
Consulte aréa atendida

AUMENTE SUA PERFORMANCE 
PRESERVANDO SUA SAÚDE

11 4621-8032 0800 006 1019  11 94780 3558
www.clinicagranprime.com.br | contato@clinicagp.com.br

Rua Adib Auada, 35 • Cj 103 • Bloco A • Granja Vianna • Cotia - SP
* Estacionamento gratuito com manobrista - entrada pela Rua Monet

CLÍNICA GRAN PRIME
MEDICAL CENTER
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simonee.fi sioterapeuta@gmail.com
Tel.: (11) 9 7545-5322

Rua General Fernando V. C. Albuquerque, 80 - Sala 416 B

Dra. Simone de S. Alencar
                                                                 Crefi to 3 - 269439-F

Fisioterapia na 
área de ortopedia 
e traumatologia

Acupuntura no tratamento 
de dores em geral

Drenagem Linfática: redução de medidas / pré 
e pós operatório de cirurgia plástica

u Máquina própria  
u Flexibilidade de horário 
u Eliminação de até 42% da gordura local

Rua Bandeirantes, 133 – Cotia/SP
9 6016 3781 / 4243-9046

*por area

Dr. Arnaldo T. Oda
ENDOCRINOLOGIA E CLÍNICA GERAL - CRM 18691

THE SQUARE - Rod. Raposo Tavares Km 22 
Bloco A - Sala 204 Granja Viana

(11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br

clinicamedicaoda

Especialista com 
vasta experiência 

na área, principalmente 
em redução de peso, 
diabetes e tireóide.

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

Temos a solução eficiente pra você! 
“Protocolo VSR Myscellis”  última 
tecnologia em tratamento em saúde 
e estética!

Myscellis sempre 
à frente do que há de mais 

inovador pra você!!!
VENHA NOS CONHECER

(11) 4777-0334 - Av José Giorgi, 850 - sala 03 -  Granja Viana II - Cotia - SP

Você já pensou em um tratamento 
que envolva emagrecimento, harmonização 
facial e corporal em um só momento?

Agende sua avaliação

BREVE INAUGURAÇÃO

Rua José Félix de Oliveira 359, loja 01 - 
Centro Empresarial Vila Fênix

   (11) 99996.5781          @ioiofit

Academia Infantil

Novo conceito de academia infannl
na Granja Viana, a Ioiô Fit Kids 

chegou para proporcionar anvidades
de lazer a crianças e adolescentes 

visando o combate ao sedentarismo 
e a obesidade infannl com muita

didiversão e crianvidade. 

Escalada   Crossfit   Parkour   Dança   
Funcional Kids   Circo   Recreação

Espaço para Festas

Escalada   Crossfit   Parkour   Dança   
Funcional Kids   Circo   Recreação

Espaço para Festas

Escalada   Crossfit   Parkour   Dança   
Funcional Kids   Circo   Recreação

Espaço para Festas

 www.cosmeticosdi.com.br
contato@cosmeticosdi.com.br

 @cosmeticos_di    @cosmeticosdi

Produtos profi ssionais por 
PREÇOS INCRÍVEIS

VISITE NOSSO SITE!

The Point Offi ce Park Granja Vianna – sala 315, bloco A
06711-020 - Granja Vianna – Cotia/SP

AGORA NA GRANJA

Loucas por 
Beleza

MUSCULAÇÃO, ZUMBA, SPINNING, 
NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA, PILATES, 

BALLET INFANTIL

Jardim dos Ipês
Rua Manaus, 148 - Jardim dos Ipês – Cotia/SP
(Km 30 da Rodovia Raposo Tavares)
(11) 4616-2951- (11) 4703-3054

Granja Carolina
Avenida Professor Joaquim Barreto, 680
Granja Carolina – Cotia/SP - (Atalaia)
(11) 4703-4262 - (11) 4616-8822
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desempenho
das
crianças.

método
kumon
MELHORA O

•Matemática
•INGLês

•PORTUGUês

matrículas abertas o ano todo!

Unidade Granja Viana

4702-4036  I  97233-0101
Rua José Felix de Oliveira, 836 (piso térreo) - Granja Viana - Cotia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K4612-5633        97477-8150

@

VIOLÃO  GUITARRA 
UKULELE  VIOLINO  

BAIXO  BATERIA  
CANTO  FLAUTA  

PIANO   
MUSICALIZAÇÃO

     97477-8150

Faça intercâmbio,  
A VIAGEM QUE te leva 
mais longe

Experimento Butantã: (11) 3714-5353

butanta@experimento.com.br

Avenida Dr. Candido Motta Filho, 731/545 
Loja 28 – São Francisco Center Shop

anuncio_experimento_60x126.indd   1 01/07/2019   16:03:26
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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.

oftalmologia

fonoaudiologia
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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 DANIEL ZULIANI SOUZA CRUZ  Crosp:111031

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 15329psicologia

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

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.: 

ROCCO ODONTOLOGIA
Dra. Nurimar Marconi Rocco
◆ Especialista em ortodontia
◆ Implantodontista 
◆ 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

Silvia Regina PSICÓLOGA
Pós-graduada em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a crianças, adolescentes e adultos

ATENDE NA REGIÃO DA GRANJA VIANA  -  Cel. (11) 9 9760-9994

ortomolecular

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

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

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

serviços

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

coaching
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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

casa e construção

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

advocacia

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

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

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  
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nutrição

pet

cursos

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

terapias complementares

 

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 
Compromisso com Qualidade e Praticidade!

www.socom.com.br | 11 3816.3767SocomAlimentos socomalimentos| |



49

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

pet

casa e construção

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

oportunidades

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

Naturals Dog
Biscoito caseiro

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

e conservantes. 
Com ingredientes naturais 

e integrais, estão disponíveis 
em vários tamanhos e sabores.

          97454-0140        naturalsdog          97454-0140        

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

100% caseiro100% caseiro

Nossos cães 
vão adorar!
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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

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

Anuncie Aqui   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

Individual e em grupo, 
para todos os níveis. 9 9723 7635
Professora nativa Beatriz
ESPANHOL AULAS

www.telhadoamericano.com.br

Aceitamos Cartões de Crédito

11-97570-1984 11-99249-7195

Telhado Americano

Telhado Shingle Americano
Mão de obra especializada
Mestre telhadista chileno



Não tem como a imaginação não ir longe.
João dos santos

Olhar mais atento sobre a  
Festa Junina do Sidarta.
charLes fon

Um brinde às energias.
cLoves ferreira

Frio, garoandinho e a vida segue.
robson dias

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

7.indd   51 4/29/19   7:37 PM
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FAÇA DE VERDADE
FAÇA CULTURA INGLESA

WWW.CULTURAINGLESASP.COM.BR

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


