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Bucólica 
região
Em franco crescimento,  
mas mantendo sua essência

  Por Aqui

Moradores criam 
movimento SOS 
Raposo Tavares

  Memórias
Antes e depois  
de histórias que  
o tempo conta

  Giro
Voo mostra as 
novidades da região 
e o Plano  
de Mobilidade
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Em crescimento
Já dizia o ditado que, depois da tempestade, vem a bonança. Esta máxima 
parece se aplicar ao mercado imobiliário. Bons ventos sopram para o setor, 
que vem registrando números favoráveis, o que dá maior segurança para 
quem quer investir em imóveis.
Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam 
avanço de 9,7% nas vendas e de 4% nos lançamentos residenciais. A esti-
mativa é que os lançamentos e as vendas de imóveis residenciais cresçam 
ainda mais, entre 10% e 15% até o fim do ano, sendo as moradias de médio 
e alto padrão as principais responsáveis por esse crescimento.
Endossam o cenário de aquecimento do mercado imobiliário a recente cria-
ção de linha de financiamento imobiliário com saldo corrigido pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além da redução de até 
1 ponto percentual nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários 
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Em nossa região, após um período de instabilidade econômica e estagnação, 
o mercado imobiliário voltou a aquecer e novos empreendimentos estão 
sendo lançados. Conversamos com empreendedores que revelaram suas 
expectativas, falam, com otimismo, do futuro e ressaltam que o mercado 
imobiliário é fortalecido tanto pela confiança do consumidor, como pela 
busca de melhor qualidade de vida. 
Nesta tradicional edição, que foca o desenvolvimento da região, buscamos 
sempre traçar um raio-X em termos de crescimento e, obviamente, estrutu-
ra. Sobrevoamos algumas áreas com drone para observar movimentações 
de terra, construções em andamento, áreas verdes, adensamento e outras 
capturas interessantes. Neste ano, aproveitamos para observar do alto os 
trechos que constam do Plano de Mobilidade Urbana da Raposo Tavares. 
O resultado pode ser conferido nas próximas páginas.
Novas oportunidades estão surgindo e, para fazer bons negócios, basta 
ficar de olho.
Boa leitura e até a próxima!

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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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
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19 anos





facebook 
circuito 
facebook.

com/revis-
tacircuito/

f

whatsapp
circuito
(11)9 9500 

6086

w

e-MaiL 
circuito 

revista-
circuito@
revistacir-
cuito.com

CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

 #suavoznacircuito 

FAltA de inFrAestruturA

do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais
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Somos moradores do bairro Granja Carneiro Viana, Caiapiá e en-
torno. Além de diversos problemas com segurança, embora am-
parados pela Vizinhança Solidária, estamos cansados de pagar 
impostos e não ter acesso a recursos básicos como a rede de abas-
tecimento de água em nossa região. Já são anos lutando com a pre-
feitura e Sabesp para o fornecimento de algo básico. São fortunas 
em caminhões-pipas particulares (porque para conseguir o cami-
nhão da prefeitura, é preciso passar por um processo exaustivo 
de espera e cheio de protocolos demorados). Muitos moradores 
têm poços, mas não há controle nenhum se os mesmos não infil-
tram em fossas e se geram alguma contaminação. A rede de abas-
tecimento chega apenas até o encontro da rua Carlos Antonio Car-
los Pereira de Castro com a estrada Manoel Lages do Chão (foto), 
sendo que toda a região da rotatória para cima não é contemplada 
com a rede de abastecimento. As desculpas em anos são jogadas da 
prefeitura para a Sabesp e vice-versa.
Moradores da região

CirCuito A situação já foi alvo de Inquérito Civil (14.0245.0000816/2001-
0 – 2ªPJ) do Ministério Público. E, em resposta à apuração de ausência 
de prestação de serviço público de fornecimento de água, coleta e tra-
tamento de esgoto, no Granja Carneiro Vianna, a Sabesp informou, ain-
da em 2016, que “antes de qualquer providência por parte da Sabesp é 
necessário que os moradores compareçam à Agência de Atendimento 
e solicitem um estudo de viabilidade técnica para atendimento do seu 
imóvel (prolongamento da rede de esgoto). Ocasião em que a Sabesp efe-
tuará o levantamento dos custos adicionais a cargo do cliente. [...], após a 
quitação do respectivo documento pelo cliente a Companhia programará 
a execução das obras”. O abastecimento via caminhão-pipa é um serviço 
paliativo, oferecido pela prefeitura, para que os moradores tenham água 
em suas casas até que a Sabesp faça os investimentos necessários na-
quela região. 

Olha a pamOnha!
Venho solicitar auxílio quanto ao uso 
indevido e excessivo de propaganda vo-
lante nas ruas Poker, Estrada Municipal e 
adjacências, por vendedores de gás, ovos, 
churros, pizzas, produtos de limpeza etc., 
sem nenhum controle sanitário. Tais pro-
pagandas são veiculadas com volume ex-
cessivo todos os dias, inclusive domingos 
e feriados, das 8h às 22h. Sabemos que a 
Lei 1.876, de 7 de abril de 2015 (Vide De-
creto 8.045/15), que dispõe sobre a prote-
ção contra a poluição sonora, controle de 
sonorização nociva ou perigosa em áreas 
públicas, particulares e estabelecimentos 
comerciais, disciplina a pirotecnia e dá 
outras providências da Câmara Munici-
pal de Cotia é bem clara no que se refere 
a reclamação. No entanto, formulei recla-
mação na Ouvidoria da Prefeitura de Co-
tia e nem sequer recebi retorno.
WiLbett oLiveira

CirCuito A carta do leitor foi encaminhada 
para ciência da Prefeitura do município de 
Cotia e, se aplicável a esta situação, tomar 
as providências cabíveis.

FurtO recOrrente
O Centro Educacional Felix Alves Folha 
foi furtado em junho, pela quarta vez 
desde novembro do ano passado. Infe-
lizmente, isso é recorrente não apenas 
nessa escola. Creio que é urgente o retor-
no dos vigias que coibiam esses furtos, 
bem como aumento do policiamento nas 
regiões mais carentes. Penso que o custo 
de reparos, envio de policiais, perícia, 
investigação em inquéritos e reposição 
dos itens furtados onerem mais os cofres 
públicos do que a manutenção de um vi-
gia por escola.
Pais de aLunos

CirCuito Até o fechamento desta edição, a 
Prefeitura de Cotia não havia se manifestado 
sobre o assunto.



BREVE-LANCAMENTO

Estrutura com água, luz, esgoto, telefonia 
e vias asfaltadas e calçadas.
Portaria com via de acesso exclusiva para parada e 
identifi cação. O Centro Empresarial terá alargamento 
da via de acesso em frente a todo o complexo 
e área reservada para centro de lazer.

ENTREGA DA INFRAESTRUTURA 
EM 18 MESES

Venha conhecer todas as vantagens do
CENTRO EMPRESARIAL FERNANDO NOBRE

INFORMAÇÕESREALIZAÇÃO

(11) 4612-2376
www.epce.com.br
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Localizado na Estrada Fernando Nobre, 20.000, 
fácil acesso à Rodovia Raposo Tavares 
e a Rodovia Castello Branco.

PAGAMENTO FACILITADO 
EM ATÉ 72 PARCELAS

LOTES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS A PARTIR DE 500 M², 
COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM COTIA.

Completa infraestrutura para instalação de empresas 
que procuram segurança e fácil acesso ao interior de São Paulo.
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Após emAgrecer 40 quilos em apenas seis meses, o são-roquense Matheus Nunes de Oliveira, 
com 21 anos, percorreu a costa do Brasil até Buenos Aires com uma bicicleta para incentivar as 
pessoas a uma melhor qualidade de vida. E aos 23 anos, ele percorreu o Brasil e 17 países para 
realizar o sonho de motivar as pessoas que encontrassem em seu caminho. Durante 728 dias, 
ele visitou tribos indígenas, experimentou pratos exóticos, conviveu com pessoas de diferentes 
classes sociais e culturais, ouvindo delas as histórias mais incríveis. Nesta entrevista, ele relata 
momentos de felicidade, paixão, angústia, medo e, principalmente, superação.

canal ciRcuito  revistacircuito.com/arquivos/51233

Cuidados com  
a coluna não tiram férias
As férias estão chegando, momento para 
relaxar e reabastecer as energias. No entanto, 
esse período tanto pode ser ótimo, quanto 
desagradável, caso você não preste atenção 
em uma coisa: na postura. Dores de coluna 
durante longos trajetos de viagem são mais 
comuns do que se imagina e podem ser 
facilmente evitadas com medidas simples.  
O fisioterapeuta Luis Ricardo Gandolfi, 
responsável pelo 
ITC Vertebral 
Granja Viana e 
idealizador da Spina 
Saúde, dá dicas para 
a saúde da coluna.

canal ciRcuito 
www.revistacircuito.
com/arquivos/51235

Arte em projetos 
sociais
As ruas como galerias, 
os muros como telas 
e o sentimento como 
essência do trabalho. 
É desta forma que o 
coletivo de grafiteiros 
“Só Para Loucos Crew”, 
ou simplesmente S.P.L, 
vem criando sua identidade 
em Cotia, Carapicuíba e ao 
redor de São Paulo. O grupo 
começou em 2014, mas a formação foi 
se alterando com o tempo. Algumas pessoas saíram, 
outras entraram e foi em 2018 que o coletivo se consolidou. O SPL, desde 
então, criou um pensamento mais direcionado a projetos, sejam eles sociais 
ou culturais, procurando envolver outros grupos e proporcionar vivências 
com a arte do grafite. Circuito entrevistou três, dos sete integrantes 

da Crew. canal ciRcuito www.revistacircuito.com/arquivos/50836

Agradeço a 
publicação da 
denúncia. Somente 
após a intervenção 
da revista Circuito, o 
problema com lixo/
entulho na passarela 
foi resolvido 
pela prefeitura. 
Já agradeci 
pessoalmente a 
Administração da 
Granja Viana.
pauLo pereira

Linda entrevista com 
Wilson Rocha da 
Câmara Municipal 
de Cotia! Justa 
homenagem e 
reconhecimento. 
héLcio barbosa

Parabéns, revista 
Circuito!
Maria Lúcia leal faRah

 #circuitoonlinE 

pelA AmériCA

li nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado



CirCuito 
pArCeriA
Parceiros 

da Circuito

GRANJA VIANAALPHAVILLE BUTANTÃ OSASCO V.S FRANCISCO
Av. São Camilo, 2500

2823-6300

Al. Amazonas, 868
2858-3450

Av. Francisco Morato, 5000
2148-9350

Rua Euclides da Cunha, 377
3133-5400

R. Benedito S. Fernandes, 420
3689-5470

cursinho.

Vem aí o instagram �cursinho.anglo, o mais requisitado entre os 
vestibulandos! Os alunos aprendem as estratégias certas para 
conquistar a �universidade dos sonhos. Exploram vídeos de dicas e 
correções das principais provas, infográficos e muito mais!

�usp?  �unicamp? �unesp? �unifesp? �fgv? �insper?

Conquiste o seu       !� Segue lá: �cursinho.anglo

Ative sua câmera e conheça a
nova sala virtual do Anglo: 

Pré-vestibular
EXTENSIVO anglo

CONCURSO DE BOLSA

INSCRIÇÕES GRATUITAS:
estudenoanglo.com.br

Com o crescimento do esporte e o sucesso das 
outras unidades, decidimos montar a Riplay 

Sports aqui na Granja Viana e escolhemos 
a revista Circuito para nos ajudar com a 

divulgação. Foi uma escolha assertiva, pois 
menos de um mês após o anúncio neste 

conceituado veículo, conquistamos dez novos 
clientes. Que esta parceria só cresça!

Leandro Lopes Moreira,
sócio-proprietário da Riplay Sports Granja Viana

Idade: 35 anos

Profissão:engenheiro civil

Relação com região: sua 
irmã é moradora do bairro

muito além do papEl 9



Mesmo se você não é um profissional de TI, você 
provavelmente já lida com algum tipo de automação ou 
inteligência artificial no seu dia a dia. Não acreditamos na 
substituição do trabalho por sistemas automatizados, e sim na 
convivência dessas duas frentes, o que exige dos profissionais 
equilíbrio entre hard skills (habilidades técnicas) e soft skills 
(habilidades comportamentais) para aproveitar o melhor que 
a tecnologia pode oferecer:

Adaptabilidade e criatividade
Com o mercado em constante e rápida renovação, não dá mais 
para apostar em processos engessados e ultrapassados, e sim 
deixar de lado a resistência, se movimentar, aprender coisas 
novas e conectar-se com pessoas de outras áreas. 

Curiosidade e paixão pelo digital 
Saber mais sobre o mundo digital é interessante não só para 
quem é de tecnologia, mas justamente para quem não é e quer 
saber como desenvolver soluções criativas, integradas, rápidas 
e seguras. 

Conhecimentos em análise de dados
A evolução do big data transformou a maneira como as 
organizações coletam, usam e armazenam dados. Saber 
interpretar dados digitais e transformá-los em soluções 
integradas, criativas e rápidas é uma competência 
fundamental para se destacar em qualquer área. 

Visão global e networking
Nutrir bons relacionamentos (on e offline) e ter a habilidade de 
interagir com outras culturas é fundamental para desenvolver 
uma visão global e ampliar seus horizontes. Por conta disso, 
a fluência em outros idiomas como inglês ou espanhol é um 
grande diferencial, até mesmo para ter acesso à quantidade de 
informação e conhecimento disponível em outras línguas. 

Dicas da
Cruzando Histórias

Voltamos com tudo ao “Papo com Recrutador”, neste mês 
com Cibele Giarrante, diretora sênior de recursos humanos na 
CenturyLink. Formada em economia, especialista em plane-
jamento estratégico e máster em gestão de negócios, Cibele 
está há oito anos como colaboradora da CenturyLink, empre-
sa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, 
conectividade na nuvem e segurança para clientes ao redor 
do mundo. 

Muito se fala sobre os “robôs tomarem o lugar dos 
humanos no trabalho”. Você trabalha numa empresa 
de tecnologia, qual o ponto positivo por trás dessa 
afirmação?
Muitos processos vêm sendo automatizados há décadas. Hoje 
todos os setores da economia contam com algum tipo de au-
tomação e inteligência artificial; o próprio comportamento 
do consumidor também requer mais velocidade, precisão, 
rastreamento e automatização.
Particularmente, não acredito na substituição do trabalho 
humano, mas sim que as novas modalidades de trabalho re-
querem mais conhecimentos técnicos, domínio de idiomas, 
visão global e principalmente competências comportamen-
tais como capacidade de adaptação, senso crítico, inteligên-
cia emocional, empatia etc.

Qual o caminho para quem quer migrar para  
a área de tecnologia?
Acho que o primeiro passo para quem quer trabalhar com 
tecnologia é estar antenado às novidades. Estas informações 
nem sempre estão disponíveis facilmente, então os profissio-
nais que se destacam são aqueles que conseguem ler cená-
rios, se antecipar e se preparar para o que está surgindo. 

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!

Symrise AG

Estágio em marketing
Cotia

Gelita 

Supervisor de 
manutenção
Cotia

Vigor

Assistente 
administrativo
Embu

Netflix

Nerd - Employee 
Technology
Barueri

Droga Raia

Farmacêutico
Cotia

Grupo Flytour

Consultor de 
viagens bilíngue 
Barueri

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

Neide Ferreira 
Busca recolocação em 
administrativo ou contábil. 

Jane Prieto 
Busca recolocação em 
vendas internas e externas.

“Gosto de trabalhar com pessoas, 
estar em equipe. Tenho o sonho 
de cursar hotelaria ou turismo e 
estou na luta para realizá-lo.”

“Faz sete anos que atuo como 
empreendedora em um comércio, 
porém quero mesmo é fazer parte de 
uma grande empresa, vestir a camisa, 
colocar um crachá em meu pescoço.”



poR aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Mundo dos Pesquisadores
A cidade de Itapevi será a primeira do Brasil a receber 
o projeto Mundo de Pesquisadores, uma iniciativa de 
educação internacional criada pela empresa alemã 
Henkel para incentivar crianças a explorar o mundo 
das ciências e tornar as pesquisas divertidas. A ação irá 
atender cerca de 3.500 alunos do 4º ano de 40 escolas da 
rede municipal de ensino. Ao todo, serão ministradas 126 
aulas, uma para cada turma, até o final deste ano letivo.

O mais tradicional estabelecimento 
do centrinho da Granja Viana está de 
volta. Fechado desde julho de 2019, o 
Serrano Supermercados passou por uma 
completa reforma em suas instalações 
e contará com equipamentos de última 
geração que economizam energia e 
diminuem o uso de gases de refrigeração, 
além de uma aparência moderna e uma 
reestruturação repleta de novidades. 
A reinauguração está prevista para 
a segunda quinzena deste mês.

Aeroporto  
em São Roque
a Jhsf, gRupo Responsável pela 
construção do Aeroporto Executivo 
Catarina, confirmou que o aeroporto 
será inaugurado ainda neste ano. 
Idealizado pelo empresário José Au-
riemo Neto em 2008, com a notícia de 
que o Brasil sediaria a Copa do Mundo 
em 2014, o aeroporto começou a ser 
construído em 2013 e a obra sofreu 
diversos contratempos. Agora, a 
construção está quase concluída. O 
aeroporto fica às margens do km 60 
da rodovia Presidente Castello Bran-
co, ocupa uma área de 2 milhões de 
metros quadrados e será direcionado 
para a aviação executiva.

Serrano de volta





acontEcE por aqui 14

números (alarmantes)  
da rodovia mais 
congestionada do Brasil
Pelo trecho urbano, 
circulam mais de 
2,3 milhões de habitantes.
Fluxo de 220 mil veículos 
por dia, do km 45 até a 
marginal Pinheiros.

logomarca
Criada pelo diretor de arte 
da Ace Mais Propaganda, 
Borges, a logomarca do 
movimento remete à obra 
do pintor norueguês 
Edvard Munch: O Grito, 
em que uma figura 
andrógina expressa toda a 
sua angústia e desespero.

sos rAposo
Moradores e trabalhadores da 
região pedem atenção do poder 
público à rodovia Raposo Tavares e 
criaram o movimento SOS Raposo 
– Uma rodovia em colapso. “Depois 
de mais de 20 anos sem quase ne-
nhuma melhoria, nem ao menos 
um só viaduto, o estado atual da 
rodovia é de extrema angústia e 
desespero de seus usuários, até um 
semáforo ainda temos”, comenta 
João Lino e Sonia Balesteros, responsáveis pela iniciativa. É um movimento apolítico que esperar 
alcançar 100 mil assinaturas em um abaixo-assinado e, com isso, sensibilizar o governo a criar 
soluções para esse grave problema. Um encontro com o governador João Dória está previsto para 
os próximos dias, quando o grupo irá entregar o manifesto “A Raposo Tavares pede socorro”.
“Entendemos que se nada for feito nos pontos mais críticos da já caótica rodovia e com o ad-
vento de diversos empreendimentos que são aprovados sem melhorias na mobilidade, teremos 
enormes e irremediáveis custos tanto de logística, quanto individuais da população, seja no 
âmbito de saúde e bem-estar, seja econômico-financeiro. E o maior prejuízo, com toda certeza, é 
do trabalhador que perde diariamente até seis horas no trânsito e chega exaurido ao trabalho, 
com transporte urbano medíocre”, justificam.

custo diário
Diariamente, a partir das 6h da manhã, ao sair pelo viaduto do km 22, o motorista leva cerca de 
duas horas para chegar à capital paulista. Com velocidade média de 6 km por hora na hora do 
rush, o consumo de gasolina chega a 3 litros para cada 12 km rodados. Isso sem contar outros 
gastos do veículo e agravamento de problemas de saúde, passível em qualquer motorista que 
fique dentro do carro por quase seis horas por dia, ou mais de 2 mil horas por ano no trânsito.

canal circuito 
Estivemos no local para conferir: houve melhora, ou não,  
no tráfego? Veja o vídeo revistacircuito.com/arquivos/51079

canal circuito 
Acompanhe o andamento do movimento revistacircuito.com/arquivos/51238

cruzamEnto indiano
Depois de um estudo realizado pela Secretaria de Transportes e 
Trânsito, a Prefeitura de Cotia deu início à implantação de uma 
rotatória no cruzamento da avenida São Camilo com a rua José 
Felix de Oliveira. Nas redes sociais, a polêmica tomou conta. 
“Quantos ‘inteligentes’ foram necessários para colocar essa 
rotatória? Onde eles moram e quantas vezes por dia passam por 
lá?”, questionou uma moradora. Enquanto uns diziam que a falta foi 
de “cálculo” e “bom senso”, houve quem defendeu: “achei a ideia 
boa, qual seria outra opção? Manter do jeito que estava era acidente 
na certa, eu, aliás, já presenciei… semáforo é um caos total! Achei 
essa alternativa muito boa”. De acordo com a Settrans, o tráfego 
apresentou-se mais organizado com a rotatória no encontro das 
duas vias. “O dispositivo se mostrou viável na organização do 
fluxo. O local está todo sinalizado. É comum alguma resistência por 
parte de alguns motoristas, mas precisávamos tomar uma medida 
emergencial para organizar o tráfego de veículos que passam e que 
cruzam as vias”, disse Joaquim Brechó, secretário da Settrans. Esta 
alternativa não será definitiva. Quando da execução do Plano de 
Mobilidade Urbana, a atual rotatória será reformulada, pois está 
prevista a abertura de uma via no local.



BEACH TENNIS

TREINO FUNCIONAL NA AREIA

ESCOLINHA DE FUTEBOL

PERSONAL SOCCER

ESPAÇO PARA EVENTOS

FUTEVÔLEI
LOCAÇÃO QUADRA SOCIETY
VÔLEI

A SUA PRAIA
É AQUI!

VENHA FAZER PARTE DESSE TIME. 
ESPERAMOS SUA VISITA.

Com uma metodologia exclusiva de ensino, a 
Riplay Sports conta com profissionais
qualificados e experientes para possibilitar 
aprendizado nos treinos individuais e
coletivos de futevôlei, treino funcional, 
beach tennis e escola de futebol. 

@RIPLAYSPORTS.GRANJAVIANA

WWW.RIPLAYSPORTS.COM.BR
ESTRADA DA ALDEIDA, 699   COTIA

011 95033 3332

UNIDADE GRANJA VIANA



acontEcE por aqui 1616

Desenvolvimento 
urbano
O município de Cotia ficou em 
37º lugar entre as cidades 
brasileiras no índice 
urbanismo. É o que aponta o 
estudo Ranking Connected, 
desenvolvido pela Urban 
Systems. A posição caiu, no 
entanto, em relação ao ano 
passado, quando o município 
ocupou a 24ª colocação.
Barueri foi um dos destaques, 
ficando em 6º lugar em 
economia, 13º em educação  
e 11º em tecnologia e inovação.  
Já Santana de Parnaíba ficou 
em 2º lugar no quesito 
segurança e 24º em educação. 
Carapicuíba também aparece 
no item segurança, mas em 61º 
lugar.  
Em tecnologia, Osasco ficou 
com a 36º colocação e Cotia com 
a 61ª. O município de Osasco 
também aparece em 80º lugar 
no item economia. Nenhum 
município da região ficou em 
destaque na área da saúde.
O levantamento, que chegou a 
sua quinta edição, apresenta 70 
indicadores, levando em 
consideração questões básicas 
de infraestrutura, como a 
distribuição de água e o 
atendimento urbano de esgoto, 
assim como pontos de 
mobilidade e as leis que regem 
o ordenamento do solo.

De acordo com dados do 
Centro de Vigilância 
Epidemiológica do Estado 
de São Paulo, o município 
de Carapicuíba lidera os 
casos de dengue na 
região. De janeiro a 
agosto deste ano, já foram 
confirmados 1.016 casos, 
mais que o dobro de 
Osasco, que teve 489 e 
ficou em segundo lugar. 
As outras cidades da 
região tiveram, juntas, 
322 casos de dengue 
confirmados no mesmo 
período – Cotia, 67, 
Itapevi, 29, Barueri, 97, 
Jandira, 39, Santana de 
Parnaíba, 87 e Vargem 
Grande, 3. Em 
Carapicuíba, dos 1.016 
casos até agosto, 946 
foram autóctones 
– contraídos na própria 
região – e 70 trazidos de 
fora. Só no mês de abril, 
houve o registro de mais 
da metade dos casos, 
foram 525 ao todo.

1.016 
casos de  

dengue em 
Carapicuíba

Cotia não terá mais Centro 
de Iniciação Esportiva
Orçado em R$ 3,9 milhões, o Centro de Iniciação Esportiva (CIE), 
anunciado em 2017, não será mais construído. De acordo com a 
prefeitura, o governo federal cancelou o convênio da obra. O terreno 
de 7 mil metros quadrados precisaria de uma estrutura “muito 
além” do que o convênio propunha de repasse para desenvolver 
a obra e a adequação “implicaria alto custo para o município”. 
“Foram feitos alguns estudos e os resultados mostraram que o 
melhor seria cancelar o convênio”, justificou.
A notícia deixou muitos moradores indignados. Segundo José 
Ricardo dos Santos, a prefeitura já havia realizado a limpeza, 
terraplanagem e a plantação de grama. No local, também já tinha 
refeitório, escritório e almoxarifado, além da construção de um 
muro de arrimo que cercou tudo em volta do terreno.
O centro esportivo abrigaria um ginásio poliesportivo com arqui-
bancada, academia, banheiros, escritório, pista para atletismo e 
salto em distância, além de espaço para prática de arremesso de 
peso. A prefeitura, em nota, lamentou o cancelamento do convênio, 
porém ressaltou que está investindo “em diversos outros projetos 
voltados para o esporte”.

quatis nas ruas E rEsidências da FazEndinha
Alguns moradores da Fazendinha, na Granja Viana, flagraram 
nos últimos meses grupos com mais de dez quatis circulando 
pelas ruas do bolsão residencial. Os animais são vistos, 
principalmente, pela manhã, segundo as pessoas ouvidas pela 
reportagem. Há pouco mais de um mês, uma cachorra da raça 
doberman foi atacada por eles e ficou bastante ferida. Flávio, 
tutor da cachorra, disse que a única solução, no momento, foi 
instalar uma cerca elétrica para prevenir novos acidentes. “Não 
tem mais o que fazer. Por enquanto, só me resta essa opção para 
não corrermos novos riscos”, disse. Para o biólogo Diógenes 
Oliveira, o desmatamento que vem ocorrendo na região é a 
principal causa para o aparecimento de quatis na cidade. Segundo 
o especialista, os animais que habitam a mata atlântica não 
conseguem se refugiar em outro local e acabam invadindo as 
residências, seja em busca de alimento ou abrigo.

canal circuito 
Veja o que fazer e como agir caso se depare com um 
ou mais quatis revistacircuito.com/arquivos/50889
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chEga dE papEl
Cansado de separar documentos para o contador?  
Conheça a mais nova contabilidade digital da região: 
Contclass. Com um time de profissionais capacitados, 
a empresa presta atendimento personalizado em 
contabilidade, impostos e obrigações acessórias, folha de 
pagamento e RH, planejamento orçamentário e tributário, 
BPO, reprocessamento e muito mais. Acesse o site ou vá 
tomar um cafézinho na nova sede na Rua General Fernando 
Vasconcellos Cavalcanti de Albuquerque, 80 - Conjuntos 415 
A e 416 A, para conhecer todas as soluções oferecidas. 

contclAss
Telefones: 4551-1494 / 4551-1499 / 4551-1508

www.contclass.com.br 

looks para as mais divErsas ocasiõEs 
Handmade by Fatima é uma startup da Granja Viana 
que produz peças de roupas femininas, principalmente 
calças de alfaiataria, de forma artesanal. A coleção de 
calças, diferenciada com certo ar de sofisticação e tom de 
exclusividade, traz modelos superpráticos e funcionais 
criados para valorizar a elegância da mulher que quer 
se vestir bem e marcar presença no trabalho ou em 
eventos especiais. São peças básicas em cores tradicionais 
ou mais arrojadas que combinam com cada tipo de 
mulher: atrevida, conservadora, jovem ou ousada.

HAndmAdebyfAtimA
Rua Adib Auada, 35 – sala 407 B

www.handmadebyfatima.com.br

pesquisAs recentes mostrAm que são ajuizadas 70 novas ações 
por dia no país ou três por hora contra médicos, conforme dados 
do Conselho Nacional de Justiça, isso sem contar as denúncias 
perante os Conselhos Profissionais. O que explica estes números 
alarmantes? “A relação médico-paciente, outrora verticalizada, vem 
se modificando, colocando o paciente de frente com o profissional, 
e não abaixo dele. O compartilhamento de informações na internet 
tem colaborado com isso. Fato é que o paciente não é mais o sujeito 
inerte da relação, mas vem exercendo a cada dia mais sua autonomia, 
participando ativamente das decisões que envolvem sua saúde”, 
responde a advogada Nida Kallas, especialista em direito médico.
Com os planos de saúde, aumentou também o número de atendimentos, 

Número de processos contra médicos aumenta
o que pode ocasionar eventuais perdas na qualidade e impessoali-
dade na escolha de profissionais, fatores também apontados como 
desencadeadores deste cenário. “O maior número de processos não 
se relaciona a erros propriamente ditos, mas com falhas relaciona-
das à documentação do paciente, especialmente no que se refere 
ao consentimento livre e esclarecido e no dever de informação do 
médico. Isso porque a informação ou consentimento genéricos 
não são suficientes”, esclarece o também advogado Marcelo Cruz.
Mas o que pode ser feito? Em primeiro lugar, investir num bom rela-
cionamento médico-paciente. Isso significa focar menos na doença 
e mais no doente, buscando uma interação de mútua confiança, com 
estabelecimento de compromissos e deveres de ambas as partes. É 
fundamental ainda que o profissional saiba lidar adequadamente 
com todas as documentações necessárias a um acompanhamento 
responsável e diligente de seus pacientes. “Claro que cada especia-
lidade médica possui suas especificidades, que demandam rotinas 
diferenciadas. Não existe uma fórmula genérica que seja eficiente 
para todas as especialidades. Por isso, é importante o que chamamos 
de compliance da saúde”, completa Nida. Práticas e rotinas devem 
ser cuidadosamente implantadas, mantidas e devidamente regis-
tradas nas clínicas e nos consultórios. Isso permitirá benefícios 
tanto à saúde do paciente quanto ao profissional e é essencial no 
atual cenário de judicialização da saúde.

serviço 
Kallas & Cruz Advogados - www.kallasecruz.adv.br
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Novo CENtro ADMiNiStrAtivo
Carapicuíba ganhou um novo Centro Administrativo. Em um terreno de 
mais de 6 mil metros quadrados, sendo de 2.500 metros quadrados de área 
construída, o prédio localizado na rua Joaquim das Neves, 211 abriga as se-
cretarias de Administração, Desenvolvimento Urbano, Receita e Rendas, 
Habitação e Fazenda. “Era uma das metas do governo municipal: melhorar 
as condições de trabalho dos servidores”, lembrou o prefeito Marcos Neves, 
“e podemos elencar uma série de secretarias onde se trabalha e se atende o 
munícipe com confortáveis instalações, como Obras, Transporte e Trânsito, 
Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Assuntos Jurí-
dicos e Meio Ambiente”, relacionou.

Abastecimento de água 
‘tranquilo’
Região terá um abastecimento de 
água “tranquilo” até o mês de 
setembro do ano que vem. Segundo 
a Sabesp, isso vai ocorrer porque o 
Sistema Alto Cotia, assim como a 
maioria dos sistemas que atendem a 
Região Metropolitana de São Paulo, 
teve um ano hidrológico (entre 
outubro de 2018 e setembro de 2019) 
muito próximo das médias de chuva 
para o período. Esta condição 
permitiu que o reservatório Pedro 
Beicht, por exemplo, terminasse o 
ciclo seco com uma reserva com 
cerca de 90%. A quantidade é mais 
que o dobro do mesmo período do 
ano passado, quando a reserva de 
água foi de 41%. 

Gentileza urbana
A GP Desenvolvimento Urbano 
inaugurou, na sua central de vendas 
no centro de Vargem Grande Paulista, 
uma parede de gentileza urbana para 
incentivar o convívio, a primeira do 
estado. Na gentileza gera gentileza, 
há bebedouro para pessoas e animais 
de estimação, local para guarda de 
pertences e bicicletário, atendendo ao 
uso da praça pelos esportistas da 
cidade.

esColA pelA pAz em CotiA 
A Escola Municipal João Jayme Juve-
nal Ricci Alves, localizada na Granja 
Viana, foi a primeira escola de Cotia 
a participar do Programa Escolas Pela 
Paz. No decorrer deste ano letivo, foi 
desenvolvido um programa com a 
finalidade de desenvolver nas crian-
ças do Ensino Infantil e Fundamental 
1 as primeiras noções do que é a Cul-
tura de Paz e, com elas, incentivar as 
atitudes para que tenhamos uma 
sociedade cada vez mais amiga, justa 
e responsável, seguindo as diretivas 
da Unesco com os seis preceitos da 
Cultura de Paz desenvolvidos no 
Manifesto 2000.
Toda a montagem da programação 
levou em conta a Programação Neu-
rolinguística (PNL), incorporando 
elementos auditivos, visuais e cines-
tésicos, sendo a base teórica extraída 
da tese (em fase de finalização) de 
pós-doutorado de Oriana Monarca 
White, responsável pela criação e 
aplicação do programa nas salas de 
aula, com a colaboração das profes-
soras e da coordenação. Foram fun-
d a m e n t a i s  n e s t e  p ro c e s s o  o 

acolhimento de pessoas como o di-
retor Osmar Maciel, da vice-diretora 
Maria José M. Cruz, da coordenadora 
Jeane Leitão e da professora Jacilda 
Paraíso, que ajudou na escolha do 
desenho mais adequado para a 
temática.

canal circuito  

A festa de formatura aconteceu 
no 25 de outubro, quando cada 
criança recebeu uma medalha 
com a insígnia “Amigo da Paz” 
revistacircuito.com/arquivos/51240
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matrículas aBErtas
Agora é hora de escolher a escola que acolherá seu filho em 
2020: Via Sapiens. Tecnologia, conhecimentos acadêmicos 
sólidos, sustentabilidade e competências socioemocionais 
são os pilares do trabalho do colégio. Tudo isso com 
uma equipe pedagógica comprometida e o acolhimento 
que só o Via tem. Sistema Anglo de Ensino, plataformas 
digitais como Google for Education e Plurall, Cultura 
Inglesa, Mundo Maker, período integral e mais 14 cursos 
extracurriculares fazem do Via a escola com o melhor custo-
benefício da região. Aproveite o desconto de novembro!

colégio viA sApiens
Rua Beco do Vintém, 24 – Granja Viana II – Cotia/SP

www.viasapiens.com.br/ facebook.com/viasapienscolegio

soluçõEs soB mEdida
Diário, temporário ou mensal? A Mary Help Cotia 
– Centro tem o profissional perfeito, treinado e 
qualificado para sua necessidade! Seja para sua casa ou 
seu escritório, a empresa recém-inaugurada na região 
conta com uma equipe de profissionais selecionados, 
com referências checadas, cadastrados pelas 
habilidades e preferências de função, que irão até sua 
casa ou empresa nas datas agendadas para a realização 
dos trabalhos que necessitar. Ligue 2898-9691 e 
consulte, ou mande um WhatsApp para 9 4502-6799.

mAry Help cotiA centro
The Square Open Mall – Bloco A – Sala 202

www.maryhelp.com.br/unidade/cotia-centro
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

#provocAções
Em uma reformulação da atração, 
o jornalista Marcelo Tas – que foi 
nosso entrevistado de capa em 
abril de 2009 – revisita o formato 
de entrevistas que estreou em 2000 
e se consagrou nas mãos do eterno 
Antônio Abujamra, firmando um 
compromisso com a dúvida e, é 
claro, com a provocação. Agora com 
os pés no mundo atual e vestido com 
toda a tecnologia e interatividade 
inerente a ele, o programa conta com 
quadros inéditos e participação do 
público por meio das redes sociais. 

nA tv
A segunda 
temporada 
de A Vida 
Secreta dos Casais, série 
original da HBO Latin 
Americ, criada e estrelada 
por Bruna Lombardi, 
estreou em outubro e traz 
no elenco Wandi Doratiotto, 
que em agosto de 2013, ao 
lado do filho Danilo, foi 
capa de nossa revista.

internacionalização
O rapper granjeiro Projota lançou o 
single Qué Pasa, em parceria com o cantor 
mexicano Mario Bautista e o icônico 
grupo de hip-hop cubano Orishas. A 
música inclui elementos de reggaeton e 
do rap romântico e teve um clipe gravado 
em Madri e na Cidade do México.

produção
Quem Matou Celso Daniel? A pergunta 
que não quer calar já dura 17 anos, desde 
que o então prefeito de Santo André foi 
assassinado. No início de outubro, foi feita 
uma apresentação, na Expocine, sobre o 
filme que está em pré-produção. Aliás, não 
apenas um filme dramatizado com atores, 
mas também uma série documental. Com 
direção do granjeiro Marcos Jorge.

Chegou Ao mundo
Com nome que em grego 
significa Deus, o pequeno 
Theo Porciuncula Carneiro 
nasceu em 26 de setembro, no 
Hospital Albert Einstein. É 
filho da querida Paula Farias.

Conexão com 
a natureza
A Jeep lançou o 
documentário Inspirado 
Pela Natureza e pretende 
mostrar sua conexão com a 
fauna brasileira aos olhos 
de Lawrence Wahba. A série 
conta com seis episódios e 
o primeiro já estreou em 
algumas salas de cinema, 
no canal Nat Geo e no canal 
do Youtube da Jeep.
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ColunA soCiAl
O que bombou no mês passado

mercado imobiliário
Prestes a completar 35 anos, a GP 
Desenvolvimento Urbano fez a 
inauguração da central de vendas do 
empreendimento Florada Raízes. O 
evento contou com a participação de 
diversos corretores das principais 
imobiliárias da região, palestra sobre 
censo imobiliário e curso prático de 
PNL aplicado à corretagem de 
imóveis. Na foto, o CEO da GP Caio 
Portugal com o publicitário Anderson 
Martin, a empresária Ellen Lys 
Trochmann Portugal e o professor 
doutor Luis Paulo Orelli Bernardi.

dica da amiga
Em uma casa no coração da Granja, aconteceu 
mais uma edição do Dica de Amiga, bazar 
cultural lançado em 2013 e que já congrega 
mais de 100 expositores dos mais diversos 
segmentos. Na foto, as organizadoras Flavia 
Greco e Renata Campos com a turma da 
Escola de Desenvolvimento Artístico (EDA).

carnivoria
Mais de 7 mil pessoas aproveitaram 
todas as atrações do maior festival de 
churrasco do Brasil que aconteceu no 
Granja Open Air, espaço a céu aberto do 
Shopping Granja Vianna. O evento teve a 
presença de Lorenzo Ravioli e Fernando 
Possenti, além das estações 
gastronômicas para todos os gostos, 
cervejas artesanais e shows ao vivo. Na 
foto, Caroline Alves, Mariana Alcaide, 
Alexandre Nóbrega, Thamiris Prado, 
Meliza Santos e Ana Romão.

networking na granja viana
BNI Invictus realizou seu 4º Jantar de 
Negócios, na noite de 24 de outubro, no 
restaurante Felix Bistrot. A iniciativa, 
realizada pelo grupo de empresários da foto, 
propõe impulsionar a microeconomia local, 
de forma que as empresas possam conhecer 
potenciais parceiros, fornecedores e clientes, 
permitindo maior circulação de riquezas na 
Granja Viana e região. 



cultuRal
Circuito

 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

O Circo Zanni vai inaugurar sua sede no km 26 da 
rodovia Raposo Tavares, com apresentações nos 
dias 30 de novembro, 1.º, 7 e 8 de dezembro. O grupo 
circense comemora 15 anos com o mais “novo centro 
cultural de Cotia” e traz estrutura próxima do circo 
clássico com características do circo contemporâ-
neo. O público poderá assistir a números aéreos, 
de acrobacia, de equilíbrio, de palhaçaria, entre 
outros, embalado pela música da banda Zanni, em 
um espetáculo com direção artística de Domingos 
Montagner (in memoriam). 

canal circuito 
Saiba mais  revistacircuito.com/arquivos/51242

CAmping de nAtAl
Pela primeira vez no Brasil e com exclusividade no Raposo Shopping, as 
crianças vão poder conhecer e se divertir no Camping de Natal dos Jovens 
Titãs em Ação, de 2 de novembro a 30 de dezembro. Eles são coloridos, 
divertidos, irreverentes, engraçados, poderosos e, sob a liderança do 
personagem Robin, vão trazer toda essa energia para a data mais esperada 
pelo público infantil, em meio a uma linda decoração natalina tradicional. Já 
no dia 9 de novembro, o Papai Noel chega ao Raposo Shopping, com uma 
recepção especialmente preparada para ele e para as crianças. A partir das 
11h, no piso G1 do estacionamento, haverá uma festa com música, distribuição 
de brindes, algodão-doce e diversão para toda a família. 

Fotografia mobile
Estão abertas as inscrições para a oficina básica de 
Fotografia Mobile – O celular como primeira 
ferramenta de trabalho que acontecerá em 26, 27 e 28 
de novembro, na Biblioteca Batista Cepelos (avenida 
Professor Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia 
– Cotia/SP). Serão 12 horas de aulas práticas com 
muita informação teórica, apresentando os 
princípios da fotografia de celular com o objetivo de 
despertar o olhar fotográfico dos alunos. Gratuito. 
Mais informações pelo telefone 4616-4565

nas livrarias
Brasília, Venezuela, Moçambique, Timor 
Leste, Washington, Londres, México e 
Cabul... Esses são alguns dos lugares que 
a Maria percorreu em sua jornada de 
vida. Escrito pela granjeira Karina 
Manasseh e publicado pela Edite, o livro 
Entre Cabul e a Dança das Borboletas une 
viagens, gastronomia, história e 
aventura para contar o romance 
contemporâneo entre Maria e João.
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Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

VíCios
Marcos sá escreve 

sobre o vício eM  
sMartphones.

você fumA? bebe? JogA Jogos de AzAr e ApostAs? Utiliza drogas, lícitas ou 
ilícitas? Se você respondeu não a todos as perguntas acima, podemos considerar 
que você não tem vícios, ou seja, não é viciado em coisa nenhuma, certo? Ledo 
engano. Você é um viciado, sim, só não descobriu ainda, por negligência ou 
porque não lhe contaram a verdade. Sabe em quê? No smartphone. Segundo 
o pai dos burros, vício vem do latim “vitium”, falha ou defeito, que significa 
um hábito repetitivo que degenera ou prejudica o viciado e aos que com ele 
convivem, ou ainda, dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o 
consumo excessivo de algo ou de uma substância entorpecente. Considerando 
os vícios mais conhecidos, lembro que o cigarro durante anos não foi consi-
derado vício. Era símbolo de status, prazer e ninguém se considerava viciado, 
pois a propaganda nos induzia a pensar nele como algo que fazia parte do 
nosso estilo de vida. Ele estava nos filmes, na TV, na música e até na boca dos 
médicos, sendo o mais viciante dos vícios e não considerado maléfico. Hoje, 
o cigarro é execrado e nos faz pensar como nos deixamos escravizar por algo 
tão nocivo. Voltando à pergunta acima, que você respondeu não, esclareço, 
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você é viciado, sim, pois o brasileiro usa 
o aparelho por dia, em média  3,10 horas, 
tira do bolso o celular 221 vezes, recebe 64 
notificações e faz em média 2600 toques no 
aparelho, segundo a empresa de pesquisas 
Scout Research. O smartphone já vicia 
mais gente e de forma mais intensa do 
que o cigarro. São 4 bilhões de pessoas, 
ou 52% da população mundial de acordo 
com a empresa Ericsson. Vamos sendo 
dominados por esse vício onipresente, sem 
perceber, tal como nas décadas passadas 
com o cigarro, o quão viciante e nocivo 
são esses diabólicos aparelhinhos. O que 
pouca gente sabe é que por trás dos apps, 
e das técnicas da internet, os gigantes da 
tecnologia fazem um esforço consciente 

para nos manipular, usando recursos da 
psicologia, neurologia e até de cassinos, 
o que os torna tão viciantes como caça-ní-
queis, que são os jogos que mais causam 
dependência, viciam quatro vezes mais 
rápido que outros tipos de aposta. Até 
um fenômeno bizarro surgiu e tem nome: 
síndrome da vibração fantasma, em que a 
pessoa sente o aparelho vibrar, sem que o 
celular tenha feito isso. O vício é tão forte 
que oito em cada dez motoristas fazem 
uso do celular enquanto dirigem, embora 
90% deles reconheçam o quanto é perigosa 
essa prática. A síndrome de abstinência do 
celular ou nomofobia já lota os consultórios 
dos terapeutas de plantão. Estamos às voltas 
com uma epidemia da distração que causa 

Estamos às voltas com uma epidemia 
da distração que causa ansiedade, 

depressão e déficit de atenção.

ansiedade, depressão e déficit de atenção. 
As pessoas nas ruas andam mergulhadas 
num universo virtual paralelo, fogem da 
interação com o mundo real e se isolam 
tal como walking deads vivos, mas com 
seus cérebros carcomidos pela tecnologia 
predadora. Quem tem crianças e adoles-
centes para educar, sabe perfeitamente do 
que se trata. Como lidar com essa geração 
futura? Como manter seu filho longe das 
armadilhas e vícios do mundo virtual? Na 
virtude, a dor vem antes do prazer, no vício, 
o prazer vem antes da dor. Smartphones, 
algoritmos, games, internet, Google, fake 
news, Wtzp, apps, joguinhos inocentes, 
Tinders, FB, Instagram, avatares, youtubers, 
influenciadores, atendimentos robotizados, 
links, leeds etc. Tim Bernes-Lee, Steve Jobs 
e Bill Gates, gênios da tecnologia, quando 
nas suas garagens criaram esse mundo 
virtual, devem estar com a mesma sensação 
de Albert Einstein e Robert Oppenheimer 
que, com suas descobertas, acabaram contri-
buindo para a invenção da bomba atômica.
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Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

conhecido coMo toM cox, o 
artista nasceu eM 1990, no sul 
de londres, cidade onde Mora 
e trabalha. É fascinado pelo 
coMportaMento huMano 
coletivo e a expansão rápida 
das cidades

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

thomAs F. s. Cox

tom cox estudou Artes plásticAs na 
Camberwell, UAL e se formou na Northamp-
ton University. Em 2016, fundou a plataforma 
de artes Focus LDN, que produz e organiza 
exposições de arte em Londres e em algumas 
grandes cidades pelo mundo. Em 2018, ficou 
uma temporada no Brasil e trouxe a Focus 
LDN para a cidade de São Paulo. Tom Cox 

pinta cidades usando formas geométricas 
simples e cores eletrizantes. Suas pinturas 
são cuidadosamente construídas e compostas 
para dar a impressão de um olhar momen-
tâneo – um olhar voyeurista para o espaço 
público, visto de uma certa distância. Suas 
paisagens são criadas de forma muito orgâ-
nica e fluida. É como se ele tivesse nascido 
com um pincel na mão. Depois de traçada a 
base de suas obras no local escolhido para 
retratar, ele as termina em seu ateliê. Em 
suas telas, Cox captura a vibração das cidades 
metropolitanas e o fluxo contínuo de carros e 
pessoas. Suas obras são belas homenagens à 
vida urbana. Cox já teve seu trabalho compa-
rado com o de Edward Hopper e L.S. Lowry. 
O próprio artista vê seu estilo como uma 
versão contemporânea do Impressionismo, 

o mesmo de Van Gogh e Monet. O artista é 
fascinado pelo comportamento humano 
coletivo e a expansão rápida das cidades. 
Para ele, este movimento e crescimento de 
populações, combinado com a diversidade de 
culturas que uma metrópole engloba, é uma 
fonte infinita de inspiração para suas obras.

vamos observar
Congregation, 2019
Nanquim indiano e tinta a óleo sobre tela
70 x 100 cm  - Londres, inglaterra

A obra Congregation (Congregação) foi 
criada em 2019, com nanquim indiano e 
tinta a óleo. A tela foi iniciada no local 
retratado, na frente da entrada de uma 
das maiores feiras de artes de Londres, a 
The Other Art Fair, localizada na famosa 
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Brick Lane Road. Tom se inscreveu para 
participar da feira, mas seu trabalho não 
foi aceito, por isso decidiu participar do 
evento de outra maneira: foi até o local e 
pintou a cena na entrada do evento. Na 
minha opinião, uma resposta muito criativa 
e irônica ao mundo da arte. As feiras de arte 
no mundo têm se tornado um fenômeno digno 
de estudo. Em pouco mais de uma década, 
o número de feiras foi multiplicado quase 
sete vezes.  Apesar dos números crescentes, 
o círculo artístico destes eventos sempre é 
o mesmo. Esta modalidade de negócio vem 
sendo questionada e é controversa. Muitas das 
galerias chegam a ter 70% do seu faturamento 
associado às feiras internacionais. Museus 
e instituições e seus patronos aproveitam 
os eventos para fazer aquisições de acervo 
e receber doações para suas coleções. Os 

espectadores e amantes da arte têm a chance 
de ver um panorama muito amplo em uma 
única visita, que permite encontrar obras mo-
dernas e contemporâneas em praticamente 
toda variedade de suporte. Mas o que isso 
implica para os artistas? Há uma mudança 
de paradigma no processo criativo quando 
se deve levar em consideração o ambiente 
acelerado e, às vezes, até pouco receptivo das 

Saiba maiS

Apesar de não ter sido aceito na feira, a carreira de Tom vai de vento em popa. O artista tem 
produzido e exibido seu trabalho sem parar. No fim de novembro, participa da exposição 
“Cultural Diaries”, produzida pela sua Focus London. A exposição apresenta a última série de 
retratos da artista brasileira Milenna Saraiva, as pinturas abstratas, feitas com o próprio corpo, 
do canadense KV Duong, as pinturas pirográficas da australiana Michelle LKC e suas paisagens 
utópicas. O coquetel de abertura acontece no dia 26 de novembro de 2019, na galeria de arte 
Old Brompton Gallery, localizada no bairro de Kensington, em Londres, Reino Unido, das 18h às 
21h. A exposição segue aberta para o público do dia 27 de novembro até o dia 1º de dezembro, 
das 11h às 19h. Para mais informações, acesse www.focusldn.com/exhibitions/cultural-diaries

feiras. De acordo com alguns pesquisadores, 
consciente ou inconscientemente, alguns 
artistas acabam de fato se impactando por 
formatos ou por assuntos que se mostrem 
mais palatáveis em feiras. Na verdade, todos 
os artistas querem participar delas, mas a 
maioria não consegue ou paga (e muito) 
para o fazer. Nesta obra fica clara a intenção 
do artista de não pintar o que está em sua 
frente, mas sim o que ele vê. Os personagens 
criados pelo pintor esperam em uma fila 
para entrar na feira de arte. O artista vira o 
observador, pintando-os de longe. Eles, que 
foram ver arte, acabam virando a arte em si. 
Tom Cox cria uma inversão de papéis em sua 
narrativa e aí está a genialidade desta obra.
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região pelAs  
lentes de um drone

Como em todos os anos, sobrevoamos a região para registrar as mudanças. Desta 
vez, o helicóptero ficou no Campo de Marte e partimos, em terra, para levantar voo a 
bordo de um drone, percorrendo não só os lançamentos imobiliários, mas também os 
trechos do Plano de Mobilidade da Raposo Tavares. Confira!

Inicialmente conhecido como 
parque dos Elefantes, o novo parque 

de diversões de Cotia está  sendo 
construído no km 39 da Raposo 

Tavares. No local, torres do teleférico 
foram instaladas, a estrutura de uma 

montanha-russa já está quase pronta 
e uma grande parede temática está 
sendo construída, na parte externa 

de um galpão já existente. Os trilhos 
que pertenciam a antiga Fábrica 

de Chocolate que operou no Terra 
Encantada também estão lá para, quem 

sabe, um dark ride no Parque de Cotia, 
ainda sem tema revelado. O parque 

está em busca de mais equipamentos, 
porém ainda não foram divulgadas 

quais serão as atrações. O novo 
empreendimento possui uma área de 
350 mil metros quadrados e deve ser 

inaugurado apenas no fim de 2020. 

O Paço Municipal foi inaugurado na década de 
1970 e, como estava com parte da sua estrutura 
comprometida, está passando por uma reforma. A obra 
busca recuperar este prédio que representa parte do 
patrimônio do município de Cotia, com décadas de 
história, no qual passaram os últimos oito prefeitos.

Próximo ao retorno que leva ao centro de Cotia, lá estão elas, 
imponentes, no meio da mata. Quase 20 torres de cinco andares cada 
uma. O projeto desenvolvido pela Direcional Engenharia, segunda 
maior construtora do Brasil, acaba de entrar em sua segunda fase. Ao 
todo, o residencial Conquista Cotia terá três etapas que somam 750 
unidades. Portanto, pelo menos, mais 2 mil pessoas circularão por ali. 
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O tradicional Clube dos Comerciários de Cotia transformou-se 
em um parque aquático. O Thermas da Mata foi inaugurado 
em junho e tem sido badalado. São 200 mil metros quadrados, 
com diversas árvores nativas, nascente e cachoeira. O projeto 
prevê expansões e novidades a cada seis meses, ao longo 
dos próximos três anos. A segunda fase de reestruturação 
está adiantada e deverá ser entregue já no fim deste mês.

A Prefeitura de Cotia deu início à reforma completa do 
Ginásio Municipal de Esportes, um dos cartões-postais do 
município e um dos pontos de referência mais conhecidos da 
cidade. Inaugurado em 1984 na rua Ouro, o local nunca havia 
passado por uma reforma completa como a que começou 
recentemente. Entre as ações, está a troca de todo o telhado.

Entra ano, sai ano e o problema de mobilidade do miolo da Granja Viana continua em pauta. Assuntos como a rotatória no chamado 
cruzamento indiano entre a avenida São Camilo e a rua José Félix de Oliveira, mão única na São Camilo e a utilização de vias 
alternativas estão sendo novamente discutidos. Aliás, a rotatória já foi colocada em prática. Pelo Plano de Mobilidade, além das 
melhorias já iniciadas nas ruas Roma e Zurique, ainda estão previstas a criação de novas vias de acesso na Granja Viana: uma que 
partirá da rotatória da José Félix com São Camilo, ligando à rotatória da José Félix com a Nova Amazonas. Também está prevista 
uma via que fará ligação com a rua Roma, partindo da que será aberta entre a José Felix e a Nova Amazonas. No encontro delas, 
também está prevista uma rotatória. Será ainda aberta uma nova via ligando as ruas Dom Joaquim e José Félix de Oliveira.

O Pequeno Cotolengo que pertence à 
congregação religiosa da Pequena Obra 
da Divina Providência deverá ter uma área 
desapropriada de 22,3 mil metros quadrados 
para a construção de uma via ligando o parque 
São George à avenida José Giorgi. No projeto, 
que busca melhorar a mobilidade da região, 
estão previstos ainda a implantação de uma 
via ligando a estrada do Embu à estrada Velha 
de Cotia e um viaduto na saída da avenida José 
Giorgi ligando o fluxo a uma pista marginal 
que será criada no sentido São Paulo, além 
de intervenções no viaduto do km 26 como 
alargamento e abertura de faixa de acesso.
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Um viaduto deverá 
ser construído no 
km 21,8, do tipo 
‘ferradura’, que vai 
dar acesso tanto 
a uma paralela à 
rodovia quanto a vias 
locais. Além disso, a 
curva do km 21 deve 
receber, em breve, 
mais um lançamento 
imobiliário da Godoi 
Construtora.

Entre os km 21 e 26, está prevista 
a construção de três viadutos. 
Um deles no km 25, ligando a 

avenida Denne, no parque São 
George, à rua Mesopotâmia, que 
dá acesso ao parque Cemucam, 

Jardim da Glória, Engenho, Jardim 
Barbacena, entre outros. 

A Raposo deve ganhar faixas 
extras. Uma entre os km 26 e 25, 

na famigerada subida que provoca 
enormes congestionamentos. 

No sentido interior, uma faixa de 
desaceleração na saída do retorno 
até a entrada do centro comercial 

no km 23,5. No sentido capital, está 
prevista ampliação da marginal 

do km 24 (em frente ao Shopping 
Granja Viana) até o km 21, onde será 

construído um dos três viadutos 
do plano de mobilidade. Com isso, 

será criada uma faixa margeando a 
rodovia por quase 2 quilômetros.

Retorno do km 22: um 
dos maiores imbróglios 
da Raposo, volta e meia, 
recebe alguns reparos, 
como calçamento 
e sinalização, mas 
nenhuma solução 
de fato para aliviar o 
caótico trânsito. O tal 
plano de mobilidade 
prevê melhorias no 
dispositivo de retorno, 
com a abertura de novas 
saídas e entradas.
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Iniciadas no fim do ano 
passado, as obras de 
duplicação da estrada 
Prefeito Ivo Mario Isaac 
Pires, mais conhecida 
como estrada de Caucaia 
do Alto, estão aceleradas. 
Considerada a maior 
obra de infraestrutura 
urbana de Cotia, além de 
duplicação, a estrada será 
totalmente revitalizada. 
São aproximadamente 12 
quilômetros de extensão 
e investimento de R$ 
63 milhões, com parte 
da verba aportada pelo 
governo do estado.

A estrada Fernando Nobre, que liga a rodovia Raposo Tavares 
à estrada Velha de Itapevi, é uma das principais vias de região. 

No seu percurso, vários condomínios residenciais, pontos 
comerciais e o maior templo budista da América Latina, além 

de muitas áreas verdes e terrenos prestes a receber novos 
empreendimentos. É o caso do Centro Empresarial Fernando 

Nobre, projeto da EPC voltado para empresas que buscam 
localização privilegiada, fácil acesso e sustentabilidade. 

Quase em frente, a Ekko Group finaliza o Authentiq, 
empreendimento de casas que já está em fase de entrega. 
E a casa onde morava o cantor Jair Rodrigues foi demolida 

e, aos poucos, vai dando lugar a novo empreendimento.
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Mercado imobiliário  
volta a crescer na região
morAr nA grAnJA viAnA foi, durAnte muitos Anos, o sonho 
de consumo dos que buscavam melhor qualidade de vida propor-
cionada pelo clima bucólico, ar puro e muita área verde. Talvez o 
conceito de bucólico não caiba mais na descrição de um dos locais 
mais charmosos da Grande São Paulo, mas Hélio Alterman, diretor 
da imobiliária mais antiga da Granja Viana, a Proinvest, garante que 
a região continua sendo um grande atrativo, não só de qualidade 
de vida, mas pelas vantagens financeiras na aquisição de imóveis. 

Prestes a completar 30 anos de atuação no mercado imobiliário 
da região, Alterman faz um balanço do setor: “o pior já passou”, 
diz ele, que aposta na melhora da economia do país e nas novas 
modalidades de financiamento para alavancar as vendas. Gastão 
Paolillo, gestor da mPm Rede, endossa o coro: “o mercado imobi-
liário é fantástico! Às vezes, sofre com a economia, mas segue 
rigorosamente o ciclo virtuoso infindável das famílias que em cada 
fase necessitam de moradias diferentes. O mercado está excelente 
para comprar, seja para uso ou investimento. Portanto, quem tem 
um bom imóvel, está sensível a redução de valor e estuda permuta, 

tem mais chance de fazer negócio”.
Um dos motivos para a volta do ânimo e do aumento das vendas 

foi a redução da taxa de juros anunciada pela Caixa Econômica 
Federal. Isso fez com que os grandes bancos particulares entrassem 
na disputa com o banco público. “Quem ganha com isso é quem 
quer comprar imóveis”, ressalta Alterman.

Em agosto, a Caixa também anunciou a criação de linha de finan-
ciamento imobiliário com saldo corrigido pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Você pode perguntar: vou 
financiar em 30 anos e o que vai acontecer? Ninguém sabe, mas nos 
próximos anos está garantido que não teremos uma inflação alta, 
então isso anima as pessoas a começarem a procurar imóvel novo”, 
comemora o diretor da Proinvest, que está seguro de que a inflação 
no Brasil não deve passar de 3% a 4% ao ano. “As perspectivas do 
mercado imobiliário são excelentes”, garante. No começo de outubro, 
a Caixa anunciou outra novidade: redução de até 1 ponto percen-
tual nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com 
recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

De janeiro de 2010 a agosto deste ano, já foram lançadas 11.696 unidades re-
sidenciais na cidade de Cotia. As unidades com dois dormitórios são as que mais 
tiveram lançamentos: 9.314. Mas neste ano, até agora, foram apenas 427.

Os dados disponibilizados pelo departamento de Economia e Estatística do 
Secovi-SP (Sindicato da Habitação) mostram ainda que em 2010 a cidade registrou 
a comercialização de 1.851 imóveis – recorde nos últimos nove anos. Com queda 
em 2011 e 2012, o lançamento de novas unidades voltou a crescer em 2013, 2015 e 
no ano passado, totalizando 4.631 imóveis.

em nove anos, mais de 11 mil unidades residenciais foram lançadas em cotia
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caucaia dO altO cresce 
Investir onde ninguém acredita que vai dar certo, começando pelos 
loteamentos e levando a população para esses ‘lugares distantes’ 
com toda a infraestrutura necessária e serviços essenciais. É com 
esse jeito ‘Dom Quixote’ de ser – referência ao personagem do clássico 
da literatura Dom Quixote de La Mancha – que o empresário e diretor 
da imobiliária Miranda e Mendelsohn Adm., Alberto Miranda, enxerga 
o mercado imobiliário na região. Ele mesmo se classifica desta forma 
pelo fato de ter uma visão diferenciada do setor imobiliário. 

Miranda é proprietário do loteamento comercial e industrial 
Polo 40, localizado no km 40 da rodovia Raposo Tavares, região de 
Vargem Grande Paulista. Com mais 39 galpões comerciais alugados 
na região, Miranda aposta o investimento agora em loteamentos 
residenciais. No fim de novembro, será lançado um residencial com 
491 lotes na estrada dos Pereiras, em Caucaia do Alto. 

Ele vê com bons olhos o crescimento da região, mas com algumas 
preocupações. De acordo com o empresário, geograficamente, 
ainda tem muito campo para avançar, porém os governos dos mu-
nicípios precisam ter consciência de que as comunidades devem 
também ser beneficiadas. Outra preocupação destacada por ele 
é a mobilidade urbana. Miranda disse que se esse problema não 
for encarado seriamente, os municípios vizinhos sofrerão com o 
tempo. Para ele, apenas as duplicações da estrada de Caucaia e da 
Bunjiro Nakao não são suficientes. 

O empresário acredita que Vargem Grande Paulista e Cotia 
possuem a capacidade de ter uma ‘vida autônoma’, como Santo 
André e Osasco, por exemplo. Para isso, segundo ele, é necessário 
trazer mais emprego para onde as pessoas residem. 

A Granja Viana não é mais aquela
O perfil do morador da Granja Viana mudou. Claro, a passagem 

do tempo, os novos comércios, shoppings, restaurantes chegaram 
junto com o progresso. “Aquele consumidor que antigamente vinha 
pra a Granja querendo terrenos grandes, com piscina, churras-
queira, área verde não existe mais”, comentou Hélio Alterman. A 
maioria esmagadora, 90%, prefere os condomínios fechados – pela 
questão da segurança e comodidade dos condomínios-clubes. “A 
Granja ainda é uma região privilegiada, com área verde preservada 
e ainda tem pessoas que buscam isso.” Mas tem a Raposo Tavares 
que contribui muito para a mudança de perfil do novo morador.  
Aquele pessoal que trabalha na região central de São Paulo não 
quer mais morar aqui.  Segundo Alterman, o cliente de hoje no 
máximo utiliza o Rodoanel, a avenida Politécnica, ou vai para o 
Morumbi, ou ainda aqueles que têm possibilidades de trazer seus 
escritórios para a Granja, que deixou de ser um bairro-dormitório. 
Mas ainda há outro fator que pesa na decisão de escolha: o preço 
dos imóveis, muito mais baixo que em São Paulo. “A pessoa que 
comprou um apartamento de R$ 2 milhões em São Paulo, por 
exemplo, aqui escolhe uma casa no melhor condomínio, em um 
terreno quatro vezes maior e ainda sobra dinheiro.”  Mas não são 
esses os imóveis mais vendidos na região, e sim aqueles na faixa 
de R$ 600 mil a R$ 800 mil. “Com esse valor, em São Paulo, a pessoa 
compra um apartamentinho num bairro afastado do centro.” 

Região tem lançamentos 
residenciais e comerciais

Confúcio Cavalcante, diretor da EPC Empreendimentos Imo-
biliários, comemora o recém-lançamento da terceira fase do 
Residencial Vintage Arte de Morar, na Granja Viana, e aposta 
no aquecimento do mercado. Para ele, a inflação sob controle, os 
novos modelos de financiamento bancário somados às Reformas 
da Previdência e Trabalhista fizeram com que o nível de incerteza 
do mercado diminuísse. De acordo com dados divulgados pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o aumento das 
vendas no primeiro trimestre do ano foi de 9,7%, e nos lançamentos 
residenciais, de 4%. A estimativa da CBIC é que os lançamentos e 
as vendas de imóveis residenciais cresçam entre 10% e 15% ainda 
neste ano, sendo as moradias de médio e alto padrão apontadas 
como as principais responsáveis pelo aumento. 

Seguindo a onda de otimismo, Cavalcante lançou, no início 
de outubro, depois de dez anos de implantação e em meio a ação 
judicial, o Centro Logístico Fernando Nobre, na estrada Fernando 
Nobre, também na Granja Viana.  

A compra e venda de imóveis aumentou 5,97% no estado de São Paulo no acumulado de 12 meses em comparação com o perí-
odo anterior. É o que revela balanço do registro de imóveis divulgado no fim de setembro pela Associação dos Registradores de 
Imobiliários de São Paulo (Arisp) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

O setor vem demonstrando melhora contínua desde 2016, quando as negociações chegaram ao nível mais baixo da crise. 
“Estávamos em uma curva ascendente em 2012, e em 2013, 2014, por conta da crise política e econômica, o mercado imobiliário 
sofreu. Então, tivemos uma curva descendente que só começou a ser revertida em 2016”, explicou a coordenadora de pesquisas 
da Arisp, Patrícia Ferraz. 

cOmpra e venda de imóveis aumentOu
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leardi 
chega à 
granja viana
enxergAndo o potenciAl do mercado imo-
biliário no Brasil, o imigrante italiano Domin-
gos Leardi criou, em 1918, logo após a Primeira 
Guerra Mundial, a Leardi Imóveis. Em 2012 a rede 
estruturou seu projeto de expansão por meio de 
franquias e hoje Germano Leardi Neto, diretor 
de relações institucionais da marca e bisneto de 
Domingos, lidera a crescente aceitação do mercado 
de franchising, expandido a marca.
A empresa continua há 100 anos imprimindo à 
administração da empresa os mesmos princípios 
básicos de seriedade, solidez e segurança que 
renderam à Leardi reputação e confiabilidade 
no mercado imobiliário. Com mais de 400 mil 
imóveis captados por todas as unidades da rede, a 
Leardi chega à região com diferenciais para quem 
procura imóveis, terrenos, para locação, venda e 

DifErENCiAiS
•  experiência de 

um século; 

•  departamento de 
tecnologia  
da informação e 
gestão de imóveis 
participativo;

•  monitoramento e 
conhecimento dos 
imóveis cadastrados 
no sistema;

•  área de treinamento 
contínuo.compra. A Leardi Granja Viana conta com imóveis 

residenciais, casas em condomínios, terrenos 
de zonas de uso misto, comercial e industrial, 
apostando sempre em novos projetos e avaliações 
constantes feitas por profissionais experientes no 
mercado imobilário de Cotia e região.
Na Paulo Roberto Leardi, você encontra as me-
lhores opções de imóveis. Na região de Cotia, 
Sionize Watanabe, juntamente com sua equipe, 
irão orientar seus clientes oferecendo serviços de 
qualidade que atendam às expectativas desejadas. 
Valorizar os direitos e cumprimento dos prazos 
acordados faz parte do compromisso da equipe!

serviço 
Leardi Granja Viana 

CRECI 121987 F 

Rua Adib Auada, 354 – Sala 14 

Telefone: (11) 2130-9999

O app delivery 
ideal para 
o seu negócio!
Cadastre sua empresa e desfrute dos 
benefícios que a Bee tem para você.

Contato: (11) 93315-5143

www.beedelivery.com.br
cotia@beedelivery.com.br
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VENDIDA

mpm rEdE.  
a sua maior chance  
de vender ou alugar 
imóveis na granja viana.

“somos fAcilitAdores de negócios.” assim, o fundador Gastão 

paolillo define a rede mpm. tudo começou em 2011, como corre-

tor, quando percebeu a baixa qualidade na captação de imóveis, 

com sistema precário de atualizações e baixo envolvimento entre 

corretores e proprietários de imóveis. ao seu pioneirismo, somou-

se o sócio e publicitário Marcelo varella, que lembrou: “entramos 

no mercado imobiliário da Granja para prestar serviço e agregar 

valor com soluções e não para concorrer com ele”. ao longo des-

ses anos, seguiram trabalhando consistentemente nos seus três 

pilares: captação de imóveis, parceria com imobiliárias e logística 

de agendamento e atendimento, consolidando cada vez mais a 

rede mpm. e aquela pequena ideia cresceu: “hoje, a rede mpm 

distribui seus quase 300 imóveis na região da Granja viana, para 

que mais de 1.500 corretores e 160 imobiliárias possam trabalhar, 

comercializar e divulgar em seus sites, portais imobiliários e redes 

sociais. sempre com informações alinhadas e precisas”, explicam 

os sócios empreendedores de um modelo de negócio muito efi-

ciente e único, diga-se de passagem. “antes de vender imóveis, 

acreditamos em vender a Granja, porque mais que morar aqui, é 

adotar um estilo de vida diferenciado”, ressalta Gastão.

A mpm é um eficiente sistema de mídia, propaganda 
e marketing imobiliário, extremamente dirigido e 
cuidadosamente pensado para agilizar ao máximo 
a comercialização dos imóveis de proprietários que 
querem vender ou alugar. Como funciona? É feito o 
cadastro do imóvel e distribuído para toda a Rede 
mPm, alcançando grande visibilidade. Além disso, 
realiza toda a logística de agendamento e atendimento 
das visitas e também a constante atualização dos 
imóveis e parceria com imobiliárias que trabalham 
a Granja, para a manutenção permanente da Rede. 
“Trabalhamos em constante evolução, com foco total 
na qualidade e na entrega dos nossos propósitos com 
o máximo de eficiência”, comenta Varella.

Estrutura mPm e alguns produtos:
mpm – Inteligência Imobiliária.
mpm reDe – Eficiência Imobiliária.
mpm FiFtY – É melhor 50% do que nada.
open House mpm experience – A vivência faz a 
diferença. Foram mais de 70 eventos com 2.500 
corretores participantes.
mpm NeWs – Atualização é tudo.

serviço 
Rede mPm | www.mpmvende.com.br | mpmvende@hotmail.com 

9 8193-8800 (Gastão Paolillo) | 9 8105-6481 (Marcelo Varella)

Inovação no modelo de negócio e no jeito de trabalhar com o mer-
cado imobiliário granjeiro. Há oito anos, a mPm vem acelerando os 
negócios imobiliários da região.



oportunidadEs dE imovEis

PATRIMÔNIO DO CARMO

Condomínio ecológico de Alto Padrão em São Roque, 
acesso pela Rod. Bunjiro Nakao km54, em duplicação 
e sem pedágio. Bem-estar e segurança 24 hrs em 
local maravilhoso! Venda de casas e terrenos!

SObRADO EM CONDOMíNIO 
fEChADO - R$ 210.000,00

Localização excelente, a 5 minutos do centro 
de Cotia. Condomínio pequeno (12 casas) e 
agradável, com vista privilegiada da região, 
os sobrados são muito bem acabados.

PATRIMÔNIO DO CARMO

Grande variedade de imóveis com características 
únicas: Casas para moradia e laser, com piscina 
e área gourmet. Terrenos em média 1500 m². 
Aceitamos permutas! Veja fotos em nosso site.

CASA EM CONDOMíNIO 
NOVA hIGIENÓPOLIS 220m²

Projeto contemporâneo e clean. Espaços integrados. 
Com armários planejados. Encantadora parte 
externa com área gourmet e piscina com iluminação 
led, hidromassagem e tratamento ionizado.

(11) 99974-9420   (11) 4717-4156  
contato@imobiliariahomeland.com.br 
www.imobiliariahomeland.com.br

CRECI: 4629-J
Alameda Fernando Batista Medina, 49
Centro, Embu das Artes - SP
Tel.: (11) 4704-5177   (11) 9 4726-1915    
atendimento@imobiliariaportanova.com.br

(11) 99974-9420   (11) 4717-4156  
contato@imobiliariahomeland.com.br 
www.imobiliariahomeland.com.br

Unidade Granja Viana I 253
ADIB AUADA, 354 - Sala 14
JARDIM BARBACENA - COTIA - SP
(11) 2130-9999 CRECI 121987 F
unidade.253@leardi.com.br / www.leardi.com.br

vende-se
aluga-se
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O texto ao lado é de um folder publicitário da imobiliária que a família 
Alcantara utilizava para vender os primeiros lotes na região onde é 
hoje a Fazendinha. Ao estilo ‘New Jersey’, a propaganda se baseava no 
estado americano onde os mais ricos escolhiam morar, pois era um lugar 
calmo, arborizado e longe de qualquer “inferno” da cidade de Nova York. 
Desde aquela época – estamos falando do final da década de 1960 –, a Granja 
Viana já era procurada pela qualidade de vida que oferecia às pessoas. O 
que chamava a atenção era a baixa densidade demográfica, que propiciava 
ar puro e um contato saudável com a natureza. “A Fazendinha se desen-
volveu de maneira heterogênea. Chegou a ter lotes de 300 metros, porém 
lá no fundo eram todos lotes grandes”, relembra André Alcantara, filho 
de Paulo e Eugênia, casal que foi o precursor a lotear a Fazendinha. Os 
lotes, segundo André, chegavam a ter 5 mil metros, mas por enfrentarem 
problemas jurídicos, tiveram de ser ‘fatiados’, ou seja, reduzidos. Para dona 
Eugênia, hoje com 80 anos, a Fazendinha sempre foi um sonho. “Loteamos 
a Fazendinha. Não foi fácil. Você pegar uma área crua, que não tem nada, 
e começar a fazer foi desafiador. Queria valorizar mais a região. Uma 
missão que não era financeira, mas sim de ver a área progredir”, conta. 
Os primeiros lotes, segundo ela, foram feitos na Chácara dos Lagos. “Era 
tudo morro, mais pasto. Depois que ficou arborizado”, lembra. 

O início da Fazendinha com a  
família 

Alcantara

“Nós podemos 
prometer que 

os 

seus vizinhos
 estarão no m

esmo 

nível que voc
ê. Na Granja 

Viana, 

que nós ajuda
mos a fazer, 

moram 

hoje pessoas 
discretas, ma

s 

extraordinari
amente sabida

s, 

que nos compr
aram grandes 

áreas, quando
 nós ainda ér

amos 

principiantes
 [...] tem mé

dicos, 

empresários, 
homens que jo

garam 

na bolsa, qua
ndo isso aind

a 

trazia fortun
a, e outros q

ue 

são ricos des
de que nascer

am. 

Tem até publi
citários. Mas

 esses 

não incomodam
, a não ser p

elo 

eterno prazer
 de andarem e

m 

carros esport
e, vestirem b

lue 

jeans e curti
rem barbas, b

igodes, 

cavanhaques, 
como se fosse

m uns 

pobres hippie
s libertários

.”
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Fazendinha nos 
dias de hoje



Rua José Felix de Oliveira, 1401 - lj 4
99528-9656      @claudia.camargo.bijuterias

Você está 

pronta para 

o verão?

Você está 
pronta para

 
o verão?

Nós temos 
roupas, bijuterias, 

acessórios e 
calçados, monte 

seu look completo 
por aqui!

Loja de fábrica, no centrinho da Granja.

Um estado de espírito
A Granja Viana, para o empreendedor Paulo Alcantara, era mais 
do que um bairro, e sim um ‘estado de espírito’. André recorda que 
o pai, que morreu há 20 anos, se preocupava com o meio ambiente. 
A região, que antes dos lotes era formada por vegetações rasteiras, 
começou a ganhar um tom mais verde após as vendas dos terrenos. 
“Antigamente, as pessoas compravam o lote com pouca vegetação 
e plantavam, algo que é completamente o oposto do que é hoje. 
Era uma filosofia do meu pai para manter a região com a menor 
densidade demográfica possível”, esclareceu.
André explica que houve na Fazendinha uma intervenção positiva 
do ser humano, ao contrário que do ocorre hoje quando qualquer 
área começa a ser loteada pelo mercado imobiliário. “Toda vez que 

abria um loteamento, a gente plantava muito. Meu pai falava que 
daqui a 30 anos isso aqui iria estar lindo”, declarou. 
Dona Eugênia hoje vive em um condomínio no Jardim Colibri, limite 
de Cotia com Embu das Artes. Por mais que não seja tão próximo 
a Fazendinha, o local é repleto de área verde e sons de pássaros, 
remetendo ao passado, quando ela e seu falecido marido sonhavam 
em ver uma região crescer sem devastar o meio ambiente.
Por conta do progresso em toda a cidade, talvez hoje os moradores 
não consigam mais respirar com tanta tranquilidade como era 
outrora. Mas ficou ainda um resquício, uma boa parte do verde, 
graças ao pensamento não ganancioso de duas pessoas que se 
importaram com um crescimento sustentável, mesmo antes desse 
termo existir. 

Rua José Félix de Oliveira, 807 - Tel.: 4702-3320 / 9 5606-8404
www.studiocarlakagueyama.com.br

u  Cabelo
u  Maquiagem
u  Estética facial  

e corporal
u  Manicure

u  Pedicure
u  Depilação
u  Podologia
u  Balneoterapia
u  Cromoterapitica!

Um salão completo, inovador e aconchegante!

Tudo para seu bem estar mental e estético. 

39



Histórias que  
o tempo conta

antEs E dEpois 40

Nos idos de 1960, 
construção do Posto 

Bem-Te-Vi. Atrás, a 
rua que leva ao Parque 
Cemucam era de terra. 

Hoje é asfaltada, rodeada 
de casas e ainda com o 

Sesi no meio do caminho. 

A Associação Hospital de Cotia foi uma entidade 
filantrópica fundada em 28 de janeiro de 1968, que, 

após seis anos de muitos estudos e projetos, teve 
o hospital inaugurado em 12 de dezembro de 1975. 
Não é possível resumir em poucas linhas o que foi 

a construção do hospital, o quanto os idealizadores 
se empenharam e os cotianos colaboraram para 
levantar esse complexo, saindo de um sonho, de 
uma necessidade para uma realidade que pode 

atender a nossa população e vizinhança.
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Olha só a rodovia Raposo Tavares 
no km 24! Quem diria que hoje seria 
essa importante rodovia da região 
oeste que sofre constantemente 
com engarrafamentos? A igreja 
só teve relevantes mudanças no 
início deste século. A Granja Viana 
era ainda um bairro pacato. Este 
cenário pagou alto pelo progresso.

Zé das Pedras, 
figura da época, 
e a capelinha do 
39 em seu lugar 

original, antes 
da duplicação da 

estrada de Caucaia. 
Hoje, um cenário 

que mudou muito.

A Câmara Municipal 
de Cotia funcionou 
provisoriamente na rua 
Batista Cepelos, centro 
de Cotia, e esse endereço 
manteve-se até 1964. 
Daí em diante, a Câmara 
passou a funcionar na rua 
Lopes de Camargo, e em 
10 de janeiro de 1983 foi 
inaugurado o novo prédio, 
onde funciona até hoje.

       saiba mais
O morador Edgar Pires Gonçalves criou uma fanpage destinada à 
memória da cidade. Intitulada Cotia de Antigamente, a página traz 
fotos (como as selecionadas nesta matéria) e vídeos de uma época 
histórica que, infelizmente, não volta mais.



A narrativa sobre o Jardim Belizário, localizado próximo ao Km 
30 da Raposo Tavares, se inicia em meados de 1900 com João 
Bento Antônio Pires, natural de Cotia, e sua esposa, Anália Pires, 
descendente de italianos. O casal que se conheceu na região são 
os pais de Belizário Antônio Pires, Benjamim, Firmino e Rafael.
João era proprietário de vastas terras pela região, sua competência 
era a agricultura e por meio da profissão sustentava sua família e 
contribuía para geração de emprego de moradores dos arredores.
Na década de 1960, após sua morte, suas terras foram dividas entre 
os quatro filhos. Belizário, o primogênito que sempre trabalhou 
em olarias, mudou-se, em 1964, para a região que anos depois 
carregaria seu nome, homenageado pelo prefeito Carmelino 
Pires de Oliveira. Belizário casou-se com Noemia de Jesus Pires e 
dessa união tiveram sete filhos: Aurora, Iocélio, Benedicta (Dita), 
Izildinha, Irineu, Joana D’Arc e Maria. Dois dos filhos morreram 
ainda crianças, Aurora e Irineu, e os demais permanecem vivos.
Quem nos conta essa trajetória com carinho é uma das filhas de 
Belizário, Benedicta de Jesus Pires, que com esforço para resgatar 
as lembranças dos pais, abriu o álbum com as fotos da família 
para explicar a cronologia. Hoje, aos 69 anos, lembra que chegou 
ao bairro aos 14, quando tudo não passava de vales e áreas verdes 
com pouquíssimas casas de pau a pique. “Foi em 1964 quando o 
pai fundou sua própria olaria”, recorda.
Na olaria era realizada a produção de tijolos, os mesmos que aju-
daram a construir grande parte das casas do bairro. Além de ter 

esse papel para história do povoado, sua construção também era 
de princípios e valores e fez questão de passar adiante aos seus 
filhos, familiares e funcionários.
Brincalhão, sempre com um sorriso no rosto e com uma piada 
pronta, é assim que sua filha se recorda dele.
Apesar da ampla terra herdada, nas décadas de 1950 e 1960, ter 
posses de grandes terrenos não significava riqueza, pelo con-
trário. Apesar de o homem que teve uma visão empreendedora 
que, além de ter seu próprio negócio contribuía para empregar 
moradores da região, a vida da família Pires após a década de 
1960 não era só flores.
Dita conta com dor de um período de muito sofrimento. “A única 
recordação que ficou daquele tempo foi muito trabalho e pouco 
retorno, houve situações de necessidade”, relembra.
Há mais de meio século, a família deixou marcas que estão en-
raizadas até hoje na história do bairro e que os moradores mais 
antigos relembram com muito afeto.

Família 
Pires:

uma história de edificação

Famílias tradicionais 42

Por Caroline Lima



99952-7682  |  99975-9273
Segunda a sexta das 9h as 18h

By Chefs Horácio Cymes 
e Marcos Godoy

Do petit comité à grandes eventos. Consulte - nosDo petit comité à grandes eventos. Consulte - nos Unidade Granja Viana
 R. dos Engenheiros, nº522, Ondas Verdes

(Estr. do Capuava, nº3620)
98815-6367

Cultivando princípios,
 educando gerações.

Sistema Ari
de Sá (SAS) já

adaptado à
Nova BNCC

Ensino Infantil e
Fundamental I Programa

Bilíngue e
Educação

Tecnológica

MATRÍCULAS
ABERTAS

2020!!!
 

NOVA UNIDADE
GRANJA VIANA!

www.santatereza.com.brsecretaria@santatereza.com.br
@escolasantaterezafacebook.com/escolasantatereza

Confira Descontos
Especiais de Inauguração!
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regularização
O conceito de mercado imobiliário começou 
no Brasil em 1964. Antes disso, não havia 
uma forma de medir essas riquezas, tampouco 
lucrar tanto quanto hoje em dia com venda 
de terras. Grande parte dos terrenos no 
Jardim Belizário foi conquistada na base 
da troca – o escambo era uma prática muito 
comum na época. Trocar pedaço de terra 
por comida, bicicleta, charrete, galinha, 
cavalo etc., era algo habitual. Por esse 
motivo, poucos moradores do bairro possuem 

escritura, a maioria apenas tem um contrato de 
compra e venda e muitos ainda lutam por essa 
formalidade. Em agosto deste ano, foi anun-
ciado pela Secretaria de Habitação de Cotia, 
o Programa de Regularização Fundiária Urbana 
‘Cidade Legal’, o Cadastramento Social para 
Regularização Fundiária dos imóveis do bairro 
Jardim Belizário. A finalidade do programa é a 
realização do cadastro dos imóveis no cartório 
e a entrega das escrituras aos proprietários 
dos lotes de forma gratuita.
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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

Patricia Aragão Morello
CRP 06/48628-0
Psicologia Clínica 
e Orientação Vocacional

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:
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 COM INVISALIGN

4617 4610    9 6618 2626

CR
OS

P E
sta

b.:
 10

36
7

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

DRA DANIEL ZULIANI SOUZA CRUZ  Crosp:111031

odontologia psicologia

psicanáwlise

(11) 96418.7447 - Granja Viana

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

Atendimento a adolescentes e adultos.

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 Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos

 (11) 99760-9994    silviareginatorr@uol.com.br

     Silvia Torrentes 

Rua Vaticano, 170 - Granja Viana, Cotia (Km 26 da Raposo Tavares)

Fabio Bertolozzi
PSICANALISTA
adolescentes e adultos
Atendimentos aos sábados 

e domingos na Granja Vianna,
no Villa Fênix

Atendimentos de segunda à sexta, 
Rua Sergipe 441, conjunto 114

Contato  97610 6114

psicopedagogia

      @euarteefamilia    (11) 9 9611 9796

Carlos Habe
ArteterApiA - Análise de interAções fAmiliAres

terapias complementares

 

17 anos de atividades 

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 

The Point sl 2B - atrás do shopping G.V. - Tel..: 4777-9171 -  96163-4444 -  clinica.sinapse https://clinica-sinaps.negocio.site/

PSICOLOGIA CLÍNICA 
E NEUROPSICOLOGIA
ADULTOS E CRIANÇAS
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vacinas

estética

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

Dra Lúcia Conceição Martins da Costa - dermatologia
Adriana Silveira - esteticista.
Botox, Preenchimento acido hialoronico • Scultra • Rádies • Peeling • Laser CO2, e luz pulsada (xeo) 
Laser de depilação • Laser de rejuvenecimento vaginal (Monalisa Touch) • Laser de CO2 fracionado 
Laser de Luz Pulsada (para vasinhos e manchas e rejuvenecimento da pele ) • Drenagem 
Massagem modeladora e relaxante • Limpeza da pele • Microagulhamento digital

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

CRM 78076sp

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.

fonoaudiologia

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.

oftalmologia
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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  

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

Marcello Bacci de Melo

José Félix de Oliveira, 1270 - sl 101 - tel 26904438 - 9 8114-9944

Atuante há 23 anos nas áreas:

Cível | Empresarial | Trabalhista  
Tributário | Atendimento a 
pessoas físicas e jurídicas

AdvogAdo

AvenidA José GiorGi, 1181 - cJ. 12 - Tel.: 2690-1980
contato@advocaciabornacina.com.br - www.advocaciabornacina.com.br

 Atendimentos nas áreas
u  Cívil (empresarial, família e consumidor)
u  TrAbAlhisTA
u  PenAl emPresAriAl
u  AmbienTAl
u CondominiAl
u AdminisTrATivo

ContClass
Cansado de separar  

doCumentos para o Contador?
Conheça a mais nova contabilidade digital. 

atendimento personalizado,
 Folha de pagamento e rH,

planejamento orçamentário e 
tributário, Bpo, e outros.

Rua Gal. FeRnando V. C. de albuqueRque, nº 80 - Conjuntos 415 a e 416 a
tel.: 4551-1494 / 4551-1499 / 4551-1508 - www.ContClass.Com.bR

contabilidade

BERÇÁRIO
MATERNAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
Manhã, tarde e integral

RUA DIREITA, 592 � TEL.: 4612�0872
WWW.NEMONTEIROLOBATO.COM.BR

MONTEIRO LOBATO
Excelência em educação e compromisso! 20 anos de experiência

50 % de desconto na matrícula e as 3 primeiras 
mensalidades de 2020, com desconto de 5% para as 

10 primeiras matrículas para ano de 2020

EDUCAÇÃO 
COM TRADIÇÃO E 
RESPONSABILIDADE

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

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

Acesso pelo km 28,5  ou km30 da Raposo Tavares 

Infantil
Fundamental
Médio

escolas
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serviços

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

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

casa e construção

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

Energia Solar e Consultoria

Energia Solar Fotovoltaica (11) 99515-2598
(11) 99915-6733

    pulsarsolarsp@gmail.comwww.pulsarsolar.com.br

 
(11) 4614-0005 - www.ccrserv.com.br  @CCRCleaning.Ofi cial  @ccrserv

Limpeza, 
Recepção, Copa,
Jardinagem e Paisagismo, 
Portaria, Ente Outros.

TERCEIRIZAÇÃO 
    DE SERVIÇOS  
        PROFISSIONAIS:

gastronomia
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cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços

casa e construção

pet

matemática • física • química
professor christian

 97548-3040 • ckexatas@gmail.com

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

advocacia

oportunidades

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

Anuncie Aqui   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

4612-5633        97477-8150     97477-8150

@

Granja Viana
Casa no Condomínio 

Vila Nova

VENDO  
TROCO  
9 6444 2777

www.xneto.com.br

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

ALUGA-SE
Um dos melhores pontos da 

Granja Viana!
•  Próximo ao cartório
•  Poucos metros do acesso  

à Raposo Tavares 
Rua Cherubina Viana, 344

Contato com Renato:  
9 9365-1754 / 9 9103-0392

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

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

MONICA 
HOPFGARTNER

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

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

ADVOGADA 
E CONSULTORA JURÍDICA

Trabalhista, 
Cível e Família

INGLÊS Especializado
Business - Empreendedorismo - Profissionais
Prof. Nativa UK-form.Cambridge +20 anos experiencia

Elizabeth - Tel.11 94380-3004
Email: Elizabeth@gerconsult.one

MatematiCÃO
Aulas particulares de matemática  

com apoio de um cão.
Fabiana & Cacau - 9 8262-5500



Presentes do caminho.
Margarete shiMada

Pintura feita pela natureza.
soraia franceschini caLiL chaar

Alegria de chegar em casa.
roberto Moreira da siLva

Perfeição da natureza.
Maria eLisa chrispiM

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




