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Circuito

  Por Aqui

Da Granja para  
o mundo: carro 
elétrico brasileiro

  Especial
Calor, festas e 
férias: novidades 
que esta época traz

  Mobilidade
Alça do km 22,8  
é prioridade, mas 
sem data para 
começar

1919

Fernando 
Meirelles

Lança o filme  
Dois Papas e já 

prepara novo longa 
sobre mudanças 

climáticas



FAÇA DE VERDADE
FAÇA CULTURA INGLESA

WWW.CULTURAINGLESASP.COM.BR

Unidade Granja Viana
R. José Félix de Oliveira, 189
4702-5408



FAÇA DE VERDADE
FAÇA CULTURA INGLESA

WWW.CULTURAINGLESASP.COM.BR

Unidade Granja Viana
R. José Félix de Oliveira, 189
4702-5408



“CLOSE-UP” 
Plano que enfatiza um detalhe. Primeiro plano  
ou plano de pormenor. Tomando a figura humana como base  
(E QUE FIGUra HUmana!) 

Em 2008, meses após o lançamento mundial do filme Ensaio sobre a Ceguei-
ra, Fernando Meirelles nos recebeu em sua casa para uma entrevista. Foi 
nosso primeiro contato com esse granjeiro apaixonado pelo seu reduto e, 
como disse ele, porto seguro. Na ocasião também falou sobre sua infância, 
típica de uma família de classe média, que passava férias em Itanhaém, 
ou na fazenda, e curtia Vigilante Rodoviário na TV da sala. Mas o cineasta 
confessou que o que gostava mesmo era de nadar e andar de bicicleta. 
Onze anos depois, Circuito conseguiu novamente uma brecha na agenda 
de Meirelles, desta vez para falar sobre seu novo trabalho, o lançamento 
do filme Dois Papas, com os atores Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. A 
produção estará disponível na Netflix a partir do dia 20 de dezembro e 
também terá exibição nos cinemas, com estreia em 5 de dezembro. A pas-
sagem pelos cinemas coloca Dois Papas na lista de filmes elegíveis ao Oscar. 
Ficaremos na torcida para que o diretor traga para casa uma estatueta de 
ouro, repetindo o sucesso de Cidade de Deus. Nesse espaço de uma década 
entre uma entrevista e outra, muita coisa mudou no mundo audiovisual, 
uma delas foi a chegada dos filmes produzidos exclusivamente para plata-
formas de streaming, possibilitando maior variedade nos temas e também 
mais ousadia nos roteiros. Fernando Meirelles, esse querido cidadão da 
Granja e do mundo, é pura fonte de inspiração quando vislumbramos 
seus trabalhos na telona, mas sobretudo é uma pessoa que nos ensina a 
cultivar novas formas de viver a vida, em sintonia com o entorno e com a 
natureza. Confira a deliciosa entrevista nesta edição especial impressa e 
outras perguntas exclusivas em nosso portal de notícias. 

Assim, com chave de ouro, concluímos mais um ano de registros da nossa 
Granja Viana, Cotia e região. Agradecemos a todos os parceiros que es-
tiveram por perto e desejamos a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zaP!

edição 240 - dezeMbro 2019

diretora

Gabriela Napolitano Alonso 
gabi@revistacircuito.com
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Marco Ponzio
arte@revistacircuito.com
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Juliana Martins Machado
MTB 57882 SP
jornalismo@revistacircuito.com
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Johnny Duarte
Matéria de capa
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comercial@revistacircuito.com
Financeiro

financeiro@revistacircuito.com
revisão

Paulo Pompeo

circulação

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

contato

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

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

19 anos



RS 300,00 em compras = 1 CUPOM + 1 PANETTONE*

Cupons em dobro nas trocas/cadastros
de 2ª a 5ª feira (exceto feriados)

1
CONCORRA A  

FORD KA SEDAN
COMPROU, GANHOU!

PANETTONE
PANCO 400G1

E GANHE

*Limite de 1, por CPF, sujeito ao estoque

Loja de troca: Piso Raposo
07/11 a 29/12*

Consulte lojas participantes, Autorizações SECAP e demais informações
nos Regulamentos em www.rapososhopping.com.br e na Loja de Trocas.
Imagens e cores ilustrativas.

DE NEVE
SHOW

EVENTO
GRATUITO

DEZEMBRO: de 01 a 23/12
Todos os dias às 19h

Rod. Raposo Tavares, Km 14,5.

Tel.: 11 3732 5000
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 #SUavOznaCirCUitO 

CruzAmento indiAno

do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

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

Primeiramente quero cumprimentar os responsáveis pela matéria “Cruzamento 
indiano”, publicada na edição de Circuito de novembro. A disponibilização do ví-
deo com a duração de um minuto e trinta segundos sobre o impacto da (infeliz) 
implantação de uma rotatória no cruzamento da avenida São Camilo com a rua 
José Félix foi realmente uma grande sacada. Recentemente, fiz uma manifestação 
junto à Ouvidoria da Prefeitura de Cotia sobre este tormentoso assunto: “quero 
agradecer ao prefeito e à sua equipe de Trânsito, pela lambança que fizeram na 
avenida São Camilo com a José Félix. A construção de uma rotatória no local men-
cionado foi de uma sandice a qualquer prova, pois paralisou a São Camilo da Ra-
poso a Carapicuíba, praticamente o dia todo, com uma confusão nunca antes vista. 
(...) Peço seu monitoramento a respeito da situação relatada, através de ações que 
sejam instantâneas e permanentes e que possam levar, a curtíssimo prazo, a efei-
tos imediatos e positivos, intervindo na solução do problema em tela”.
Luiz CarLos

CirCuito A Secretaria de Transportes e Trânsito informa que, referente à implantação 
da rotatória, foi realizado um estudo para verificar a viabilidade de melhorias na 
avenida São Camilo com a rua José Felix de Oliveira. No início da operação, foi 
registrado algum transtorno decorrente dos testes realizados, situação normal 
para o começo da operação. Hoje, a rotatória está sendo satisfatória para 80% dos 
usuários, considerando que o Departamento de Ouvidoria do Trânsito tomou as 
providências cabíveis para orientação dos condutores. Esporadicamente, é enviado 
ao local uma viatura do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) para 
verificar a fluidez do trânsito. Com isso, a via mencionada segue sendo monitorada.

Carros abandonados
Tem alguns carros aban-
donados no Jardim da Gló-
ria desde o ano passado, 
atrapalhando o fluxo nas 
ruas e avenidas. Estão pró-
ximos a uma oficina mecâ-
nica e não sei se pertence a 
eles, mas o fato é que estão 
atrapalhando o trânsito, 
além de acumular sujeira. 
O mato crescendo mostra 
que estão ali há meses. Já 
fui ao Settrans reclamar 
pessoalmente e nada!
Morador da região

CirCuito A carta foi 
encaminhada para a 
Prefeitura de Cotia e, até o 
fechamento desta edição, 
não tivemos retorno.



Jovem em Perspectiva
 

Alunos ampliam o debate sobre 
temas como cultura da vaidade e 

do consumo, bullying, redes sociais 
e drogas, estimulando habilidades 
socioemocionais e entendendo as 

consequências das atitudes
 individuais e coletivas.

Silvia Império
Professora de Língua Portuguesa 
e responsável pela disciplina 
Jovem em Perspectiva.

crb.g12.br

Assuntos complexos



ZONA DE CONFUSÃO
Lembro que, em 1991, na redação do 
jornal Treze Listras, em Cotia, eu, 
o geólogo Ab´Sáber e o jornalista 
W. Paioli, conversamos em quatro 
momentos acerca da rodovia Raposo 
Tavares, ainda um estradão asfal-
tado, e então pudemos observar a 
“modernização” proposta para o que 
viria a ser a rodovia no âmbito do 
Rodoanel Metropolitano, quando... 
(estamos em 1991), questionamos: “E 
como vai ser aquele nó na entrada e 
saída da Granja Vianna?!” Ninguém 
soube responder. Mas, nós, que pes-
quisamos, sabíamos que a origem 
da “zona de confusão” (o termo é de 
Ab´Sáber e não de Luxa, o cara do 
futebol) esteve na não observação da 
rota velha da estrada de Sorocaba, 
a passar entre a Fazenda Carapo-
chuyba (hoje, Granja Vianna) e o Ybi-
tátá (Butantã), porque a atual RRT foi 
iniciada aí em trecho mais selvagem 
que o ancestral Piabiyu guarani – 
logo, a turma da engenharia deveria 
saber que estava a operar em “sítio 
de futura e irreversível urbanidade 
de apoio à capital paulista” (Ab´Sá-
ber), com um “gargalo rodoviário 
a entupir o ir e vir com prejuízo so-
cial e mercantil”. Porque esse “sítio” 
já vinha de um ponto de encontro 
[Akutia, ou Acutia) no rio d Ácutia 
perto da foz com o Anhamby (rio Tie-
tê) de gentes nativas e bandeirantes. 
Mas, quem escuta intelectuais...?! E 
agora, um grupo corajoso de habi-
tantes granjeiros e cotianos resol-
veu enfrentar a governo estadual e 
exigir responsabilidades. Ora, nada 
mais justo, muito justo, justíssimo. 
Aguardemos e colaboremos. Hoje, 
que é 2019, a RRT é um longo buraco 
a exibir a má engenharia rodoviária.
João BarceLLos

CirCuito  O movimento a que se refere 
o leitor é o SOS Raposo – Uma rodovia 
em colapso, formado por moradores 
e trabalhadores da região que pedem 
atenção do poder público à rodovia 
Raposo Tavares.  
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. Saiba mais em 
revistacircuito.com/arquivos/51238

mUitO aLém dO PaPEL 8

CApoeirA AdAptAdA
Sidnei Sousa, ou mais conhecido como Mestre Nei, já está na capoeira há 30 anos. 
Morador de Carapicuíba, ele decidiu, há oito anos, readaptar a prática esportiva 
para pessoas com deficiência física e mental. O gingado, trazido de africanos es-
cravizados no Brasil, agora auxilia cerca de 200 pessoas que participam do Pro-
jeto Gingando na Cidade. São crianças, jovens e idosos com síndrome de Down, 
autistas, cadeirantes, entre outras deficiências de ordem física e mental, que des-
cobriram na capoeira um meio de inclusão sociocultural.
revistacircuito.com/arquivos/50395

DNA granjeiro
Atração turística dos finais de 
ano, a árvore de Natal do Parque 
do Ibirapuera já virou símbolo 
tradicional de São Paulo! Mas o que 
pouca gente sabe é que um casal 
granjeiro é responsável, há dez anos, 
pela elaboração deste monumento 
que ilumina a capital paulista durante 
este período festivo. Conversamos 

com Cristina e Wagner Baulé, que nos 
revelaram todo o processo criativo. 
Aproveitamos a deixa e entrevistamos 
também Salvador Zammataro, 
responsável pela elaboração do ovo 
gigante que fica no mesmo Parque do 
Ibirapuera, mas na época da Páscoa. 

revistacircuito.com/arquivos/54205



Hortifruti
Açougue
Peixaria
Aves

Rotisseria
Laticínios

Venha conhecer nossa estrutura completa!

Visite o mercado municipal de Cotia
Amplo estacionamento 
gratuito com segurançaUNIDADE COTIA

Rod. Raposo Tavares, km 32 
Tel: 4703-7198

Unidade Granja Viana
Rua Ushima Kira, 15 

Tel: 4613-2100

Visite o mercado municipal de CotiaVisite o mercado municipal de Cotia

27 anos27 anos

Sacolão Saude 240.indd   59 12/3/19   9:16 AM



mUitO aLém dO PaPEL 10

ElE comEçou a trEinar 
cãEs aos 10 anos de idade e 
ajudou a sustentar a família e 
custeou seus estudos. Aos 20 
anos, adquiriu seu primeiro 
grande felino, um leão. Gilberto 
Miranda, famoso treinador de 
animais de pequeno e grande 
porte para publicidade, TV e 
cinema, mora com dezenas de 
cães, gatos, coelhos, papagaios, 
macacos, saguis e dois Tigres 
de Bengala, o Tom e a Princesa, 
em uma ampla casa de 2.500 
metros quadrados na Granja 
Viana, e recebeu nossa equipe 
para uma entrevista.

canal circuito  
 revistacircuito.com/
arquivos/54019

Clássico e contemporâneo
Respeitável público, o Circo Zanni estreou seu novo centro 
cultural sob lona na altura do km 26 da Rodovia Raposo 
Tavares. Grupo circense comemora quinze anos de história 
com inauguração desta sede e apresentação do espetáculo 
que teve direção artística de Domingos Montagner. A 
estreia aconteceu em 30 de novembro e nossa equipe esteve 
lá conferindo os bastidores e também assistindo aos 
números aéreos, de acrobacia, de equilíbrio, de palhaçaria, 
entre outros, embalado pela música da banda Zanni.

canal circuito  
revistacircuito.com/arquivos/54046

Fim de ano zen
O mês de dezembro 
é o período ideal 
para refletir sobre 
as ações realizadas 
durante todo o ano 
que se passou e 
iniciar novos planos 
para o novo que está 
chegando. Para isso, 
nada melhor que o 
auxílio espiritual para 
tomar as decisões 
mais leves e o caminho 
mais iluminado, ou, 
no mínimo, para 
deixar a mente mais 
tranquila. Confira 
a programação dos 
principais templos 
religiosos da região, 
tenha um fim de ano 
zen e entre em 2020 
mais energizado.

canal circuito

revistacircuito.com/
arquivos/54159

Parabéns pela matéria 
do mercado imobiliário. 
Ficou muito legal!
heLioaLterMan

Parabéns pela revista! 
Ótimas matérias 
informativas, 
diagramação perfeita, 
revisão muito boa e 
etc. Fui muito crítico 
no seu início, mas hoje 
me curvo pela alta 
qualidade que nos traz! 
Me deu vontade de 
cumprimentá-la pelo 
excelente trabalho 
e da lembrança de 
resgatar a história da 
Família Alcântara.
enio Machado

Parabéns pela edição de 
novembro. Top, muito 
linda e sensível por ter 
contado a história da 
região. Sensacional!
cLoves ferreira

Entre todas as minhas 
paixões, é notável meu 
amor por uma história 
bem contada. Escrever 
sobre minha família foi 
uma responsabilidade 
enorme e também 
uma grande emoção. 
Obrigada a todos 
que contribuíram 
e à revista Circuito 
pela oportunidade!
caroLine LiMa

A família Pires agradece 
pelo esforço da busca 
pelas informações, 
que às vezes se perde 
ou falha na memória.
vanda pires

 #CirCUitOOnLinE 

eduCAdor  
de AnimAis

li nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado



CirCuito 
pArCeriA
Parceiros 

da Circuito

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.

Conheça 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: 

GRANJA VIANAALPHAVILLE BUTANTÃ OSASCO V.S FRANCISCO

estudenoanglo.com.br

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NO CURSO QUE

PARA MATRÍCULAS
ANTECIPADAS

+ APROVA!

Quando demos início ao nosso e-commerce, 
escolhemos a Revista Circuito como mídia 

exclusiva para fazer a divulgação na região 
da Granja Viana, dada à sua expressiva 

abrangência, e tivemos um ótimo resultado. 
Através desta parceria, conseguimos captar e 
fidelizar importantes clientes que passaram a 

fazer compras periódicas conosco. 

GiLberto M. Martins Favero,
diretor do Serrano Supermercados

Idade: 46 anos

Profissão: administrador 
de empresas

Relação com região: funcionário 
da empresa desde os 14 anos, por 
quase duas décadas trabalhou 
no Serrano Granja Viana.

mUitO aLém dO PaPEL 11



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Cotia na Times Square
a stone, Fintech de serviços financeiros, levou Cotia à Times Square, em Nova York, para realizar uma grande 
homenagem. O nome da cidade esteve, em novembro, nos painéis eletrônicos da praça mais famosa do mundo. A 
ação visou reforçar que o Brasil vai muito além das capitais e a importância dos empreendedores locais.

Snowboard
O granjeiro André Misrahi foi medalha de prata na  
categoria Bordercross no 25º Campeonato Brasileiro  
de Snowboard, que aconteceu nas neves do centro de esqui  
de Corralco, no Chile. Também garantiu premiação  
nas modalidades Slalow e Big Air.

Sem canudo
Governo de São Paulo regulamenta lei que proíbe 
canudos plásticos no estado e prevê o Procon como 
órgão responsável pela fiscalização e autuação dos 
estabelecimentos comerciais. As multas podem variar 
de R$ 530,60 a R$ 5.306,00, no caso de reincidências. 
Com o valor arrecadado das multas, 50% será destinado 
ao Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
(Fecop) e a outra metade ao Procon para aplicação 
em programas de educação, prevenção e fiscalização 
relacionados ao consumo sustentável. Caberá à Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), em parceria 
com o Procon, implementar programas de educação 
ambiental para orientar consumidores e fornecedores.

canal circuito 

Em 2018, por meio do Selo Cidadão, a revista Circuito lançou 
a campanha #oultimocanudo e engajou autoridades públicas. 
Desta parceria, uma importante conquista em prol do meio 
ambiente foi atingida: Cotia tornou-se a primeira cidade 
do Brasil a proibir canudos de plástico. Saiba mais em 

revistacircuito.com/arquivos/41712
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Desde que o Plano de Mobilidade da 
Raposo Tavares foi apresentado pela pre-
feitura em abril, o que todo mundo que usa 
a rodovia diariamente quer saber é quando 
tudo aqui se tornará realidade. 

Não, ainda não temos essa resposta. Mas 
já é possível dizer que a alça de acesso do km 
22,8, e todo aquele imbróglio que envolve 
a entrada de Granja Viana, cujos estudos 
constaram ser o principal causador do 
trânsito da Raposo e também da Granja, 
está no topo da lista de prioridades. 

A informação foi dada pelo secretário de 
Habitação Sérgio Folha, durante apresenta-
ção do projeto a empresários do Ciesp Cotia, 
no último dia 22, no auditório do Senai, na 
Granja Viana. O encontro foi intermediado 
pelo secretário de Indústria e Comércio 
Ailton Ferreira. A lista de prioridades 
segue com a criação de uma via marginal 
entre a saída da São Camilo no km 22,8 e a 
entrada da José Félix de Oliveira, além das 
intervenções no km 25 da Raposo com a 
construção de uma espécie de viaduto, onde 
hoje está a passarela, que ligará o Parque 
São George ao Jardim da Glória. Alterações 
na estrada do Embu também estão entre 
as prioridades. Já se pode adiantar que 
o semáforo será excluído e o retorno em 
frente ao Assaí será deslocado para dar 

Alça do km 22,8 é prioridade, mas ainda 
sem data para começar.

canal circuito 
Estudo de mobilidade para o trecho entre 
os km 21 e 30 da Raposo Tavares foi 
apresentado pela Prefeitura de Cotia em 
abril. Estão previstos viadutos, melhorias 
e criação de novas vias na Granja Viana. 
revistacircuito.com/arquivos/54172

mobilidAde  
rAposo tAvAres

mais fluidez ao trânsito. 
A boa notícia é que o projeto já foi apro-

vado pelo governo do estado e também pelo 
DER, segundo informou Sérgio Folha.  A 
má notícia é que o estado não tem dinheiro 
para sua execução. De acordo com Folha, 
inicialmente o plano é incluir em um pos-
sível contrato e concessão que vem sendo 
discutido com o grupo CCR.

“Desde que o projeto foi aprovado, tem 
se conversado com os governos estadual e 
federal em busca de recursos”, comentou o 
secretário. Segundo ele, pelo menos R$ 80 
milhões já foram prospectados, mas ainda 
falta “bater o martelo”. Para essa primeira 
fase, a das prioridades, a estimativa é algo 
em torno dos R$ 14 milhões, divididos em 
duas partes – estado e município.

O orçamento total do projeto anunciado 

em abril é de R$ 132 milhões, sendo 41% (R$ 
54.293.000,00) dos cofres da prefeitura e 
59% (R$ 77.971. 673,38), do estado.

Folha diz que está se empenhando e “pe-
gando pesado” com o governo do estado e 
quer tirar os planos do campo do estudo 
para a execução ainda em 2020. As con-
versas com os governos continuam. Mas, 
por enquanto, a obra segue sem data para 
começar. O secretário encerrou o encontro 
com os empresários fazendo um apelo para 
que “todos ajudem e briguem juntos”. 



MAGIA, EMOÇÃO, LUZES E TRADIÇÃO 

A PARTIR DAS 19H
PRAÇA 14 DE NOVEMBRO

CENTRO HISTÓRICO
TRAGA SUA FAMÍLIA PARA CONHECER AS ATRAÇÕES



Está marcado para os dias 12 e 19 de dezembro, a 
partir das 19h30, o “4Youth”, no Colégio Rio Branco. 
O evento será realizado pela Prefeitura de Cotia, por 
meio da Secretaria da Juventude, e trará duas pa-
lestras que serão ministradas pelo jornalista, apre-
sentador, ator, roteirista, diretor e escritor Marcelo 
Tas e pelo ex-vendedor ambulante, Youtuber e 
consultor econômico Rick Chesther. A entrada é 
gratuita, as vagas são limitadas e, para participar, 
é preciso fazer inscrição pela internet.

INSCrIçõeS PArA 
eLeNCo Do DrAmA DA 
PAIxão De CrISto
Já estão abertas as inscrições para 
os atores interessados em partici-
par do elenco da encenação “Drama 
da Paixão de Cristo 2020” de Cara-
picuíba. Tradição no calendário de 
eventos da cidade, o espetáculo 
retrata um dos capítulos religiosos 
mais conhecidos da história, pas-
sando pelo nascimento, paixão, 
morte e ressurreição de Jesus Cris-
to e conta com uma produção de 
350 pessoas envolvidas direta e 
indiretamente.

sErviço

As inscrições seguem até o dia 20 de 
dezembro e podem ser realizadas na 
Casa da Cultura (Praça da Aldeia 
Jesuítica – nº 19), Biblioteca Municipal 
(Av. Tâmara – nº 132), Espaço Cultural 
(Av. Teixeira Lott, nº 172), das 9 às 17 
horas. A participação no evento é 
gratuita e livre para todas as idades. 
Os documentos necessários são: cópias 
e originais do RG, comprovante de 
endereço e uma foto recente. Menores 
de 18 anos devem apresentar também 
cópia do RG do responsável. As 
encenações acontecem na quinta e 
sexta-feira santa, no Teatro de Arena 
da Aldeia Jesuítica. Para mais 
informações entre em contato pelo 

telefone: (11) 4183-3874.

sErviço
4Youth 
Local: Colégio Rio Branco - Rodovia Raposo Tavares, 7.200 

Dia 12 de dezembro – 19h30 - Palestrante: Marcelo Tas 

Inscrição: encurtador.com.br/dhinY 

Dia 19 de dezembro – 19h30 - Palestrante: Rick Chesther 

Inscrição: encurtador.com.br/aER37 

GrAnjA viAnA GAnhA  
Centro inteGrAdo tributário

sErviço 
CIT Granja Viana (Centro Integrado Tributário) 
Avenida Denne, 163 – Parque São George 
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Serviços oferecidos: levantamento de pendências 
de IPTU, atualização das parcelas do carnê, 
atualização de dados cadastrais, transferências, 
pedido de número oficial e social, expedição de 
certidões, pedido de desdobro, informações sobre 
abertura ou encerramento de empresas, 
disponibilização de senhas de acesso ao sistema 
de emissão de notas, renovação de alvará de 
táxi, concessão ou renovação de licença de 
funcionamento, inscrição municipal para 
autônomo, profissional liberal, MEI e outros.
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Com política de descentralização de servi-
ços, a Prefeitura de Cotia implantou CIT 
na região da Granja Viana. “Cotia é uma 
cidade muito extensa e não podemos pe-
nalizar os moradores com grandes deslo-
camentos para acessarem serviços públi-
cos. Com planejamento estamos conseguin-
do levar a prefeitura para mais perto da 
população, são medidas que facilitam a vida 
dos moradores, pois encurtam distâncias”, 
disse o prefeito Rogério Franco. Com a 
abertura deste Centro Integrado Tributá-
rio, a prefeitura passou a disponibilizar 
seus serviços em todas as regiões da cidade: 
Cotia, Caucaia do Alto e Granja Viana. 

mArCeLo tAS e rICk CheSther em CotIA
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AssoCiAção de Controle soCiAl de polítiCAs públiCAs
No fim de novembro, aconteceu o lançamento da primeira 
Associação de Controle Social e Políticas Públicas da região 
sudoeste de São Paulo ou, simplesmente, “O Observatório”. 
Surgiu do desejo de um grupo de cidadãos em ter na parti-
cipação popular um instrumento democrático de controle 
das políticas públicas. Cesar Andrade Filho, presidente da 
associação, explica que o Observatório é uma associação não 
governamental, sem fins lucrativos ou político-partidários, 
que tem por finalidade desenvolver projetos de interesse 
social, prevenir e combater a corrupção na administração 
pública. “Acreditamos que a corrupção seja um fenômeno 
que impede a efetivação dos direitos fundamentais sociais 
(a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados) bem como põe em risco o próprio Estado 
Democrático e de Direito”, diz
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o projEto Entrou E saiu da pauta algumas vezes e tramita desde 2015 
e nunca chegou a ser votado por falta de consenso entre os vereadores em 
relação ao número de cadeiras. Mas agora é para valer: a partir de 2021, Cotia 
terá 15 vereadores, dois a mais que a atual gestão. O projeto, assinado por 
12 dos 13 vereadores, entrou na pauta de última hora e foi aprovado por 12 
votos, no início de novembro. Com o aumento de vagas, a tendência é cair o 
quociente eleitoral, e assim, facilitar a vida dos partidos e candidatos. Esta 
foi uma das justificativas do presidente da Câmara, Castor Andrade, para 
colocar o projeto na pauta. Outro argumento, descrito na justificativa do 
projeto, é aumentar a representatividade da população.

GAStOS DA CâmArA
O principal ponto de divergência nesse 
assunto é o que se refere aos gastos com o 
custeio do Legislativo, que pode aumentar. 
Embora, por lei, os gastos não podem ser 
superiores a 6% do orçamento da cidade, 
seja com 13, 15 ou 21 vereadores. Em 
entrevista à Circuito no começo do ano, 
Castor Andrade afirmou que a Câmara 
não utilizava todo o valor repassado, mas 
que se houvesse aumento das cadeiras 
isso poderia ocorrer, ou seja, o custo do 
Legislativo iria aumentar, embora dentro da 
legalidade. E quando o assunto é gasto do 
Legislativo, a Câmara de Cotia está entre 
as cinco com maior custo por vereador 
do estado de São Paulo, segundo balanço 
divulgado pelo Tribunal de Contas. Por 
ano, cada vereador custa mais de R$ 2,4 
milhões aos cofres públicos. Vale ressaltar 
que nesse montante estão incluídos todos 
os gastos de manutenção da Câmara, 
inclusive a folha de pagamento.
Em nota, a Câmara de Cotia justificou que “o 
gasto por vereador embora seja um indicador 
útil para análise do gasto público, merece 
ponderações em alguns casos em que temos 
municípios com grandes orçamentos e com 
número reduzido de vereadores”.

canal circuito  
Leia matéria completa sobre o assunto

revistacircuito.com/arquivos/52388

Câmara de Cotia aumenta 
número de vereadores





aCOntECE POr aqUi 2020

Há recursos do 
Fumefi para início de 
obras da passarela, 
interligando a estação 
da CPTM e o 
Terminal de Ônibus 
com as faculdades e o 
Parque Gabriel 
Chucre, além da 
revitalização do 
Sistema Viário do 
Centro. A Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional também 
liberou recursos para 
duplicação da av. 
Integração, na Cohab 
e recapeamento de 
vias. Além disso, o 
secretário estadual de 
Desenvolvimento 
Regional, Marco 
Vinholi, divulgou 
verba de R$ 5 milhões 
para a área da saúde.

R$ 30 
milhões para 
Carapicuíba

A falta de condições de financiar a estrutura administrativa 
com recursos da economia local; a elevada rigidez do orçamento 
das prefeituras, sobretudo, com gastos com pessoal; e as difi-
culdades para o cumprimento das obrigações financeiras e de 
gerar bem-estar e competitividade por meio de investimentos 
foram os principais problemas identificados no Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) 2019, que tem como base os dados fis-
cais oficiais de 2018. Ele é composto por quatro indicadores: 
IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liquidez e 
IFGF Investimentos.
Divulgado no dia 31 de outubro pela Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro, o IFGF faz referência a 2018 e avalia as contas 
de 5.337 municípios de todo o país, que concentram 97,8% da 
população brasileira. A conclusão é que 73,9% desses municípios 
estão em situação fiscal difícil ou crítica. De acordo com a Firjan, 
o indicador que apresentou o pior desempenho nesta edição 
foi o IFGF Autonomia – que verifica a relação entre as receitas 
oriundas da atividade econômica do município e os custos para 
manutenção da estrutura administrativa, incluindo gastos com 
pessoal e Câmara Municipal. Nessa análise, constatou-se que 
1.856 municípios (34,8%, ou seja, cerca de um terço do total) não 
se sustentam. Os nove municípios da região (Cotia, Barueri, 
Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Jandira, Embu das Artes, Vargem 
Grande Paulista e Santana de Parnaíba) seguem na contramão, 
pois todos apresentaram excelência em Autonomia, ou seja, 
não faltou dinheiro para o custeio da máquina. No entanto, 
nos índices Liquidez e Investimentos, quase todas as cidades 
estão no vermelho. No geral, a cidade que apresentou melhor 
desempenho foi Santana de Parnaíba, que obteve avaliação 
boa e excelente em todos os índices. Com esse resultado, está 
em 3ª colocação no ranking estadual de melhor gestão e a 11ª 
do país. A pior gestão da região ficou para Embu das Artes, 
que ocupa a 518ª posição estadual

elA pode
Aconteceu nos dias 13 e 18 de novembro 
o primeiro Ela Pode Cotia, um programa 
realizado pelo Instituto Rede Mulher 
Empreendedora, com apoio do Google 
e correalizado, em Cotia, pela ONG Cru-
zando Histórias, responsável pela cura-
doria do nosso projeto Selo Cidadão: 
Conexão & Emprego. Esta primeira 
edição foi realizada no auditório do Cen-
tro Profissionalizante Rio Branco e 
abordou temáticas de liderança, comu-
nicação, técnicas de negociação e ne-
tworking, autoimagem, finanças, ferra-
mentas e soluções digitais do Google, 
impactando 85 mulheres. E no dia 12 de 
dezembro, em parceria com a Prefeitura 
de Cotia, acontecerá o Ela Pode Day. 

sErviço 

Dia 12 de dezembro, das 8h às 12h 

Local: Secretaria de Trabalho e Emprego 

Rua Monsenhor Ladeira, 38 

Inscrições: www.ch.org.br/agenda 

Gratuito

No dia 22 de dezembro, Carapicuíba realiza a tradicio-
nal Corrida do Peru. Com largada e chegada na praça 
da Aldeia, a prova soma 6,5 km. Essa edição inclui a 
segunda Caminhada da Família, no Parque da Aldeia, 
com quatro voltas no lago, somando 2,5 km. Todos os 
participantes recebem camiseta e medalha. Os três 
primeiros colocados de cada categoria recebem a pre-
miação tradicional: um troféu e uma ave. 
Histórico – A prova surgiu a partir da brincadeira 
de amigos que soltavam um peru nas ruas da Aldeia 
Jesuítica de Carapicuíba para comemorar a passagem 
de ano. O primeiro a pegar a ave vencia e a levava como 
prêmio. Com o passar do tempo, a corrida evoluiu com 
o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e dos atletas, mas 
a tradição foi mantida, havendo premiação para os 
principais atletas da prova com a entrega de um peru 
congelado. O vice-campeão de cada categoria etária 
ganhará um chester congelado; e o terceiro colocado, 
um frango congelado.

Sem dinheiro para investimentos

sErviço 
37ª Corrida do Peru – 2019 – Carapicuíba 

Data: 22 de dezembro 

Local: Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba (largada e chegada) 

Inscrições devem ser realizadas no Ginásio Ayrton Senna, na avenida 

Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5. Para a inscrição de equipe, é 

necessário levar uma relação nominal de atletas e RG, além da nomeação do 

responsável. Para inscrição individual, apenas o RG.

Corrida do Peru



MAIS DE 10 UNIDADES PRONTAS PARA TE ATENDER

NOSSO PLANO DE NEGÓCIOS
O franchising, um dos modelos de negócio mais 
estruturados e rentáveis do mercado mundial, foi 
o escolhido para a ascensão da ROYAL BEBIDAS. A 
empresa deseja expandir seus princípios, valores 
e diferenciais, por meio da padronização de 
serviços e pontos de venda, de modo que os 
clientes encontrem os mesmos produtos e 
atendimento de excelência em todas as unidades. 
Pretendemos cr iar  uma re lação só l ida, 
personalizada e especial  com a rede de 
relacionamento.

SEJA UM FRANQUEADO

JUNTE-SE A ROYAL BEBIDAS EXPRESS.
SE VOCÊ TEM SEDE POR EMPREENDER, 

PAYBACK DE 18 A 22 MESES.
LUCRO ESTIMADO DE R$ 200.000 / ANO

UNIDADE CARAPICUÍBA
Av. inocêncio Serafico, 4532 - Vila Dirce - Carapicuiba -SP

UNIDADE GRANJA VIANNA
Av. inocêncio Serafico, 4532 - Vila Dirce - Carapicuiba -SP

UNIDADE TIJUCO PRETO - CAUCAIA 
AV ISAAC IVO MARIO PIRES, 3105 - TIJUCO PRETO - COTIA - SP

UNIDADE COTIA
Rua Guarani, 10 - Jd Rosalina - Cotia - SP

UNIDADE COTIA - ARCO ÍRIS
Estrada Velha da Olaria, 2955 - Jd. Arco Íris. 

UNIDADE GUARUJÁ - ENSEADA
Rua Aureo Guenaga de Castro, 494- Pq Enseada - Guarujá -SP

 INAUGURAÇÃO 07/12
UNIDADE COTIA - ARCO ÍRIS

Estrada Velha da Olaria, 
2955 - Jd. Arco Íris. 



Depois de fazer carreira em empresas de tecnologia, Ivan Gorski resolveu fundar 
a própria empresa, no bairro onde passou a infância, a Granja Viana. Construiu um 
galpão onde foi desenvolvido o projeto de sua vida, o Gaia, o primeiro carro elétrico 100% 
brasileiro. E por que fazer um carro elétrico? Porque ele cansou de ver os granjeiros 
se deslocando 5 km para ir a uma padaria, ou de carro, gastando uma gasolina cara e 
desnecessária, ou de bicicleta ou moto, que não são nada seguros. Assim se inspirou 
a montar uma equipe para desenvolver um carro elétrico bem mais econômico que os 
movidos a combustíveis fósseis ou mesmo biocombustíveis. O lançamento acontece 
no dia 7 de Dezembro no Café Teatro Fábrica e deve reunir pessoas de quatro estados 
diferentes. “São mais de 60 clientes que fizeram a pré-reserva e conseguiram vir até 
aqui. Lá, será iniciada as vendas oficiais e vamos apresentar a cara nova e uma série 
de alterações. Já é a versão final que estará disponível em 2020”, adianta Ivan.

Da Granja para o mundo: 
carro elétrico brasileiro

A população de Vargem Grande Paulista não tem mais 
que pagar a passagem de R$ 3,70 para andar de ônibus no 
município. A prefeitura lançou o programa “Tarifa Zero”, 
que começou a funcionar em 5 de novembro, colocando 
a cidade como a primeira da região metropolitana de 
São Paulo a utilizar transporte público gratuito.
O Tarifa Zero é uma parceria entre a prefeitura e iniciativa 
privada, que irá contribuir com uma taxa mensal referente 
ao que já é gasto com vale-transporte. Essa taxa será paga ao 
Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (FMTU), 
criado pelas Leis Municipais 1.068/19 e 1.092/19), que têm 
como receita: dotações orçamentárias; multas de trânsito; taxa 
de transporte público de passageiros (empresas privadas); taxa 

de publicidade; publicidade em pontos de ônibus; entre outras. 
“Estamos seguindo exemplos de algumas cidades da Europa. 
No Brasil, Vargem Grande Paulista será a 14ª cidade a oferecer 
gratuidade no transporte”, destacou o prefeito Josué Ramos. 
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canal circuito 

Inspirado no jeito de viver granjeiro, idealizado pelo granjeiro Ivan 
Gorski, desenvolvido em oficina na Granja, o carro elétrico Gaia 
é um granjeiro que vai conquistar todo mundo, confira!

revistacircuito.com/arquivos/54107

Desde o dia 7 de novembro, a Granja 
Viana também passou a contar com 
feira noturna todas as quintas-feiras, 
ali, no famoso “meião” do Parque São 
George. Exemplo do que ocorre nas 
demais feiras noturnas da cidade, em 
Caucaia e na região central, já se tornou 
um ponto de encontro de amigos. Muito 
mais que ir à feira para comprar frutas, 
verduras e legumes, os moradores 
querem é se divertir, encontrar os 
amigos, tomar uma cerveja e se fartar 
nas barracas de comida. 

FEira nOtUrna

sErviço 
Feiras Noturnas em Cotia 

Feira Noturna de Cotia: às quartas-feiras 

das 16h às 22h (Av. Prof. Manoel José 

Pedroso, altura nº 1347) 

Feira Noturna do Parque São George:  

às quintas-feiras – das 16h às 22h  

(Av. Denne, s/nº) – nessa quinta-feira (7/11) 

Feira Noturna de Caucaia do Alto:  

às sextas-feiras – das 16h às 22h  

(Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto)

canal circuito 

Estivemos lá para conferir 

revistacircuito.com/arquivos/53924

tariFa zErO
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granja viana recebe  
líder do mercado imobiliário

Você já imaginou ter seu imóvel ven-
dido em até seis meses? Pois é este o 
prazo máximo estabelecido pela rE/
maX CasaInveste para as negociações 
que intermedeia. “através de ferramentas 
próprias e uma tecnologia avançada cada 
imóvel recebe um cronograma de ação 
de marketing de acordo com a necessi-
dade, tudo é mensurado e organizado. 
nossa tecnologia de ponta nos permite 
surpreender o cliente com o prazo, sendo 
assim seu imóvel fica assegurado com 
um especialista que gerencia todas as 
visitas, relatórios e feedback semanais”, 
explica Paulo Jorge dos Santos baptista, 
CEo da rE/maX CasaInveste.
De Portugal para o brasil, Paulo trouxe toda 
sua expertise para o mercado imobiliário 
da região. Iniciou as atividades no merca-
do imobiliário, ainda como CasaInveste, 
em agosto de 2016. buscando inovação, 
em março de 2018, juntou-se à rE/maX, 
maior rede de franquias imobiliárias que 
mais vende imóveis no mundo. Em pouco 
mais de um ano de atuação, conquistou 
o sexto lugar em recrutamento e fatura-
mento, em nível nacional. E está entre as 
cinco melhores franquias do estado de 
São Paulo e entre as dez do brasil.
“nosso modelo de negócio permite que o 
cliente tenha um acompanhamento exclu-
sivo na venda do seu imóvel, recebendo 
uma assessoria completa e um plano 
de marketing desenvolvido para obter 
os melhores resultados. É por isso que 
o nosso tempo médio de venda de um 
imóvel é 60 dias”, completa o executivo.

Quem é a rE/MAX 

Líder do franchising imobiliário 
mundial, foi fundada em Denver, 
Colorado, nos Estados Unidos. Hoje, 
é a maior rede de franquias imobi-
liárias em números de transações 
no mundo, presente em mais de 
110 países e com mais de 125 mil 
corretores à sua disposição. no 
brasil, atua desde 2009, com mais 
de 300 franquias por todo o país. 
o diferencial da rede é bastante co-
nhecido: “a rE/maX vende 1 imóvel 
a cada 30 segundos”.

“A imobiliária tem uma abordagem 
totalmente diferente do que já tinha 
visto. Extremamente eficiente e um 
atendimento personalizado”

Danilo Somensari, que teve 
seu imóvel vendido em 24 horas 

após o primeiro anúncio

Com sede no Jardim da Glória, a rE/
maX CasaInveste tem uma infraestrutura 
completa, com salas de reuniões exclu-
sivas e modernas e espaço kids para o 
melhor atendimento ao cliente. Conta 
ainda com uma universidade corporativa 
exclusiva para capacitação e atualização 
de corretores, a rCI. “Como buscamos 
sempre atender da melhor forma possível 
e entendendo que competências são 
desenvolvidas, investimos nas pessoas 
e no seu conhecimento. Isso traz segu-
rança e agilidade em todo o processo de 
negócio que intermediamos”, explica. 
“não vendemos imóveis, cuidamos de 
cada história e de cada detalhe para a 
realização de um grande sonho”, finaliza 
Paulo Jorge.

sErviço 
RE/MAX CasaInveste 

Rua dos Manacás, 276 - Jardim da Gloria 

Telefone: (11) 4777-2544 

www.remaxcasainveste.com.br

a rE/maX CasaInveste, localizada no Jardim da Glória, está entre as cinco melhores 
franquias do estado de São Paulo e entre as dez do brasil.
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Como todos os anos, o Bazar Beneficente de 
Natal da Vida – Casa de Apoio se destaca pela 
variedade de bolsas, sapatos, acessórios, ar-
tesanatos e decoração de Natal, sem contar 
as opções para presentes com preços tão es-
peciais quanto os projetos mantidos pela 
instituição, que atende crianças, adolescentes 
e idosos. Outro ponto de destaque é a parceria 
da Cultura Inglesa, que desde 2007 incentiva 

e apoia os projetos da instituição. “Já são 12 
anos trabalhando juntos para impactar po-
sitivamente a vida de todos os atendidos pela 
Casa de Apoio, pois só assim é possível criar 
oportunidades para que eles façam a diferença 
no meio em que vivem. E a Cultura Inglesa 
trilha este caminho com a gente e somos muito 
gratos por acreditarem no nosso trabalho”, 
diz Ana Catarina, presidente da entidade.

Dia de Doar
No dia 3 de dezembro, aconteceu o Dia de 
Doar, uma mobilização mundial que a 
Associação Acorde, localizada na região, faz 
parte como uma das articuladoras do 
movimento. Fruto de uma campanha 
inspiradora como esta, no mês das Crianças, a 
rede Bolo da Madre reverteu 100% das vendas 
do Bolo Sonho, com apoio do comediante 
Fábio Porchat (idealizador da Abace Brasil), 
em doação para Acorde, ONG que promove o 
desenvolvimento humano de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, residentes na 
região de Embu das Artes e Cotia, por meio de 
atividades artísticas, culturais e esportivas.

sErviço 
A Campanha de Dia de Doar na Associação Acorde 

acontecerá até 3 de janeiro. Para participar, basta 

acessar o site acorde.org.br/doeNova/ e escolher a melhor 

forma de contribuição.

bAzAr dA CAsA de Apoio

Natal Solidário
Neste Natal, o Vianna 
Village vai ajudar a 
Associação do Núcleo de 
Enfrentamento da Pobreza 
(Anuepo), colaborando para 
o seu Natal Solidário. No hall 
do centro de compras, 
localizado no Jardim 
Pasárgada, há um ponto de 
recolhimento de panetones 
que serão doados para as 
famílias assistidas. Ou os que preferirem, podem “adotar” uma criança: 
basta retirar uma sacolinha na administração e doar roupa, calçado, 
brinquedo, kit higiene e panetone. Mas se está sem tempo e com o 
dinheiro curto, pode colaborar escrevendo uma mensagem de 
esperança, carinho, superação e acolhimento para essas famílias. A 
mensagem deve ser enviada para o e-mail marketing@viannavillage.
com.br, ela será transcrita à mão em um cartão de Natal e entregue na 
festa Natal Solidário, que acontecerá no dia 14 de dezembro, na 
Paróquia Santo Antônio.

sErviço 
Bazar de Natal Vida – Casa de Apoio 

Data: até 14 de dezembro de 2019 

Local: Cultura Inglesa da Granja Viana  

Endereço: entrada pela rua São Paulo, 273 

Granja Viana – Cotia – SP 

Horário: das 10h às 19h, de segunda a 

sexta-feira, e das 10h às 14h, aos sábados 

Formas de pagamento: dinheiro e cartões 

de crédito e débito, com exceção do 

American Express



todo mundo merece uma  
educação de qualidade

a Escola Waldorf Guayi é uma escola associativa, ou seja: não tem fins lucra-

tivos nem um “dono”, é gerida por pessoas que acreditam na Pedagogia Waldorf 

e na Pedagogia Social. A escola vê as crianças em todo seu conjunto, no seu 

pensar, sentir e agir; e entende que a escola não é apenas um lugar para obter 

informação, mas um cálido ambiente para que as crianças possam se tornar 

adultos confiantes, solidários e com seus potenciais desenvolvidos de forma plena.

A iniciativa nasceu a partir de um grupo de pais do jardim de infância Waldorf 

Espaço Bem Viver, cujo objetivo maior era manter as crianças inseridas na 

Pedagogia Waldorf. A escola foi criada em 2011 e, em 2012, iniciou sua primeira 

turma do curso fundamental. Surgiu da necessidade por uma escola Waldorf 

que atendesse a demanda da região Oeste da Grande São Paulo, tanto em 

número de vagas quanto do ponto de vista financeiro. A Waldorf Guayi nasce, 

portanto, com a missão de criar e manter uma escola Waldorf que seja mais 

acessível para as famílias que buscam essa pedagogia. 

Em 2016, com a finalização do primeiro ciclo de resiliência da classe pioneira, 

visando manter as crianças na pedagogia, conseguiu-se o uso de um novo es-

paço, o que permitiu avançar com a extensão do Fundamental II. A comunidade 

Guayi se envolveu totalmente em fazer este sonho da nova sede acontecer. 

A necessidade de um novo espaço físico vem ao encontro também do desejo 

dessa comunidade expandir sua atuação de natureza social, assim nasceu uma 

parceria com a Escola de Resiliência Horizonte Azul, da qual recebe crianças em 

gratuidade, sendo este um dos principais projetos sociais que a escola se dedica.

a escola associativa Waldorf Guayi e seu projeto pedagógico.

PeDAgogIA WALDorF
A Pedagogia Waldorf foi criada por Rudolf Steiner com 
objetivo de libertar todas as capacidades do ser humano.

“A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres 
humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, 

encontrar propósito e direção para suas vidas.” 

Rudolf Steiner

sErviço 
Escola Waldorf Guayi 

Rua Santa Rita, s/n, Bairro Itatuba  

(ao lado da pedreira) - Embu das Artes – SP -  

(11) 97596-4155 – 4557-0500 

secretaria@escolawaldorfguayi.org  

www.escolawaldorfguayi.org/ 

Mensalidades  do 1º ano:  1.691,00
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O projeto de educação ambiental 
“Guardião Ambiental Mirim” entregou 
54 novos guardiães para o município de 
Cotia. Isso porque, no fim de outubro, 
aconteceu a formatura dos alunos de 
3º e 4º anos do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal Vicentina Pires 
de Oliveira, no Morro Grande, que 
participaram do projeto por quatro 
meses. Eles acompanharam aulas 
ministradas por biólogos, guardas 
civis ambientais e agentes ambientais 
sobre fauna, flora, sustentabilidade, 
reciclagem, crime ambiental, entre 

outros assuntos.

O projeto Guardião Ambiental Mirim 
é realizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Agropecuária, com apoio 
da Secretaria de Educação. “Este foi um 
projeto-piloto e, para o ano que vem, o 
objetivo é levá-lo para outras escolas 
também”, comentou o secretário Gus-
tavo Gemente. Durante a formatura, 
os alunos fizeram um juramento de 
zelarem pelo meio ambiente e seus 
recursos naturais, e ainda cantaram 
a música Herdeiros do Futuro, de 
Toquinho.

HOrta SOLidária
Cotia implantou o Projeto Horta Solidária na 
Residência Terapêutica. O local atende 
moradores pessoas em acompanhamento 
psicológico e que precisam de atividades 
diárias que somem ao tratamento e à 
qualidade de vida de cada um. A Horta 
Solidária nasceu com a ideia de proporcionar 
contato com a natureza e com o cultivo de 
alimentos como uma forma de terapia.

WHatSaPP dEnúnCia
Carapicuíba lançou a campanha “Fiscal do 
Entulho”. Agora, por meio do WhatsApp 
Denúncia, o morador de Carapicuíba pode 
ajudar no combate ao descarte irregular de 
entulho em locais públicos. Funciona da 
seguinte forma: quem flagrar alguém jogando 
entulho em via pública, deve gravar ou tirar 
foto da placa do veículo e mandar junto com 
informações do infrator para o WhatsApp: 
94126-4022.

O programa Recicla Carapicuíba convoca alunos e pais para 
levarem o material reciclável até a escola, onde é pesado e o 
respectivo valor deduzido na conta de energia elétrica. Trata-
se de uma parceria entre Prefeitura de Carapicuíba e Enel. O 
plano-piloto soma dez unidades do bairro da Cohab, sendo nove 
pré-escolas e uma de Ensino Fundamental, alcançando cerca 
de 3 mil alunos. A criança separa o material reciclável em casa 
e traz para a escola. Papel, plástico, metal ou vidro, são pesados 
separadamente por uma equipe da própria escola. Um software, 
desenvolvido pela Enel, calcula o valor do material, que será 
abatido na fatura de energia elétrica. A criança inscrita recebe 
um cartão, em seu nome, onde consta ainda o número da conta 
de energia de sua casa. “O cartão é emitido em nome da criança 
porque ela protagoniza a ação. Ela é o agente principal numa 
ação que envolve orçamento familiar”, acrescenta a secretária 
de Educação, Lilian Braga. 
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Programa de coleta seletiva inédito no país

GuArdiães AmbientAis mirins
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anSiEdadE na adOLESCênCia
A ansiedade é um estado emocional que pode acometer 
qualquer pessoa, inclusive adolescentes. “Véspera de 
provas escolares, escolha da profissão, vestibular e 
relacionamentos afetivos podem ser disparadores para o 
problema. E, muitas vezes, quem está em volta não percebe 
o mal rondando”, comenta a psicóloga Élen Santoro. 
Este e outros aspectos de ordem emocional e psíquica 
podem ser melhor compreendidos e ressignificados 
no processo de psicoterapia e/ou arteterapia. “Não é 
conversa de amigo ou conselho de familiar; é ciência, 
com técnicas e anos de estudos”, ressalta a profissional.

élEn santoro psicóloGa E artEtErapEuta (crp 06/43947)
Av. São Camilo, 1564 – sala 10 – Alpha Granja

Telefone: (11) 96418-7447

EnErgia SOLar
Já imaginou ter o sol pagando sua conta de luz? Sim, 
esta é uma realidade cada vez mais presente com a 
energia solar fotovoltaica. Economia de até 95% na 
conta de luz, valorização do imóvel e IPTU Verde são 
algumas das vantagens do sistema autoprodutor de 
energia. Se quer conhecer mais sobre esta tecnologia e 
investir no futuro com segurança e sustentabilidade, 
entre em contato com Ensolar Cotia. A empresa oferece 
soluções em energia solar fotovoltaica, com garantia 
de 25 anos e condições inéditas para financiamento. 
Ligue (11) 94528-5078 e agende uma visita!

Ensolar E cia. cotia
Instagram: @ensolarcotia

www.facebook.com/ensolarcotiaecia

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
VANTAGENS PARA O PROPRIETÁRIO:

ANUNCIE SEU IMÓVEL CONOSCO!

- Avaliação e precicação de imóvel

- Divulgação, incluindo fotograa para anúncio

- Acompanhamento de visitas e atendimento

- Serviço de análise de crédito e perl de inquilinos

- Assessoria jurídica

- Administração do imóvel

11 2130-9999

@leardigranja  /      @leardigranja



mAIS De 30 mIL CãeS 
e gAtoS já 
reCeberAm 
mICroChIP em 
CotIA
Todos os meses o Setor de Zoonoses 
de Cotia realiza castração de cerca 
de 300 animais, entre cães e gatos. 
Nesta oportunidade, os mesmos 
recebem um microchip com dados 
para identificação do animal e de 
seu dono. Até hoje, segundo a Ana 
Maria Lino, veterinária e coorde-
nadora do Setor de Zoonoses da 
cidade, mais de 30 mil cães e gatos 
já receberam o dispositivo. A im-
plantação do microchip é subcutâ-
nea na região do dorso.
O microchip é um microcircuito 
eletrônico do tamanho de um grão 
de arroz e por isso pode ser facil-
mente implantado sob a pele sem 
causar incômodo. O microchip para 
animais contém um código exclu-
sivo e inalterável que transmite 
informações específicas sobre o 
animal. De acordo com a médica, o 
microchip tem a função de registrar 
o animal e não conta com localiza-
dor (tipo GPS). O tutor (dono) do 
animal microchipado precisa aces-
sar o site (www.animalltag.com.br/
redeanimalltag) e registrar seus 
dados, contatos e os dados do ani-
mal, inserir o número de identifi-
cação do microchip e, com qualquer 
leitor de microchip, será possível 
verificar informações daquele ani-
mal registrado, em caso estar per-
dido, por exemplo. “No site da ‘Ani-
mall Tag’ o tutor poderá atualizar 
informações sobre vacinação de seu 
pet (cão ou gato) e seus contatos a 
qualquer momento”, completa.
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Granjeiro leva Prêmio Jabuti
O professor granjeiro Marcus Nakagawa acaba de ganhar o prêmio Jabuti de literatura 
na categoria Economia Criativa, com o livro 101 dias com ações mais sustentáveis para 
mudar o mundo. Na obra, ele lista ações que podem ser praticadas por todos que tenham 
interesse em começar algum movimento sustentável em casa, na empresa ou na escola. 
“Esse livro tem um valor muito especial para mim e considero todo reconhecimento e 
repercussão em torno dele como algo grandioso, ainda mais por poder contribuir com 
as pessoas e com o nosso meio ambiente que tem enfrentado tempos difíceis. Ganhar este 
prêmio tão importante da literatura brasileira é uma honra”, ressalta. Segundo o autor, 
a ideia de escrever a obra surgiu a partir de questionamentos que sempre lhe são feitos 
sobre como colocar a sustentabilidade em prática. “Comecei a listar várias ações que podem 
ser praticadas por todo cidadão e quando percebi já tinha 101 atividades listadas. Desde 
ações simples como apagar a luz ao sair de um ambiente, passando por ações de descarte 
correto, até energia solar e compostagem”, explica Nakagawa.

canal circuito 

Nakagawa, quando estava prestes a lançar o 
livro em 2018, esteve na redação de Circuito 
e participou de uma live com a nossa equipe.

revistacircuito.com/arquivos/35973

Aproveitando a passagem do Dia Mundial  
sem Carro, propusemos a algumas pessoas  
que passassem ao menos um dia sem 
utilizar carro. Marcus Nakagawa foi uma delas.

revistacircuito.com/arquivos/40138

Vargem Grande Paulista agora tem subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Ela é a 250ª do Estado de São Paulo, que começou a ser criada em 2017, a partir de um 
projeto elaborado pelos advogados daquela cidade. Até então, eles estavam vinculados 
à subseção de Cotia. Criar e estruturar a nova sede está entre os principais projetos. 
“Além disso, já estamos trazendo palestras importantes para Vargem Grande Paulista, 
com juristas renomados”, destacou o presidente Thiago Comin Rodrigues. Contratação 
de funcionários para a subseção e para a sala da OAB no Fórum, compra de equipa-
mentos e parcerias em serviços para os advogados também estão entre os objetivos.  
A subseção já trabalha a todo vapor e todas as comissões estão desenvolvendo algum 
projeto para advogados ou para a comunidade vargem-grandense: são atividades 
esportivas, palestras sobre temas importantes e atividades nas escolas por meio da 
comissão “OAB vai à escola”. A subseção tem ainda uma comissão de Proteção Animal, 
e sem dar detalhes, adiantou que essa comissão já elabora um projeto de lei que será 
apresentado à Câmara Municipal.

Vargem Grande Paulista no mapa da advocacia
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aCUPUntUra nO tratamEntO daS dOrES
Além dos medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, a 
acupuntura tem se mostrado eficaz para tratar, controlar e 
até mesmo eliminar as dores crônicas. “Ajuda a aliviar a dor 
através dos nervos estimulantes localizados em músculos 
e outros tecidos, o que leva à liberação de endorfinas e 
outros fatores neuro-humorais”, explica Simone de S. 
Alencar (Crefito 3 – 269439-F). Ela é fisioterapeuta na área 
de ortopedia e traumatologia e trabalha com esta técnica 
milenar chinesa que apresenta excelentes resultados em 
seus pacientes. Ligue e agende sua consulta: 97545-5322.

simonE dE s. alEncar – fisiotErapEuta 

Rua Adib Auada, 386 – sala 15

E-mail: simonee.fisioterapeuta@gmail.com

idEaL Para nEgOCiaçõES COm 
imóvEL
A Imobiliária Porta Nova administra, vende e aluga 
imóveis na região. No portfólio, estão galpões, terrenos 
residenciais e industriais, casas e chácaras. “Além disso, 
regularizamos a documentação de imóveis, elaboramos 
contratos diversos e somos correspondente imobiliário. 
Portanto, aprovamos seu crédito diretamente da 
imobiliária”, completa a corretora Daniela Almeida, 
administradora da imobiliária e que também é delegada 
municipal do Creci do Município de Embu das Artes.

imobiliária porta nova – crEci 4629-j
Atendimento via Whatsapp: (11) 94726-1915

www.imobiliariaportanova.com.br
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

Versatilidade
Nome indissociável ao marco 
do cinema nacional Dona Flor 
e seus dois maridos (1976), 
Bruno Barreto tem a habi-
lidade de não se acomodar. 
Exemplo disso está na série 
Toda forma de amor que ele 
comanda para o Canal Brasil. 
Migrando do cinema para TV 
e plataformas alternativas, o 
diretor flui abraçando uma 
série com diversidade de 
temas. Ele foi nossa capa na 
edição 90, de julho de 2007.

de voltA
O grupo Fat Family está de volta! Uma das bandas de maior 

sucesso nos anos 1990 se recuperou do luto com a perda 
da vocalista Deise Cipriano em fevereiro e anunciou 

uma nova fase na carreira. Os quatro chegam com 
um projeto inédito e lançando uma nova música.

em revistA
Apresentadora, jornalis-
ta e radialista, a granjeira 
Sueli Gazolla está com um 
programa na TV Clic Brasil. 
O Em Revista traz entre-
tenimento, saúde, beleza, 
gastronomia e entrevistas.

Chiquinho na tV
Francisco Carlos Soares, ou 
Chiquinho Homem de Ferro, 
como é mais conhecido, é o 
mais novo apresentador da 
Rede TV Tocantins. Em breve, 
deve estrear um programa com 
diversão, prêmios, entrevistas 
e variedades. 

A caminho da Vênus platinada?
Larissa Manoela confirmou que deixará o SBT neste  
final deste ano, mas ainda não divulgou se migrará 
para outro canal no início de 2020. Entretanto, foi vista 
com os pais nos Estúdios Globo. Será que assina em 
breve com a Vênus Platinada?

canal circuito 

Em julho, um mês antes de Deise descobrir a 
doença, os irmãos foram capa de nossa revista. Na 

ocasião, relembraram os tempos de Granja Viana 
e, claro, falaram da carreira e dos planos para 

comemorar os mais de 20 anos de estrada.

revistacircuito.com/arquivos/37680
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aPP dOS mOtObOyS 
Você já ouviu falar da Bee Delivery? É uma startup que 
conecta empresas com entregadores. Como funciona? Você 
solicita a entrega pelo App ou pelo site, o Motobee recebe a 
notificação e aceita a chamada. Dessa forma, você mesmo, 
empresa ou pessoa física, pode chamar os entregadores 
para realizar a entrega de seus produtos. E o cliente final, 
por sua vez, vai receber a encomenda em minutos, com 
segurança e facilidade. Presente em 23 estados brasileiros 
e em mais de 60 cidades, o serviço acaba de chegar em 
Cotia e região. Consulte em www.beedelivery.com.br.

bEE dElivEry
Telefone comercial: (11) 93315-5143

@beedeliverycotiasp 

inOvaçãO E tECnOLOgia na advOCaCia
Há mais de 15 anos na Granja Viana, o escritório 
Arteiro Gargiulo Advogados inaugura uma nova fase, 
focada na “advocacia 4.0”. Para a sócia Mariana Arteiro 
e atual presidente da OAB Cotia, este é o momento 
ideal para implementar uma gestão voltada ao futuro: 
“sempre trabalhamos com máquinas modernas, 
software jurídico, backup automático do servidor, 
arquivos em nuvem e acesso direto do cliente ao banco 
de dados integrado com os tribunais. Agora, com o 
novo site, passamos a uma nova etapa tecnológica”.

artEiro GarGiulo advoGados
Contato: contato@advocaciaag.com.br / (11) 4702-3024 / (11) 94110-5598

www.advocaciaag.com.br

Venha conferir nossos produtos para sua decoração de

URSO POLAR
COM LED

PISCA-PISCA URSINHO
 NATALINO

ENFEITE PARA
 PORTAS

SAIA PARA
 ÁRVORE DE NATAL

GUIRLANDAS PRESÉPIO SINO ÁRVORE DE
 NATAL

PAPAI NOEL
MÚSICO

Natal

Estrada Municipal do Embu, 320 - Jardim Torino, Cotia/SP

@impaktofestas

(11) 96419-8422

www.impaktofestas.com.br

(11) 4615-4991

Estrada Municipal do Embu, 320 - Jardim Torino, Cotia/SP

@impaktofestas

(11) 96419-8422

www.impaktofestas.com.br

(11) 4615-4991
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ColunA soCiAl
O que bombou no mês passado

32

Em grande estilo
o encerramento das atividades 2019 do Colégio Samarah ocorreu 
no teatro das Artes do Shopping Eldorado. Alunos do maternal i ao 
3º ano do ensino médio encenaram o Mágico de oz, em um 
espetáculo emocionante e cheio de magia. 

novo conceito em estética 
o Vitalea Estética & Spa acaba de ser inaugurado, prometendo 
um novo conceito em estética e SPA. Na noite de inauguração, 
estiveram presentes a apresentadora Helen Ganzarolli e 
Claudinho, vocalista da banda Negritude Junior.

Lançamento
o lançamento do livro A Chama da Gratidão, do granjeiro 
Arnaldo Sousa, aconteceu no Shopping Pátio Cotia e contou com 
a presença de tarrachinha e sua esposa, isis.

de cara nova
A Academia 
Acqualife lançou a 
primeira fase de 
sua modernização, 
a começar pela 
fachada, que 
ganhou uma 
estrutura mais 
sofisticada. Foi 
também criado 
espaço kids e a 
sala de 
musculação, 
ampliada. Na foto, 
Neusa Maria 
Pereira, fundadora 
da academia, ao 
lado dos filhos, 
Eder Carlos 
Martins Junior e 
Fernanda Martins.

Outubro rosa
Em comemoração ao mês de prevenção do câncer de mama, a 
riplay Sports realizou um dia dedicado à mulherada: futebol 
society, futevôlei e funcional, churrasco e música ao vivo.

Startup espanhola 
de serviços

Mr. Jeff está no mercado 
brasileiro desde janeiro 

com uma proposta de 
unir praticidade e 

tecnologia na entrega 
dos serviços de 

lavanderia e beleza. Na 
Granja Viana, chegou 

em junho. Em 11 de 
novembro, o CEo e 

fundador da franquia e a 
VP de operações da 

Espanha estiveram na 
loja. Na foto, com os 

proprietários da 
unidade Granja Viana, 

Fabiana e Marcos.
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SERVIÇOS E 
TRATAMENTOS

CAPILARES 

ALONGAMENTO 
DE CÍLIOS 

DEPILAÇÃO 

Desejamos à todos um 
Feliz Natal

EdUCaçãO COm amOr
Está em busca de uma escola para seu filho? Segue uma 
sugestão: Monteiro Lobato. São 20 anos de experiência 
focados na construção do conhecimento e de valores 
éticos, formando cidadãos capazes de enfrentar 
seus desafios. Tem como valores fundamentais o 
comprometimento, a responsabilidade e a ética para 
com os alunos, seus familiares e a sociedade. Na equipe, 
profissionais treinados e capacitados prometem cuidar 
dos pequenos com muito amor e carinho. As matrículas 
estão abertas! Em julho e janeiro, oferece curso de 
férias com diversas brincadeiras e muita diversão.

Escola montEiro lobato
Rua Direita, 592 – Granja Viana

Tel.: 4612-0872

LivrE ESCOLHa
Policlínica com diversas especialidades, a MedViana 
está oferecendo agora o sistema livre escolha aos 
usuários de algumas seguradoras e planos de saúde. 
Na prática, funciona assim: você agenda a consulta, 
passa no médico e só quando o crédito do reembolso, 
feito pela seguradora, entrar na sua conta, paga a 
consulta. Sim, você não pagará nada a mais por isso! É 
uma opção que os próprios planos de saúde oferecem 
e que consiste na efetuação dos serviços por meio de 
reembolso. Na MedViana, são 12 seguradoras atendidas 
e mais de dez especialidades médicas oferecidas. 

clínica mEdviana
Avenida das Acácias, 58

Tels.: 4777-9644 / 4777-9645 / 95136-6762
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cultural
Circuito

 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Em Santana de Parnaíba, as festividades 
começarão no dia 10 de dezembro, a 
partir das 19h30, com a inauguração do 
Presépio, seguido da ligação das 40 mil 
lâmpadas decorativas que iluminarão 
a Praça 14 de Novembro e todo o Centro 
Histórico, além da chegada do Papai 
Noel. O Presépio contará com 22 perso-
nagens, em um espaço de 300 m², que 
representarão os momentos que ante-
cedem a chegada e pós nascimento de 
Jesus Cristo. Já na quarta-feira (11), no 
Bolsão de Estacionamento, será o dia da 
abertura da Casa do Papai Noel, onde 
os visitantes conhecerão a famosa resi-
dência do bom velhinho. A programação 
de natal também contará com as Canta-
tas natalinas, feira de artes e artesanato, 
praça de alimentação, entre outras 
atrações que farão com que os visitantes 
possam sentir a magia do natal em San-
tana de Parnaíba.

Cidade iluminada
Pelo terceiro ano consecutivo, Embu 
das Artes promove o Natal Iluminado, 
com mais de 400 mil lâmpadas 
espalhadas. O coreto que fica no meio da 
praça central conta com uma grande 
decoração e um Papai Noel para tirar 
fotos, conversar com as crianças e 
receber cartinhas e pedidos. No palco, 
diversas atrações musicais e culturais 
que se estendem até 5 de janeiro.

arte warao
A arte ancestral de indígenas 
venezuelanas da etnia warao feita com 
fibra de buriti chegou a São Paulo. A 
exposição Ojidu – Árvore da Vida Warao 
traz cestos, vasos, cachepots, chapéus, 
bolsas, souplasts, bandejas e outros 
objetos de tradição. Em cartaz no museu 
A CASA (av. Pedroso de Morais, 1216 
– Pinheiros), até 20 de dezembro.

o som do silênCio
Sem o objetivo de compor uma autobiografia propriamente 
dita, Cláudia Dias Baptista de Souza, conhecida como Monja 
Coen, compartilha com o leitor memórias de alguns dos 
momentos mais marcantes de sua história, detalhes de sua 
conversão ao zen-budismo, de sua trajetória monástica, 
além de toda transformação que viveu aprendendo a 
silenciar a mente. Entre o que a autora chama de “retalhos 
da memória”, episódios marcados por intensa 
transformação são apresentados ao leitor em sua obra, O 
que Aprendi com o Silêncio, publicado pela Editora Planeta.

natal de Luz





Morar e trabalhar em Cotia 
Trabalhar na cidade que nós escolhemos viver é uma questão 
que vai além da comodidade e qualidade de vida, é também 
pelo desenvolvimento econômico e social da região. 
Vamos pensar um pouco. Quando você trabalha em 
outra cidade, onde gasta e investe seus ganhos? É comum 
agendarmos médicos, dentistas, terapias, fazer compras, e até 
estudar, perto do nosso “endereço comercial”. Otimizamos o 
tempo, e investimos onde? Fora. 
Cotia nos últimos dez anos cresceu em comércios, 
entretenimento, educação e serviços. Reconhecemos hoje que 
nossa cidade oferece tudo, ou quase tudo, que precisamos para 
viver bem. Com mais de 600 indústrias, centros comerciais, 
shoppings, faculdades, colégios, clínicas, parques, por que 
nossos olhos teimam em buscar oportunidades fora? Por que 
essas empresas ainda não conseguem contratar profissionais 
na região?  O Conexão & Emprego nasceu com o propósito 
de começar essa conversa. E agora encerramos o ano falando 
sobre autorresponsabilidade. Sim, a dica do mês é: O que você 
está fazendo por nossa cidade? 
Para progredir e melhorar, o esforço deve ser coletivo. 
Deixamos aqui o convite para reflexão. Estamos interagindo 
e investindo na nossa região? O que você tem feito para que 
aquele comércio não feche? Por que você não aceita o convite 
daquela empresa um pouco menor, mas no seu bairro? Quais 
portas estamos abrindo? Ou fechando…

Feliz Ano-Novo,  
com votos de  
prosperidade  
a todos! 

Dicas da
Cruzando Histórias

A Socom Alimentos atua há mais de 30 anos no mercado. É 
uma empresa familiar, em que os colaboradores são tratados 
como família. Foi assim que nos sentimos no dia da visita à em-
presa: em casa. Quem nos recebeu, orgulhoso e acolhedor, foi 
o sr. Medina, proprietário da Socom. 

Sr. Medina, quais são os desafios de contratar novos 
colaboradores aqui na nossa cidade?
Muitas pessoas faltam às entrevistas, outras desistem no meio 
do processo. Somos uma empresa pequena, 25 colaboradores, 
mas sólida, com uma história de conquistas e em crescimen-
to. Percebo que as pessoas almejam crescer, antes mesmo de 
começarem, e acabam não se atraindo por uma empresa com 
a equipe mais enxuta, talvez. Porém sigo tentando, gosto de 
conduzir a entrevista final, porque quero olhar nos olhos e sen-
tir confiança e interesse genuíno no candidato. 

Quais são os diferenciais da Socom, como empregadora? 
Conheço todos meus colaboradores, e gosto de chamá-los as-
sim, porque a Socom é construída em colaboração. Todos são 
importantes, e são tratados com o mesmo carinho e respeito. 
Estou junto, todos os dias, e sempre fazendo o possível para 
valorizá-los e para que tenham qualidade de vida. Além dos 
benefícios tradicionais, vou aos domingos comprar frutas para 
deixar à disposição aqui na copa, invisto num personal training 
duas vezes por semana, para treinarem aqui dentro. A Socom se 
preocupa e investe em pessoas, sejam elas consumidores, forne-
cedores, colaboradores, parceiros ou a sociedade, de modo geral. 

O que o levou a investir no Conexão & Emprego? 
Gosto de investir em projetos sociais, e quando conversei com 
a Gabriela (revista Circuito), senti que o propósito do projeto 
era baseado numa dor minha, enquanto empresa, pois tenho 
muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada na re-
gião. Esse diálogo e apoio entre os interessados, com certeza 
fará a diferença no mercado de trabalho da nossa região. 

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!

CenturyLink

Supervisor de TI
Cotia

RE/MAX CasaInveste

Corretor de imóveis
Cotia

Socom Alimentos 

Promotora de vendas 
Cotia

Maybelline

Vendedora
Cotia

Rest. Cana do Reino 

Diversas vagas  
Cotia

Fanáticos Burger 

Auxiliar de cozinha 
e chapeiro 
Cotia

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

Shirley Silva  
Busca recolocação 
como secretária.

Ana Aleixo 
Busca recolocação na 
área financeira ou RH. 

As relações interpessoais e a 
comunicação são pontos fortes 
desenvolvidos ao longo da minha 
formação acadêmica e profissional, 
sempre disposta a aprender.

Sou mãe, filha, boa amiga e 
ótima profissional, olho para 
mim e sinto orgulho em ser quem 
sou. Se você precisa de alguém 
comprometida e versátil, achou!



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.

mobilidAde
MARcOS Sá EScREVE 

SOBRE A HIStERIA 
cOlEtIVA quE 

cOntAMInOu tOdOS 
OS quE SE lOcOMOVEM 

nAS cIdAdES.

alô, prEfEituras, dEnatran, dErsa, dsv, cEt, pr, ministério público, sei 
lá quem, socorro!  Alguma coisa precisa ser feita com as empresas de delivery 
que pagam extras aos seus entregadores, fazendo-os correr contra o relógio. A 
PMSP tentou um acordo com as principais, propondo a suspensão desses extras 
em troca de alguns benefícios, mas as maiores empresas recusaram. O nível de 
agressividade, desrespeito às leis de trânsito e imprudência dos entregadores 
beiram a insanidade, sem contar o altíssimo índice de acidentes e mortes em 
que se envolvem. Seja de bike, patinete ou moto, sempre com a caixa/mochila 
nas costas, e com o nome da empresa estampado, circulam feito kamikazes pelas 
ruas, pondo em risco suas vidas, a de terceiros e a reputação das empresas que 
trabalham. O pisca-pisca ou a sinalização com o braço de quem quer mudar de 
faixa ou fazer uma conversão passou a ser solenemente ignorado pelos moto-
ciclistas que agem como se a pista fosse exclusividade deles, passam buzinando 
irritantemente e ainda com o dedo médio em riste. Rappi, Uber Eats, ifood, 
Loggi, Glovo, 99Motos, entre outras, quem sair na frente com uma campanha, 
dando aos seus entregadores orientações de segurança, medidas educativas e de 
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respeito às regras de trânsito, vai ganhar a 
simpatia do consumidor, reduzir o nível de 
estresse da cidade, minimizar os acidentes e, 
principalmente, poupar vidas. Se o pedido 
demorar 5 minutos a mais pra chegar e sem 
que o entregador corra riscos nem ponha 
a vida de terceiros em risco, ninguém vai 
reclamar, bingo! Mas a coisa não para por 
aí. A histeria coletiva contaminou todos os 
que se locomovem nas cidades. Pela ordem, o 
pedestre é o que tem a prioridade e deve ser 
sempre respeitado pelos demais: pedestres, 
ciclistas, patinetes, motos, carros, pick-ups, 
ônibus e caminhões. A cadeia de mobilidade 
tem mais ou menos essa lógica de respeito. 
Os mais frágeis devem ter prioridades 
sobre os mais fortes. Mas o que vemos é 

uma selvageria total. Ninguém respeita 
ninguém. Ciclistas andando nas calçadas 
não respeitando os pedestres, que também 
não obedecem ao trânsito, atravessando 
fora das faixas de travessia e com celular 
no ouvido, motos ultrapassando em alta 
velocidade pela direita e esquerda, em um 
comboio assustador, automóveis acima da 
velocidade permitida intimidando quem 
respeita os limites de velocidade, e por 
aí vai. Fiscalização zero. Jamais se vê um 
fiscal de trânsito a postos para repreender 
os infratores nos locais de risco. Polícia 
rodoviária inexiste. Nunca se vê os postos 
da PR, abertos, sempre estão às moscas nas 
estradas. Mas na calada da curva, sob uma 
sombra ou atrás de um arbusto, sempre 

quando absurdos são praticados  
e ignorados pelo policiamento, vem 

aquela sensação de impunidade.

há um ardiloso e camuflado guarda es-
preitando sorrateira e confortavelmente 
o menor deslize dos motoristas nos locais 
onde não há normalmente risco nenhum 
e nem necessidade de policiamento, mas 
fica fácil multar. Todos devem respeitar as 
leis de trânsito, mas quando absurdos são 
praticados e ignorados pelo policiamento, 
vem aquela sensação de impunidade que o 
STF implantou no país. Na Granja Viana, 
os problemas de sempre persistem. Como 
sempre, o poder público se omite das in-
terferências necessárias. O famoso e des-
necessário “PARE” na avenida São Camilo 
que causa congestionamentos monstros, a 
rotatória improvisada com motoristas que 
ainda não aprenderam a conviver civili-
zadamente com “a preferência é de quem 
vem da esquerda e deve-se dar passagem 
para que um veículo de cada vez acesse a 
rotatória, aliviando o fluxo sem bloquear o 
caminho”. Paciência, respeito e educação, os 
mesmos princípios que usamos nas nossas 
vidas devem ser aplicados quando estamos 
dirigindo sobre rodas.

  para o aluno,

É para todo  mundo!

 É para você,

para o atleta,
 para o trabalhador.

Faça a sua 
carteirinha!

Com ela você terá acesso 
ao balneário, às quadras 

poliesportivas, e às
áreas livres.

R. Mesopotâmia, 300
Moinho Velho Cotia/SP 

sucotia@sesisp.org.br

 facebook.com/sesicotia
 instagram.com/sesicotia

cotia.sesisp.org.br

#VemproSESI

11 4617 9233

Anuncio_SESIepravoce_Cotia_2019.indd   1 24/10/2019   13:36:37

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  Cromoterapia

Um salão completo, inovador e aconchegante!

Tudo para seu bem estar mental e estético. 



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
Observada

A OBRA dA ARtIStA 
AuStRAlIAnA, nAScIdA EM 1987, 
quE MORA E tRABAlHA EM 
lOndRES.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

miChelle loA 
Kum CheunG

dEsdE quE sE formou com honras em 
Artes Plásticas, pela Universidade UNSW 
Art & Design, Michelle Loa Kum Cheung têm 
exibido seu trabalho de forma consistente, 
em exposições coletivas e individuais. Em 
seu mais recente conjunto de obras, Loa Kum 
Cheung cria ambientes fictícios e utópicos, 
com a intenção de explorar a ideia de uma 
herança cultural defasada. Seu trabalho é 
uma resposta ao deslocamento geográfico 
de sua família e o abismo por isso criado, 
entre o local onde ela nasceu e cresceu, as 
tradições de sua família e sua identidade, 
como uma australiana-chinesa.
Técnicas tradicionais da pintura chinesa 
são a base de sua criação, que tem como 
característica marcante o uso do traço como 
forma de expressão. Indo de encontro à 

pintura ocidental, que joga com o claro e 
o escuro e camadas sobrepostas de cores, 
em sua pintura, a melodia delicada e os 
sentimentos expressados são feitos através 
de pinceladas simples, o que se deve ao uso 
hábil do pincel, uma tradição milenar. Uma 
das principais características da pintura 
chinesa adotada pela artista é a perspec-
tiva múltipla – todo o panorama do objeto 
pintado pode ser representado na mesma 
cena. Nela o pintor transporta para o papel 
tudo o que queria expressar por meio de 
sobreposições de figuras, que às vezes não 
são simultaneamente vistas. O simbolismo 
também é uma característica marcante, mas 
a alma da pintura da China são os efeitos 
revelados por intermédio de pontos, traços 
e energia das pinceladas. 

As paisagens de Michelle são criadas a partir 
de sua memória e intuição. Os contrastes 
entre sua percepção e a realidade criam 
uma tensão delicada, que faz o observador 
questionar se o que vê é realidade ou fantasia. 
Usando a madeira em sua forma mais pura 
como sua matéria-prima de criação, Michelle 
usa diversas técnicas em seu trabalho, tendo 
a pirografia como carro-chefe. Também 
vemos o uso da tinta a óleo, do grafite líquido 
e a aplicação de folhas de ouro. Unindo tudo 
de forma precisa e harmônica, ela garante 
que as marcas deixadas na madeira são, ao 
mesmo tempo, enigmáticas e etéreas. 
A pirografia é a arte de decorar a madeira, 
ou outros materiais, com marcas de queima-
dura resultantes da aplicação controlada de 
um objeto aquecido, como o Fireplacepoker, 



técnicas tradicionais da pintura chinesa são  
a base de sua criação, que tem como característica  
marcante o uso do traço como forma de expressão.
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também conhecido como pokerwork ou woo-
dburning. De origem grega, a palavra significa 
escrita + fogo. Cogita-se que a pirografia foi 
uma das primeiras manifestações artísticas 
humanas, já que a humanidade descobriu o 
fogo há mais ou menos 10 mil anos.

vamos observar
Furl, 2019
Pirografia e folhas de ouro sobre madeira 
60x60 cm - Londres, reino unido. 

Furl, que significa algo como enrolar, é 
parte de uma série criada com a intenção 
de captar a intensidade e complexidade da 
natureza. O tema desta obra é a Floresta de 
Minnamurra, na Austrália, o exato local 
onde a artista nasceu.  As cores foram 
deixadas de fora da obra propositalmente, 

para que o foco esteja nos detalhes do ecos-
sistema da floresta.  Seguindo as tradições 
chinesas, a imagem foi criada a partir da 
sobreposição de várias fotos por ela tira-
das. A junção das imagens acaba criando 
um lugar novo, que existe somente em 
sua obra, um ambiente fictício e híbrido. 
O posicionamento da imagem dentro de 
um círculo tira mais ainda a paisagem do 
seu elemento natural, reforçando a visão 
da artista, como um buraco na realidade. 

Saiba maiS

Michelle é uma das artistas participantes da exposição Cultural Diaries, produzida pela 
Focus Lnd, que acontece na Galeria Old Brompton, em Londres. A exposição apresenta a 
última série de retratos da artista brasileira Milenna Saraiva, as paisagens urbanas de Tom 
Cox e as pinturas abstratas, feitas com o próprio corpo, do canadense KV Duong.  Para mais 
informações, visite o link oficial: https://www.focusldn.com/exhibitions/cultural-diaries .

Caracterizada pela serenidade e permanên-
cia das formas expressivas e pela rigidez de 
valores estéticos, a obra de Michelle procura 
sempre a harmonia com o universo. Sua 
arte revela-se ao mesmo tempo tradicional 
e contemporânea, procurando traduzir, por 
meio de um forte cunho poético, o estado 
de espírito da artista. A naturalidade das 
representações é ilusória, pois seu interesse 
é mais pela tradução de uma visão ideal do 
mundo do que pelo realismo das cenas. 

Unidade Granja Viana
 Estrada do Capuava, nº3620

Ondas Verdes - Cotia

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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Cineasta  
Cidadão

a obsEssão do brasilEiro quE já esteve mais 
perto de palpar um Oscar tem pouco a ver com o 
glamour do tapete vermelho. O diretor de cinema 
Fernando Meirelles exibe uma muda tímida de jequi-
tibá plantada por ele mesmo uma semana antes na 
florestinha de sua casa na Granja Viana e confessa: 
“Preciso mexer com terra diariamente”. Mania cevada 
por um aplicativo que calcula rigorosamente o seu 
“saldo de carbono”, contando o que gasta no dia a 
dia com coisas que geram emissão, como alimentos, 
roupas, transporte, e que sentenciou: ele tem que 
plantar 158 árvores (incluído o débito da esposa). 
“Andar de avião é o que me ferra, porque viajo 
muito.” Mas o saldo (como a obstinação) está bem: 
já plantou 7 mil árvores neste ano e planeja, para 
o ano que vem, enfiar mais de 20 mil sorvedouros 
de carbono na terra.

É sobre um ecologista santo, o papa Francisco, 
seu mais recente filme, Dois Papas, que a Netflix 
lança em dezembro, onde conseguiu a proeza de 
injetar humor pelas frestas dos vetustos palácios 

do Vaticano. Além de contar alguns bastidores 
dessas filmagens, o diretor de Cidade de Deus e 
Ensaio sobre a Cegueira fustiga nesta entrevista 
exclusiva à Circuito os filmes de super-heróis, que 
não consegue assistir, embora tenha gostado de 
Deadpool: “Vejo a música subindo, o clima sendo 
preparado, o diretor me manipulando... conheço o 
truque e não embarco”. Meirelles festeja o modelo 
streaming de conteúdo, que para ele é responsável 
pelo aumento da produção cinematográfica, mas 
admite que quando faz um filme está pensando 
mesmo é na telona.

Nesta conversa sobre cinema, ecologia, política 
e a Granja Viana, Fernando Meirelles fala também 
das metáforas dos seus filmes, seu processo de cria-
ção, em que deixa a intuição fluir, dá dicas valiosas 
para quem quer seguir carreira na indústria do 
audiovisual, revela que vai fazer um longa sobre 
a questão climática e lamenta a gestão em cultura e 
em meio ambiente do atual governo brasileiro, sem 
perder a fé: “Daqui a três anos eles foram embora 
e aí tudo volta ao normal”.

por Fábio Sanchez / colaborou  andré Sanchez
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Fernando, você mora na granja Viana 
há quanto tempo?
Mudei para cá faz 23 anos. Aqui era um pasto, 
eu fui plantando e deixando crescer, agora 
ficou uma florestinha que, se juntar todos os 
terrenos, dá uns 35 mil metros quadrados. 
Moro aqui com o pessoal que fez comigo a 
FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
da USP). Todos são arquitetos, então se você 
andar pelas casas ali por baixo, vai ver que 
todas têm uma cara, alguma onda, sabe? 
Uma tem telha de adobe, outra tem uma 
estrutura metálica por baixo, enfim, é coisa 
de gente que curte casa. A turma chama de 
“condomínio dos arquitetos”.

o que você curte na granja?
Primeiro, gosto desse espaço aqui, porque 
tenho o hábito de plantar, preciso mexer com 
terra diariamente, então aquela hortinha 
que você viu lá embaixo, sou eu mesmo que 
mexo e fico plantando, ou replantando. O 
que a gente come aqui em casa, grande parte 
é daqui mesmo.

Só casa, nada de rua?
Essa casa é muito boa de ficar, não é? Tem 
um campinho de futebol, uma piscina 
comum, e ainda hoje a gente se encontra 
com os amigos na sauna que tem ao lado da 
piscina, todo fim de semana, é a nossa praia, 
muito agradável. Então ficamos mais aqui 
mesmo. Com os vizinhos, às sextas-feiras, 
a gente vai no Hara, um japonês ótimo que 
tem ali na Raposo. A Granja mudou muito 
nas últimas décadas, era muita trilha, muito 
verde, quase não tinha restaurante. Agora 
está assim meio shopping center, né?

Como vê essa mudança?
A questão é a quantidade de gente que mudou 
para cá e não sei se tem planejamento. Para 

quem está chegando na Granja, parece 
ainda um lugar com área verde, mas por 
muitos anos, o lançamento de novos em-
preendimentos... o cara derruba a árvore 
do terreno e vende o verde do vizinho. No 
terreno aqui do lado queriam construir 70 
casas. Eles viriam morar no meu verde, nós 
fomos lá e compramos o terreno. Isso foi e 
ainda é um padrão.

Seu filho também é cineasta.
Agora tem uma série na HBO que ele diri-
giu, chama Pico da Neblina. Ano que vem 
ele vai rodar uma segunda temporada. É 
sobre uma hipótese de que foi legalizada 
a comercialização de cannabis no Brasil 
e um ex-traficante que conhecia e gostava 
de maconha, porém não gostava de ser do 
crime, acha uma ótima oportunidade de 
fazer legalmente o que ele gosta e sabe. Então 
ele entra no mundo legal da maconha, mas 
percebe que o mundo legal não é tão legal 
como imaginava.

o cinema brasileiro sempre focou o 
crime ou o excluído. É uma escola que 
se formou no brasil?
O cinema é um espelho da sociedade em que 
está inserido. Por isso, a exclusão social no 
Brasil é um dos nossos grandes temas. A 
gente é um país rico, bonito, tarará... mas 

é muito injusto. O cara que não nasceu 
no lugar onde meus filhos nasceram, por 
exemplo, está ferrado. Pode ser talentoso, 
inteligente, bem-intencionado, mas vai ser 
difícil, porque ele é excluído, não tem acesso 
à escola, emprego etc. Acho que a grande 
questão do Brasil é a exclusão mesmo. 

o tema que se impõe.
É, ninguém inventa a exclusão social no 
cinema, a gente pensa sempre o mundo que 
a gente mora. Cidade de Deus era sobre isso, 
aquela região excluída do cartão-postal. O 
Jardineiro Fiel também era sobre a África 
sendo usada pelo Primeiro Mundo como 
cobaia para testar drogas. E esse filme 
que estou fazendo agora, Dois Papas, é um 
diálogo entre o papa Francisco e Bento XVI. 
Está presente no filme a agenda do papa 
Francisco, que é tentar fazer um mundo 
mais igual. Esse tema da desigualdade e 
o meio ambiente são dois temas que me 
mobilizam.

o papa também lançou uma encíclica 
sobre meio ambiente.
Sim, e é muito curioso porque o papa lançou 
essa encíclica baseada na ciência, que é a 
constatação de que a gente está esgotando os 
recursos e temos que cuidar da Mãe-Terra. 
Enquanto quem governa, o Trump, o nosso 
governo, nega a ciência, se baseia em crenças 
para governar, então a gente está vendo por 
exemplo que está sendo desmontado todo 

1. Fernando Meirelles e 
sua mulher, Ciça.
2. o cineasta em sua casa na Granja, 
em meio à horta que ele mesmo cultiva.
3. Com o filho Francisco Meirelles, em 
clique de thiago Duran/AgNews. Ele, 
que também é cineasta, é o filho mais 
novo de Fernando e Ciça Meirelles, 
que também são pais de Carolina.
4. os sócios da o2 Filmes, 
Fernando Meirelles e Paulo Morelli, 
no início dos anos 1980.

1

2

4

3



45

o sistema de defesa da Amazônia, por esse 
nosso governo que não acredita que haja 
aquecimento global, que acha que o homem 
não é responsável pelas mudanças do clima. 
Então, fica assim: o religioso usa a ciência e 
o político usa a crença, é uma loucura, não 
é? Uma incrível ironia.

Você acha que um filme convence as 
pessoas a mudar suas ideias?
As pessoas são muito turronas, mas a gente 
articula a ideia e dá elementos para elas 
terem insights. Às vezes, um filme que 
assisti me transforma, e às vezes, não. Mas 
fazer filme não é militância, o filme sempre 
é entretenimento também, é algo prazeroso. 

martin Scorsese falou recentemente 
que filme de super-herói não é cinema...
Ah, eu vi.

o que você acha disso?
Não posso falar porque não assisto (risos). 
O último filme de super-herói que eu vi foi 
Deadpool, o primeiro, de 2016. E gostei. E 
antes desse tinha tentado assistir o Homem
-Aranha e saí no meio. Não tenho paciência.

mas é uma audiência enorme, não é?
É, mas não gosto porque conheço o truque. 
O roteiro... Assistir um pouquinho é legal 
por conta da criação de cenário, de efeitos, 
como o prédio cai, como a fumaça sobe, 
fico fascinado com a técnica. Mas aí vejo a 
música subindo, o clima sendo preparado, 

o diretor me manipulando... conheço o 
truque e não embarco. Mas é cinema, sim. 
Aí, o Scorsese provocou. Mas não é um 
cinema que me interessa.

o streaming e o celular estão mudando 
o jeito de fazer cinema?
Esse filme que fiz para a Netflix (Dois Papas) 
vai ser lançado em 32 festivais de cinema 
e passar em tela de cinema normal. Ele vai 
ficar três semanas em cartaz em salas, então 
vai ter uma pequena vida como cinema. Eu 
preferia que as pessoas assistissem como 
cinema, porque a gente fez um trabalho de 
mixagem, de som, que numa sala se percebe 
melhor, e além disso esse filme tem muito 
humor, e é legal assistir numa sala porque 
percebe-se a plateia rindo, você se coloca 
em outro estado de espírito. Mas sei que 
vão assistir na TV e no ônibus, no metrô, o 
que talvez seja deprimente para quem fez, 
mas não é uma questão de ser contra ou a 
favor, porque é como é.

Um público-alvo diferente faz mudar 
alguma coisa no roteiro?
Isso é interessante na comparação com o 
cinema de estúdio. A produção aumenta 
muito nas plataformas, não tenho esse 
número, mas acho que vai multiplicar 
por cinco, por dez o número de filmes que 
vinham sendo feitos. Elas arriscam, fazem 
filmes de nicho, coisa que o cinema não pode 
fazer. Um estúdio que gasta 20 milhões para 
fazer um filme não pode arriscar não ter 
público. Então eles são muito exigentes, tem 
que ter um ator famoso... tem que agradar, 
porque tem que recuperar dinheiro. Mas a 
plataforma tem um universo muito maior 
de espectadores, então dá para fazer filme 
de nicho, arriscar, tipo o filme Roma, do ano 
passado, um filme em preto e branco, falado 
em espanhol, sem ator famoso, jamais um 

estúdio faria esse filme, mas uma plataforma 
se permitir fazer.

Quando pede um filme, o pessoal de 
streaming pede coisas diferentes de 
um estúdio?
O estúdio te cobra mais você ter aqueles 
pontos que dão público, tipo fazer um 
plot (reviravolta no roteiro), formato de 
filme de sucesso. Na minha experiência, 
em estúdio a cobrança é maior. A Netflix 
deixou correr mais solto, me senti mais 
livre e mais apoiado.

Como você conseguiu colocar humor 
numa história com um papa tão sério 
como o bento xVI?
O que tentei fazer é considerar os perso-
nagens não como duas instituições, mas 
tentei fazer disso uma conversa entre duas 
pessoas normais que por acaso são papas, 
então o tom do filme inteiro é muito íntimo, 
eles conversando sozinhos, podem ser eles 
mesmos, num tom muito pessoal, e a graça 
não vem de alguma piada, mas de detalhes, 
o que ele vê na TV, tomando Fanta, comendo 
pizza com a mão, não é uma piada, mas no 

6. A turma da produtora olhar 
Eletrônico: tas, Marcelo Machado, 
Meirelles e toniko Melo, com a 
amiga Graça Marques, em 1983.
7. indicado ao oscar 2004 como 
melhor diretor por Cidade de Deus, 
Meirelles posa com os concorren-
tes Clint Eastwood, Peter Jackson, 
Sofia Copolla e Peter Weir (Foto: 
Camera Press/Jerry Watson).
8. No set de Cidade de Deus.
9. Anthony Hopkins é o papa 
Bento XVi em seu novo filme.

O qUE a gEntE  
COmE aqUi Em CaSa, 

grandE PartE é 
daqUi mESmO.
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filme ganha um efeito engraçado. Essas 
coisinhas dão um charme.

entre diretor, roteirista e produtor, qual 
você acha a área mais complicada?
O roteirista talvez seja o mais importante. 
Um bom filme, sem um bom roteiro, não 
rola. Sem um bom diretor ainda se faz um 
bom filme, sem um bom roteirista, não faz. 
Se tiver uma escala do que precisa um bom 
filme, a primeira coisa é roteiro, segunda, 
ator, terceiro, um diretor.

Na prática, o roteirista é valorizado?
Não. O diretor é que fica com o crédito, com 
o melhor salário. Agora os roteiristas estão 
pegando um pouquinho mais de moral, mas 
por alguma razão, os caras falam que “o filme 
é meu”. Não, o filme é de quem escreveu, mas 
o roteirista não leva o crédito. 

em Cidade de Deus, há muitas cenas 
que podem ou não ser metáforas. A 
galinha fugindo, a faca afiando... essas 
cenas querem dizer algo ou são aquilo 
mesmo?
O processo é muito intuitivo. Mas nem tudo 
é uma metáfora, às vezes filmo e depois 

eu entendo, ou alguém me explica o que é, 
sabe? (risos). Às vezes, não, tem imagens que 
quero fazer de saída, mas na maior parte das 
vezes é uma intuição, e depois alguém me 
explica por que é que tive aquela intuição.

Fazer cinema é diferente no brasil e 
no exterior?
Minha experiência pessoal é que os filmes 
que fiz fora têm muito mais dinheiro. Fil-
mar aqui tem sempre um limite. Precisa de 
uma cena com figurante? Eu posso ter seis, 
não posso ter mil. Sempre se trabalha com 
restrição. Tem que filmar quatro páginas 
num dia. Lá fora, filmo duas, duas e meia, 
pode ir mais lento. 

o cinema já é uma indústria no brasil?
Parece que é coisa de 3 a 4 bilhões, maior 
que a indústria têxtil e a indústria farma-
cêutica, pensando só o Brasil. Incluindo 
aí publicidade, cinema, internet e TV. Já 
é uma indústria pesadíssima. Tanto é que 
na atual “administração”, se podemos cha-
mar assim, estão tentando derrubar e não 
conseguem. Eles dizem que audiovisual é 
coisa de comunista, tem que cortar verba 

etc. Mas não pode cortar verba porque esse 
troço é muito importante para a economia, 
é um peso muito grande, falam em trezentas 
e tantas mil pessoas empregadas, é quase 
1 milhão de pessoas se pegar as famílias 
que vivem do audiovisual, não dá para ir 
lá e meter a mão.

e para onde evolui essa indústria do 
cinema brasileiro?
Lá pelo ano 2000, com a lei do audiovisual 
(que permite que cada empresa possa doar 
3% do imposto para a produção de filmes), de 
uma hora para a outra apareceu o dinheiro, 
e aí passou de dez, 12 filmes por ano, para 30, 
40 filmes por ano. Depois, em 2004, toda TV a 
cabo foi obrigada a ter pelo menos três horas 
de produção nacional no horário nobre. 
Isso fez com que a indústria explodisse. Da 
noite para o dia, o Brasil precisava de mais 
duas mil horas de programação brasileira 
no ar. De repente, o mercado explodiu. Se 
você sai de uma escola de cinema hoje, se 
você é um bom montador, escreve um bom 
roteiro, você está empregado no ato, porque 
está um mercado muito aquecido.

o governo está falando em “filtros”, 
na Ancine e em outros lugares. É um 
tipo de censura?
É, mas é uma censura que não vai funcio-
nar muito. Pode atrapalhar por dois ou 
três anos o mercado, mas essa turma vai 

10. Nas filmagens de Dois Papas, longa da 
Netflix dirigido por Fernando Meirelles.
11. um curta inédito de Fernando Meirelles foi exibido, 
no fim de setembro, na sede da oNu, em Nova York, no 
evento um diálogo para a Amazônia possível. o filme 
teve fotos de Sebastião Salgado e narração da atriz 
Maria Fernanda Cândido, na foto, com o diretor.
12. Com o fotógrafo Sebastião Salgado e 
o músico João Carlos Martins.
13. os criadores da abertura das olimpíadas 2016: 
Andrucha Waddington (de camisa branca), Daniela 
thomas (em primeiro plano) e Meirelles.

tEma da dESigUaLdadE E O mEiO ambiEntE 
SãO dOiS aSSUntOS qUE mE mObiLizam.
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embora, não é? E aí, tudo volta ao normal. 
Cada vez que vejo uma ação desse tipo, 
de eles tentarem barrar um pensamento 
com o qual não concordam, o que me deixa 
aliviado é saber que eles passarão. E tentar 
censurar hoje é como enxugar gelo, você 
não consegue fazer a informação deixar 
de circular. Não é como na década de 1970, 
quando você prendia quatro ou cinco chefes 
de redação e controlava a informação, hoje 
não dá mais.

Você está otimista?
Não. Estou aguardando passar essa onda. 
Minha crítica à gestão atual é primeiro 
na questão do meio ambiente, porque está 
sendo desmontado todo o sistema de vigi-
lância e tal, o que é muita burrice. Podia 
fazer assim: no primeiro ano, faz uma 
superproteção de floresta, incentiva e 
melhora a vida das tribos, apoia a Funai, 
mostra que quer defender. E depois tenta 
abrir brechas, sob algumas regras, para 
produzir ali, mineração etc., mas eles já 
começaram desmontando tudo, então não 
vão ter credibilidade. A biologia é o novo 
Vale do Silício, é para onde vão convergir 
os negócios e o futuro, e a Amazônia é onde 
está a nossa Biblioteca de Alexandria da 
biologia. Todas as bactérias estão lá, e o 
cara quer cortar e pôr pasto, ele acha que 
pasto é que é riqueza. 

Como fazer com que as pessoas se 
engajem na questão ecológica?
Acho que as questões de meio ambiente a 

cada ano vão ficar mais na cara por causa 
da crise do clima. A gente já passou do 
momento em que podia fazer alguma coisa. 
Agora não podemos mais fazer, vamos ter 
um futuro bem ruim, vai piorar e vai numa 
escala muito grande, e aí todo mundo vai 
necessariamente se ligar. Já que a gente não 
conseguiu antecipar, o efeito vai nos obrigar 
a fazer, a gente vai ter que dar atenção, por-
que estamos sendo atropelados. Sou muito 
pessimista, a nova geração está ferrada. E 
eu tenho netos, penso nisso direto.

o que você faz como ecologista?
Tenho fazenda onde planto muita árvore, e 
agora estou tirando a cana de uma fazenda 
e transformando numa agrofloresta. Já 
sou sócio numa fazenda de pupunha, em 
Pariquera, chamada Floresta Viva. A gente 
planta mogno, guarandi, jequitibá e pupu-
nha orgânica. Produz alimento e absorve 
carbono. Sou obcecado por essa coisa de 
tirar um pouco de carbono do ambiente. 
E também tem uma fazenda em Rifaina, 
no norte do estado de São Paulo, que tem 
cana, estou tirando cana e vou transformar 
também numa agrofloresta, com madeira e 
fruta. A ideia é uma fazenda que também 

seja um pequeno aspirador de carbono. 
Então é isso o que procuro fazer, além de 
ficar falando. E na minha vida pessoal, 
calculo minhas emissões de carbono. Tenho 
empresa, carro, viajo de avião, então calculei 
minha pegada de carbono que é muito alta, 
mas o que planto de árvore por ano estou 
compensado por muitas...

Você faz essa conta?
Ué, tem aplicativo para isso na internet. 
Preciso plantar 158 árvores (para compensar 
eu e minha mulher), o que é muito alto. Você 
entra no site, fazem várias perguntas, se 
come carne, quanto viaja de avião por ano... 
aí que me ferra, porque vou muito bem em 
tudo, meu carro é híbrido, meio elétrico, né? 
Meu nível de consumo é baixo, compro pouca 
roupa...  Mas na hora de andar de avião... 
Mas este ano eu plantei 7 mil, ano que vem 
vou plantar provavelmente trinta e poucas 
mil, estou com um saldo de carbono muito 
bom, não me sinto tão culpado.

o que você recomenda para quem quer 
ser Fernando meirelles?
Minha recomendação é filmar, filmar, fil-
mar. Filmar e montar, testar muito. Hoje é 
fácil. Quando comecei, fiz assim também, 
mas comprei aquele equipamento e ficava 
montando, testando algo experimental, 
mas era mais pesado com câmera, aquele 
equipamento todo. Mas hoje, com telefone, 
tem que fazer um vídeo por semana, tem 
que fazer o seu canal de Youtube e treinar, 
treinar, treinar. Você vai entender de mon-
tagem só na hora em que você faz. Coisas 
como enquadramento, fotografia, dirigir 
um ator, você tem que ir lá e fazer. Olhando 
aula você vai aprender o conceito, mas não 
vai aprender, comigo foi assim.

14. Dirigindo Julianne Moore, 
em Ensaio Sobre a Cegueira.
15. Mark ruffalo e Meirelles em 
intervalos das filmagens de Ensaio 
sobre a Cegueira, em São Paulo.
16. Com o ator ralph Fiennes, nas 
gravações de o Jardineiro Fiel.
18. relembrando – Desde que fizemos 
o primeiro contato em abril de 2008, 
Fernando Meirelles rodou o mundo 
por conta do lançamento de seu então 
último filme, Ensaio sobre a cegueira. 
Mas como promessa é dívida e 
Fernando é um homem de palavra, 
abriu uma brecha em sua agenda 
e nos concedeu uma entrevista. o 
resultado foi a matéria de capa na 
edição 106, em outubro de 2008.
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Dias mais longos, 
temperaturas mais altas, 
calor, festas, férias e 
muitas cores! Reunimos 
neste especial o que 
vem com tudo por aí, de 
moda a gastronomia.

Coloridas e divertidas
A pedida da vez é pintar uma unha 
de cada cor, sem nenhum outro 
detalhe ou aplicação. As “unhas 
Skittles“, como foram apelidadas 
fazendo referência às balinhas 
de várias cores, são perfeitas 
para quem quer sair do óbvio, 
mas não quer ter muito trabalho. 
E o melhor: não há regras. Você 
pode optar por escolher cores 
completamente diferentes, bem 
no estilo arco-íris, ou, se preferir, 
fazer um degradê com cores da 
mesma família. Usar tons pastel ou 
neon também estão em alta.

Acabamento 
molhadinho

A make de sombra com 
acabamento molhadinho (ou 

glossy, como dizem as gringas) 
conquistou espaço nos looks! O 

resultado é uma make glamorosa 
nos olhos ou na boca (onde você 
quiser apostar primeiro!), ideal 

para quem procura dar um ar 
mais sexy à produção de festa, por 

exemplo. Agora, caso você não 
tenha uma sombra glossy, o truque 
é usar o gloss labial nas pálpebras! 

Primeiro aplique a sombra em pó 
e, em seguida, é só aplicar o top 

coat por cima com a pontinha dos 
dedos. Simples e fácil!

Fluorescente
O neon ganhou espaço e 
deixou de ser exclusivamente 
atrelado ao mundo fitness 
com suas calças leggings e 
camisetas de treino. A cor 
ganhou modelagens, tecidos 
e texturas mais elegantes 
e sofisticadas, e podem 
ser usadas até mesmo em 
ambientes corporativos e 
sociais. Tudo vai depender, 
é claro, do perfil da empresa 
em que se trabalha. Vale 
investir em um conjunto 
de alfaiataria para um look 
monocromático ou – para os 
mais básicos – em acessórios 
como sapatos, bolsas e joias.

Época 
festiva
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Na cabeça
A tendência para o verão 2020 são os cabelos iluminados principalmente no 
contorno do rosto com cores suaves que combinem com o tom da pele e a cor 
natural das madeixas. É o que apostam os hairstylists do Studio Hirose: “a 
tendência da maquiagem bronzeada se espalhou para o universo dos cabelos, 
resultando no visual apelidado de hair bronzing”. Perfeito para dar luminosidade 
aos fios, o look tem inspiração no efeito corado e radiante da pele após exposição 
sol, e pode ser uma boa opção tanto para renovar o visual durante o verão quanto 
para trazer o calor da estação para épocas mais frias do ano. 
Já para os cortes, estão em alta os cortes retos e curtos, na altura dos ombros ou 
mais curto, como o corte Chanel. 

DiCA: sempre bom lembrar que nesta 
época do ano é fundamental tratar e 
proteger os fios das agressões do sol, mar 
e piscina, usando produtos específicos e 
adequados para cada tipo de cabelo.

Que tal experimentar a tendência na 
próxima vez que visitar o cabeleireiro? 

sErviço

Studio Hirose 
Centro Comercial RT 23  

Rodovia Raposo Tavares, km 23 – Loja 08 

Telefones: (11) 4612-1559 / (11) 4612-4106  

(11) 98696-9222 

www.studiohirose.com.br
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Beachwear
A tendência da estampa de animal print virou um clássico e uma febre 
entre as fashionistas. Para 2020, o verão promete ser palco do desfile de 
peças com estampas, como de onça, tigre, cobra e a novidade – a estampa 
de vaca. Aposte em maiôs, biquínis e também em saídas de praia bem 
leves e fluidas para que as peças deem um ar de happy hour, podendo 
ser utilizadas também no dia a dia e nas noites de verão.

Boias divertidas
Protetor solar, óculos de sol, roupa confortável e muita água 
– tá pronto pra encarar o verão? Se até bem pouco tempo esse 
era o kit básico para enfrentar o calor e dar aquela relaxada, 
saiba que você precisa acrescentar um item nessa lista: a boia 
divertida. A moda agora é usar e abusar da criatividade e 
decorar a água com elementos como pizza, donut, flamingo, 
cisne, frutas, concha, arco-íris, unicórnios e muitos outros. 
Tem até das pequenas para deixar o seu drinque bem 
pertinho de você enquanto descansa.

Tintim
Nada melhor do que aproveitar o 
verão e as festas de fim de ano para 
reunir os amigos e aproveitar os dias 
de sol, ou as noites mais quentes, 
com alguns aperitivos e drinques 
diferentes. As receitas com frutas 
e gelo são a pedida certa e as mais 
procuradas para as celebrações e 
confraternizações dessa época. Uma 
dica é a caipirinha de melancia, 
maracujá e gengibre, feita com 50 ml 
de cachaça, 2 pedaços de melancia, 
2 colheres de sopa de maracujá, 
gengibre, 2 colheres de sopa de 
açúcar e gelo. Tintim!

Sobremesa que não sai de moda
Bastante clássico nos Estados Unidos, o bolo red 

velvet já vem há um bom tempo conquistando os 
brasileiros, tanto por sua beleza como sabor. 

Trata-se, de forma geral, de um bolo com massa 
vermelha contrastando com recheio branco. 
Ele pode ainda ser feito no estilo “pelado” 
(naked cake) ou com cobertura. Como no caso 
de muitas outras receitas, o bolo red velvet 

é hoje preparado de diferentes maneiras – 
algumas mais tradicionais; outras, bem criativas. 

De todo modo, o resultado é sempre um bolo 
bonito, que combina muito bem com eventos como as 

festas de fim de ano.

Comida perfumada
O uso de ervas aromáticas é 
bem disseminado. Agora a 
moda é perfumar a comida com 
ingredientes que antes eram 
usados apenas na perfumaria. O 
que deve ficar mais popular é a 
lavanda, que pode ser colocada 
fresca ou seca sobre risotos, 
massas, saladas com frutas. 
Outros ingredientes clássicos 
da perfumaria, como os cítricos, 
devem ganhar as receitas de 
verão. Alguns especialistas 
apontam o uso de itens para 
perfumar a comida, como 
pinheiro e eucalipto.
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Verão urbano
Este verão traz a ideia de 
liberdade. Por esta lógica, 
não existem mais regras, 
tudo é possível dependendo 
do seu estilo, do seu corpo 
e do seu olhar. Pensando 
nisso, a Aramis aposta na 
multiplicidade das opções, 
na variedade das cores e na 
mistura de estilos para a 
moda masculina, tornando 
a roupa mais uma forma de 
se expressar. Além disso, 
essa nova tendência recria 
um universo de ousadia, 
liberdade e leveza, o que 
assegura também um convite 
ao autoconhecimento. 

Brinco de strass
Sim, acredite, este hit dos 

anos 2000 está de volta! Não 
tenha medo de investir nos 

maxibrincos. Claro que o 
strass é perfeito para eventos 

noturnos, dando um ar mais 
elegante, mas aposte também 

para dar um toque especial até 
em um look mais básico.

Short saia para academia
As novidades do setor de moda fitness incluem cores, estampas, 
tecidos inovadores e modelagens em ascensão, tudo para 
oferecer o melhor visual para os atletas. E o short saia chega 
com tudo! Proporciona uma liberdade maior de movimentos 
sem a preocupação em deixar as partes íntimas expostas — 
uma vez que alguns tecidos, como a lycra, podem marcar um 

pouco essa região do corpo. Além disso, esse item deixa o visual 
jovem e descolado, e combina perfeitamente com regatas, tops 

e bodys. No look proposto pela Momem, se o exercício for ao ar 
livre, pode incluir um boné viseira colorido.

Laranja é o 
novo preto
Se o inverno foi 
dominado por 
looks em amarelo e 
também nas diversas 
variações de tons 
terrosos, o verão 
permanece em 
um tom da mesma 
família, porém um 
pouco mais vibrante: 
o laranja. 

Tecidos diferenciados
Em alta por mais uma estação, o tie-dye deixa agora um 
pouco de lado a vertente mais casual e hippie do último 
verão e protagoniza peças sofisticadas. O psicodélico 
se mistura com modismos já estabelecidos, como o 
oversized, estamparia e moletons. Além dele, outros 
tecidos estão de volta: Vichi e Laise!
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NA MOMEM VOCÊ ENCONTRA
TUDO PARA TORNAR ESTE
NATAL INESQUECÍVEL

COMPRE ONLINE
em nosso site momem.com.br
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alfaiataria sob medida
a alfaiataria nunca sai dE moda. 
Além de ser atemporal, atende a todas 

as idades. As peças clássicas privilegiam 

o conforto e a qualidade, atravessam o 

tempo e vão muito além do que dita as 

tendências da moda. com certeza devem 

ter presença garantida no guarda-roupa 

de qualquer mulher. 

A marca Handmade by Fatima tem esta 

proposta: produzir roupas femininas, 

principalmente calças de alfaiataria, de 

forma artesanal, personalizada e sob 

medida. A coleção traz modelos práti-

cos e funcionais criados para valorizar 

a elegância de quem 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: 

independente, conservadora, jovem ou 

ousada. E o mais importante, são roupas 

feitas com exclusividade e com caimento 

perfeito que respeita as proporções exa-

tas do biotipo brasileiro. confeccionadas 

sob medida sem ajustes ou adaptações.  

“trabalhar com moda era um sonho antigo 

que agora vem se tornando realidade. 

Ao vivenciar o dresscode em ambientes 

corporativos de grandes empresas, percebi 

que os modelos clássicos sempre caem 

bem em qualquer ocasião. Foi daí que 

surgiu a ideia de resgatar esse conceito e 

trazê-lo de volta para o dia a dia da mulher 

moderna, fazendo com que ela esteja 

sempre pronta para qualquer ocasião ou 

evento”, afirma Fatima Saldaña, designer 

de moda da empresa. “ter uma roupa com 

caimento impecável é uma experiência 

gratificante, independentemente se você 

tem uma ocasião especial ou não. Portanto, 

convidamos você a viver este momento 

com a Handmade by Fatima”, comenta.
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sErviço 

Handmade by Fatima 

  (11) 96931-1313 - handmadebyfatima.com.br

Quem não gosta de investir em looks novos para aumentar 
a autoestima? É só virar a estação que as pessoas ficam 
curiosas para saber quais as tendências que a moda seguirá 
naquele determinado momento. E este mercado gosta de 
inovar para uma maior movimentação, já que é um dos que 
mais crescem atualmente. Para se ter uma ideia, o mercado 
da moda deve crescer 3,1% ao ano até 2021, de acordo com 
Marcelo Prado, diretor titular adjunto do Comitê da Cadeia 
Produtiva da Indústria Têxtil

Tendências da moda  
para o verão 2020
u  cores como nunca 

usadas antes
u  Looks monocromáticos
u  acessórios em palhas  

e cortiça
u  mangas bufantes



aos seus pés!
Quase nenhuma mulher resiste a um belo par de sapatos novos, coloridos, de salto alto, 
abertos, fechados, de couro... O mais valioso dos acessórios é peça-chave para compor 
um visual esportivo, sexy, chique ou despojado. Ícone fashion, objeto de desejo e arma 
de sedução. Por estas e outras, no guarda-roupa de qualquer mulher, há sempre lugar 
para mais um par.
A paixão pelos sapatos, que acomete todas as mulheres, em maior ou menor grau, 
inspirou mãe e filha, Magali e Mayara Lopes, a criarem a Magah. “Nossa missão é 
oferecer os mais bonitos e diversos calçados visando sempre o conforto e a satisfação 
de nossos clientes”, explica a matriarca.
Voltada para mulheres de todas as idades, que gostam de ousar e que fazem do seu estilo 
uma tendência, a loja oferece uma grande variedade de calçados. “Modelos exclusivos 
que unem conforto, comodidade e beleza”, ressalta a proprietária. 
#usemagah. Afinal, coisas boas acontecem quando você coloca o sapato certo!

Já falamos de diversas tendências, 
mas e nos pés? Quais modelos de 
calçados devem dominar a estação 
mais quente? “Muita cor, 
metalizados, brilho, sandálias de 
bico folha e, principalmente, bico 
quadrado”, aposta Magali. O 
tamanco também deve voltar com 
tudo m. Aliás, está voltando 
timidamente já faz um tempinho, 
mas no verão eles estarão nos pés 
de muita gente. 
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sErviço 
Magah 
Av. São Camilo, 622 - Sala 15 

Telefone: 4169-8881 

Instagram e Facebook: @magahshop 

www.magahshop.com.br
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muito além da vaidade,  
a garantia da autoestima 
Beleza é mais do que um conceito sub-

jetivo de ser belo aos olhos de quem vê. 

Beleza é, principalmente, gostar do que 

se vê no espelho, de sentir-se bem e ter 

autoestima elevada. É o que defende 

Silvia takakuwa, médica especialista em 

dermatologia cosmética e laser.

Ela fala da febre de harmonização facial na 

busca de um rosto mais belo e harmonio-

so, mas defende que harmonização facial 

não é apenas aplicar ácido hialurônico em 

alguns pontos da face. “É uma combinação 

de tratamentos que vai do preenchimen-

to facial com o aumento das maçãs do 

rosto e do mento à aplicação de toxina 

botulínica para tratar rugas, ou laser para 

tratar a pele envelhecida ou desvitaliza-

da”, explica. Afinal, de que adianta – ela 

questiona – fazer a projeção do mento, o 

aumento do volume dos lábios, se a pele 

está manchada, desvitalizada e com rugas?

Para deixar o rosto mais harmonioso, ela 

faz uso de Md codes, uma técnica de 

preenchimento revolucionária que está 

sendo usada no mundo todo. “São códigos 

médicos distribuídos pela face, que são 

preenchidos com o ácido hialurônico e irão 

aumentar as maçãs do rosto, melhorar o 

contorno da mandíbula e até projetar o 

mento (queixo)”, explica. Este tratamento 

busca o rejuvenescimento facial de uma 

forma mais natural e com resultados 

superiores aos dos outros tratamentos 

feitos somente com ácido hialurônico.

um dos códigos mais famosos é o top 

Model look, tratamento queridinho das 

famosas e que deixa as maçãs do rosto 

destacadas. “E isto é um dos sinais de 

jovialidade”, ressalta a médica.

Mas, claro, não se pode deixar de falar 

da toxina botulínica, que “ameniza as 

rugas de expressão, deixa o semblante 

mais suave e alivia a cara de cansada”. O 

laser também é outro forte aliado para o 

rejuvenescimento. Para Silvia, a melhor 

forma de rejuvenescer a pele, deixá-la sem 

rugas, revitalizada e clarear as manchas 

é com o laser de cO2 fracionado: “ele 
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faz microfuros na pele que estimulam o 

colágeno. Além disso, trata as cicatrizes 

de acne e estrias”.

todos esses tratamentos continuam e 

continuarão em alta porque tratam de 

um dos pilares da beleza: a harmonia. “As 

pessoas têm a tendência de considerar 

que a harmonia da face e as proporções 

adequadas remetem ao belo e ao jovial”, 

justifica. E ela está certa mesmo!

sErviço 
Silvia Takakuwa 

Médica Cremesp 87.464 

Telefone: (11) 94536-4310 

Instagram: @dra.silviatakakuwa
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Massagem detox
Imagine dar adeus a até um quilo do seu peso durante uma 
sessão de massagem. Parece impossível? Pois saiba que não é. 
A massagem detox contribui para a perda de medidas, ajuda a 
eliminar aquelas gordurinhas localizadas e ainda é poderosa 
inimiga da celulite. O protocolo utiliza pílulas com ativos 
naturais, manta térmica e mais alguns equipamentos e produtos 
tópicos. Essa sinergia auxilia na eliminação de líquidos e toxinas, 
podendo ser realizada semanalmente ou para iniciar os demais 
tratamentos e obter resultados melhores.

Esporte do verão
O Beach Tennis tem tudo para decolar no 
verão 2020. O não tão novo esporte, também 
conhecido como tênis de areia, foi idealizado 
na década de 1980, na Itália, mas chegou com 
tudo há cerca de dois anos. Pode também ser 
praticado longe do litoral, em quadras de areia.

ESTÁ NASCENDO 
UM NOVO CONCEITO DE 

CLÍNICA DE ESTÉTICA

FAZENDO PARTE 
DA SUA VIDA

AGENDE UMA AVALIAÇÃO
AVENIDA MARGINAL, 611  VILA SANTO ANTÔNIO

    9 88726850

Metodologia exclusiva
Profissionais qualificados
Futevôlei
Vôlei
Beach Tennis
Treino funcional na areia
EsEscolinha de futebol
Personal soccer
Locação quadra society
Espaço para eventos

@riplaysports.granjaviana
www.riplaysports.com.br

Estrada da aldeia, 699 - Cotia
(11) 95033-3332



Ter uma alimentação saudável é uma tarefa que deve ser 
cumprida durante o ano todo. Porém, sabemos que muitas pes-
soas, no entanto, potencializam essa missão no verão. Enquanto 
uns desejam entrar em forma, outros buscam uma dieta mais 
leve para aguentar as altas temperaturas.

A maior rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e de bem
-estar da América Latina, a Mundo Verde, chegou à avenida São 
Camilo e pode te ajudar nesta. A loja trabalha com artigos ligados 
à saúde, como alimentos naturais, orgânicos, dietéticos, suple-
mentos alimentares, cosméticos produzidos com plantas medici-
nais e produtos para terapias e aromáticos. Inaugurada em agosto, 
a unidade São Camilo já caiu nas graças do granjeiro. “Há os que 
buscam uma alimentação mais saudável como forma de emagreci-
mento ou reeducação alimentar; os ‘intolerantes’ a determinados 
compostos alimentares, como glúten e lactose; os que procuram 
suplementação esportiva; e os que desejam complementar a ali-
mentação diária”, explica a gerente Andrea Takahashi Oliveira.

O segredo de sucesso do Mundo Verde São Camilo não está 
simplesmente na grande diversidade de produtos em suas prate-
leiras, mas em oferecer um conceito completo em alimentação e 
vida saudável. “Com o slogan É por você que a gente faz o mundo, 
a Mundo Verde virou um estilo de vida, de coisas positivas, sau-
dáveis e boas para você e para o planeta”, completa Andrea.
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Com mais de 30 anos de história, a Mundo Verde – maior 
empresa de produtos naturais e orgânicos da América – agora 
tem uma unidade na avenida São Camilo, transformando 
alimentação saudável em um estilo de vida. 

Por uma vida mais saudável

A gerente Andrea takahashi oliveira  
com o nutricionista renan Menoncello
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A maior loja de produtos saudáveis
(11) 4777-9105 - (11) 9 9595-4343 -  @mundo_verde_sao_camilo

 Avenida São Camilo 1181 - loja 4 - saocamilogranja@mundoverde.com.br

São Camilo

CONSULTE 
NOSSO 

NUTRICIONISTA

SNACKS          

CHÁS

SUPLEMENTOS
• Alimentares
• Esportivos

• Sem glúten
•  Sem lactose
•  Light
•  Diet
•  Funcionais
•  Integrais
•  Veganos
•  Orgânicos

ALIMENTOS

a História 
Quem diria que a maior rede de lojas franqueadas de pro-

dutos naturais da América Latina foi fruto de uma típica preo-
cupação de mãe. Foi assim que surgiu a Mundo Verde. A preo-
cupação de Isabel Maria Joffe, professora de inglês e iridóloga 
(especialista na avaliação do estado de saúde a partir de exame 
da íris), em criar as filhas com alimentos saudáveis foi a grande 
inspiração para a abertura da primeira loja da rede. 

A loja Mundo Verde São Camilo traz em suas prateleiras 
uma variedade de alimentos sem glúten, sem lactose, light, 
diet, funcionais, integrais, veganos e orgânicos, além de 
snacks, chás e suplementos alimentares e esportivos. E esta 
unidade conta ainda com um diferencial: um nutricionista à 
disposição para esclarecer todas as dúvidas de clientes. En-
tão, está esperando o que para tornar-se mais saudável?

sErviço 
Mundo Verde São Camilo 

Av. São Camilo, 1181 – Loja 4 – Telefone: (11) 4777-9105 

Instagram: @mundo_verde_sao_camilo

canal circuito 

Visitamos a Mundo Verde São Camilo e apresentamos tudo o que 
a loja tem a oferecer: alimentos sem glúten, sem lactose, light, diet, 
funcionais, integrais, veganos, orgânicos, chás, snacks, suplementos 
alimentares e esportivos.: revistacircuito.com/arquivos/54156

Hidratar com água  
e ao longo do dia.

Opte sempre por alimentos 
de fácil digestão e fuja, 
principalmente, de frituras, 
salgadinhos e carnes gordas.

Vegetais são sempre bem-vindos, 
porque ajudam a prevenir a 
desidratação, repõem a perda de 
sais minerais, contribuem para a 
boa circulação sanguínea.

Comer nos horários certos para 
não confundir desidratação com 
hipoglicemia.

Diminua o consumo de sal  
e alimentos ricos em sódio.

-
-

-

-
-

        
DiCas para uma bOa

      al
imentaçãO
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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

Maria Fernanda Lago
CREMESP 143406
Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
Laser e Medicina Estética

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:

4702-0626 / 4777-9333

www.doutoresdagranja.com.br

Av. São Camilo, 980 - Sala 05
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
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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

(11) 96418.7447 - Granja Viana

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

Atendimento a adolescentes e adultos.

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

- conj. 412B
www.dimauropsicologia.com.br   -  Tel.: 99611.9880

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) 9 9760-9994 -  silviareginatorr@uol.com.br

     Silvia Torrentes 

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

Neide Aparecida Piva
Psicóloga - CRP 06/155375

11 976219252
neidepiva@gmail.com

Pós-graduada em terapia Junguiana
Atendimento adultos e adolescentes
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vacinas

estética

farmácia / produtos naturais

    Cápsulas        Cremes          Chás          Florais      Homeopatia

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

(11) 4612-1838       9.7304-0201

Farmácia de manipulação

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
 • Nutrientes • Florais

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

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

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

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

oftalmologia

psicanálise

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 141

Contato  97610 6114

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

Energia Solar e Consultoria

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

    pulsarsolarsp@gmail.comwww.pulsarsolar.com.br

gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

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

Limpeza, 
Recepção, Copa,
Jardinagem e Paisagismo, 
Portaria, entre outros.

TERCEIRIZAÇÃO 
    DE SERVIÇOS  
        PROFISSIONAIS:

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

Família e Sucessões

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

advocacia

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

HÁ 14 ANOS NA GRANJA

Direito Empresarial - Direito Civil
Negociações Extrajudiciais -  Cobranças

 rodrigotorelliadvogados                   rodrigotorelliadvogados 

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

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

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

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

MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
QUALIDADE EM 1º LUGAR

ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

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

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

esporte

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

Anuncie Aqui   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

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

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

MatematiCÃO
Aulas particulares de matemática  

com apoio de um cão.
Fabiana & Cacau - 9 8261-5500

 06 a 31  
janeiro

RECREAÇÃO 
EM JANEIRO

Luciene 991553100

Crianças                   
4 a 11 anos              

Linda residência. Recém 
reformada e valor abaixo do 
mercado: R$ 2.300 milhões.  

Ao lado do Clube Pitangueiras e Parque Teresa Maia. 
Contato: 98893.6331

Aceitamos permutas por imóveis em SP 
que sejam facilmente negociáveis, entrada 

e parcelamento.

Bem localizado, em sala de esquina 
para a avenida movimentada 

(Av. João Paulo Ablas), 
dentro de um shopping e em frente 

a condomínios residenciais.
Motivo: Mudança para  outra cidade. 

PASSA-SE 
PONTO DE 
PET SHOP

 (11) 9 8736-2908 
com Maria Luisa



Sinal de que coisas boas virão.
pauLa cristina gaspareto

Parque Cemucam!
adriana MavaLLi freitas

O melhor ângulo da Granja.
eduardo kuntz fazoLin

Crescendo admirando a natureza!
tatiana vicentini canova

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
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