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Negra Li
e suas raízes

Circuito
  Por Aqui 

Cotia ganha parque 
do tamanho do 

Ibirapuera

  Esporte 

Beisebol  
na região

  Casa e 
Construção 

Dicas e novidades do 
segmento para quem 

está pensando em 
construir ou reformar



Vivemos hiperconectados, tudo acontece o tempo todo e 

nos impacta, nos influencia. Quantas vezes você se pegou 

remoendo algo do passado ou na ansiedade por algo que talvez 

nem aconteça? Nós nos tornamos carentes de presença. 

Nossa e dos outros. Estamos cada vez mais sós, e com os 

pensamentos cada vez mais longe. Ausência de atenção para 

a realidade nos distancia dos nossos objetivos. Piscamos e 

já é sexta-feira, corremos o dedo na tela do celular e acabou 

julho. Tempo é energia, e ele é implacável. Perdemos tempo 

e os projetos continuam no papel, os sonhos na mente, as 

metas numa conversa que agora é passado.  Temos a difícil 

missão de gerir nosso tempo com qualidade, de aproveitá-

lo ou, no mínimo, nos fazermos presentes à nossa própria 

vida.  Voltando os olhos para a carreira, temos que equilibrar: 

desenvolvimento de habilidades, estudo, networking, 

conexões, marca pessoal, atenção às tendências etc. Temos 

muito a fazer, mas a nossa mente está cheia de distrações, 

concorda? 

Na Cruzando Histórias, recomendamos muito o Mindfulness, 

conjunto de técnicas práticas que ajudam a focar e a viver o 

momento presente. Quer saber mais e ter dias mais leves e 

produtivos? Acompanhe 

no portal a entrevista 

com a especialista 

Luciene Moreira. 

Você está presente  
nas suas atividades?

A pesquisa Conexão&Emprego garante: dez em cada dez cotianos 
desejam trabalhar na AstraZeneca. Brincadeiras à parte, nosso papo 
do mês é sim com uma das empresas mais admiradas da cidade. Ga-
nhamos algumas horas com Vanessa Cordaro, diretora de Recursos 
Humanos e Comunicação Corporativa da AstraZeneca. 

A AstraZeneca está entre as melhores empresas para traba-
lhar, há mais de dez anos. Quais diferenciais você acredita 
que fazem parte dessa conquista? 
Dentre os nossos maiores diferenciais está transformar nossas am-
bições em realidade e em benefícios na vida dos pacientes, o que só 
é possível com todo o nosso time de colaboradores engajados em 
entregar sua melhor versão todos os dias. Dentro desse contexto, 
oferecer um ambiente de trabalho saudável e inclusivo é a chave 
para atingirmos todos os nossos objetivos.

Quais habilidades não podem faltar nos colaboradores da 
AstraZeneca?
Procuramos nos candidatos a vontade de fazer diferença, que fo-
quem em colocar o paciente como centro de seu trabalho. Para nós, 
é importante que cada um de nossos colaboradores consiga enxer-
gar o real benefício para população como principal propósito do seu 
trabalho. Fazemos muito mais do que pesquisar e desenvolver medi-
camentos, trabalhamos para levar ao paciente o melhor tratamento 
disponível.

Como são feitos os processos de recrutamento e seleção? 
Qual meio ou plataforma vocês utilizam para encontrar 
candidatos?
Acho importante reforçar que o que mais buscamos em nossos cola-
boradores é um propósito forte que vá ao encontro de nossa missão 
de transformar vidas. Utilizamos as principais plataformas de re-
crutamento e seleção para encontrar nossos talentos. Destaco aqui 
nossa página do LinkedIn, sempre atualizada com as oportunidades 
que temos em aberto.

Quer mais? A entrevista completa está no nosso site  
www.revistacircuito.com

PaPo com  
o recrutador

Se você quiser brilhar na nossa 
vitrine de talentos, saber 

mais sobre vagas ou divulgar 
oportunidades, acesse:

www.revistacircuito.com

CONEXÃO
EMPR&EGO



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!

Idemia

Coordenador de Logística 
Cotia

Flar Consulting 

Auxiliar administrativo 
Cotia

Salmeron 

Auxiliar de produção 
Cotia

Estácio

Supervisor acadêmico 
Cotia

Grupo Raízes

Auxiliar de cozinha 
industrial 
Cotia

New Space

Estágio em Nutrição
Cotia

Repucom 

Analista de Recursos 
Humanos
Cotia

talentos da região

Rafhaella Bonadio Menezes
Busca recolocação em jornalismo 
ou comunicação 

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

Thayane Cazuza
Busca recolocação em Recursos Humanos

José Henrique de Borba
Busca recolocação na área comercial 

Karine Novaes 
Busca recolocação em Relacionamento com o cliente 

Henrique Santana 
Busca o primeiro emprego

“Sou apaixonada por livros e conhecimentos e estou sempre 
disposta a aprender e a ensinar da melhor maneira possível. 
Estudo RH, e a cada dia me encontro mais nessa profissão.” 

“Eu me identifico com a área comercial porque gosto de estar 
em contato com as pessoas, aprender todos os dias e fazer 
com que cada dia seja diferente do outro com desafios novos.”

“Eu gosto muito de servir. Acredito que o cliente sempre quer 
ser bem atendido, e eu sou a pessoa que faz ele voltar.” 

“Sou técnico em mecatrônica e estou cursando Direito. Estou 
em busca da minha primeira oportunidade de trabalho.” 

“Tenho 22 anos, sou recém-formada em Jornalismo e estou 
em busca de oportunidade para crescimento profissional. 
Gosto de escrever, contar histórias e sou muito curiosa. 
Natural de Campo Grande – MS, me mudei para o interior 
de São Paulo ainda criança. Na adolescência, me mudei 
para Cotia, onde vivo atualmente. Sempre tive gosto 
pela leitura e, por isso, decidi cursar Jornalismo em 2015. 
Também estagiei na ONG Associação São Joaquim de Apoio 
à Maturidade, lugar que aprendi diversas coisas sobre 
jornalismo e comunicação. Lá, me apaixonei por pessoas 
e histórias que apenas reforçaram a certeza de que estou 
no caminho certo e trabalhando com o que gosto.”

APAE - COTIA 

Instrutor de informática 
Cotia



Liberdade

Em 2010, Ela abriu as portas da sua casa e também do seu coração. Na 
época, desmitificou a maternidade e apresentou as mudanças provocadas 
com a chegada da pequena Sofia, então com 7 meses. Hoje, mãe de mais um 
filho e um novo álbum lançado, Negra Li nos recebeu novamente. Falou 
sobre seu primeiro álbum de estúdio em seis anos como um recém-adquirido 
sentimento de liberdade para falar de suas origens. Versos que se proje-
tam como um olhar curioso sobre sua carreira, seus principais conflitos 
(mulher, negra e da periferia) e sua essência política. Em quase dez anos 
de diferença entre uma entrevista e outra, percebemos seu crescimento. 
Uma Negra Li mais madura, mais segura, mais livre, como você poderá ver 
nas próximas páginas.
A revista Circuito tem acompanhado a novela sobre o Parque Jequitibá, 
então Parque Tizo, há muito tempo. Em 2013, divulgamos que o parque 
estaria pronto em 2014. E à medida que novas datas e informações surgiam, 
dedicávamos um espaço no impresso e no eletrônico. E, agora, parece que 
está de fato chegando ao fim esse imbróglio. Discretamente, em meados 
de julho, o governo estadual abriu parcialmente o parque ao público. Por 
enquanto, o visitante vai encontrar apenas um caminho central que passa 
pelo meio da mata, mas já é um avanço. Um regimento interno para o parque 
será debatido no âmbito do Conselho, que volta a se reunir neste mês. Vamos 
continuar acompanhando essa história, assim como sempre fazemos com 
as questões que envolvem nossa comunidade.
Nossa campanha #oultimocanudo, com foco na proibição e conscientização 
em torno do uso de canudo plástico, avançou mais um pouco. Recentemen-
te, começou o envolvimento de nossos parceiros e apoiadores que sempre 
participam, ano a ano, das ações propostas por nosso projeto Selo Cidadão. 
“Em quais locais você pode distribuir o material? Clínica médica? Escritó-
rio ao lado? Padaria perto da sua casa? Na escola do seu filho? Definido o 
local que você acha adequado receber o material, faça a entrega”, pedimos 
em carta enviada com o material informativo sobre a campanha. Agora, 
fiscais da Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia passaram a visitar 
os estabelecimentos comerciais instalados no município para orientar os 
responsáveis sobre a Lei nº 2021, de junho de 2018, antes da fiscalização de 
fato. O meio ambiente agradece!
E, por fim, mantendo a tradição dos últimos anos, lançamos um Especial 
de Casa e Construção, reunindo produtos e profissionais para ajudá-lo na 
árdua tarefa de construir e reformar.
Boa 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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UM MUNDO DE
OPORTUNIDADES!

Prova para
o 6º ano EF e

1ª série EM
de 2020

O Colégio Rio Branco oferece bolsas de estudo de 
até 100%  para você estudar com a gente em 2020! 

Prepare-se para alcançar os seus sonhos! 
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alertas, 
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 #suavoznacircuito 

sem ônibus

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

Desde junho deste ano, os ônibus que faziam o retorno no antigo 
Clube dos Comerciários não estão mais atendendo a população 
do Jardim Isis, muitos estão indo a pé até a garagem Danúbio ou 
pagando uma condução a mais. O problema é que, até o momento, a 
via onde os ônibus deveriam realizar o retorno não foi concertada 
e estamos sem condução. Temos que esperar mais de 30 minutos 
um ônibus para chegarmos até a garagem. É um verdadeiro 
descaso, quando se trata de festa da cidade ou rodeio, a prefeitura 
move mundo e fundos, nós só queremos ir trabalhar.
Yza OLiver

CirCuitO De acordo com a Prefeitura de Cotia, o material para reparo 
da via chegou em 15 de junho e, assim que os trabalhos forem concluí-
dos, o itinerário do transporte será normalizado. “Importante mencionar 
que a área utilizada como baia/passagem do ônibus pertence ao antigo 
Clube dos Comerciários, foi feito um acordo e definiu-se que o clube au-
toriza a continuidade do uso do espaço, a concessionária doa o material 
e a prefeitura executa os reparos”, informou em nota à nossa redação. A 
Rede Globo de Televisão esteve no local em 16 de julho.

Sem aSfalto
Sou moradora do Bairro Jardim Santa 
Paula, em Cotia, na altura do km 39 da 
Raposo Tavares. A prefeitura asfaltou 
uns pontos aqui, só que quem conhece 
nosso bairro sabe que quando chove cria 
imensos buracos, os rios enchem e ficamos 
impedidos de sair (quem mora entre o 
campo de futebol do Santa Paula e o Antigo 
Clube Alvorada). Tento entrar em contato 
com a prefeitura e nenhum retorno! Ficou 
faltando um pedaço pequeno para ser 
asfaltado e eles não estão nem aí.
Ana

CirCuitO A Secretaria de Obras e Serviços 
da Prefeitura de Cotia encaminhou a recla-
mação para a Administração Regional de 
Caucaia do Alto. Informou ainda que, em reu-
nião com representantes do bairro, foi suge-
rida a pavimentação dos pontos críticos, no 
restante serão programadas manutenções 
periódicas. 

 
Sem calçada
Moro no Jardim Petrópolis e as calçadas, 
quando existem, estão em péssimo estado. 
Por exemplo, na avenida Brasil, as pessoas 
andam na rua por não ter calçada.
Sirnade

CirCuitO A Secretaria de Obras e Servi-
ços de Cotia, em nota, informou que está 
realizando levantamento dos proprietá-
rios dos imóveis na avenida Brasil, a fim de 
notificá-los para que construam calçadas e 
muros defronte aos mesmos. Algumas sema-
nas depois da denúncia, o leitor nos informou 
que um dos imóveis já havia feito a calçada.expoSitor

Gostaria de participar da feira noturna em Caucaia do Alto. 
Tenho uma barraca de sanduíche de pernil, entre outros. 
Como faço para me cadastrar?
GabrieL OLiveira

CirCuitO Os interessados devem entrar em contato com a Secre-
taria Municipal de Indústria e Comércio, pelo telefone 4614-4767.



saúde

na região, o mais moderno tratamento 
não cirúrgico para hérnia de disco

CErCa dE 70% da população brasileira 

sofre com algum tipo de problema na 

coluna. Você faz parte dessa porcentagem? 

Se não, aposto que conhece alguém com 

dores constantes na coluna. E hérnia de 

disco, então? Esta última é a lesão que 

mais provoca dores nas costas e alterações 

de sensibilidade para coxa, pernas e pés. 

Dores na coluna também são a segunda 

maior causa de afastamento do trabalho.

O que pouca gente sabe é que a Granja 

Viana, há quase uma década, conta com 

um moderno conceito de tratamento 

não cirúrgico para coluna vertebral. O 

ITC Vertebral (Instituto de Tratamento 

da Coluna Vertebral) oferece para os 

moradores da região a Reconstrução 

Musculoarticular. 

Desenvolvido no Brasil, o método trata 

hérnia de disco e outras lesões, como 

lombalgia, cervicalgia, dor ciática, pro-

trusão discal, espondilose, artrose e 

outras. “É um método não cirúrgico que 

utiliza técnicas de fisioterapia validadas 

cientificamente e tecnologia de última 

O ITC Vertebral, a maior franquia de fisioterapia do mundo, oferece as mais modernas técnicas de fisioterapia 

manual aliadas aos recursos tecnológicos para tratamentos de problemas na coluna.

7

geração”, explica o dr. Luis Ricardo Gan-

dolfi (crefito-3 68671-F), fisioterapeuta e 

diretor regional da Associação Brasileira 

de Reabilitação de Coluna, que comanda 

o ITC Granja Viana.

Ele, que trabalha há 15 anos com indi-

cações cirúrgicas da coluna vertebral, 

busca sempre o que há de mais moderno 

no que diz respeito à fisioterapia. “Este 

método, além de ser individual e cienti-

ficamente comprovado, é feito através 

de um conjunto de técnicas de terapia 

manual que podem ser associadas a macas 

eletrônicas e garantem um tratamento 

com início, meio e fim. É dentro deste 

conjunto e após uma avaliação detalhada 

para descobrir o causador que traçamos 

qual o melhor caminho para cada pacien-

te. Como temos também um estúdio 

completo de pilates, baropodometria e 

scanner, conseguimos, conciliar técnica à 

tecnologia e desta forma ajustar o corpo 

de forma global”, completa. O profissional 

garante: “resultado positivo em mais de 

90% dos casos”.

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

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

Telefones: (11) 4702-0512 / (11) 95885-1081 

www.spinasaude.com.br  

RE 6905-SP

E sua sócia, Luana Massa Gandolfi, conclui: 

“Não lidamos com lesões, lidamos com 

os sonhos e desejos mais profundos das 

pessoas. Nossa missão é conseguir fazer 

com que cada paciente e aluno possa 

realmente viver na sua melhor versão”.

projeção 
internacionaL
Esse método já ajudou, aproxi-
madamente, 50 mil pacientes 
em todo o Brasil e também em 
Portugal e está ganhando ainda 
mais projeção internacional. 
México, Inglaterra, Holanda, 
Austrália, Argentina, Chile e 
Venezuela já solicitaram ao 
instituto palestras e cursos 
sobre este protocolo e estão 
em vias de instalar unidades 
do ITC Vertebral por lá. 
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canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/49193

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/49090

peSSoaS em Situação de rua 
São aquecidaS por doaçõeS
Circuito conversou com integrantes de três grupos 
que realizam entregas de roupas e mantimentos em 
Cotia e na região: Corujas Noturnas, Grupo Espírita 
Luz Divina e Fio de Amor. As ações são intensificadas 
no inverno, pois essa estação do ano é que mais traz 
preocupações com a população de rua. 

Perto de completar 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda enfrenta desa-
fios para que seja integralmente cumprido. Conversamos com o promotor de Justiça da Infân-
cia e Adolescência de Cotia, Ricardo Navarro, sobre o assunto. Na pauta, redução da maiorida-
de penal e trabalho infantil. Ele aponta os avanços em Cotia nos últimos anos, mencionando o 
fortalecimento da rede de Infância e Juventude na cidade: melhor estruturação do Creas, forta-
lecimento do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a criação 
do Conselho Tutelar de Caucaia do Alto, que aumentou de cinco para dez conselheiros tutelares 
no município. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com atualmente 
R$ 6 milhões em caixa, foi outro ponto positivo defendido pelo promotor.  

li  na circuito 
O que bombou no 

mês passado

Gostaria de 
parabenizar a Revista 
Circuito pelos 
excelentes conteúdos 
apresentados a cada 
nova edição. Sou 
do interior de Santa 
Catarina, mas vez ou 
outra visito uma irmã 
que reside na Granja 
Viana. Andando pelos 
Shopping Centers, 
sempre encontro 
a revista, levo para 
casa e fico lendo.
José souza

Revista top!
katia noventa

Uma edição melhor 
que a outra. Sou 
suspeito de falar, pois 
sou leitor assíduo.
aLex da força

Rodrigo Cintra arrasa! 
beLLa coMunica

Revista que ansiamos 
ler a cada mês! Faz 
parte de nossas vidas.
Maria christina 
napoLitano

Sempre carinhosa 
com a comunidade 
e em especial atenta 
a uma comunicação 
de qualidade.
Lenita Medeiros

Revista maravilhosa! 
Incrível seu trabalho.
sabine vergaMini

uma criança ou adolescente tem direitos  
Violados Por dia em cotia

canal circuito   
revistacircuito.com/arquivos/48404

por que o inverno 
quente é ruim?
Muita gente acha que um inver-
no quente é bom. Para quem não 
gosta do frio, de fato, o inverno 
sem frio intenso e prolongado é 
o mais desejado. Mas a falta do 
frio traz várias complicações.



circuito 
Parceria
Parceiros 

da Circuito

Granja Viana
Osasco

(11) 2823 6300

(11) 3133 5400
Av. São Camilo, 2500

Rua Euclides da Cunha, 377

@anglo.leonardodavinci

Com mais de 43 anos de tradição, o método Aprender a Estudar do 
Colégio Anglo Leonardo da Vinci leva o aluno 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 toda a vida.

Leonardo da Vinci, o aluno
angloNo Fundamental 1 do

aprende a estudar

E N S I N O  F U N D A M E N TA L  1
Na Vivência os alunos participam de atividades lúdicas 
enquanto os pais têm a oportunidade de conhecer a 
escola e seu modelo pedagógico.

Inscreva-se: estudenoanglo.com.br

Vivência Escolar

24
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“Começamos a nossa campanha de divulgação na Circuito com um e-mail 
marketing, o que de cara já rendeu alguns chamados para a empresa.  

Foi uma campanha de marketing que nos agradou bastante e que deve gerar 
bons negócios, muito em breve. Obrigado mesmo pela parceria e por todo 

carinho e atenção da equipe conosco.”

WaLter Marconi Junior, 
sócio-proprietário da Ensolar e Cia.

Idade: 24 anos

Profissão: gestor 
administrativo

Relação com a região: 
mora na Granja Viana, 
desde os 8 anos. 
Junto com os amigos 
de infância, que 
como ele acreditam 
em um futuro 
sustentável, decidiu 
investir em uma 
empresa de geração 
de energia solar.

muito aLém do papeL 9



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Nature Run
Sustentabilidade e esporte correndo lado a 
lado. A Nature Run promete garantir uma 
manhã muito prazerosa e saudável para 
você e sua família. Os participantes irão 
explorar as trilhas de uma fazenda dentro 
no Pequeno Cotolengo, ao mesmo tempo 
em que são conscientizados da importância 
da preservação do meio ambiente. 
Percurso de 3 km e 7 km, trilha e terra.

sErviço 
Data: 28/9, das 7h às 11h 

Local: Pequeno Cotolengo 

Informações e inscrições:  

www.naturerun.com.br

Destino internacional
O Terminal Rodoviário de Embu das 
Artes passa a contar com viagens inter-
nacionais para Buenos Aires (Argentina) 
e Santiago (Chile). Para quem pretende 
viajar para um desses países, tem a opção 
de escolher ônibus semileito e leito. 
Além desses destinos internacionais que 
passam pela cidade e mais de 40 opções 
para vários locais, a viação Expresso 
Sul começou a ter viagens com saída da 
rodoviária com destino ao Rio de Janeiro, 
às sextas e aos domingos.

sErviço 
Rodoviária de Embu das Artes 

 Av. Elias Yazbek, 785 – Centro 

Embu das Artes/SP - Telefone: (11) 4557-4372 

www.rodoviariaembudasartes.com.br

as piNturas já eNveLhecidas do 
viaduto do cemitério central de 
Cotia, dos banheiros da praça Joa-
quim Nunes e da rua Senador Feijó 
deram espaço para novas cores. Um 
grupo com mais de 20 grafiteiros 
da região deixou todos esses luga-
res revitalizados, usando tintas, 
criatividade e muita arte. O projeto 
foi idealizado pelos coletivos SPL 
Crew, TPC Crew e pelo grafiteiro 
Formigha, com o apoio da Secretaria 
Municipal da Juventude.

região central 
de cotia está 
mais colorida

canal circuito   
Veja o colorido dos grafites    
revistacircuito.com/arquivos/49378



Subprefeitura reinaugurada
A subprefeitura da Granja Viana deve ser inaugurada oficialmente neste mês, 
na avenida Denne, próximo ao Pronto Atendimento do Parque São George. Foi 
o que garantiu o secretário de Desenvolvimento Urbano de Cotia, Luiz Gustavo 
Napolitano, a quem responderá a subprefeitura. De acordo com ele, duas 
novidades estão previstas para o bairro em que a subprefeitura estará 
localizada. A primeira na praça Ayrton Senna, que será reformulada e ganhará 
baias de estacionamento em 45 graus. Outro projeto será no “Meião”, onde a 
feira que ocorre sempre as quartas-feiras terá um espaço definido e 
reformulado, além de outras melhorias. 
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R$ 80 milhões  
para infraestrutura
O prefeito de Cotia, Rogério 
Franco, assinou um contrato 
de financiamento com a Caixa 
Econômica Federal no valor de 
R$ 80 milhões. O investimento 
será aplicado em obras de 
infraestrutura no município, 
como serviços de pavimentação 
asfáltica, recapeamento, 
drenagem e iluminação pública. O 
montante foi liberado por meio do 
Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa), linha de 
crédito oferecida pela instituição 
financeira. “O contrato é fruto de 
uma grande parceria que temos 
com a prefeitura e pretendemos, 
cada vez mais, ampliar essa 
parceria e trazer ganhos para a 
população de Cotia”, ressaltou 
o superintendente regional da 
Caixa, Eduardo Rockenbach.

11

Com mais de 43 anos de tradição, o método Aprender a Estudar do 
Colégio Anglo Leonardo da Vinci leva o aluno 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.

1º LUGAR
no

da
região

MÉTODO & RESULTADO

ENEM

Prova Bolsa Mérito
ENSINO MÉDIO
É a oportunidade de garantir descontos de acordo 
com o desempenho. Enquanto os alunos participam, 
os pais conhecem a escola.

24 AGO

com o desempenho. Enquanto os alunos participam, 

Granja Viana
Osasco

(11) 2823 6300

(11) 3133 5400
Av. São Camilo, 2500

Rua Euclides da Cunha, 377COLÉGIO

Inscreva-se: estudenoanglo.com.br

Leonardo da Vinci, o aluno
angloNo Ensino Médio do

aprende a estudar

@anglo.leonardodavinci
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Outras obras na Granja
No fim do mês de abril, o 
prefeito Rogério Franco 
anunciou um pacote de 
200 obras e ações para 
atender todas as regiões da 
cidade. Para a Granja Viana, 
além de iluminação e 
asfalto novo em várias ruas, 
incluindo a Zurik, São 
Camilo e Roma que já 
foram concluídos, o pacote 
de obras contempla uma 
unidade do Serviço Móvel 
de Urgência (Samu).
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cotia ganha Parque do tamanho do ibiraPuera
Discretamente, governo estadual abriu parcialmente ao público o Parque Jequitibá (ex-Tizo), o primeiro 
grande fragmento de Mata Atlântica a Oeste da Grande São Paulo.

Pela abeRtuRa Do PaRque
Em 22 de maio, Dia da Biodiversidade, moradores e ambientalistas or-
ganizaram uma manifestação pela abertura do Parque Jequitibá. Muitos 
estudantes estiveram presentes. “Foi muito emocionante ver o engaja-
mento de jovens, desejosos de participarem de uma causa ambiental, 
ecológica e de sustentabilidade. Esperamos que esta mobilização chegue 
às autoridades e que em breve possamos usufruir do parque”, comentou 
na ocasião Rafael Araújo, permacultor e educador do Projeto Âncora, 
entidade que levou 18 estudantes ao local. “É incrível ver as crianças 
mobilizadas a favor da qualidade de vida que a natureza proporciona 
para todas as espécies, inclusive a humana”, completou Ana Alcantara, 
do Movimento MulherAção Cotia. Para a jovem Ana Carolina Santino, 
de 14 anos, uma das participantes, “ter uma área desta magnitude sendo 
depredada e mal utilizada é triste e revoltante”. 

Parque ainda incompleto
O visitante vai encontrar apenas um caminho 
central que liga as partes de São Paulo e 
Cotia passando pelo meio da mata, e uma das 
trilhas, a que leva aos jequitibás que deram 
nome ao parque, mas que deve ser visitada 
em companhia de algum dos quatro 
monitores que já estão à disposição no local. 
Não há equipamentos esportivos porque, na 
concepção original do parque, optou-se pela 
educação ambiental e pela preservação, 
ficando toda a área esportiva por conta da 
Vila Olímpica Mário Covas, que é vizinha.
Por enquanto, a melhor forma de curtir o 
parque é a contemplação de sua generosa 
mata, passeios de bicicleta e atividades 
esportivas como caminhada e cooper. E não se 
pode entrar com cães, mesmo com guia e 
coleira.

Desde 13 de julho, está aberto à visitação o Parque 
Jequitibá (ex-Parque Tizo), uma área de 1,3 milhão 
de metros quadrados (o tamanho do Parque Ibi-
rapuera), situado no encontro das cidades de 
Cotia, São Paulo e Osasco, se estendendo por 
partes dessas três cidades, e mantido pelo go-
verno estadual.
A abertura, ainda parcial, sem as instalações 
programadas em seu plano diretor, foi anunciada 
de surpresa na reunião de posse do Conselho de 
Orientação do parque, em 12 de julho, evento 
que contou com a participação do subsecretário 
estadual de Meio Ambiente da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, Eduardo Trani, 
e da chefe da Coordenaria de Parques e Parcerias 
(CPP), Rafaela Di Fonzo Oliveira, que administra 
o parque juntamente com o Parque Villa-Lobos, 
situado na capital, e outros.

sErviço 
A entrada no parque pode ser feita das 8 às 17 

horas por duas das três portarias. 

Cotia: em uma travessa da avenida Altair 

Martins, próximo à portaria do loteamento 

Gramado, no km 21 da Raposo Tavares (r. 

Sapucaí, 320-776 – Gramado – Cotia/SP) 

São Paulo: fica na avenida Guilherme Fongaro (a 

via que sai de trás da Vila Olímpica Mário Covas), 

quando ela se encontra com a rua Savério 

Quadrio, no Parque Ipê.
canal circuito   

Leia, na íntegra, a matéria escrita pelo jornalista Fabio Sanchez 
 revistacircuito.com/arquivos/49249
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Matrículas abertas 2020
Infantil • Fundamental • MédioInfantil • Fundamental • Médio

Educação Infantil e 1º ano 
do Ensino Fundamental
Ballet, Karatê, Inglês e Desafi os Lógicos 
desde o Jardim II

Ensino Médio
Preparatório para vestibular 
Sociologia, Filosofi a 
Espanhol, Inglês

Além das atividades curriculares comuns 
aos momentos de escolarização, estão 
inclusos na mensalidade:

EM BREVE, 
NOVIDADES

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

“Os nossos valores estão 
alicerçados na transparência 

e equilíbrio das regras, no 
fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade 
humana e a tolerância em que se 

assenta a vida social”Ensino Fundamental I 
(2º. ao 5º. ano)
Inglês, Espanhol, Teatro e Desafi os Lógicos 
 
Ensino Fundamental II (6º. ao 9º. ano)
Técnica de redação, Química, Física, Biologia e Laboratório,
Espanhol, Inglês e aulas de Empreendedorismo

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

Cotia sem canudo

Fiscais da Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia passaram a visitar 
os estabelecimentos comerciais instalados no município para orientar 
os responsáveis sobre a Lei nº 2021, de junho de 2018, que obriga restau-
rantes, lanchonetes, bares e similares, barracas e vendedores ambulantes 
da cidade a usar e fornecer a seus clientes somente canudos de papel 
biodegradável ou recicláveis. “Grandes redes se adequaram imediata-
mente, mas os estabelecimentos menores teriam dificuldade. O objeto 
não é punir simplesmente, é construir uma nova consciência, convencer 
a sociedade de que precisamos de formas alternativas de consumo que 
agridam menos o meio ambiente”, comentou o prefeito Rogério Franco.
Alguns estabelecimentos, como é o caso da Pastelaria Nippon, no Mercado 
Municipal, baniram o canudo de vez. “Soubemos da lei e a determinação 
foi que tirássemos os canudos de uma forma geral. Não fornecemos 
nenhum tipo de canudo”, disse Celsia Vieira.
Já em outros locais, como a lanchonete do Sacolão Saúde, o canudo de 
plástico foi substituído pelo de papel. “Alguns clientes estranham, mas 
agora é esta a realidade. Infelizmente, o custo é maior, então a nossa ideia 
é eliminar ao máximo copos que precisem de canudos, como aqueles com 
tampinha”, comentou o gerente José Jair.

Conscientização precede as ações de fiscalização da campanha 
#oultimocanudo, criada pela revista Circuito e que levou a um 
importante feito: Cotia ter se tornado a primeira cidade do Brasil  
a proibir canudos de plástico. 

canal circuito   
Em maio de 2018, Revista Circuito lançou campanha 
#oultimocanudo e buscou apoiadores, inclusive das autoridades 
públicas da cidade de Cotia. O resultado foi a Lei nº 2021, 
sancionada em 22 de junho e publicada no dia 4 de julho de 2018, 
que obriga restaurantes, lanchonetes, bares e similares, barracas 
e vendedores ambulantes da cidade a usar e fornecer a seus 
clientes somente canudos de papel biodegradáveis ou recicláveis. 
Uma parceria entre Socom Alimentos e Revista Circuito elaborou 
displays de mesa com informações sobre a campanha, que 
desde outubro está sendo distribuído aos nossos colaboradores e 
parceiros. Acompanhe todo o histórico deste projeto, que nasceu 
dentro do Selo Cidadão e que transformou Cotia na primeira 
cidade do Brasil a abolir os canudos plásticos. 
 revistacircuito.com/arquivos/49296
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Sarampo na região
Mais um caso de sarampo foi 
registrado em Cotia e outro 
está sob investigação. Desta 
vez, a pessoa infectada é da 
região Centro-Norte. Com este, 
já são dois casos na cidade. O 
primeiro ocorreu na Granja 
Viana, em junho. Em ambos, as 
pessoas infectadas estão na 
faixa etária dos 15 aos 29 anos. 
A coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica de Cotia, 
Silvana Silva, disse que a 
cidade está em uma situação 
‘confortável’. “Mas não 
podemos baixar a guarda e, 
embora não tenhamos sido 
incluídos na intensificação do 
estado, estamos fazendo a 
nossa parte”, ressaltou.
Na região, foram confirmados 
mais três casos de sarampo: 
dois em Osasco e um em 
Barueri. Em todo o estado, 
foram confirmados, até o 
momento, 484 casos. Desse 
total, segundo o governo, 75% 
se concentram na capital, com 
363 casos. 
Por conta da circulação do 
vírus nessas e em outras 
cidades – dentro e fora da 
região –, o governo de São 
Paulo ampliou a campanha de 
vacinação para mais nove 
municípios, entre eles, 
Carapicuíba, Barueri e Santana 
de Parnaíba. A ação vai até 16 
de agosto e o público-alvo são 
jovens com idade de 15 a 29 
anos, considerado mais 
vulnerável a infecções devido a 
menor procura pela segunda 
dose da vacina.

uM dos piLares 
fortes da economia de 
Cotia, a área de 
fabricação de produtos 
têxteis, tem se 
mostrado mais forte na 
região do que nos 
demais locais do Brasil. 
É o que aponta um 
levantamento recente 
realizado pela 
multinacional Catho. 
De acordo com os 
dados, as cidades de 
Cotia, Itapecerica da 
Serra, Taboão da Serra 
e Embu das Artes 
possuem média salarial 
36% maior que a 
nacional, totalizando 
uma remuneração de 
R$ 1.991,78. Quando 
comparada às cidades 
vizinhas, a área se 
mantém elevada na 
região, alcançando 
média salarial 19% 
superior que as demais.

36% 
maior

A Cooperativa de Serviços, Trabalho e 
Suporte ao Transporte (Coopertrans-
bus), que é a atual Cooperstar, venceu a 
licitação para operar o serviço de 
transporte alternativo na cidade de Cotia 
por mais dez anos. O prazo pode ser 
prorrogado por igual período, e a 
tarifa-referência de remuneração do 
serviço será de R$ 4,50, válida a partir da 
assinatura do contrato. De acordo com a 
licitação, ficará a cargo da cooperativa o 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 
totalmente integrado operacionalmente 
com o Sistema de Bilhetagem do Sistema 
Convencional. Outra mudança é em 
relação à revisão do valor da tarifa, que 
não será mais anualmente. 

canal circuito 

Saiba mais 
revistacircuito.com/arquivos/48818

Geladeiras culturais
QuEm EstivEr passando pElas praças Joaquim Nunes, em 
Cotia, e dos Romeiros, em Caucaia do Alto, vai se deparar com 
geladeiras um pouco diferentes. Ambas personalizadas e grafitadas 
por artistas da cidade, as geladeiras, que vieram de ferros-velhos 
da região, ganharam vida e nova função: a de servirem como bi-
bliotecas. O projeto, popularmente conhecido como ‘geladotecas’, 
é uma iniciativa do SPL Crew, grupo de grafiteiros da região, e 
conta com o apoio da Prefeitura de Cotia por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, que batizou a ideia de “A Arte de Ler”. 
A população poderá deixar livros que não queiram mais em suas 
casas e levar novos exemplares para sua estante pessoal.  
Terminal Rodoviário e Shopping Granja Vianna também rece-
beram a novidade. A meta, até o fim do ano, é de 15 geladotecas 
espalhadas pelo município. 

cooperstar vence Licitação
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atendimento personaLizado 
No novo cenário da educação, é preciso realizar um 
trabalho individualizado com alunos para que cada 
habilidade seja desenvolvida e potencializada. Pensando 
nisso, o Colégio Raposo Tavares, com 33 anos de tradição, 
tornou-se referência ao aliar pedagogia de qualidade com 
atendimento individualizado, a partir de um trabalho 
integrado entre professores, direção, pais e alunos. Com 
turmas de Infantil, Fundamental e Médio, o colégio opta por 
salas com número menor de alunos que possibilite enxergar 
cada aluno e assim promover um melhor aprendizado.

Colégio raposo tavarEs
Rua Paolo Agostini, 650 – Parque Ipê

www.colegioraposotavares.com.br 

para surpreender seus convidados
De volta de uma viagem gastronômica ao Mediterrâneo, os 
chefs granjeiros Horácio Cymes e Marcos G. Cymes trouxeram 
novidades ao Buffet La Toque Blanche, onde apresentam 
uma cozinha surpreendente, com elegância francesa, 
sotaque italiano, pitadas orientais e ginga brasileira. Uma 
mistura original de sabores nacionais e internacionais que 
agradam aos mais exigentes paladares. Pratos requintados 
e criativos para quem busca receber seus convidados com 
excelência, porém não encontra tempo para elaborar o menu. 
Eventos sociais e corporativos, sem limite de convidados.

la toQuE blanChE
Telefones: (11) 99952-7682 / 99975-9273

www.latoqueblanche.com.br
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evento 
beneficente
Em prol do Núcleo 
Assistencial Brasilândia 
(NAB), entidade que atende 
crianças especiais, a Granja 
Viana será palco de um 
megabazar beneficente de 
roupas  infantis, além de 
um festival de massas e 
desfile de crianças. Aliás, 
os organizadores estão 
selecionando crianças de 5 
a 10 anos para desfilar. Os 
interessados podem entrar 
em contato pelo telefone 
99974-9959.

sErviço 
Data: 31/8, das 12h às 19h 

Local: Canto das Heras 

Estrada do Capuava, 4551  

Passagem Renoir – Cotia/SP 

Convite: R$ 50, que podem ser 

adquiridos em abre.ai/8Au

dEsEnvolvido por JosEph pilatEs, o método de condicionamento físico busca a reeducação do 
movimento utilizando a força do próprio corpo. Composto por exercícios que exigem concentração e 
respiração, quando executado de maneira correta e por profissional especializado, o Método Pilates 
proporciona aumento da flexibilidade e força muscular, melhora a postura e previne lesões.
Com um ambiente amplo e os mais modernos aparelhos existentes no mercado, o Estúdio Pilates do Sesi 
Cotia oferece um treinamento personalizado, limitado para até três alunos por hora e preparado por 
fisioterapeuta, garantindo a eficiência do programa de acordo com os objetivos e necessidades individuais.

As terapeutas Olene e Juçara reuniram-se com outros que participarão do festival,  
na subprefeitura da Granja Viana (que apoia o evento), para anunciar a novidade.

festivaL de terapias

estúdio de Pilates no sesi cotia

sErviço 
Festival de Terapias 

Data: Dia 17 de agosto,  

das 9h30 às 17h 

Local: Faculdade Mario Schenberg 

Estrada Municipal Walter Steurer, 1413  

Informações e inscrições:  

www.therapydayfestival.com.br

Um dia de terapia para toda a família. É o que promete o 
inédito “Therapy Day Festival”, primeiro festival de terapias 
alternativas que acontecerá na Granja Viana em 17 de agosto, 
quando mais de 20 terapeutas das mais variadas correntes 
e técnicas estarão reunidos na Faculdade Mario Schenberg 
para uma espécie de “degustação” de terapias. “Um festival 
diferente, com o objetivo de promover o autoconhecimento, 
espalhar amor, saúde, beleza, informação, divulgar a Nova 
Energia e despertar para a necessidade de alinhamento com 
o momento planetário que vivemos”, explicam as organiza-
doras do evento, Olene Vilela e Juçara Jordan.

sErviço 
Estúdio de Pilates Sesi Cotia 

Horários: às segundas, quartas e 

sextas-feiras, das 7h às 11h; às 

terças e quintas-feiras, das 16h às 

20h.Endereço: R. Mesopotâmia, 

300 – Moinho Velho – Cotia/SP 

Informações: 4617-9236 

sucotia@sesisp.org.br
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coLchão ideaL para sua coLuna
Você sabia que o colchão exerce enorme influência na saúde 
da nossa coluna? Foi justamente na busca da melhor opção 
para indicar aos seus pacientes, a maioria com problemas 
crônicos, que o quiropraxista Roberto Bleier Filho, junto com 
outros profissionais, desenvolveu o Spine Care, colchão da 
marca GoodSpine. “Aliamos a melhor tecnologia de espumas 
do mercado com o conhecimento técnico de especialistas 
da coluna vertebral”, explica. Durante o mês de agosto, o 
produto estará exposto para os alunos da Cia Athletica. 
Também está na casa decorada do empreendimento GranLoft.

goodspinE anatomiC support
Informações e vendas: 98852-0605

www.goodspine.com.br

você mais saudáveL
Chegou um novo mundo verde mais pertinho de você! 
Recém-inaugurada na avenida São Camilo, a loja Mundo 
Verde São Camilo traz em suas prateleiras tudo o que 
você precisa para uma vida mais equilibrada e saudável: 
variedade de alimentos sem glúten, sem lactose, light, 
diet, funcionais, integrais, veganos e orgânicos, além de 
snacks, chás e suplementos alimentares e esportivos. E esta 
unidade conta ainda com um diferencial: uma nutricionista 
à disposição para esclarecer todas as dúvidas de clientes. 
Então, está esperando o que para tornar-se mais saudável?

mundo vErdE são Camilo
Av. São Camilo, 1181 – Loja 4 – Telefone: 4777-9105

Instagram: @mundo_verde_sao_camilo

 *SUJEITO A DISPONIBILIDADE

11 2898-9761 11 93218-1662 momemstore Shopping The Square Open Mall - Loja 110A
Rod. Raposo Tavares, km 22,5. Cotia-SP

Aproveite as promoções dos planos 

trimestrais, semestrais e anual

Para mais informações:  (11) 4617.9232

R. Mesopotâmia, 300 - Jardim Passargada I

www.cotia.sesisp.org.br

Desculpas não 

queimam caloriasDesculpas não 

queimam calorias

              Venha  

         treinar com  

                    
    a gente

              Venha  

         treinar com  

                    
    a gente
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Personalidade
Gente que faz e acontece

dE volta à tElinha
Longe das novelas desde 
O Outro Lado do Paraíso, 
Felipe Titto foi escalado 
para A Dona do Pedaço. Ele 
voltará para as telinhas como 
Abdias, um dos professores 
que dá aulas de boxe para 
Rock, personagem de Caio 
Castro. No entanto, mesmo 
com toda a expectativa, ainda 
não há um capítulo oficial 
para que o galã apareça na 
trama do também granjeiro 
Walcyr Carrasco.

plim plim
Granja Viana na telinha! O 
Shopping Vianna Village, 
localizado no Jardim Pasárgada, 
foi palco da gravação do novo 
comercial da Varicell, com a 
participação da apresentadora 
Cissa Guimarães.

Nas paradas de sucesso
Com pouco mais de cinco anos de carreira, a banda Vim de Marte, formada 
por Alê Mapeli (bateria), Lelo Borges (teclado), Layo Azevedo (baixo), Fly 
Savage (guitarra) e Alex Miranda (vocal), todos moradores de Cotia, acaba 
de lançar mais um single, Sua Janela. No mês de julho, abriu o Programa do 
Ratinho, no SBT.

canal circuito 

No início do ano, o vocalista da banda que nasceu em Cotia conversou com 
nossa reportagem. Confira em  revistacircuito.com/arquivos/44026

livro dos recordes
Em Boituva, o mágico Diego Minevitz quebrou 
o recorde mundial e entrou para o Guinnes 
Book, o livro dos recordes. A mais de 3 mil 
metros de altura, ele escapou de uma camisa 
de força pendurado pelos pés. O granjeiro 
Kiko Caldas e sua Cia. K participaram dessa 
experiência, trabalhando como anjos da 
guarda da operação.

enVelhecer bem
Com certeza já te perguntaram o que 
você queria ser quando crescesse. E o 
que você quer ser quando envelhecer? 
Nutren Senior reuniu duas gerações 
de uma mesma família para responder 
estas perguntas e o resultado pode ser 
conferido nos intervalos da TV. Nosso 
colunista Marcos Sá e seu neto Pedro 
participaram do comercial.
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formação de Líderes
O Colégio Giusto Zonzini, uma escola em construção permanente 
há 36 anos, é formada por aspectos extremamente humanos que, 
atrelados à preparação e à transformação diária, proporcionam 
formação completa da educação infantil ao ensino médio. A 
partir do primeiro ano do ensino fundamental, realiza projeto 
que trabalha com a vivência dos setes hábitos das pessoas 
altamente eficazes e a quebra de paradigmas, além de promover 
a estruturação do currículo socioemocional, possibilitando o 
desenvolvimento das competências do século 21, necessárias 
para tornar os alunos mais independentes e confiantes.

Colégio giusto ZonZini
Rua Adherbal Stresser, 452 – Jardim Arpoador – São Paulo/SP

www.giusto.com.br

corpo em movimento
Quem quer emagrecer e busca um estilo de vida mais 
saudável deve focar em algumas metas, como se exercitar e 
manter uma alimentação mais equilibrada. A academia Box 
Training Arena oferece uma experiência única e imersiva 
para você ficar em forma, desafiando seus limites e atingindo 
os melhores resultados para seu corpo. Com as modalidades 
Funcional, Boxe, Ritmos, Muay Thai e LPO, praticados em um 
ambiente animado e extremamente familiar, seu corpo será 
trabalhado como um todo. Atingir os melhores resultados só 
depende de você e do seu esforço, então que tal começar já?

box training arEna
Av. Elias Zarzur, 147 – Parque São George – Cotia/SP

Telefone: (11) 4551-7565/ WhatsApp: (11) 94301-4521
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 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

granjeira em cartaz 
na argentina
Depois de ficar em cartaz em  
São Paulo e no Rio de Janeiro com 
duas produções, chegou a vez de 
sua primeira experiência 
profissional na América do Sul. 
Diretora artística da Escola de 
Desenvolvimento Artístico 
(EDA), localizada na Granja 
Viana, Luciana Romani está  
em temporada no Teatro Coliseo, 
em Buenos Aires, com o musical  
O Mago de Oz. 

O jornalista Marcelo Brettas 
se entrega à ficção e lança Tô 
Levitando e Florestas Imaginá-
rias. O primeiro, romance, foi 
mentalmente escrito na UTI 
de um hospital, onde passou 
meses sedado e intubado, 
após uma complicada cirurgia para retirada 
de um câncer. Já o segundo é uma coletânea de 
poemas ilustrados com uma visão particular de 
uma floresta. Todas as fotos deste foram feitas 
na Granja Viana, onde o autor vive há mais de 
20 anos. Moradores da região podem adquirir 
os livros diretamente com o autor, que provi-
denciará a entrega dos exemplares devidamente 
autografados. Peça via WhatsApp (11) 99652 7506 
ou por e-mail mbrettas@uol.com.br.

canal circuito 

Conheça mais seu trabalho  
revistacircuito.com/arquivos/49412

canal circuito 

Veja a entrevista que fizemos com o 
escritor.  revistacircuito.com/arquivos/49417

canal circuito 

Circuito visitou, 
na Granja Viana, 
os estúdios da Web 
Vintage Rádio, 
que mantém a 
essência, tanto no 
espaço quanto na 
programação, de 
como eram as rádios 
há mais de 30 anos.  
 
revistacircuito.com/
arquivos/46919

Famoso locutor na granja Viana
A partir do dia 5 de agosto, o locutor Paulinho Leite, um dos mais 
famosos locutores da década de 1980, terá um programa exclusivo 
na Web Vintage Radio. Mais conhecido como Velho Milk, ele apre-
sentará uma programação especial de segunda a sexta, das 14h 
às 15h, e aos sábados, das 11h às 18h, só com sucessos do passado. 
Quer ouvir? Acesse pelo site webvintageradio.com ou aplicativo 
no Google Play/ App Store.

Nas livrarias
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esporte

O beisebol nas 
cidades da região
Você sabia que o beisebol é praticado em Cotia, Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Osasco e Santana de Parnaíba? 
A modalidade vem conquistando seu espaço.

O Brasil ainda é considerado ‘a terra do futebol’, mas o beisebol também tem vez em solo nacional. A moda-
lidade chegou ao país em 1890 e, de lá para cá, vem ganhando espaço. Alguns treinadores acreditam que o 
beisebol paulista está em crescimento e que São Paulo ainda é a grande potência do Brasil na modalidade.
Em nossa região, o esporte é praticado em cinco cidades: Cotia, Vargem Grande Paulista, Santana de Parnaí-
ba, Osasco e Ibiúna. Os times são todos de origens das colônias japonesas de cada município.
Um dos times de beisebol pioneiros do país é o Cooper Clube, de Cotia, com mais de 30 anos de história. As 
equipes treinam nos fins de semana no Centro de Treinamento que fica na sede do clube, no Parque Ipê. 
“Mantemos uma estrutura com treinadores, campos e gaiolas de treinamento que podem ser usados, tam-
bém, durante a semana, inclusive no período noturno”, explica Carlos Takeda, diretor do Clube. 
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Histórias e dias atuais
O beisebol na região tem décadas de história 
e inúmeras conquistas. É fato. Mas apesar 
do destaque de muitos times, as dificulda-
des também os acompanham. É o caso da 
Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasi-
leira de Osasco (Acenbo), que há quase 40 
anos mantém seu departamento de beisebol 
ativo. Por falta de investimento, nos dias atu-
ais, a Acenbo conta apenas com a catego-
ria adulto. No entanto, os atuais dirigentes 
estão empenhados em fortalecer o grupo e 
voltar a participar de competições.
Não muito diferente é a situação do Anhan-
guera Nikkei Clube (ANC), de Santana de 
Parnaíba. O time possui três títulos conquis-
tados (2013, 2014 e 2016) e é o atual vice-
campeão brasileiro interclubes e da Taça Bra-
sil. Mas hoje, para manter os campos e pagar 
os treinadores, o Anhanguera se mantém por 
meio de alguns associados e esforços dos in-
tegrantes do beisebol, que realizam torneios e 
eventos para arrecadar algum fundo. 

Ct de ibiúNa é referêNCia muNdial No beisebol
Entre todas as cidades que exercem a prática esportiva, Ibiúna é referên-
cia não só na região, mas em âmbito mundial. A Confederação Brasileira 
de Beisebol e Softbol (CBBS) escolheu o Centro de Treinamento Yakult, 
sediado em Ibiúna e o maior da América do Sul, como uma das sedes dos 
Jogos Pan-Americanos de 2019, que ocorreram nos dias 31 de janeiro e 1º 
de fevereiro. Quatro das oito seleções que participaram do torneio saíram 
da cidade. Anualmente, o município é casa da seletiva da Major League 
Baseball (MLB), maior liga da modalidade do planeta. Diversos jogadores, 
que saíram do CT Yakult, chegaram a assinar contratos profissionais com 
franquias da MLB. 
Os jovens que buscam seu espaço no beisebol recebem no CT de Ibiúna 
treinos com padrões estabelecidos pela liga, seguindo modelos que são 
utilizados pelo mais alto nível do beisebol mundial. A parceria da MLB com 
a CBBS conta com oito profissionais da modalidade, como treinadores, pre-
paradores físicos e fisioterapeutas. 
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16 de idade e 11 de beisebol 
Igor Ichiro Matsusako, de 16 anos, treina no CT Yakult. O jovem, que tam-
bém joga pelo time de Ibiúna, já conquistou diversos títulos, entre eles, o 
Campeonato Brasileiro, na categoria pré-júnior (2017), e a Copa Aelu no Peru 
(2017), sendo campeão em ambos. Ele começou no beisebol em 2008, quan-
do ainda tinha 5 anos. Entrou na modalidade por ser um esporte coletivo, 
buscando a socialização com outras crianças e famílias. Apesar dos títulos e 
desses 11 anos de trajetória, o garoto acredita que a falta de incentivo, por ser 
um esporte caro, ainda é uma barreira enfrentada nos dias atuais. 
“O beisebol é um esporte praticado apenas nos clubes das colônias japone-
sas. Talvez, se houvesse divulgação e incentivo nas escolas, como pudemos 
ver nos países em que visitei, teria uma adesão maior”, acredita.

do CoNsultório ao Campo 
O fisioterapeuta Luis Ricardo de Souza Gandolfi é um amante do beisebol. Ele joga 
pela Associação Cultural e Esportiva de Vargem Grande Paulista (Acevgp) e na Se-
leção Su- doeste. Mas o envolvimento de Luis com a modalidade esportiva vem 

desde a infância. Aos 7 anos, começou a jogar pela Associação 
Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco. “Joguei na 

Acenbo por cinco anos. Depois, o Anhanguera me convi-
dou para lá, onde joguei por mais cinco anos”, comenta. 
Após ficar 18 anos sem praticar o esporte, Luis reencon-
trou um amigo na Granja Viana que o chamou para vol-
tar a jogar. E foi no ano seguinte que ele, determinado, 
entrou para o time de Vargem Grande Paulista, onde 

treina até hoje.  

O esporte começou a fazer parte das 
Olimpíadas nos jogos de Barcelona, em 
1992. Nos jogos de Londres, em 2012, 
parou e, em 2020, voltará como uma 
das modalidades esportivas em Tóquio.

No Brasil, já são mais de 30 mil 
praticantes em 120 times, participando 
de cerca de 55 campeonatos 
nacionais e internacionais por ano.

A vida útil de uma bola de beisebol, em 
média, numa partida profissional é de 
sete lançamentos. Nos campeonatos 
oficiais dos Estados Unidos, são 
utilizadas 600 mil bolas por ano. No 
Brasil, utilizam-se 35 mil bolas de 
borracha (categoria infantil) e 25 mil 
de couro (juniores e adultos) por ano.

Aroldis Chapman, do time New York 
Yankees, é considerado pela MLB 
o braço mais rápido do beisebol. O 
cubano, hoje com 31 anos, fez um 
arremesso a quase 169 km/h, segundo 
a empresa especializada FanGraphs, 
conquistando até hoje o recorde em 
velocidade de arremesso. Mas os 
brasileiros também devem se orgulhar. 
Hoje com 18 anos, o arremessador 
Eric Taniguchi é considerado um 
fenômeno do beisebol brasileiro. Ele 
arremessa a bola a até 152 km/h. Na 
sua idade, raros atletas são capazes 
de lançar com tanta velocidade. 

releMbrAndO

Em 2000, a região 
sediava o  
I Campeonato 
Mundial de 
Beisebol Infantil, 
reconhecido pela 
IBAF - International 
Baseball 
Federation para 
crianças de 11 e 
12 anos, e o então 
Jornal Circuito 
da Informação 
deu destaque 
à notícia.

canal circuito 

Conheça mais sobre o beisebol: 
termos, jogadores e suas funções: 
revistacircuito.com/arquivos/49303

Você sabia?
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#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.

money
UMA REFLExãO SOBRE O 
(BOM OU MAU) USO DO 

DINhEIRO pRIVADO E 
púBLICO.

“monEy, QuE é good nóis num havE”, já cantava Dinho dos saudosos 
Mamonas Assassinas. Ou como canta Paulinho da Viola, “Dinheiro na 
mão é vendaval” e Martinho da Vila, “Dinheiro, pra que dinheiro?”. E você? 
Como usa seu dinheiro? Como o dinheiro é seu e eu não tenho nada a ver 
com ele, você poderia dar-me uma resposta do tipo: o dinheiro é meu e 
eu faço o que quiser com ele. Dada à suposta resposta mal-educada, faço 
a segunda pergunta: como você gastaria o dinheiro dos outros? Repare 
que na primeira pergunta, usei o verbo usar, e na segunda o verbo gastar. 
Segundo Milton Friedman, economista, estatístico e pensador, ganhador 
de prêmio Nobel, existem 4 (quatro) formas de consumo, ou de gastar, ou 
de usar o dinheiro, o que no fundo é quase  a mesma coisa. Vamos lá.  
1) quando gastamos nosso próprio dinheiro com nós mesmos; neste caso, 
sempre nos esforçamos em fazê-lo da melhor forma possível, afinal, 
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é o fruto de nosso trabalho, dos nossos 
esforços. Por isso, procuramos sempre a 
melhor relação custo-benefício na hora 
de comprar qualquer produto ou serviço 
e evitamos desperdício. 
2) quando gastamos o nosso dinheiro com 
outra pessoa, comprando um presente para 
alguém, por exemplo. Neste caso, sempre 
calculamos o valor do presente em função 
da importância e do merecimento da pessoa 
e principalmente se temos ou não condições 
para isso. O custo-benefício, nesse caso, 
é subjetivo, já que não será você que irá 
usufruir do presente. 
3) quando gastamos o dinheiro de uns com 
outros, tendo como exemplo se alguém nos 

desse um dinheiro para comprar um presen-
te para uma terceira pessoa ou nos mandasse 
fazer um serviço utilizando material que 
não foi comprado por nós. Neste caso, as 
considerações que teríamos na primeira 
e segunda formas desapareceriam, afinal, 
não haveria razão para nos preocuparmos 
com o bom uso desse dinheiro, já que ele 
não nos pertence. 
4)  quando gastamos o dinheiro de outra 
pessoa conosco. Um bom exemplo é imaginar 
alguém nos oferecendo um almoço num 
restaurante a escolher. Com toda a certeza, 
optaríamos por um restaurante melhor e 
mais caro do que aquele que escolheríamos 
num dia qualquer, afinal, não seríamos nós 

já que não aprendemos com 
nossos próprios erros, temos que 
ter a humildade de aprender com 

quem está fazendo certo

que pagaríamos a conta. 
Agora veja que dessas quatro situações, as 
duas primeiras ocorrem rotineiramente 
com você, comigo e com qualquer pessoa 
física do planeta. A terceira ocorre nas 
empresas e no governo e a quarta é quase 
uma exclusividade dos governos. Vamos nos 
ater as duas últimas e ver como são (mal) 
usadas pelos municípios, estados e federação. 
Imagine que nas terceira e quarta situações 
não existam controles nem procedimentos 
estabelecidos para o uso dessa dinheirama. 
Pense que quem está com a chave do cofre, 
sabe disso e é um funcionário mal preparado 
para a função, que está lá de passagem e para 
servir a um partido político. Acrescente a 
isso o fato de ele saber que a impunidade 
grassa no país. Precisa mais? Está pronta a 
receita para entendermos por que estamos 
como estamos. Nem tudo está perdido, há 
inúmeros sistemas mundo afora cujos países 
conseguiram equilibrar esse jogo. Já que não 
aprendemos com nossos próprios erros, 
temos que ter a humildade de aprender com 
quem está fazendo certo. Time is money!
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#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

O ANO DE 2019 MARCA OS  
150 ANOS DO NASCIMENTO  
DA ARTISTA MULTIDISCIpLINAR 
FINLANDESA, CONSIDERADA  
UMA DAS pRINCIpAIS ARTISTAS 
MODERNISTAS E ExpRESSIONISTAS 
DO SEU pAíS. 

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

ellen thesleFF 

EllEn nasCEu Em hElsinki, em 1869. Seu 
pai era um pintor amador de classe alta, 
que proveu a ela uma educação artística 
de alta qualidade, incluindo a Académie 
Colarossi, em Paris. Depois de anos de 
estudos optou por viver na Itália e passar 
os verões na Finlândia. A pintora começou, 
então, a aplicar a paleta de cores do país 
ensolarado, de florestas, lagos e paisa-
gens às lembranças de sua infância, uma 
combinação incomum e muito dinâmica 
que a consagrou ainda em vida como uma 
artista de sucesso.  
Ela foi uma pessoa à frente de seu tempo. 
Em sua juventude já exibia um corte de 
cabelo curtinho e raramente fazia o que lhe 
era esperado. Misturava trajes femininos 
com masculinos, nunca se casou ou teve 
filhos. Rejeitando as boas maneiras da 
burguesia, da qual fazia parte, ela passou 
a maior parte de sua vida viajando e pin-
tando. Rejeitando a temática de artistas 
contemporâneas, Ellen se interessava 
pelos mesmos temas que pintores homens 
tinham: retratos, paisagens, nus, e, no 
final de sua carreira, abstratos. Foi uma 
pioneira. Vivendo em uma época em que 
artistas mulheres sofriam todos os tipos 
de repressões, preconceitos e não eram 
reconhecidas por seu trabalho, ela teve 
uma vida fascinante e cheia de conquistas. 
Seu espírito aventureiro acabou por trazer 

para a Finlândia estilos artísticos que 
despontavam pelos lugares que passava. 
Um ano antes de sua morte, foi atropelada 
por um bonde e quebrou o fêmur, o que 
a deixou acamada e contribuiu para sua 
morte.  
A carreira de Ellen como pintora começou 
no início de 1890, aos 20 anos, e durou até 
o fim de 1940, aos 84 anos.  

vamos observar
ellen thesleff – Self-Portrait 
(Autorretrato), 1894-1895
lápis e tinta sépia em papel 
31,5 x 23,5 cm 

O autorretrato de Ellen Thesleff é único 
por vários motivos. Nele, a artista consegue 
unir muitas de suas influências e conheci-
mentos em uma só obra. Conscientemente, 
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Aulas de reforço e acompanhamento escolar 
(fundamental, médio e superior) em todas as disciplinas 
através da NEUROEDUCAÇÃO, método que elimina as 

difi culdades e limitações dos alunos, tais como:

DESCONCENTRAÇÃO MENTAL
BRANCOS DE MEMÓRIA

PREGUIÇA E BAIXA MOTIVAÇÃO PARA OS ESTUDOS

R.Azurita, 89 - Nova Higienópolis Jandira-SP 

ESCOLA LIÇÃO DE CASA

Aulas de Matemática, 
Física e Química

Seu fi lho aprende e não 
esquece nunca mais!

a arte de ellen thesleff está muito ligada à 
essência humana e à força criadora que move e 

conecta as pessoas. para ela, a arte era um 
chamado espiritual que levava muito a sério. 
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ela usa o menor número possível de cores, 
conseguindo assim concentrar a atenção 
do espectador para a técnica usada e para 
o tema explorado. Apesar do desenho tra-
dicional, mistura traços expressionistas, 
muito inovador para o seu tempo. Ellen 
tinha Leonardo Da Vinci como um de seus 
ídolos. Sua influência na construção do 
rosto fica bem clara nesta obra. O tema é 
o eu.  Autorretrato é um retrato em que 
o artista mostra o seu aspecto físico e 
psicológico, representando o que captou 
da expressão mais profunda de si próprio. 
O retratista revela seus traços de criador 
através da forma como usa as cores e a 

tinta, como desenha suas formas e como 
lhes atribui volumes e texturas. 
Para esta criação, a artista utiliza somente 
três materiais: papel, lápis e tinta sépia. O 
pigmento da cor sépia, extraído de polvos, 
era muito tradicional e utilizado como base 
da maioria das pinturas da época. 
A obra inteira foi criada sem blocos de 
cores ou cores escuras, tendo apenas um 
arranjo de linhas delicadas, que juntas 
fazem surgir uma luz misteriosa, de onde 
o rosto da artista emerge.  
O quadro foi exibido pela primeira vez em 
1894, no Salão de Arte Finlandês. Ellen, 
não contente com a obra, continuou a 

trabalhar nela por mais um ano após a 
exposição. Por isso, é possível ver duas 
assinaturas na obra. O papel usado pela 
artista provavelmente já tinha pequenos 
desenhos e rasuras, elementos que ajudam 
a compor o fundo e trazem mais mistério à 
imagem. O autorretrato foi então exibido 
pela segunda vez em 1895. Desta vez, re-
cebeu muita atenção de críticos e colegas 
artistas. Ellen decide doar sua criação 
para o organizador da mostra, o então 
secretário de Cultura da Finlândia. Sua 
única condição foi que, após sua morte, 
a obra fosse adicionada a uma coleção 
pública de arte – e isso foi feito. 
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diZ o ditado popular que o melhor da vida começa aos 40. A 
chegada da quarta década representaria um período positivo 
de transformação para os que tiverem coragem de seguir de 
peito aberto o fluxo da vida. Essa máxima parece se aplicar bem 
a Liliane de Carvalho, mais conhecida como Negra Li. Este ano, 
ela celebrará 40 anos de idade e 22 de carreira. Defini-la como 
rapper – que ela é – seria fechar os olhos para sua versatilidade. 
Afinal, além de cantar, ela interpreta e atua. Seu lançamento 
mais recente, Raízes – o terceiro da carreira solo – foi eleito o 
segundo melhor álbum pelo prêmio Red Bull. A música que 
compôs com o cantor e rapper brasileiro Rael, que dá nome ao 
disco, levanta sua bandeira: “Eu venci o preconceito / E fiz de 
um jeito que vários se inspiram em mim / Com muita resistên-
cia / Virei referência pra outros que vêm de onde eu vim / Da 
Brasilândia pro Brasil inteiro / Hoje sirvo de modelo / É preciso 
respeitar minha pele e meu apelo”. Mulher, negra, nascida na 
periferia. Graças à bela voz de contralto e à mãe professora de 
creche municipal que acreditava nos estudos e deu o exemplo 
fazendo faculdade de pedagogia após os 40, Negra Li estudou 
com bolsa em colégio particular até a sétima série e, desde 
então, com muita garra, transformou os limões da vida em 
oportunidades. Ao lado do músico Carlos Crésio Júnior, o Jú-
nior Dread, formou uma sólida família: o casal completou dez 
anos de casamento e tem dois filhos, Sofia e Noah. Da menina 
que queria ser modelo à mulher que se tornou modelo para 
milhares de pessoas, Negra Li não para. Moradora da Granja 
desde 2007, ela encontra aqui a paz que precisa para cuidar da 
família, da carreira e curtir os amigos. 
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a música que dá nome ao seu disco 
mais recente, Raízes, fala sobre or-
gulho negro, mas vai além deste, pois 
dá visibilidade a outras vozes, como a 
das periferias. que raízes você herdou 
pelo fato de ter nascido na brasilândia?
Meus pais tiveram cinco filhos. Assim, herdei 
essa coisa de ser guerreira, de superação. 
Meu pai bebia e quem tomava conta de 
tudo era minha mãe. Aprendi a driblar as 
adversidades, pois além de ser mulher, sou 
negra de periferia e comecei cantando rap. 
Por isso, aprendi a não desistir. Tudo isso é 
a raiz para eu cantar o que canto. 

Sua mãe foi professora municipal. Dela 
você diz agradecer a oportunidade de 
ter tido uma boa formação escolar, base 
que atribui ao seu sucesso. 
Sim, minha mãe e meu pai sempre foram 
pobres, porém foram atrás de uma escola 
particular com bolsa de estudos, onde 
estudei da primeira à sétima série. Anda-
va 45 minutos de ônibus para estudar. A 
gente não pagava a mensalidade, mas eu 
convivia com realidades que não tinham 
a ver com a minha. Hoje a minha linha de 
raciocínio, a forma como escrevo, tem a 
ver com esta oportunidade que tive graças 
a eles. A partir da oitava série não havia 
mais bolsa e comecei a trabalhar e estudar 
numa escola estadual. Minha mãe era edu-
cadora infantil e trabalhava numa creche 
municipal, ela fez questão de nos dar uma 
educação de qualidade. E, depois dos 40 
anos, se formou em pedagogia. Eu ainda 
não cheguei a fazer faculdade, pois investi 

meu tempo na formação musical. Mas dois 
dos irmãos fizeram. Se eu fizesse um curso 
superior hoje seria ligado à arte. 

quando você começou a cantar?
Sou evangélica e meu lugar de contato com 
o mundo era a igreja. O momento que eu 
mais gostava era quando, a partir dos 12 
anos, colocava minha voz. As pessoas me 
ouviam cantar e diziam “Que voz bonita!”. 
Isso foi alimentando meu interesse. Na 
rua, eu fazia a alegria da galera cantando 
músicas. Como éramos evangélicos, não 
tínhamos TV em casa. A única coisa que  
tinha era o rádio – a gente acordava com 
o Zé Béttio. Ouvia e imitava os sucessos da 
Mariah Carey e Whitney Houston. Grava-
va as músicas e as cantava do jeito que eu 
entendia, inglês no embromation. 

quando você começou a cantar?
Aos 15 anos, um amigo de escola me convi-
dou para participar de um grupo de rap. No 
nosso último show, a gente abriu para o RZO. 
Quando eles viram nossa apresentação, me 
deram um cartão convidando para cantar.

Você não só interpreta canções, como 
também compõe. 
No início, compor era muito natural para 
mim. Sempre me dei muito bem em redação 
e, na aula de português, era chamada para 
lê-la em voz em alta. Escrevia rap, músicas 
românticas – que adoro! Eu lia um livro de 
poesias e fazia uma canção. Em 2003, gravei 
com Charlie Brown Jr. o rap Não É Sério, que 
estourou! Contudo, o tempo vai passando e a 

gente vai tentando compor o que acha que vai 
tocar na rádio – e acaba saindo de uma forma 
que não é verdadeira. Em 2008, propus um 
disco estilo Beyoncé de balada e a gravadora 
não gostou, mas também não me ajudou a 
melhorá-lo. Aí, tive um bloqueio criativo. 
Até 2012, não escrevi nada. Às vezes, o não 
bloqueia a gente. Hoje que estou na White 
Monkey Recordings vejo como uma gravadora 
pequena é melhor, pois eles me ajudam em todo 
o processo. São pessoas que tiram o melhor 
de você. Foi aí que me encontrei e entendi o 
que as pessoas querem da Negra Li. O que só 
eu podia entregar. A gente conseguiu nesse 
trabalho fazer isso. Voltar para raiz, identi-
dade, referências, voltar para o rap. O disco 
novo [Raízes] é como se eu recomeçasse – até 
então eu estava somente fazendo shows. A 
gente foi de Rael a Seu Jorge. Amo a liberdade 
de transitar por vários gêneros. 

Versatilidade parece ser seu nome. 
Você também atua, certo?
Sim, atuei no filme de Tata Amaral, Antônia, 
filmado em 2004, que no ano seguinte virou 
um seriado homônimo na TV Globo, sendo 
a primeira temporada em 2005 e a segunda 
em 2006 [ela fez a personagem Preta Maria 
dos Santos]. Também atuei em 400 Contra 
1 – Uma História do Crime Organizado [como 
Geni]. O último projeto que fiz foi o Z4 [foi 
Fátima], uma série adolescente que passou 
no SBT. E uma participação no programa 
novo da Multishow do Paulinho Gogó, como 
a ex do dono do lar, a mãe do filho que mora 
com ele. Em musicais, fiz a Rainha Branca 
no Chapeleiro Maluco, em 2012, a Sofia era 
novinha. E em 2014, a Maria Madalena no 
musical Jesus Cristo Superstar. Acho que 
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domino um pouco melhor a situação do 
palco como cantora. Quando atuo, preciso de 
mais concentração, é mais desafiador para 
mim. Como não faço sempre, é uma arte que 
estou dominando, por isso sempre que posso 
conciliar aceito para não deixar morrer. A 
verdade é que se você ama, não consegue 
ficar sem, acaba dando um jeitinho. A arte 
é uma forma de respirar. Se a gente não 
faz vai morrendo por dentro aos poucos. 

Você nasceu em 17 de setembro de 
1979. Me disseram que você curte 
horóscopo, é verdade? 
[Risos.] Nunca fui de seguir signos, mas de 
uns anos para cá sigo, pois as características 
da personalidade batem muito. Como virgi-
niana, sou crítica, gosto de dar opinião, sou 
sensata – as pessoas adoram meus conselhos. 
Sempre fui mais caseira, mais mãezona e 
sou uma boa companhia. Mas sou perfec-
cionista e sofro quando as coisas saem fora 
do planejado. Cada vez sofro menos, já foi 
pior. Agora eu driblo os problemas. Lá em 
casa, só o Noah escapou de ser de virgem – ele 
nasceu em 25 de julho de 2017, é leão. Carlos 
e Sofia são virginianos também, ele de 11 de 
setembro; ela de 25 de agosto de 2009. Como 
Noah foi planejado, a gente não se segurou 

muito. Pensamos “vamos fazer logo de uma 
vez” – aí nasceu de leão [risos]. 

Você completou dez anos de casamento 
com o músico Carlos Crésio Júnior, 
conhecido como Júnior Dread. Como 
se conheceram?
Fui solista do coral da Universidade de São 
Paulo de 1999 a 2002. Lá, aprendi a dividir 
vozes, fazer exercícios de vocal e foi onde o 
conheci. Eu entrei e ele em seguida. Ambos 
tínhamos acabado de terminar uma relação. 
Conversa vai, conversa vem, na saída até o 
ponto de ônibus. Uma vez fui assisti-lo no 
show, e fomos marcando encontros até que 
começamos a namorar em 2004. O que me 
encantou nele foi a simplicidade. Ele sempre 
teve muita sensibilidade como artista, como 
pessoa. Era um bom ouvinte, um cara que 
tinha horas de assunto, de papo. A inteli-
gência dele também me chamou atenção. 
Autodidata, aprendeu a falar inglês fluente 
sozinho. Além disso, escreve suas próprias 
canções. Fora que ele é muito bonito. Eu 
sempre pedi para que Deus me mandasse 
um homem que fosse muito bonito. “Você 

me garante um galã em casa para eu não 
olhar para os da TV.” Aí, Deus me ouviu. O 
interessante é que as pessoas bonitas de 
verdade agem como se não o fossem. 

Você continuou a se aperfeiçoar mu-
sicalmente depois do coral da uSP?
Estudei com muito afinco para entrar nos 
musicais. Não foi fácil. Para passar no teste 
para Maria Madalena tive aula de canto 
de domingo a domingo. Estudei música 
até ficar grávida do Noah, que está com 
2 anos. Aprendia piano também. Parei 
temporariamente, retornarei em agosto. 

Juntos, você e seu marido têm dois 
filhos: Sofia Kymani e Noah Malik. Por 
que escolheram esses nomes?
Gostamos de nomes sonoros, curtos. Para 
minha filha, escolhi Sofia. Eu experimentava 
nomes pela sonoridade, como se ela já exis-
tisse. Foi só aí que fomos ver o significado 
depois: sabedoria. E ela realmente veio 
dessa forma. Vai fazer 10 anos e já é sábia. 
Ela pergunta, questiona, dialoga conosco. 
Percebo que ela tem muito do nome dela. 
Quando perguntei que nomes masculinos 
Carlos gostava, Noah [Noé em inglês], bateu 
igual. Significa manso. Já o segundo nome 
deles é sempre uma escolha do Carlos, que 
gosta muito dessa coisa africana. 
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temos de oLhar o coLetivo, afinaL somos 
todos seres humanos, todo mundo é iguaL

1. negra li e Júnior dread, na 
cerimônia de casamento, no 
espaço Armazém, em São Paulo, 
em clique de bruno barriguelli.
2. negra li mostra barrigão 
em ensaio com a família.
3. O casal com os filhos Sofia e 
noah (Foto: Marcos ribas)
4. Com os filhos na pré-estreia do 
filme dumbo (Foto: thiago duran)
5. negra li e rZO, no 
início da carreira.
6. negra li e rZO, no 
retorno em 2017.
7. na série Antônia, exibida 
pela tV Globo.
8. Com Caetano Veloso, durante 
as gravações do disco negra 
livre, lançado em 2006.
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Como você é como mãe? 
Tudo o que puder fazer para estar perto 
das crianças, faço. Vou no último voo que 
der tempo de chegar e volto no primeiro 
que der para partir. Faço questão de estar 
presente na vida deles. Vejo mulheres que 
têm de deixar a criança muito bebê na creche 
e sei que tenho o privilégio de meu traba-
lho. Apesar de não ter rotina, também não 
tenho o dever de bater cartão. Então posso 
estar perto de meus filhos, enquanto eles 
estão crescendo e sou muito grata a Deus 
por isso. Parei de amamentar o Noah em 
junho. Com ele, valorizei um pouco mais 
esse momento. Sofia amamentei até 10, 12 
meses, e disse já deu. No Noah eu pensava que 
era tão necessário para ele... Eu estava mais 
madura e a gente tende a desacelerar um 
pouco. Eu soube aproveitar um pouco mais. 

o Carlos te ajuda com a casa e com 
os filhos?
Meu marido ajuda muito. Ele é músico, leva 
para escola, busca, ajuda a trocar fralda, 
conversa muito com nossa filha sobre a vida, 
sobre as coisas. Ele é um excelente pai. No 
meu trabalho, a gente se ajuda, ele facilita em 
algumas coisas – quando vou trabalhar, ele 
fica com as crianças. Também posso contar 
com meus sogros. O Carlos ainda é bom para 
editar vídeos, me ajuda com dicas. Neste disco 
novo, ele me ajudou com a música que escrevi 
com Seu Jorge, Eclipse, e Malandro Chora.  

Como consegue conciliar a vida con-
jugal com o marido, a maternagem e 
a vida profissional?
Sinceramente, tem hora que eu me pergunto 
como é que consigo! [Risos.] Porque tem 
momentos que me sinto uma super-heroína. 
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Não é fácil obter perfeição, êxito em tudo 
o que a gente faz. Tem hora que eu deixo a 
desejar. Mas aprendi a me cobrar menos. 
Às vezes, minha filha começa a contar uma 
história, perco o fio da meada e não me sinto 
culpada, porque isso não adianta nada. Tem 
de se saber lidar com essas frustações de uma 
forma divertida. Muitas vezes dou risada 
de minhas falhas, de minhas distrações. 
Ninguém é perfeito. 

Você tem mais de 600 mil seguidores 
no Instagram e recebe mais de 2 mil 
curtidas quando posta uma foto no Fa-
cebook. Como cuida das redes sociais? 
A maioria dos posts, 98%, sou eu quem faço. 
Só quando tem de entregar algo de publicida-
de, que algumas já vêm com o texto pronto. 
Às vezes sinto falta de ter algo mais voltado 
à música, ao trabalho. Minhas coisas são 
muito orgânicas. Família e saúde, porque 
eu gosto muito de fazer exercícios físicos 
e prezo muito a vida em família. Gosto de 
mostrar para as pessoas o quanto é gostoso 
viver em harmonia e valorizar o amor que 
vem da família. Eu sou assim, mas também 
acho muito lindo a pessoa que decide não 
ter filhos. Acho isso muito maduro. Afinal, 
filho não é brincadeira, é uma preocupação 
para a vida inteira. Então, não se faz filho 
por fazer. Deixar de fazer um filho também 
é uma forma de amor. Aliás, é uma forma 
de amar aquilo que nem se teve. 

Como cuida do corpo e da mente?
Vou à nutricionista, faço academia regular-
mente, eu me alimento muito bem. E é isso. 
A única coisa que não consigo fazer muito 
bem é dormir, sou superansiosa. Gosto de 
estar acordada e durmo já querendo acordar 
para viver. Gosto de comer bem em casa, 
sempre comida balanceada, com pouco sal, 
pouco calórica, me faz bem. Como não tenho 
tempo, tenho uma pessoa que me ajuda com 

a cozinha, uma alma abençoada pela qual 
agradeço a Deus. Mas minha sopa é famosa: 
quando faço até reclamam que fiz pouco. Vai 
caldo de feijão, brócolis, cenoura, couve, 
batata, tudo o que eu tiver de legumes – faço 
uma mistureba – e pedacinhos de frango. 
Bato no liquidificador, tempero só com coisas 
naturais – alho, salsinha, cebola, coentro, 
gengibre –, aí ponho macarrão. 

tem três discos solos: Negra livre 
(2006), tudo de Novo (2012) e Raízes 
(2018). quais projetos está trabalhando? 
É muito gostoso fazer parte de gerações 
diferentes. Comecei numa época que nem 
tinha internet, ainda tinha CD e locadora de 
DVD. Na minha época se fazia CD de quatro 
em quatro anos, era uma delícia. Depois do 
lançamento se fazia turnê, então se parava para 

aprendi a dribLar 
as adversidades, 
pois aLém de ser 

muLher, sou negra de 
periferia e comecei 

cantando rap
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fazer outro disco. Hoje a informação chega 
muito mais rápido. Alguns fãs que tenho são 
nativos digitais. Por isso, esse novo exercício 
de lançar single novo com videoclipe, muito 
rapidamente, para falar com meu público. 
Essa liberdade de lançar algo no momento 
que você quer lançar é muito legal. Afinal, 
daqui a pouco não está mais na moda este 
ou aquele tipo de batida. Agora estou me 
envolvendo com projetos na internet como 
o Poesia Acústica #7 [no ar desde meados de 
2017, é a maior marca do rap acústico, com 
mais de 830 milhões de visualizações no canal] 
e Favela Vive 3, que juntam artistas de rap para 
fazer participações. Foi assim que retornei à 
internet para me conectar com esse público 
jovem, que gosta do rap. Muito gostoso ter 
essa sensação de recomeçar num ambiente 
diferente. Dá aquela coisa boa, inspiradora, 
do começo da carreira. 

o que a Negra li de hoje diria à pequena 
liliane de Carvalho?
Mantenha a calma. Respira e vai, se joga. 
Eu fui uma menina muito tímida durante 
muitos anos. Não de não saber conversar 
com as pessoas, mas faltava uma ousadia que 
hoje estou trazendo para mim. O conselho 
seria “não pare mais de ter coragem, saia da 
zona de conforto. Isso vai ser estimulante 
para você. Vai permitir você viver com uma 
intensidade maior, sua arte vai ser passada 
e pegar pessoas de forma diferente”. 

a liliane de Carvalho imaginava que 
um dia se tornaria a Negra li?
Acho que sim. Quando era criança sempre 
fui muito de imaginação, aquela coisa de 
sonhar acordada. Quando era bem pequena 
eu ficava com minhas bonecas, pegava um 
desodorante para fazer de microfone e um 
xale e já fazia do meu quarto aquele mundo. 
Uma vez eu saí de lá toda feliz, cheguei à 
cozinha e vi que minha mãe estava com a 
mão na testa, olhando para uma porta de 
armário vazio aberta, preocupada que não 
tinha o que nos dar de comer. Vi o desespero 
no olhar dela. E disse: “Mãe, um dia eu vou 
ser muito famosa e vou te ajudar”. Por um 
tempo, perdi aquela certeza, de 2008 para 
2014 – foram os anos que fiquei sem gravar. 
Eu achava que era fraca, que não cantava 
tudo isso, que não tinha ouvido absoluto, 
que desafinava...  Fiquei achando que era 
ruim, que não era tão boa assim. Então aquela 
criança já tinha certeza do que seria e foi 
isso que eu atraí de volta para mim. Acho 
bacana estar retomando essa confiança. 
Depois do CD Tudo de Novo, fiquei mais 
animada, comecei a achar um novo sentido 
para minha vida profissional. 

e o morar na Granja Viana? 
Queria sair da Brasilândia devido à exposição. 
Logo cedo já tinha gente batendo no meu 
portão, querendo CD ou conversar. Aí fui 
morar num apartamento no Jardim Peri Peri, 
mas não me adaptei porque sempre morei 

em casa grande com quintal. Do Butantã, fui 
vindo para cá. Eu senti necessidade de ir para 
um lugar que tivesse privacidade, segurança, 
aí dei sorte e, em 2007, encontrei a Granja 
Viana. Foi a melhor escolha que poderia ter 
feito. É maravilhoso poder acordar com a paz 
e a tranquilidade daqui. Sou muito feliz neste 
bairro. Meus filhos são privilegiados, mas eu 
sempre os levo à Brasilândia para também 
conhecerem a realidade bem diferente do 
morro cheio de pedra onde nasci. 

Vocês têm amizade com outros músicos 
que aqui moram, como a luciana Mello?
Sim, nossos filhos faziam natação na mesma 
academia, sempre trocávamos figurinhas. 
O Black Alien acabou de se mudar para cá, 
Leila Moreno com quem já gravei. No mesmo 
condomínio que eu, está o Bola, do Pânico. 

que mensagem final gostaria de deixar?
Acredito que podemos mudar para melhor 
o nosso cotidiano, o que está próximo e o 
que está longe, com pensamentos e ações 
práticas. E com isso mudamos a sociedade, 
nosso universo. Para isso, é preciso dar o 
melhor da gente. Temos de olhar o coletivo, 
afinal somos todos seres humanos, todo 
mundo é igual. Por isso é preciso nos unir, 
ter uma força coletiva, gostosa. 

9. negra li e Akon, na gravação do 
clipe beautiful, lançado em 2009.
10. Com Seu Jorge, gravando 
o disco raízes.
11. Participando do quadro do 
domingão do Faustão, “dança 
dos Famosos”, em 2015.
12. negra li e rael da rima, na 
gravação do disco raízes, em 2018.
13. Skank e negra li no Palco Mundo, 
no rock in rio (Foto: rodrigo esper)
14. no Jovem Pan Morning Show.

releMbrAndO
em maio de 2010, negra li foi capa 
da revista Circuito. A cantora foi a 
mãe homenageada daquela edição. 
Sua filha Sofia estava com apenas 
7 meses e ela nos revelou como 
estava a nova rotina de sua vida.
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casa e construção

Transforme Seu lar
Quer deixar a casa do jeitinho que 
sempre sonhou? Então, precisará to-
mar uma decisão importante: o início 
da reforma. Vai dar trabalho? Sim, vai 
dar. Mas pense a longo prazo. Tenha 
em mente que o processo sempre com-
pensa no final, principalmente pelas 
melhorias e pelo conforto trazidos.
“Reformar significa concretizar aqui-
lo que existe dentro de si, inclusive os 
próprios sonhos. É permitir que cada 
tijolo simbolize o ser, o estar e o viver 
de cada indivíduo”, pontua o arquiteto 
granjeiro Rodrigo Andreoli, apresen-
tador do recém-lançado A Reforma 
Que Eu Quero, quadro exibido na pro-
gramação da TV Bandeirantes. Assim 
como o famoso Irmãos à Obra, exibido 
pela Discovery, o programa conta a 
experiência vivida pelas famílias que 
idealizaram a transformação dos am-
bientes de seus lares e mostra que, sim, 
com planejamento, é possível ter a sua 
casa transformada.
Planejamento, esta é a palavra. Ele é 
essencial! Para que a reforma da casa 
não se transforme em dor de cabeça, 
é preciso ficar atento a alguns pontos 
fundamentais. Em primeiro lugar, se 
prepare. Financeiramente, falando. 
“Sim, obra vai dinheiro. É possível ini-
ciá-la, com uma previsão de quanto irá 
gastar. Mas como imprevistos aconte-
cem, é preciso estar preparado”, ensi-
na Andreoli. 
Outro ponto importante a ser anali-
sado: durante a obra, vai continuar 
ou não na casa? “Criar um programa 
para a reforma e colocar no papel aju-
da muito no planejamento”, completa. 
Dentro desse programa, devem estar 
listados a revisão de toda hidráulica e 
elétrica da casa e os materiais adequa-
dos a serem utilizados durante a obra.
E, por fim, claro, contratar um profis-
sional para, não só cumprir todas as 
determinações técnicas e legais, mas 
também otimizar tempo e dinheiro. 
“No projeto, acima de tudo, tem que 
estar contemplada a harmonia entre 
todos os ambientes, além de funciona-
lidade”, finaliza o profissional.
Mãos à obra que a reforma que você 
quer está mais próxima de acontecer!
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Reunimos profissionais da região para dar dicas a quem está pensando em reformar sua casa. 
Pronto para aprender como transformar seu lar?

mais do Que fÍsiCo, o espÍrito
A Casacor SP 2019, maior e mais completa mostra de arquitetura, design de 
interiores e paisagismo da América Latina, trouxe a reflexão de que precisamos 
repensar a casa não apenas como um lugar físico, e sim um estado de espírito. Com o 
conceito de Planeta Casa, a mostra foi inspirada na ideia de que cada casa se torna o 
universo particular de um indivíduo, onde é possível expressar de forma livre e 
genuína sua conexão com si mesmo e com o próximo.

aNtes e depois
Veja alguns ambientes transformados por Rodrigo Andreoli, em 
A Reforma Que Eu Quero. Parece outra casa, mas não é....

Novo piso. Novo paisagismo, que contemplou um jardim vertical com mais de dez 
espécies de plantas. A piscina foi o único item preservado neste ambiente.  
A área de lazer ficou mais confortável, não? 

De uma sala pouco iluminada, nasceu um novo ambiente. Mais ventilado, 
iluminado e clean. Parece até um pouco maior, dada a amplitude provocada 
por todas as mudanças feitas.



35

Por melhor que seja o projeto de 
iluminação, nada substitui o prazer 
do sol batendo na janela. Investir 
em uma iluminação natural para 
a casa traz grandes vantagens ao 
nosso bem-estar. “Grandes aberturas 
permitem, além de uma boa circula-
ção do ar, a entrada da luz natural. 
O sol deve ser sempre convidado a 
estar presente nos ambientes, seja 
para iluminar, economizar energia 
elétrica ou simplesmente para deixar 
os espaços mais bonitos e agradáveis. 
Além disso, recursos como peles 
de vidro, janelas de mansarda, bay 
windows, entre outros, dão charme 
e sofisticação ao lar”, pontua Isabella 
Nascimento, arquiteta do Studio 
Nascimento. O bolso e o planeta 
também agradecem. Afinal, ilumina-
ção natural economiza eletricidade 
e segue princípios sustentáveis.

Quer espaços multifuncionais e sofisticados? Aposte em portas 

deslizantes. “Elas atuam como divisórias de ambiente e são 

um elemento charmoso na decoração. Além disso, ocupam 

menos espaço que as portas tradicionais”, explica o arquiteto 

Daniel Szego. Com elas abertas, é possível dar a impressão de 

que os espaços são maiores, e quando fechadas fazem o papel de 

parede, mantendo a privacidade. Apesar de serem utilizadas 

para separar ambientes, nada impede que esse tipo de porta 

adicione charme e funcionalidade ao mobiliário de seu lar.

Já reparou nos telhados das casas de filmes e séries norte-americanos? 
São lindos, não é mesmo? As telhas shingle, realmente, deixam um 
aspecto charmoso ao telhado! São bem comuns nos EUA e na Europa, e 
agora estão tomando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. “É o 
telhado ideal para quem busca uma ótima estética e grande durabilidade, 
resistindo a ventos e quebras”, pontua o chileno Fernando Contreras, que 
há 28 anos desenvolve este telhado no Chile e trouxe a novidade para 
a região. As telhas são produzidas a partir de massa asfáltica, coberta 
de rocha vulcânica e a cor é dada a partir de pigmentação cerâmica.

Drywall, cujo termo significa “parede seca”, é uma tecnologia moderna de construção 
civil que substitui as paredes de alvenaria, feitas de tijolos ou blocos assentados com 
massa de cimento. “A utilização do gesso acartonado ou drywall permite que a obra 
seja rápida e limpa. Em suas inúmeras possibilidades, além de constituir paredes leves 
e com ótimo desempenho acústico com a utilização de lã de vidro como enchimento, o 
drywall permite a execução de detalhes incríveis no gesso para destaque da iluminação 
em led”, comenta a arquiteta Larissa Abreu. É o sistema mais utilizado em paredes e 
forros na Europa e nos Estados Unidos e vem ganhando espaço no Brasil.

Você sabia que um revestimento em vinil para piscinas pode durar cerca de dez anos ou mais, desde 

que feito de material de qualidade e cuidado adequadamente? Porém, conforme o passar do tempo, é 

natural que o material desbote e se desgaste. Por isso, uma dica é: periodicamente, troque o vinil da sua 

piscina. Entre os benefícios dessa prática, estão baixo custo-benefício, tempo de reforma reduzido e o 

resultado final, quando você tem uma nova piscina. “É possível mudar as cores e estampas da piscina 

também”, ressalta José Flo, proprietário da Max Piscinas.

O material utilizado para o 
transporte de cargas pode se 
transformar em casas. Isso 
mesmo! Morar em contêineres já 
é uma realidade e pode ser mais 
confortável do que você imagina. 
Além de reunir todas as qualidades 
para a construção de uma casa 
sustentável, essa pode ser uma 
boa pedida para quem quer sair 
do aluguel e ir para a casa própria. 
Custos? Sai cerca de 30% mais 
barato do que construir de alvenaria. 
“A obra é ainda mais rápida e limpa. 
Isso sem falar na durabilidade, 
flexibilidade e mobilidade do 
produto final”, enumera Daniele 
Garibaldi, do escritório DG 
Arquitetura e Construção, onde 
uma casa completa com conceito 
aberto sai a partir de R$ 45 mil 
e fica pronta em até 45 dias.



Em um mundo onde o uso racional dos recursos naturais e 
o consumo consciente se tornam cada vez mais importantes, a 
arquitetura sustentável ganha destaque nas construções. Mais 
do que nunca é importante que os projetos tenham como base 
a integração ao meio ambiente. Reduzir a poluição gerada pela 
obra e aproveitar da melhor maneira possível as condições cli-
máticas e geográficas do local são as tendências do momento.

Nesta lista, podemos incluir também a autoprodução sustentá-
vel de energia elétrica. Já imaginou ter o sol pagando sua conta de 
luz? Sim, esta é uma realidade cada vez mais presente em nosso 
país. Temos excelente recurso solar que nos proporciona con-
dições privilegiadas para ser liderança mundial na geração de 
energia solar. Hoje, a fonte solar figura como a 7ª maior da nossa 
matriz elétrica, com base nos dados apresentados pela Associa-
ção Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

“Cada vez mais os brasileiros estão deixando a zona de con-
forto e passando a encarar a geração de energia solar fotovol-
taica como investimento. A imensa redução no valor da conta 
de energia, garantida pela instalação das placas solares, faz com 
que o dinheiro investido retorne ao seu bolso em curto prazo 
e ainda por cima te deixa imune das constantes mudanças das 
bandeiras tarifárias”, aponta Walter Marconi Junior, sócio pro-
prietário da recém-inaugurada Ensolar Cotia. De fato, a ener-
gia solar pode gerar uma economia de até 95% na conta de luz. 
“Além da economia de dinheiro e redução de impactos ao meio 
ambiente, essa tecnologia tem um potencial incrível para atrair 
novos investimentos, públicos ou privados, gerando oportuni-
dades de empregos locais de qualidade”, completa Rubens Bossi, 
seu sócio. Outro ponto positivo é a capacidade de renovação e a 
redução das emissões de gases de efeito estufa. 

Além do uso de energia solar, outras estratégias podem ser 
adotadas para uma casa sustentável, como coleta e reservatório 
de água da chuva, iluminação natural nos ambientes, ecotelha-
do com isolamento térmico, lâmpadas de LED, pé-direito alto, 
paredes externas duplas, entre outras ações.

Casa Sustentável 
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Autoprodução e reinvenção da energia

Famosos que aderiram ao sistema
Uma das ex-vocalistas do grupo Rouge, Aline Wirley, e o ator 

Igor Rickli instalaram mais de 20 painéis solares em casa. Michel 
Teló tem mais que o dobro disso instalado em sua casa. O cantor 
chegou a registrar todo o processo de instalação em seu perfil do 
Instagram e disse a seus seguidores sobre a importância da eco-
nomia que esse tipo de sistema oferece. O mesmo fez a atriz Isis 
Valverde em sua rede social, quando aderiu ao sistema.

energia limpa na Casacor sp 2019
Quatro ambientes da mostra paulistana apostaram 

nesta ideia sustentável para gerar energia de forma 
ainda mais limpa. Um deles, e um dos mais visitados, 
foi o Living do Restaurante. O arquiteto Gustavo Pas-
choalim apostou na área externa em duas OPTrees, 
árvores solares com design de mobiliário urbano.

Já os arquitetos e designers Luciana Pitombo e Fe-
lipe Stracci, do escritório Plantar Ideias, uniram con-
templação e sustentabilidade em uma varanda auto-
ral. Painéis de energia solar, mobiliário sustentável e 
materiais que captam o gás carbônico da atmosfera 
foram alguns diferenciais do espaço chamado de Va-
randAR. A varanda ao ar livre tinha espécies nativas, 
como bromélias, bambus e alguns tipos de xerófilas, 
e as placas solares estavam acima do mobiliário ur-
bano. Uma poltrona com uma extensa placa solar 
garantia, além de uma sombrinha para o visitante, 
carregamento de celular.
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Quais países investiram mais em energia 
solar fotovoltaica em 2018?

Quais países lideram o mundo em 
potência acumulada?

Fonte: Snapshot of Global PV 
Markets, IEA PVPS, 2019

O brasil instalou 1,2 GW em 2018, totalizando 2,4 GW de capacidade instalada acumulada.
o mercado fotovoLtaico no mundo
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Como funciona a geração de energia solar
A luz do sol é captada pelos painéis fotovoltaicos, que fazem 

a transformação para energia elétrica. Isso acontece porque os 
elétrons se movimentam com a incidência de luz solar, gerando 
eletricidade. Assim, toda essa energia é utilizada por sua casa. 
O excedente da produção é injetado na rede elétrica, através do 
relógio bidirensional, resultando em créditos.

evento vai discutir energia solar
Entre 27 e 29 de agosto, São Paulo vai sediar a Intersolar 

South America, maior feira e congresso da América Latina 
voltado ao setor de energia solar. O evento vai discutir tendên-
cias, realizar negócios e trocar conhecimentos sobre o desen-
volvimento de geração e produção fotovoltaicas e tecnologias 
termossolares. 



casa e construção

A reforma ou a construção está ca-
minhando bem e agora vem a escolha 
do piso e do revestimento. Uma decisão 
cheia de opções que geram dúvidas co-
muns: existem peças que podem ser usa-
das na casa toda? Na hora de escolher, o 
que levar em conta? “O local onde será 
instalado, principalmente”, responde 
Gisely Oliveira, diretora da Stacatto Re-
vestimentos. Sim, é preciso pensar, so-
bretudo, na questão técnica, como resis-
tência mecânica, durabilidade, absorção 
de água e se é escorregadio e resistente a 
manchas, entre outros aspectos.

Claro que a estética também conta, 
e muito. O desenvolvimento de novas 
tecnologias de acabamentos e materiais 
vem colaborando para uma gama de pos-
sibilidades: revestimentos conseguem 
imitar até mármore, enquanto o pro-
duto amadeirado lembra a textura da 
madeira. Com estampas cada vez mais 
modernas e ousadas, estas peças estão 
invadindo os diversos cômodos da casa, 
e até móveis.

“Estão sendo amplamente utilizados, 
até mesmo, em móveis, bancadas antes 
apenas confeccionadas em mármore 
ou granito e fachadas. Esse uso prático 
e duradouro deve perdurar por muito 
tempo. Novos produtos para fachada em 
porcelanato passarão a dividir espaço 
com os cimentícios”, completa Gisely. 

Mas e se depois de um tempo enjoar? 
“Enjoar, ou não, depende do projeto. O 
cliente deve expor para o profissional 
qual seu estilo de vida, sua paleta de 
cores favorita, sua expectativa e uso 
imaginado para cada ambiente. A con-
tratação de um profissional cujo estilo 
agrade ao cliente já facilita muito esse 
processo”, ensina a profissional.

As opções são tantas que difícil mes-
mo é escolher. A Cerâmica Portinari, 
por exemplo, esteve presente em 11 am-
bientes da Casacor São Paulo, apresen-
tando toda criatividade, versatilidade e 
praticidade, ao aplicar o porcelanato de 
várias formas. Que isso possa servir de 
inspiração, para quem ainda está em dú-
vida quanto ao acabamento a escolher.

Várias formas
Inspire-se nas diversas opções de pisos e revestimentos para embelezar sua casa!

Baseada nas premissas de uma geração que busca por uma vida mais desprendida, 
altruísta e humanizada, a Très Arquitetura se inspirou nas linhas do pavilhão de Mies van 
der Rohe, em Barcelona, e criou um espaço em formato de caixa de vidro, que engloba 
living, sala de jantar com uma pequena cozinha, terraço e uma suíte máster. É um projeto 
vanguardista e minimalista, que privilegia o conforto e valoriza o espaço de circulação e 
respiro. A coleção Portinari utilizada no ambiente foi o Battuto, composto por uma mistura 
de pedras e cimento inspirada em um revestimento típico na Itália, ideal para quem deseja 
criar ambientes diferenciados com resgate moderno de uma tradição secular.

Candido Portinari foi o artista 
plástico brasileiro que mais 
ilustrou a brasilidade. Para a 
coleção Bailarinas de Portinari, 
foi buscada a semelhança entre 
as obras de Candido para que as 
peças pudessem retratar o 
sentimento do artista. Foi 
justamente esta coleção 
utilizada pela Weiss Arquitetura  
para a criaçãode um projeto 
multifuncional, guiado pelo 
conceito “Planeta Casa” e 
inspirado nos rios brasileiros e 
sua folclórica protetora Iara.
O espaço oferece uma atmosfera 
calorosa de boas-vindas para o 
visitante, ao mesmo tempo em 
que serve para dar uma parada e 
recarregar as energias, com 
muito aconchego e requinte. 

canal circuito 

Veja todos os ambientes da Casa Cor SP 2019 em que a 
Portinari esteve presente revistacircuito.com/arquivos/49473
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embeleze sua casa
É importante vivermos num espaço onde nos sintamos confortáveis e que também nos seduza em termos estéticos. Tal como 
a filosofia do feng shui – se nos rodeamos por coisas que não nos representam, perdemos energia vital. Com uma pequena 
mudança aqui e outra ali, consegue-se criar um ambiente à medida. Veja algumas novidades em móveis, apresentadas pela 
Jacauna, que podem ajudar a dar um up no seu lar!

Buffet em madeira de lei Tauari, 
imunizada, seca em estufa e MDF. Nos 
pés, aço carbono com pintura epóxi pó. 

Cristaleira em 
madeira de lei 
Tauari, imunizada, 
seca em estufa e 
MDF. Com espelho 
bizotado ao 
fundo, disponível 
em três opções 
de cores (prata, 
bronze ou cinza), 
e iluminação 
de LED.

Daniela Ferro nasceu em São 
Paulo e adotou Curitiba aos 
12 anos. Formou-se em design 
de produto pela Universidade 
Federal do Paraná, em 1997, e 
desde então tem-se dedicado 
ao design de móveis. Assina 
uma coleção exclusiva 
para a Jacauna, que inclui 
poltronas, sofás e mesas. 
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Guia Casa e  
Construção

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

u Projetos de interiores para casas  
e apartamentos

u Projetos de arquitetura e aprovação  
nas prefeituras competentes com  
a administração da obra

u Projetos e consultoria para condomínios, 
áreas comuns e aprovação regional

u Projetos de clínicas, lojas, escritórios  
e estabelecimentos comerciais em geral

u Regularização de residências junto  
à Prefeitura competente e Habite-se

 (11) 96607-3392
larissaarqabreu@outlook.com / @larissaabreuarquiteturaoficial

ESTR. VELHA DE ITAPEVI Nº 671-PQ NOVA JANDIRA –JANDIRA SP
(11) 4321-9831 – e-mail: arquitetura@studionascimento.com.br

www.studionascimento.com.br

Projetos Gerais
Acompanhamentos

Construção e Reformas
Gerenciamento de obra

Legalização e Regularização

(11) 96348-3371 | 94975-5614

Studio

www.maxpiscinas.com.br - Estrada Municipal Fernando Nobre, 1430
4618-3701 / 4618-3956 / 97425-6947

OrçamentO sem 
cOmprOmissO

Construtora de piscinas de 
concreto armado e vinil com 

47 anos de história.  
Conta com uma linha completa  
de produtos para manutenção  

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

www.dgarquiteturaeconstrucao.com.br

(11) 9 8232-5045 
(11) 4189-5674

Av. São Camilo, 1008
Granja Viana
Cep 06709-150 



TRANSFORMANDO COM ESTILO

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

◆  Tampos para cozinhas, banheiros 
e Áreas de serviços em geral.

◆  Revestimento de Escadas
◆  Divisórias e Testeiras
◆  Soleiras
◆  Pisos e Paredes
◆  Cortes, acabamentos e 

tampos em Porcelanatos
◆  Impermeabilização

MÁRMORES

GRANITOS 

SILESTONE

LIMESTONE

DEKTON

QUARTZITO

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

TEL: (11) 9 9914-1673   
 www.danielszegoarq.com.br

Av. São Camilo, 1025 Conj. J01, Granja Viana

Projeto, interiores e obra
Rua dos Manacás, 352 - Jd. da Glória

(Alt. do km 24,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo).
 (11) 4702-7220 / 4702-7190    11 99237-9681

rudnickcotia@fluenceplanejados.com.br
www.fluenceplanejados.com.br - www.rudnickprojetados.com.br
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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

CONHEÇA NOSSAS 
ESPECIALIDADES

Agende sua coleta domiciliar ou presencial. Consulte área de abrangência e condições.
11 4621-8032          11 94780-3558

❍ Neurocirurgia de coluna
❍ Neurocirurgia de crânio
❍ Neurocirurgia de escoliose
❍ Fisioterapia
❍ Exames laboratorias 

com coleta domiciliar
❍ Eletrocardiograma
❍ Exame de bioimpedância
❍ Ortopedia

❍ Dermatologia clínica e estéti ca
❍ Clínica Geral
❍ Geriatria
❍ Psicologia
❍ Ginecologia
❍ Drenagem linfáti ca pós-cirurgias
❍ Metabologia: Hipertrofi a 

e Emagrecimento
❍ TRANSPORTE 

GRATUITO DE PACIENTES

GRAN PRIME MEDICAL CENTER

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

endocrinologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

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

Tel.: (11) 9 7545-5322   •   simonee.fi sioterapeuta@gmail.com
Rua General Fernando V. C. Albuquerque, 80 - Sala 416 B

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

FISIOTERAPIA • ACUPUNTURA • DRENAGEM LINFÁTICA
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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

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

4617 4610    9 6618 2626

CR
OS

P E
sta

b.:
 10

36
7

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

ROCCO ODONTOLOGIA
Dra. Nurimar Marconi Rocco

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

Dr. Roberto Serra CROSP 16790

Especialista em implante e periodontia

Dr. Antonio Miziara CROSP 33725

Especialista em Endodontia

Equipe:

CROSP 65402

Professores da Fundecto – USP

Especialista em ortodontia e implantes

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

ROCCO ODONTOLOGIA

Rua Adib Auada, 35 - sala 102, bloco B  -  Edifício Prime Offi ce
Tels.: 

Silvia Regina  Psicóloga cRP 06/143063

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

 (11) 99760-9994

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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estética farmácia / produtos naturais

    Cápsulas        Cremes          Chás          Florais      Homeopatia

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

(11) 4612-1838       9.7304-0201

Farmácia de manipulação

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
 • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       99111.1261 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

Trabalhamos com as principais 
novidades do mercado farmacêutico.
Não perca tempo indo até São Paulo, 
consulte-nos!  Entrega em domicílio

psicopedagogia

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 

Dra Lúcia Conceição Martins da Costa - dermatologia
Adriana Silveira - esteticista.
Massagem relaxante, drenagem e limpeza de pele.
Botox, preenchimento acido hialoronico,scultra, rádies, peeling.
Laser CO2, e luz pulsada (xeo).

R. dos Manacás 318 - Jd. da Glória - 4702-8003

CRM 78076sp

Dermato2.indd   1 2/20/18   9:23 AMoftalmologia

fonoaudiologia

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

      @euarteefamilia    (11) 9 9611 9796

Carlos Habe
ArteterApiA - Análise de interAções fAmiliAres

Ana Mariano  (CREA - SP 5062111539    -   CRT 51260)

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

Open Mall The Square  – Bloco F  – Sala 314

   94236-6671

Terapias Complementares e Integrativas

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

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”

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

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

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

Técnicas complementares: 
cromoterapia, florais, auriculoterapia e Cristais.
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vacinas

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  

imobiliária

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.

VENTURA 
Negócios Imobiliários

www.venturaconsultoria.com
2898 9804   •  982789804

Open Mall The Square - Bloco C - Sala 207  |  Rodovia  Raposo Tavares, Km 22

LOCAÇÃO ✦ ADMINISTRAÇÃO ✦ COMPRA E VENDA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
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cursos

educação

Compromisso com Qualidade e Praticidade!

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

gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

serviços

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

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

FAZEMOS ENTREGAS 
COM MOTOBOY 

E CARRO 
UTILITÁRIO

◆ Trabalhamos com um 
sistema totalmente online 
com rastreio de condutores 
e protocolo digital 

◆  Relatório com detalhamento 
na fatura onde o cliente 
pode consultar de qualquer 
lugar os serviços 

4612-4274 / 2690-3611       99385-33884612-4274 / 2690-3611       99385-3388

OS MELHORES 
PREÇOS DA 
REGIÃO DE 

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

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

cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços

pet
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

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br9 9975 9273

english  
tutor
Aulas particulares

Francês  
   Todos os níveis     
   Professor naTivo

ProFessor DanIeL

(11) 98213-4107 - 2690-4285

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

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

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

4612-5633        97477-8150     97477-8150

@

AulAs PArticulAres de reforço
ENSINO MéDIO • ENEM • FUVEST • UNICAMP • ITA

aulas.fisica.redacao

fÍsicA
Luis Fernando
Formado pelo ITA, com MBA pela FGV  
e pós-graduação pelo IBMEC e FEA-USP.

(11) 99127-2092

redAçÃo
adriana 
Professora formada pela USP,  
com doutorado em literatura.

 (11) 98573-5140
THE SQUARE , Sala 303, Bloco A. Rod. Raposo Tavares, Km 22

MarceLLo Bacci de MeLo

AdvocAciA
Cível, empresarial, 

trabalhista e tributário.

2690-4438
98114-9944

Rua José Felix de Oliveira, 1270 Sala 101

Seu evento maiS  
bonito, Saudável e único

Orçamentos e pedidos
Bruna (11) 94531 0740



Conversando seriamente!
saLvador feLis

Seja luz! Sem filtros...
katia naMura

Cada momento de vida é de gratidão! 
MicheL weder

A aliança de Deus confirmada a cada chuva. 
Márcia MigueL cone

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

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

Seu ponto de vista  
sobre a região!



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

ATACADO

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

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



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

FAÇA 
DE VERDADE.
FAÇA 
CULTURA INGLESA.

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

culturainglesasp.com.br

SEM TAXA DE MATRÍCULA.

“AGORA EU APRENDO INGLÊS  
COM OS MELHORES PROFESSORES.”
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