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Novo ano e boas 
recordações
Começar o ano com uma entrevista que traz recordações tão acolhedoras 
acerca da Granja Viana tem um sentido especial, o de que nossa região foi, e 
continua sendo, um lugar privilegiado para se viver bem. E estamos certos 
de que o tema qualidade de vida está na lista de prioridades de todas os 
moradores daqui. Mariana Kotscho, filha do premiado jornalista Ricardo 
Kotscho, é idealizadora do programa Papo de Mãe e, em nosso encontro, 
nos falou sobre a carreira de jornalista e da conciliação de uma rotina 
profissional com a família. Como pano de fundo, as recordações afetivas 
de uma infância vivida no sítio de Cotia dos seus avós Elisabeth, que era 
tcheca, e Nikolaus, que era romeno.
Nossa equipe está afiada e com as baterias recarregadas. Seguimos atentos 
às preferências dos nossos leitores que nos acompanham nas páginas 
impressas mensais e também diariamente em nosso portal de notícias 
exclusivas. Nosso objetivo primordial continua firme no papel de interagir 
com os leitores, entender seus gostos e pautar notícias que serão de seu 
interesse, apresentando os diferenciais da comunidade. O jornalismo da 
Circuito seguirá em 2020 atuando com credibilidade e buscando inovações 
para atender às demandas e aos desafios que surgirem. Neste contexto, o 
fortalecimento de todas as ferramentas de informação e divulgação segue 
como prioridade para oferecermos ações que se complementem entre 
si, atingindo o público-alvo regional e mantendo excelentes resultados. 
E se você sempre acompanhou as previsões astrológicas do ano em nossas 
páginas, então confira o que vem por aí. Prepare corpo e mente para viver 
cada dia de forma equilibrada e saudável. 

Uma ótima leitura.
Gabriela NapolitaNo aloNso 
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circulação

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

contato

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

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

do papEl
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais
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Quem é o responsável por este erro 
grosseiro na sinalização dos limites 
entre os municípios de Cotia e Cara-
picuíba? Como podemos confiar nas 
autoridades de trânsito destes dois 
municípios se não têm expertise nem 
mesmo para identificar corretamente 
o limite entre os dois municípios? Es-
tas placas, frente e verso, ali estão pro-
vavelmente há décadas e, sendo assim, 
os responsáveis por este erro crasso 
são as autoridades dos dois municí-
pios, uma delas porque errou na sina-
lização e, a outra, por não ter se dado 
conta do erro ou até mesmo por omis-
são, negligência. Bem, a foto mostra a 
placa de identificação de limite entre 
os municípios de Cotia e Carapicuíba. 
Está disposta na avenida São Camilo 
para orientação dos condutores que 
estão entrando em Carapicuíba e, por-
tanto, saindo de Cotia. O lado oposto 
da referida placa mostra a situação 
inversa, ou seja, orientação dos con-
dutores que estão entrando em Cotia 
e, portanto, saindo de Carapicuíba, 
repetindo o mesmo erro, com a troca 
da ordem dos municípios de entrada 

e saída, em confronto com o definido 
na legislação pertinente. Vejamos o 
que diz a legislação sobre o tema: “as 
placas de identificação de limite de 
municípios, divisa de Estados, fron-
teira e perímetro urbano indicam ao 
condutor a linha divisória que separa 
dois municípios, Estados, países limí-
trofes, ou o início de uma área urbana. 
Apresentam a forma retangular, com 
a cor de fundo e orla externa em azul, 
e as legendas, tarjas e orla interna em 
branco. A parte superior das placas, 
separada por tarja, deve conter a le-
genda “limite de municípios”, “divisa 
de estados”, “fronteira” ou “perímetro 
urbano”. A parte inferior deve conter 
primeiro o nome do município, estado 
ou país em que o condutor está entran-
do e em seguida o nome do município, 
estado ou país do qual está saindo”. A 
foto mostra uma situação exatamente 
oposta ao que diz a legislação, de modo 
que, independentemente de qualquer 
outra consideração, o erro deve ser no-
tificado  e reparado pelos responsáveis.
Luiz CarLos, Morador do 
ResidenciaL EuroviLLe

Mobilidade
Parabéns pela matéria 
“Mobilidade Raposo 
Tavares” na edição 
de dezembro/2019. 
Realmente é um assunto 
que interessa a todos os 
moradores e usuários do 
sistema viário da região. 
Em gerenciamento de 
projetos Agile, temos uma 
ferramenta chamada 
Stand Up Meeting. É uma 
reunião rápida no final do 
dia entre o time de projetos 
para que seja relatado: o 
que foi executado do que 
estava planejado para o 
dia; quais os empecilhos e 
dificuldades encontradas; 
o que está planejado para 
o dia seguinte; faz com que 
todos fiquem atualizados 
e focados nas atividades. 
E também permite a 
rápida correção nos 
desvios. A revista poderia 
criar uma pauta mensal, 
nesses mesmos termos, 
contatando e entrevistando 
os envolvidos nesse 
projeto de mobilidade: o 
que fizeram naquele mês, 
quais foram os empecilhos 
e dificuldades encontradas 
e o que está planejado 
para o próximo mês. 
Além de suprir os leitores 
com informações que 
todos estão ansiosos em 
saber, também seria uma 
excelente ferramenta de 
cobrança aos envolvidos.
José Maurício Neves 
de OLiveira

CiRCuitO Agradecemos 
a sugestão do leitor e 
estamos acompanhando 
bem de pertinho todas 
as ações deste projeto.

CiRCuitO A carta do leitor foi encaminhada para as prefeituras de Cotia e Carapicuíba.  
O Departamento de Trânsito de Cotia já esteve no local, realizou uma vistoria  
e prometeu tomar a devida providência em breve.
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Férias por aqui
As férias chegaram e o que fazer, se não for 
viajar? A opção é se tornar um turista por aqui 
mesmo. Muitas são as alternativas que podem 
salvar as férias das famílias... Descubra algumas 
delas que a região tem a oferecer e divirta-se!

canal circuito  
 revistacircuito.com/ferias-por-aqui-2/

TOEFL, IELTS ou Cambridge Tests?
Para todos aqueles que se dedicam ao aprendizado 
de um idioma, passar pelo exame de proficiência dá 
sempre um frio na barriga. Denise Jozsef, diretora 
da Red Balloon – Unidade Granja Viana, dá algumas 
dicas para quem vai passar pela certificação, 
principalmente com relação à Cambridge, 
voltado à candidatura para universidades do 
Reino Unido e avaliação institucional.

canal circuito  
 revistacircuito.com/toefl-ielts-ou-cambridge-tests/

Muita matéria 
relevante para quem 
quer aprender.
rita de cassia 
raMos santos

A entrevista com 
Fernando Meirelles 
ficou bem legal e 
vocês, decididamente, 
acertaram o tom 
da revista. Focada 
na Granja, ficamos 
sabendo tudo sobre o 
nosso querido espaço 
neste planetinha azul.
Mônica Martinez

ETEC Cotia, um orgulho 
para nossa região!
Marise barbosa

Ficou muito legal a 
matéria sobre o Circo 
Zanni. Parabéns, difícil 
achar quem respeite 
o profissionalismo. 
Vocês são dessas 
pessoas, com certeza!
antonio Gaspar

A matéria ficou demais! 
Espetacular! Vocês 
arrasaram! 
cristina bauLe

 #circuitooNliNe 

eSColA dA pAz nA reConStrução de VidAS

li nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado

Há alguns meses, temos acompanhando com admiração um trabalho realizado no Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Cotia (CAPS AD). Além do acolhimento e cuidados 
com os dependentes químicos, eles têm lá um grupo chamado Busque Ajuda, para familiares 
de dependentes de álcool e drogas, os chamados codependentes – pais, mães, cônjuges, filhos 
e irmãos que sofrem e adoecem física, psíquica e espiritualmente, com a dependência química 
de seus entes queridos. Esse grupo, que tem o apoio da Prefeitura de Cotia, que lhes cede o 
espaço de reuniões para familiares, é formado por voluntários do Instituto Girassol de Cotia 
e da Comunidade Terapêutica Filhos da Luz, de Carapicuíba. Acompanhando as reuniões do 
grupo Busque Ajuda de Cotia, vimos pessoas chegando destroçadas e se recuperando aos 
poucos para poder cuidar dos seus. Ouvimos histórias de Reconstrução de Vidas!

canal circuito  
 revistacircuito.com/escola-da-paz-na-reconstrucao-de-vidas/



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!

Devido ao alcance e abrangência significativa na região, identificamos 
na revista Circuito a oportunidade de efetuarmos a divulgação do nosso 

negócio, pois atuamos num raio entre o km 15 e 33 da Raposo Tavares, com 
duas unidades. A divulgação institucional do negócio e a conversão de 

clientes estão sendo positivas. Entender o modelo do nosso negócio, propósito 
e o mindset de parceria foram pontos-chaves para escolhermos a revista 

Circuito como um dos parceiros estratégicos.

Marcos Yassushi Okada
Sócio Proprietário – Lavanderia Mr. Jeff Granja Viana  

Unidades José Félix e Raposo Tavares

muito além do papel 9

Idade: 45 anos

ProfIssão: auditor contábil, consultor 
de empresas e investidor-anjo

relação com a região: morador há 
mais de 14 anos e sócio-proprietário 
das lavanderias Mr. Jeff Granja Viana



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Etec de Cotia vence DemoDay
Um aplicativo que pode ser usado por pessoas interessadas em adotar ou doar 
animais, desenvolvido por alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) de Cotia, 
venceu o DemoDay, que encerrou a sétima edição do Programa Pense Grande. O 
Mascota é uma ferramenta que visa conectar pessoas que precisam doar um bicho 
de estimação e querem manter contato com os novos donos, por exemplo. Além 
disso, busca auxiliar pessoas que têm um animal, mas não conseguem pagar as 
despesas dos bichos.

Mais de mil jovens são 
formados pelo Proerd
O Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e Violência (Proerd) – criado 
com o intuito de conscientizar alunos 
sobre a prevenção ao uso e abuso de 
drogas lícitas ou ilícitas e os efeitos pro-
vocados pela dependência – formou 
1.500 crianças e adolescentes em Cotia 
e Carapicuíba. Parceria entre a prefei-
tura e a Polícia Militar do estado de São 
Paulo, com o apoio do Rotary, o projeto 
é aplicado anualmente para alunos do 
5º ano de escolas dos municípios.

CArApiCuíbA gAnhA 
Corredor Verde
Servidores e voluntários somaram forças numa ação de plantio no 
Corredor Verde, trecho da rua São Camilo que recebeu árvores e 
arbustos para polinizadores. A Ação da Prefeitura de Carapicuíba 
foi realizada, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, e o Movimento Transition Granja Viana. Com cerca 
de 700 metros, o Corredor Verde recebeu vegetação adequada para 
abrigar abelhas e borboletas, importantes polinizadores. 
O grupo ainda participou de uma série de atividades ambientais, 
como ginástica, Gincana Verde, oficina de mandala e bomba de se-
mente e até de um piquenique colaborativo. Os voluntários visitaram 
também a Sala Verde, o viveiro e o orquidário.
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segurança e 
acolhimento  
para mãe e bebê
A hora do parto é uma das mais espera-

das, não só pela gestante, mas também 

pela família que acompanhou ansiosa e 

pacientemente os nove meses de gesta-

ção. Afinal, é um novo ser humano que 

chega ao mundo para trazer alegria a 

tanta gente. Garantir que esse momento 

grandioso seja de pura felicidade requer 

mais que um cuidado médico especializa-

do, mas também carinho e dedicação. É 

nisso que a equipe médica hospitalar da 

Maternidade do Hospital São Francisco 

(HSF) acredita e, além de contar com 

profissionais qualificados, oferece total 

suporte, sempre priorizando a segurança 

e o bem-estar da mamãe e do bebê.

Desde um pré-natal completo até a 

hora do nascimento o atendimento em 

obstetrícia do São Francisco dispõe de 

uma estrutura que zela pelo conforto 

da gestante para que ela curta cada 

momento até o grande dia chegar. 

Tudo supervisionado pelo médico gine-

cologista e obstetra Thiago Menegotho 

Vasconcelos e sua equipe. 

As instalações do Hospital e Maternida-

de São Francisco abrangem leitos para 

internações, centros cirúrgicos com o 

total de oito salas e conta com equipa-

mentos de última geração, além de UTI 

adulto e neonatal, pronto-atendimento, 

ambulatório ginecológico e obstétrico, 

exames de ultrassonografia e de cardio-

tocografia – que avalia a vitalidade fetal 

do bebê com precisão –, laboratórios de 

análises clínicas e patológicas, além dos 

testes do pezinho, orelhinha e ainda o 

banco de vacinas.

Serviço 
Sobre o grupo São Francisco 
Com mais de 25 anos de história, o Grupo São 
Francisco é composto por uma ampla rede de 
hospitais, dentre eles: Hospital Sagrada Família 
e Hospital São Francisco. Amparados por 
tecnologias d e última geração e profissionais 
experientes e qualificados, seus centros médicos 
contam com serviços de pronto-atendimento, 
ambulatório de ortopedia, vascular e pediatria, 
laboratório de análises clínicas e 
radiodiagnóstico, entre outros. Além de 
modernidade e infraestrutura, que asseguram 
aos hospitais a possibilidade de atender 
pacientes de baixa e alta complexidade, seus 
centros médicos são referência em atendimento 
humanizado, garantindo assim segurança, 
conforto e rapidez no auxílio de pessoas.

Hospital São Francisco 
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 701 

Parque Bahia – Cotia/SP 

Telefone: (11) 4615-6677  -   facebook.com/

hospitalematernidadesaofrancisco/ 

 instagram.com/hospital.sao.francisco/

VaCInaS Em DIa para OS bEbêS 
Manter a vacinação em dia é fundamental 
para a saúde do bebê e o Hospital São 
Francisco agora conta com a qualidade da 
Clínica Vacinville. As principais vacinas 
para os recém-nascidos já estão disponíveis.

UTI nEOnaTaL 
Dispõe de leitos equipados e da atuação de 
uma equipe multidisciplinar para garantir 
o melhor atendimento aos recém-nascidos 
que precisam de cuidados especiais.

SEmprE abraçaDOS 
Para o bebê que vem ao mundo antes da 
hora, a incubadora é o melhor lugar. É 
lá que o prematuro ganha peso e onde 
se sente seguro. E o Hospital adotou o 
polvo feito de linha de algodão, um tipo de 
brinquedo macio cujos tentáculos, além 
de acalentar, simulam o cordão umbilical 
para que os bebês possam sentir-se mais 
calmos e confortáveis ao abraçar o amigo.

“Só tenho a agradecer,  
primeiramente a Deus, e depois aos médicos 

e as enfermeiras que ficaram 
superpreocupadas, e até hoje entram em 

contato comigo para saber sobre o Pietro”, 
relata Vanessa Cassiano Portela, mãe do 

Pietro, um pequenino herói que nasceu com 
quase 32 semanas. Para a mãe, que passou 
dias com o coração apertado e no aguardo 

da tão sonhada alta, ter ao lado 
profissionais da saúde que prestaram um 
atendimento de qualidade e humanizado 

fez toda a diferença



mUnDIaL DE bOxE
O brasileiro Patrick Teixeira, da 
equipe Memorial, é o mais novo 
dono do cinturão interino dos 
médios-ligeiros da Organização 
Mundial de Boxe (OMB). O 
lutador, que mora na vizinha 
Santana de Parnaíba, venceu o 
dominicano Carlos Adames, em 
Las Vegas, nos Estados Unidos.
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pódio em  
torneio hípiCo
Encerrando o calendário 
hípico de 2019, rolou o torneio 
Top Riders, na Sociedade 
Hípica Paulista, no início de 
dezembro. A amazona Sofia 
Rivera Porto e seu tordilho 
SL Centurion, sob o comando 
do coach Nando Perracini e 
representando o Haras Buona 
Fortuna, conquistou medalha 
de bronze no campeonato. 

canal circuito 

EdukaFut foi criado em 2015 para ensinar futebol na periferia 
de Cotia. Em 2018, estivemos lá conhecendo o projeto:

revistacircuito.com/projeto-ensina-futebol-na-periferia-de-cotia/

grAnjA ViAnA nA CopA São pAulo de KArt
O Kartódromo Granja Viana anunciou mudanças para a edição de 2020 da Copa São 
Paulo de Kart, que começa em fevereiro. Agora, como principal novidade, a competição 
será dividida em dois módulos, que serão realizados em fins de semana diferentes: Copa 
SP e Copa KGV. Proprietário do kartódromo, Felipe Giaffone comemorou a evolução 
do torneio. “Estamos sempre buscando melhorar a competição para que seja cada vez 
melhor para os pilotos e para as equipes. Ficamos muito felizes em anunciar todas essas 
novidades e em ver a Copa SP crescendo cada vez mais. A Copa KGV ainda chega para 
pilotos correrem por um custo mais baixo”, diz Giaffone, que também é um dos orga-
nizadores das 500 Milhas de Kart, maior prova de endurance do kartismo brasileiro.

EDUkaFUT é bICampEã
O futsal cotiano está em festa com mais um título: o bicampeonato 
da 2ª Copa Embu, conquistado pelo time feminino do Projeto Eduka-
Fut/Âncora. A vitória sobre o Sintonia rendeu o título às meninas 
comandadas pela goleira Katia Lires, ou Katita, como é conhecida. 
O evento contou com a participação de Milene Domingues e joga-
doras do São Paulo e Corinthians prestigiando a final.
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praia bem pertiNho
Um pedacinho da praia no meio da cidade. Um lugar 
para relaxar após o estresse do dia a dia, colocar o 
pé na areia, melhorar sua qualidade de vida e curtir 
com amigos. A união entre praia, cidade, esportes e 
diversão em um ambiente agradável e familiar agora tem 
nome: Riplay Sports Granja Viana. Futebol, futevôlei, 
beachtennis e vôlei de praia, além de práticas ao ar 
livre para melhorar condicionamento físico nas aulas 
de treinamento funcional, são as atividades oferecidas. 
O complexo também tem restaurante e espaço para 
eventos, com serviços de buffet e recreação.

riplay SportS
Estrada da Aldeia, 699

www.riplaysports.com.br

deNtes tortos, NuNca mais
Com uma equipe de profissionais devidamente 
registrados e reconhecidos pelos Conselho Regional 
de Odontologia e Conselho Federal de Odontologia, 
comandada pela dentista Ana Lucia Pallares Lopes 
Fernandez, a Total Den oferece diversos tratamentos 
odontológicos. Entre eles, sob supervisão da dentista 
Karina Melo Azevedo Racca (CRO 74737), está o tratamento 
ortodôntico com o inovador Invisalign, tecnologia que 
alinha os dentes com conforto, discrição e precisão, 
de maneira rápida e invisível. Com Invisalign, só o 
sorriso aparece. Mais conforto e liberdade para você!

total Den oDontologia – Crosp 10367

Avenida João Paulo Ablas, 1689 – Cj. 04 – Jardim da Glória

Telefone: (11) 4617-4610/ WhatsApp: (11) 96618-2626

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
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mELhOr ráDIO wEb
Você sabia que, na Granja Viana, há uma rádio que só toca sucessos da década 
de 1980, além de ter uma ambientação que remete ao túnel do tempo? A Web 
Vintage Rádio surgiu da paixão que o comandante Rogério Pacileo Júnior nutre 
por rádio, desde que iniciou sua carreira como locutor na década de 1980. Em 
suas viagens pelo mundo, ele passou a adquirir equipamentos da época. O 
acervo cresceu e a rádio surgiu. E agora, a Web Vintage Rádio acaba de ganhar 
o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). “Foi uma honra 
ter sido escolhida como a melhor rádio web do estado de São Paulo e o mais 
importante de tudo isso é a concretização de um sonho em trazer de volta as 
músicas que marcaram as nossas vidas”, comentou Rogério. A cerimônia de 
entrega do prêmio acontecerá no Teatro Sérgio Cardoso em 17 de fevereiro.

pIOnEIrISmO Em aTEnDImEnTO 
a hOmEnS aGrESSOrES
Falar de homem agressor provoca 
revolta em muita gente. E não é para 
menos. A violência doméstica causa 
traumas, desestrutura famílias e, em 
casos extremos, chega ao feminicídio – 
que é o assassinato da mulher. Em Cotia, 
as Secretarias da Mulher, de Saúde e de 
Desenvolvimento Social, bem como a 
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e um 
grupo multidisciplinar de voluntários, se 
uniram e formaram o “Homem com Ciência” 
para atender exatamente o agressor, 
ouvi-lo e apresentar-lhe a possibilidade 
de guinada em sua vida, de revisão de 
comportamentos, mudanças de condutas 
e início de uma nova consciência. A 
iniciativa conta com o apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e é pioneira na região. 
O grupo contará com a participação de cerca 
de 15 homens denunciados por agressão 
contra mulheres. São réus em processos 
e vão ter que se explicar para a Justiça, 
mas terão a oportunidade de mudarem 
de atitude com orientação de psicólogo, 
psiquiatra, assistente social e preparador 
físico. “Em alguns casos, a agressão está 
ligada a patologias, como transtorno 
de personalidade, e estes casos são os 
mais complicados”, alertou o psiquiatra 
Mario da Silva Albuquerque Junior. “E 
este grupo servirá para ajudar, orientar, 
buscar recuperar este indivíduo”, disse.
Os encontros serão quinzenais e estão 
previstos seis no total. Em cada reunião, 
um profissional atenderá o grupo.

a partir De 2020, o Programa de Ensino Integral (PEI) estará presente em 
ao menos 664 escolas da rede estadual do estado. Só em Cotia, três escolas 
entram no programa: Vinicius de Moraes, Fernando Nobre e Deputada 
Conceição da Costa Neves. Em Carapicuíba e Vargem Grande Paulista, 
apenas uma cada: Salomão Jorge Deputado e Valencio Soares Rodrigues.
Pelo novo programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular 
diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos, práticas ex-
perimentais. Há ainda clubes juvenis para que os alunos se auto-organizem 
de acordo com temas de interesse como dança, xadrez, debates etc. Os alunos 
contam com o apoio do professor-tutor para fortalecer na sua excelência 
acadêmica e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão dis-
ciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos.

canal circuito 

Veja quais são as 664 escolas que entrarão no programa

revistacircuito.com/cotia-tera-mais-3-escolas-no-programa-de-ensino-integral/

Vinicius de Moraes 
receberá Programa de 
Ensino Integral

canal circuito 

Circuito visitou os estúdios da Web Vintage Rádio, comandada pelo piloto de avião, Rogério Júnior, que foi locutor de rádio entre 1982 e 1992.  
Com os equipamentos que traz de outros países, Rogério conseguiu manter a essência, tanto no espaço quanto na programação, de como  
eram as rádios há mais de 30 anos. revistacircuito.com/tunel-do-tempo-web-radio-na-granja-traz-de-volta-os-anos-80/
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No seu melhor estilo
Com experiência de 36 anos com moda, fábrica em 
São Roque e loja no reduto paulistano da moda, o Bom 
Retiro, Cláudia Camargo abriu seu showroom na Granja 
Viana há quatro anos, trazendo peças lindíssimas para 
incrementar o look das granjeiras. São roupas, bijuterias, 
acessórios, bolsas e calçados variados e exclusivos para 
dar vida ao look da mulherada. Isso sem mencionar o 
atendimento diferenciado de quem entende de moda 
e pode proporcionar uma experiência de compra 
individualizada, com personalidade e estilo próprios.

CláuDia Camargo 
Rua José Félix de Oliveira, 1401 – Loja 4

WhatsApp: (11) 99528-9656

para amaNtes da culiNária orieNtal
Você pode escolher entre sushi e sashimi de salmão, peixe 
branco, atum e polvo. Temakis desses peixes, vegetarianos ou 
com salmão grelhado. Entre os pratos quentes, pode-se pedir 
salmão grelhado, shimeji, lula à dorê, chickenkatsu (frango 
à milanesa), missoshiro, guioza, harumaki e os deliciosos jyo 
frito ou grelhado. Combinados e rodízios de comida japonesa, 
além de drinques, em um espaço moderno e familiar 
com jardim interno. Assim é o Taki Sushi, considerado 
um dos melhores restaurantes de comida japonesa da 
região. Com preço acessível e atendimento espetacular.

taki SuShi granja viana
Rua dos Manacás, 557 

www.takisushi.com.br
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perSonAlidAde
Gente que faz e acontece

Dona do baile
A cantora Negra Li estreou 
o programa Donas do Baile, 
fruto de uma parceria exclusi-
va entre MOV, a produtora de 
vídeos do UOL, e o Facebook 
Watch. Na atração, exibida 
exclusivamente no UOL, a 
cantora convida mulheres 
que são ícones de diferentes 
segmentos musicais de São 
Paulo e joga luz sobre festas, 
eventos e bailes que bombam 
em seus nichos. 

VerdAdeS SeCretAS
Mal terminou A Dona do Pedaço, Walcyr 
Carrasco já segue outro projeto na Globo: 
a continuação de Verdades Secretas. A 
novela, exibida na faixa das 23 horas, 
foi ao ar em 2015 e fez um estrondoso 
sucesso, chegando a ganhar um Emmy 
Internacional. Verdades Secretas 2, 
como a princípio está sendo chamada, 
está prevista para ir ao ar em 2021.

nas telonas
Estrelado por Leandro Hassum e Flávia Alessandra, 
O Amor Dá Trabalho foi a estreia do diretor Ale 
McHaddo em filmes de live-action. Reconhecido por 
sua carreira como diretor de animações, Ale foi nossa 
capa em março de 2017 e se prepara para estrear, neste 
ano, o filme de terror Deep Hatred e a refilmagem 
da comédia argentina Coração de Leão. E, em abril, 
começa a filmar a comédia Uma Advogada Brilhante, 
que será protagonizada por Monique Alfradique.

Antônio Mansur nos deixou 
fisicamente para fazer parte 
para sempre de nossa história e 
memória. Ele, que foi vereador 
por quatro mandatos e vice-
prefeito em duas oportunidades, 
adorava um bom papo. Era 
frequente vê-lo caminhar pelo 
centro de Cotia, distribuindo 
sorrisos e contando histórias 
da cidade. Foi o criador da 
tradicional Corrida de Natal 
de Cotia, realizada desde 1955, 
sempre no dia 24 de dezembro. 
E ao lado do irmão, foi um dos 
responsáveis pela fundação 
do Esporte Clube Cotiano.

deixou 
SAudAde

Thiago Silva chega em 2020 
com grandes novidades. O 
cantor e compositor acaba de 
lançar o single Se Deus É por 
Nós e também se enveredar 
pela América Latina. Lançando 
seu primeiro single em 
espanhol Tu Gloria en Mí, 
ele se prepara para uma 
turnê, em breve, pelo Peru.

pela américa Latina
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peNsaNdo em terceirizar?
Fundada há mais de 25 anos, a CCR Cleaning oferece 
uma ampla gama de serviços para empresas de todos 
os segmentos, de limpeza aos mais diversos serviços 
de facilities, com a aplicação da mais atual tecnologia 
aliada a uma equipe altamente capacitada, levando, 
consequentemente, a um custo benefício bem competitivo. 
Sem contar que, com a experiência no mercado, a CCR 
Cleaning estabeleceu-se com uma sólida política de 
administração de recursos humanos, mantendo os clientes 
distantes de qualquer problema de ordem jurídico-
trabalhista relativo à prática da terceirização de mão de obra.

CCr Cleaning
Av. Cruzada Bandeirantes, 39 – Vila Jovina – Cotia/SP

Contato: (11) 4614-0005  (WhatsApp)/comercial@ccrserv.com.br

educação humaNizada
Com mais de 40 anos de tradição, o Colégio Santa Tereza 
está inaugurando sua nova unidade, aqui na Granja 
Viana, trazendo para cá seu projeto pedagógico com 
foco na educação de princípios e valorização humana. 
Mais do que formar um bom profissional, o colégio 
trabalha para formar uma boa pessoa. O prédio está 
novinho e cada detalhe foi carinhosamente pensado para 
proporcionar a melhor experiência no aprendizado. A 
unidade traz Ensino Infantil e Fundamental 1, educação 
tecnológica, projeto bilíngue, atividades extracurriculares, 
Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS) e muito mais.

Colégio Santa tereza granja viana
Estrada do Capuava, 3620 – Ondas Verdes – Cotia

Informações: (11) 98815-6367 / secretaria@santatereza.com.br

Centro Comercial RT 23 - Loja 08 - Rodovia Raposo Tavares, km 23
Tel.: 4612-4106 / 4612-1559     11 98696-9222 

studiohirose.com.br    Studio Hirose

Serviços e 
Tratamentos Capilares
Alongamento de Cílios

Micropigmentação de Sobrancelha
Depilação

Barba



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.

por que 
não fiz?

MArcoS Sá eScreVe 
Sobre o período qUe 

AVAlIAMoS noSSAS 
conqUISTAS e 

TrAçAMoS plAnoS 
pArA o Ano qUe Se 

InIcIA.

o fim De um ano velho e o Começo De um ano novo faz com que repen-
semos nossas vidas. O que deixamos para trás, o que gostaríamos de ter feito, 
nossas conquistas, nossas perdas e principalmente os novos planos para o 
ano que se inicia. A mim, além das aspirações normais para o crescimento 
como profissional e como ser humano, o que me inspira para o ano novo são 
as coisas que eu gostaria de ter feito, mas em um plano de tempo amplo, mais 
universal e ambicioso. Algo como uma frustração positiva, por não ter feito 
coisas que admiro. Por exemplo, algumas coisas simples: Como não pensei 
em compor Hey Jude com Lennon e McCartney, Nessun Dorma com Giacomo 
Puccini e Planeta Água com Guilherme Arantes? Por que não joguei no meu 
São Paulo FC e não fiz aquele gol de falta que o Raí fez na final do Mundial de 
Clubes contra o Barcelona e que deu o primeiro dos três títulos de campeão 
mundial ao tricolor? Onde eu estava que não pintei os quadros O Grito de 
Edvard Munch, nem Os Girassóis de Van Gogh? Em que cama junto não dormi, 
enquanto dormia linda, Monica Belucci, a exuberante atriz italiana? Por que 
não saí pilotando meu próprio avião, nas turnês da minha imaginária banda 
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de rock famosa? O que deveria ter feito 
para estar no dia e na hora que derrubaram 
o Muro de Berlim? Como não fiz a traves-
sia do Atlântico Sul num barco a remo, a 
bordo junto com Amyr Klink? Adoraria 
ter planejado usar cabeças falsas de papel 
machê para enganar os carcereiros durante 
minha não fuga da prisão Alcatraz em São 
Francisco! Porque eu não estava presente 
para ajudar Maria Madalena a salvar Jesus 
Cristo se safar dos romanos, escapar da 
cruz e mudar a história da humanidade! 
Sofro por não ter tido a inspiração do Chico 
Buarque, que ao ver suas meninas crescerem 

e ganharem o mundo, compôs As Minhas 
Meninas. Queria ter criado o comercial 
“O primeiro sutiã a gente nunca esquece!” 
para a Valisiére, junto com o Olivetto. Por 
que não tive a ideia de criar o grupo “Porta 
dos Fundos”? Queria ter escrito o poema 
O Tempo, em parceria com o poeta Mario 
Quintana. Por que não tive a inspiração de 
criar moda como Balenciaga? Queria ter 
publicado, na década de 1940, o livro 1984, 
que na verdade era sobre 2020. Inspiração 
mesmo eu devia ter tido para inventar 
o uísque. Morro de inveja do criador da 
Netflix. Rodin esculpiu O Pensador e não 

além das aspirações normais para  
o crescimento como profissional e 

como ser humano, o que me inspira 
para o ano novo são as coisas que eu 

gostaria de ter feito.

me chamou? Queria ter dito a frase: “A 
felicidade não está em fazer o que a gente 
quer, e sim querer o que a gente faz”. Queria 
ter tido a perseverança, coragem, confian-
ça e a insistência de Cristóvão Colombo, 
que convenceu a rainha Isabel de Castela 
a financiar sua aventura e descobrir a 
América. Queria ter inventado o tênis, o 
protetor solar e a máquina de gelo. Onde 
são mesmo as garagens que abrigaram 
Steve Jobs e Bill Gates, e por que eu não 
tinha esses endereços na minha agenda? 
Shakespeare, por que ele nasceu tão longe 
e tão antes de mim? Por que na minha 
turma da facul, não estavam nem o Mark 
Zuckerberg (Facebook) nem o Jan Koum 
(Whatsapp)? Queria ter cunhado a frase, 
“O sucesso só vem antes do trabalho, no 
dicionário”, “trabalhe, trabalhe, trabalhe, 
mas não se esqueça de que as vírgulas 
significam pausas”. Por fim, a vontade de 
que todos tenham paz nesse novo ano, 
com as bênçãos da oração de São Francisco 
(por que eu não estava lá, quando ele a 
escreveu?).

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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aconchego
ela é naSCiDa em uma DaS materniDaDeS mais 
tradicionais de São Paulo, a Pro Matre Paulista, e 
criada em Pinheiros. Mas boa parte das memó-
rias afetivas da infância da jornalista Mariana 
Kotscho está relacionada ao sítio de Cotia. Era ali 
no quilômetro 21, na estrada do Espigão, que ela 
passava os fins de semana com os pais, a irmã, a 
avó, os tios e primos. Há três anos, ela voltou para 
a Granja em busca de uma casa com janelas que 
dessem para o verde do quintal para ver crescer 
os três filhos, Laura, 16, Isabel, 13, André, 12. Para 
esta entrevista, ela recebeu a jornalista da revista 
Circuito em sua aconchegante casa. Durante a 

conversa, a idealizadora do programa Papo de Mãe 
falou da ainda delicada escolha entre maternagem e 
carreira, de famílias reconstituídas, de distribuição 
de tarefas familiares, do grupo que coordena no 
Facebook chamado Violência Doméstica, do novo 
canal na plataforma Cliquetube do YouTube Mari 
Mulher, dos projetos para 2020 e, acima de tudo, 
da impossibilidade de uma mulher ser perfeita no 
mundo contemporâneo. 

por mônica martinez

Devoltaao



aconchego
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Vamos começar pelo seu post do Face-
book de 4 de dezembro de 2019. “mariana 
kotscho e renata kotscho Velloso. puro 
charme e estilo. Foi ontem...” nele há a 
foto de uma menina pequena (você) ao 
lado de outra garotinha (sua prima rena-
ta, hoje médica). a Granja Viana esteve 
presente desde cedo em sua vida, certo?
Sim. Meus avós se conheceram na Segunda 
Guerra Mundial. Minha avó Elisabeth era 
tcheca, filha de alemães. Meu avô Nikolaus, 
romeno. Eles se casaram e vieram para o 
Brasil em 1948, ela já estava grávida de meu 
pai. No final dos anos 1950, eles compraram 
um terreno no quilômetro 21, na antiga 
estrada do Espigão, para ser sítio de fim 
de semana. Era um belo sítio, com um rio 
no fundo. Mais tarde, fizeram uma escola 
ao lado. Era o sítio de Cotia. 

Eles moravam ali?
Eles se fixaram em Pinheiros. O que eu sei 
da história [ela digita no smartphone uma 
mensagem para o pai, verificando se a data 
correta da compra está correta. Está]. Quando 
meu avô morreu, em 1960, meu pai tinha 12 
anos e meu tio, 10. Meu avô era engenheiro 
e minha avó, economista. Sem recursos, ela 
veio morar no sítio. Quando ficou viúva, aos 
43 anos, foi trabalhar na Volkswagen, em 
São Bernardo do Campo. Ela passou a vida 
indo e vindo para trabalhar. Meu pai conta 
que naquela época a Raposo tinha uma pista 
única, bem estreita e era esburacada. No 
começo, era uma questão financeira, mas 
depois ela foi se deixando ficar.

Devia ser uma aventura ir para São ber-
nardo e voltar todos os dias naquela 
época!
Ela gostava de morar no sítio, de fazer horta. 
Dizia que lembrava um pouco a região onde 

morava na Alemanha. Meu pai e meu tio 
cresceram ali. Quando se casou, supernovo, 
meu pai fez outra casa para ele no sítio. Era 
um lugar muito agradável, com piscina, 
churrasqueira, campinho de futebol. Mas 
era para passar fim de semana, pois meus 
pais preferiram morar em São Paulo. Por 
isso, estudei lá. Quando meu tio se casou, eles 
construíram outra casa e moraram lá até os 
filhos crescerem e se casarem. Meus primos 
estudaram aqui na Granja. Quando ficou 
mais velha, minha avó chegou a comprar um 
apartamento na 9 de Julho. Mas ela sempre 
manteve a casa dela e, quando se aposentou, 
voltou a morar no sítio. Ela gostava de entrar 
em piscina e nadar. Numa época, compraram 
um jumentinho, o Waldemar. Ela tinha uma 
amiga norueguesa, dona Constância, só saía 
do sítio para ir a Peruíbe. Para mim, curtir 
os primos no sítio era o passeio de fim de 
semana. Tinha uma parte preservada, que a 
gente desbravava juntos. Quando minha avó 
morreu, há dez anos, meus tios venderam o 
sítio e foram morar em Peruíbe. Meus avós 
estão enterrados em Cotia. Avós e bisavós, 
pois mais tarde vieram morar com minha 
avó. No Cemitério de Cotia. No centro. 

Você tem uma irmã, não é? Ela também 
tem boas memórias da Granja?
Sou de 1973 (ela é de 2 de abril). Já Carolina 
(de 1976) tem hoje 43 anos. Ela é cineasta, fez 
roteiros dos filmes 2 Filhos de Francisco – a 
história de Zezé di Camargo & Luciano (2005) 
e Hebe, a estrela do Brasil (2019), entre outros. 
Quando era pequena, sempre que a gente 

vinha para o sítio de Cotia, ela chorava, por-
que dizia que aqui tinha muitas pedrinhas 
e ela não gostava de pedrinhas. A gente 
brinca que a família Kotscho é pequena, 
mas barulhenta! [risos]

Você conhecia bem a Granja?
Conheci o lado de cá (sentido São Paulo – 
Cotia), só quando minha prima veio morar 
na Chácara dos Lagos. Há três anos, quando 
me separei do pai de meus três filhos, tive 
uma conversa com eles. Ou a gente ia morar 
num apê pequeno em Pinheiros ou numa casa 
gostosa com quintal, porém mais longe. Aqui 
tem preços mais acessíveis que em São Paulo, 
onde tudo é mais caro. Sempre morei em casa 
e me incomoda abrir a janela e dar com outro 
prédio. “A gente prefere uma casa legal na 
Granja do que um apartamento apertado 
em São Paulo”, eles disseram. Eu pesquisei 
bastante. Queria casa em condomínio. Entrei 
em site e fiquei procurando. Gostei deste aqui, 
que é mais afastado da Raposo, com uma área 
bem verde. E gostei desta casa, pois dá para 
ver verde de todas as janelas. 

E aparecem muitos animais aqui?
Aparecem macaquinhos, saruês, quatis, já 
apareceu esquilo, já vimos até uma lebre 
gigante! O antigo dono fez uma cerquinha 
para as capivaras não entrarem no quintal. 
Tem também várias aves, pica-pau, vimos 
uma vez um jacu. Queria uma casa pronta 
para mudar, que não precisasse de reforma. 

1

2

3

4

5
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Esta aqui só precisou pintar e entrar. E tem 
muitas árvores, flores, na primavera fica 
linda. Na fase em que estou, com filhos ado-
lescentes, que precisam de espaço, consegui 
fazer um quarto para cada um. O que mais 
chamou a atenção da gente é que, embora 
seja tão perto de São Paulo, tem um clima 
mais agradável de relação com as pessoas. 
Isso de ser gentil e tratar bem as pessoas, a 
Granja oferece. É como se fosse interior. Você 
vai ao supermercado e a caixa te conhece. 
Deu a sensação de mudar para um lugar 
aconchegante. Embora eu vá todos os dias 
para São Paulo, agora tem tudo aqui. Faço 
pilates, todos os serviços, na Granja. Em 
São Paulo, ficou escola e trabalho apenas. 

por que escolheu jornalismo?
Estudei na PUC de São Paulo (a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, localizada 
em Perdizes) e fiz jornalismo não porque 
venho de uma família de jornalistas, mas pelo 
fascínio que a profissão de meu pai causava 
em mim, das histórias que ele contava, das 
viagens que chegava. Sempre convivi com 
muitos amigos jornalistas. A verdade é que 
eu já me sentia repórter desde criança. 

a pergunta que não quer calar. Como 
é ser filha de um dos melhores textos 
do jornalismo brasileiro? [ricardo kots-
cho, 70 anos, é repórter desde 1964 e 
já trabalhou em praticamente todos 
os principais veículos da imprensa 
brasileira. Tem 19 livros publicados]
Como criança, não tinha a dimensão de quem 
era meu pai. Me fascinava a falta de rotina 

dele. Cada dia ele chegava em casa contando 
uma história diferente. Eu pensei: também 
quero fazer isso, quero contar histórias. 
Hoje ele é repórter especial da Folha (de 
S.Paulo) e tem um blog independente que 
chama Balaio do Kotscho. 

Como é ser jornalista numa época 
politicamente tão polarizada? 
Acho que a gente tem de se posicionar na 
vida. Acredito no jornalismo com função 
social, de que maneira posso usar minha 
profissão para ajudar as pessoas, nem 
que seja para levar informações. Mas sou 
humanista. Acho que em épocas de tanta 
polarização não importa de que lado você 
está, e sim como você age. Eu, por exemplo, 
me preocupo com mulheres que sofrem 
violência doméstica. E penso como posso 
ajudar estas vítimas de violência, levando 
informação, servindo como ponte. Por isso, 
há três anos criei um grupo no Facebook 
chamado Violência Doméstica. Trata-se 
de um grupo de apoio que já possui 3.400 
membros. É um grupo fechado para entrar. A 

gente avalia bem para só ter vítimas ou quem 
quer ajudar. Como ponte, vou trazendo os 
agregadores, como psicólogos, voluntários 
etc. [Ela vê a mensagem do pai no WhatsApp, 
e confirma: “minha avó gostava da Granja 
porque tinha um ar europeu, muitas árvores 
e um belo restaurante alemão”.]

Você tem uma vasta experiência em 
televisão. Como foi a transição da Globo 
para a maternagem?
Comecei no SBT em 1992. Tinha 17 anos e 
era produtora e radioescuta [antes do de-
senvolvimento da internet no fim dos anos 
1990, era o profissional que ficava escutando 
o rádio – então o veículo mais ágil para dar 
notícias – e os demais canais televisivos para 
alertar a redação a fim de não deixar de cobrir 
nada importante]. Fui ser pauteira na Record 
em 1994 e me chamaram para ser repórter. 
Em 1996, a Alice Maria estava criando a 
GloboNews e me chamou para ser a primeira 
repórter em São Paulo, aí, entrei na Globo. 
Cheguei a ser repórter da emissora e ganhei 
um Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de 
Anistia e Direitos Humanos. 

Você sempre quis ter filhos? 
Na verdade, virei personagem de mim 
mesma. Não conseguia engravidar, pois 
criava anticorpos ao espermatozoide de meu 

1. infância na Granja Viana
2. Mariana com a irmã 
Carolina, a vó Beth e os primos 
Gustavo, Renata e Diogo
3. Com os pais e a irmã na 
casa do sítio de Cotia
4. A jornalista e seus pequenos
5. Família: filhos e marido
6. Mariana Kotscho e Roberta 
Manreza, aos 10 anos: uma 
amizade que começou na infância 
e virou coisa de profissional
7. Com a jornalista e amiga de 
infância, Roberta Manreza, 
no programa Papo de Mãe
8. No ar, no então Momento 
Papo de Mãe 
9. Como repórter do Jornal Nacional, 
fazendo reportagens no sertão

6 7

9

8

é desafiador criar estas  
criaNças e adolesceNtes de hoje 

para que sejam boNs adultos.
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ex-marido. Brinco que paguei dois filhos e 
levei três do meu médico. Meu terceiro filho 
veio de brinde. Minha segunda filha estava 
com 4 meses e engravidei normalmente – 
apesar de o médico ter dito que não tinha 
como. Imagine, quase enlouqueci, com dois 
bebês de fraldas. 

Como era conciliar a prática da repor-
tagem com a criação dos filhos?
Eu era a repórter que estava sempre grávida. 
A maternagem tornou-se incompatível com 
a vida de repórter da Globo, que tinha de 
trabalhar de fim de semana por causa dos 
plantões. Em 2007, após o nascimento de 
meu terceiro filho, pedi demissão para criar 
o Papo de Mãe. Era ainda um projeto e fui 
chamada pelo SBT como repórter até estrear 
o programa na TV Brasil, em 2009. Hoje 
ele vai ao ar pela TV Cultura, de segunda 
a sexta, sempre às 18h45. Apresento com 
a Roberta Manreza, que é minha amiga 
de infância. Hoje ela mora no Alphaville. 
Roberta é filha de médicos e fez jornalismo 
por influência de minha família. 

Como surgiu a ideia do papo de mãe?
Na época, várias amigas minhas na redação 
da Globo estavam tendo filhos. A Sandra 
Annenberg, a Ananda Apple... Então, eu 
brincava que na redação tudo virava um 
papo de mãe. Eu e a Roberta também faláva-
mos muito sobre o assunto, porque nossas 
filhas mais velhas têm apenas dez dias de 
diferença. Ela também estava vivendo 
este conflito. Aí a gente criou o programa 
juntas, que une maternidade e jornalismo. 
E estamos juntas neste projeto há dez anos.

Qual o diferencial do programa?
É um programa para a família toda que 
costuma alternar temas de saúde e com-
portamento. Sempre tem um convidado. 
Ele já teve outros formatos, agora tem 30 

minutos e recebe uma família, mãe, pai, 
para ter um personagem, e um especialista 
ou mais para pontuar a questão debatida. 
Há sempre espaço para a criança e o ado-
lescente, onde eles também são ouvidos. A 
gente dá voz aos filhos. 

Você já teve um programa de rádio tam-
bém. Em 8 de março de 2019, estreou o 
Capital mulher, na rádio Capital de São 
paulo. Com uma hora de duração, ia ao 
ar aos sábados, e na estreia você entre-
vistou maria da penha maia Fernandes, 
que inspirou a criação da lei federal que 
pune agressores de mulheres. 
Sim. Com o fim do programa em julho, para 
este lado mais ativista, criei um canal na 
plataforma Cliquetube do Youtube, que reúne 
vários canais de jornalistas. O canal se chama 
Mari Mulher e trata de questões femininas e 
feministas. Agora, vou fazer o podcast Mari 
Mulher, na Ola Podcasts, uma nova plataforma 
brasileira de produção e distribuição.

Seus pais a inspiraram na criação do 
programa?
Minha mãe, Mara Kotscho, é socióloga. 
Meu pai nunca foi de pegar na massa. Ele 

foi outro tipo de pai. Presente na parte 
intelectual, mas não foi de trocar fralda, 
não.  Acabei juntando a experiência de 
jornalista com a de mãe. Várias situações 
de mãe, aliás. Morei dois anos no Ceará e 
conheci a realidade das mães do sertão, 
cujos filhos passavam fome. 

Já são dez anos de programa. Dá para 
fazer uma avaliação de como se trans-
formou o papel do pai neste período?
Sim. Por mais que se divida as tarefas, o 
fato é que a carga mental maior ainda é 
das mulheres, há burnout parental [um 
estado de exaustão física, emocional e mental 
causado pelo estresse excessivo e contínuo 
ligado à criação dos filhos]. A maioria das 
decisões continua com as mulheres. Pelos 
programas que a gente já gravou, dá para 
perceber que a mulher se cobra ser uma 
mulher, mãe e profissional perfeita. Aí 
a gente descobre que não consegue ser 
perfeita. Muitas vezes tem de aprender a 
delegar. Por isso, costumo dizer: não diga 
que seu marido ajuda. Diga: nós dividimos 
as tarefas, de igual para igual, porque ele 
não está fazendo favor.

Do lado feminino, dá para dizer que a 
experiência da maternagem é plural 
hoje, não é?
Sim. Tem mulheres que abandonam a car-
reira e ficam felizes. Há outras que abrem 
mão da convivência com os filhos para se 
dedicarem à profissão. Procurei ver o que 
podia fazer para ser uma mãe mais presente, 
sem abandonar a carreira. Com o programa, 
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embora seja tão perto de são paulo, tem 
um clima mais agradável de relação com 

as pessoas. é como se fosse iNterior.
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passei a ser dona de meus horários, a almoçar 
com eles, ir às reuniões da escola. O Papo de 
Mãe me permitiu fazer jornalismo – temos 
preocupação em transmitir informação de 
qualidade –, com entretenimento. A gente até 
criou um espaço para crianças no programa. 
Assim, os convidados podem levar os filhos 
que os monitores cuidam. 

hoje, olhando para trás, tem horas 
que você se arrepende de ter saído 
da Globo?
Ao contrário. Eu me pergunto se não tivesse 
saído da Globo o que teria sido de mim. Olhan-
do para trás, vejo que deu certo. Não dá para 
ter tudo, a vida é feita de opções. Chegou um 
momento que eu não estava feliz. Cheguei a 
passar três dias inteiros sem ver meus filhos. 
Quando voltei da licença-maternidade do 
terceiro, vi que não ia dar conta. Sempre 
quis ser mãe e estar com eles. Digo que são 
mal-acostumados, pois sempre tiveram a mãe 
por perto, mesmo quando estou trabalhando. 
Se estivesse na Globo, estaria na rua fazendo 
matéria e não ao lado deles. 

Como é lidar com uma família 
reconstituída? 
Costumo dizer que ninguém é obrigado a ficar 
casado. E que é preciso um bom relacionamen-
to para ter crianças equilibradas. Quando vi 
que a convivência já não era saudável, decidi 
me separar. Acho que era pior antigamente, 
quando o casal não se separava justamente 
pensando nos filhos. O importante é que, na 
hora da separação, os adultos foquem nos 
filhos, pensem no bem deles. 

numa de suas colunas, você fez uma 
ode de amor a seu marido atual, come-
çando com o título de “Eu digo obrigada 
ao meu marido todos os dias. E ele me 
ajuda muito”, e terminando com “meu 
marido não teve filhos. mas agora os 

tem. E demonstra a cada dia que o 
instinto paterno pode existir em qual-
quer homem”. 
Rodrigo diz que não quer ter filhos dele. 
Nunca quis. Ele fala que gosta da ideia de 
ter um lugar, sem precisar tirar o lugar de 
alguém. Ele também é jornalista, já trabalhou 
na CBN, na TV Cultura. Hoje, se dedica à 
vida acadêmica, está fazendo doutorado na 
Unicamp em literatura e história literária. 
Ele é um superpadrasto. A paternagem vai 
além de ter ou não filhos.

na prática, como vocês dividem as 
tarefas em casa?
Temos uma faxineira uma vez por semana. 
Então, há distribuição de obrigações. Chego, 
vou fazer comida, eles ajudam a preparar 
as refeições. Também cuido da lavagem 
de roupa e quem puser roupa no cesto do 
avesso, vai tê-la lavada do avesso e dobra-
da do avesso. Aí, cada um guarda a sua. O 
cachorro fez xixi? Alguém limpa. A gente 
divide quem leva o lixo na rua. Aliás, todos 
são responsáveis por arrumar seu quarto 
– se ficar bagunçado, simplesmente fecho a 
porta. Você aprende a criar novos métodos 
também. Investi numa lava e seca e as roupas 
mais elaboradas levamos para a lavanderia. 
É claro que sempre há alguma briga, que 
um filho acha que está fazendo mais do 
que o outro. A gente se acostuma com isso. 
Dá mais trabalho, mas vale a pena até pela 

convivência colaborativa que você passa a 
ter com seus filhos. A irmã da minha avó foi 
para os Estados Unidos, lá é assim o esquema. 
Não me incomodo de viver com um pouco 
de bagunça. Tenho três filhos adolescentes. 
A casa não precisa ficar impecável. 

Quais seus projetos para 2020?
A gente está escrevendo um livro de Papo 
de Mãe. Deixamos o projeto engavetado 
este ano, mas a intenção é fazer um livro 
para traçar este perfil das famílias nos 
últimos dez anos. O que a gente aprendeu, 
com bastante informação sobre a criação 
dos filhos. A ideia é lançar o livro em 2020.

há dez anos você reflete junto com 
pais, crianças, adolescentes e espe-
cialistas sobre como é ter uma família 
na contemporaneidade. Qual sua dica?
A gente tem responsabilidade na formação 
dos adultos do futuro. Sim, é desafiador criar 
estas crianças e adolescentes de hoje para que 
sejam bons adultos. Mas é vital fazê-lo para 
melhorar a situação do que está aí. Temos 
visto tanta desumanidade... Precisamos de 
dias e seres humanos melhores.

10. Entrevistando Rachel de Queiroz 
para a GloboNews, em 2000, na 
fazenda dela em Quixadá, CE
11. Jurada do prêmio Claudia
12. Participando, junto com 
integrantes do Quintal da 
Cultura, do teleton 2019
13. Na pré-estreia de Hebe, a 
estrela do Brasil, com roteiro de 
sua irmã Carolina Kotscho
14. Apresentando o Capital Mulher
15. Durante as gravações do 
Roda Viva, com Maria da Penha, 
líder de movimentos de defesa 
dos direitos das mulheres 
16. Com o pai, o também 
jornalista Ricardo Kotscho
17. Na bancada do Roda Viva
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15

16
17
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por Ruth Sasaki
Astróloga e Taróloga formada pela Gaia Escola de Astrologia

Previsões  
     do tarô e da  
astrologia  
para 2020

2020 para o tarô Será regiDo pelo Arcano 
de número 4, O Imperador. E no céu, um 
conglomerado de planetas em Capricórnio de 
mãos dadas com essa energia do Imperador 
não vai permitir que ninguém fique parado. 
Ficar parado simbolizará não progredir nem 
conquistar nada. 
Além de muitos planetas em Capricórnio 
em 2020, teremos seis eclipses acontecendo, 
(normalmente ocorrem quatro). Aliado à 
necessidade de se mostrar competente, esta 
energia promovera com certeza mudanças 
inesperadas, rupturas e acontecimentos que 
num primeiro momento podem gerar uma 
crise. É importante lembrar que o eclipse não 
gera a crise, não promove o acontecimento, 
ele só tira da sombra. 
Os antigos associaram períodos de eclipses a 
acontecimentos trágicos, acidentes, grandes 
catástrofes naturais. Eles são muito utili-
zados pelos astrólogos da Mundial (área da 
Astrologia que estuda a política e o mundo). 
Sou uma curiosa e admiradora dessa área da 
Astrologia. Particularmente, acredito que 
acidentes naturais têm relação profunda 
com eclipses. Venho observando há alguns 
anos e pude notar que as áreas do planeta 
onde podemos ver o fenômeno são as que 
recebem maior influência em seu clima. 

As chaves para passar tranquilo por 2020
Fazer economia – Capricórnio com certeza é o signo do Tio Patinhas.
Profissionalizar-se em algo com maestria.
Fazer uma reserva financeira – com muitos eclipses acontecendo 
é importante se preparar para os imprevistos.
Honrar a palavra, ser impecável com sua fala. Mercúrio também 
se encontra em Capricórnio no momento da virada, ressaltando 
a importância de se manter fiel à sua palavra, compromisso é 
compromisso.
A Lua é Nova e está conjunta a Netuno. Em 2020, não peça nada 
pra ninguém, mas aprenda a conversar com seu deus, sua deusa, 
seja qual for. A conjunção Lua Netuno sugere espiritualidade. 
Além disso, indica que é um ano em que precisaremos ter muito claro 
em nossa mente qual ou quais são nossos focos, pois as emoções 
tendem a ir para o mundo do inconsciente com muita facilidade. 
Também é importante buscar flexibilidade e maleabilidade. 

2020 será o ano de quem não tem preguiça, 
de quem não tem vergonha de aprender, de 
quem não tem medo de trabalhar e arregaçar 
as mangas, de quem tem honra e palavra. 
Um lindo 2020 para todos nós, com muita 
luz e espiritualidade. A Lua está em Peixes 
e é Nova, e os portais para fazer magia estão 
abertos para quem acredita!
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Muitas mudanças e transformações acon-
tecendo de dentro para fora no ariano, que 
segue em busca de sua independência 
financeira, se alicerçando no trabalho ou 
mudando de trabalho, mas de alguma 
maneira tendo que prestar muita atenção 
a essa área.

Mudanças estão acontecendo de forma 
drástica e abrupta na vida desde março de 
2019, quando Urano ingressou em Touro. 
A tendência é de que haja necessidade de 
rever valores. O foco também estará na 
área do trabalho, buscando novas formas 
de ter liberdade ao mesmo tempo que o 
trabalho é prazeroso e também lucrativo. 
Um ano em que poderá fazer muitas 
amizades no ambiente de trabalho.

Terão de aprender a difícil tarefa de buscar 
estabilidade, o espírito cigano encontra 
parada, não acampa mais, agora quer casa. 
É isso que os geminianos, normalmente 
tão leves e suaves, sentirão necessidade: 
fincar raízes. De alguma forma, será um 
ano de amadurecimento e aprendizado. 

Espero que tenham aproveitado bastante 
2019, viajado, curtido, tirado seu ano 
sabático, porque agora em 2020 nem 
você nem ninguém vai poder ficar de 
pernas pro ar curtindo e se deleitando 
com as infinitas possibilidades. O agito 
continua, muitas coisas acontecendo, 
porém agora existe necessidade de foco, 
direcionamento e as coisas precisarão se 
justificar, tudo precisa ter sentido. 

Peixes sonham, sonham sempre, mas 
precisam de estabilidade e segurança 
tanto quanto os outros signos. 2020 será 
também para os peixinhos um ano de ir 
em direção das metas, da realização dos 
sonhos. É hora de aproveitar as oportunida-
des inusitadas que a vida poderá oferecer. 
Por isso, não sonhe tanto acordado e fique 
de olhos bem abertos. 

Parece que o calvário dessa gente não 
termina, não é mesmo? É tanta mudança, 
tanta transformação, tantas perdas, 2020 
ainda será o ano para ir se estruturando 
diante dessa nova realidade que você vem 
vivendo desde 2008, quando Plutão por 
aqui ingressou. Siga firme, Capricórnio, 
trabalhando, transformando, transmu-
tando, não se apegando a nada nem a si 
mesmo, você está mudando e se adap-
tando, aprendendo a ser mais flexível, a 
enxergar o mundo com mais otimismo, 
a doar. Esse novo mundo que você está 
pode parecer confuso e perturbador, pare 
de lutar com todas as transformações. Só 
assim você acessará de verdade seu poder.

Estarão sonhando e divagando com seus 
infinitos pensamentos, sua memória de 
elefante, suas lembranças da infância, até 
o canceriano mais novo é saudosista. Será 
um ano em que haverá necessidade de 
manter muito o foco, pois a tendência à 
dispersão é grande.

Um ano para se fazer alguns questiona-
mentos saudáveis. Principalmente em 
relação a como você mantém sua saúde, 
como lida e administra as pressões do dia 
a dia em seu trabalho com pessoas em 
situação de poder e liderança. É interes-
sante buscar ferramentas para driblar 
a ansiedade, o estresse e a sobrecarga 
de cobrança que você mesmo se impõe.

Seguem disfarçando bem suas crises, 
seus medos, suas dores, suas perdas. 
Guardam tudo dentro de si e tá tudo bem, 
porque o importante é manter o equilíbrio 
e blá-blá-blá, mas cuidado porque pode 
haver explosões de raiva sem necessida-
de por questões que na verdade dizem 
somente respeito a você. Seu talento 
para as artes e estética ficam ainda mais 
aprimorados, aproveite!

Como sempre misteriosos, introspecti-
vos, todos os segredos do mundo são 
guardados nessa mente e nesse coração. 
Aproveite o ano para colocar energia na 
direção de mais estabilidade e segurança 
financeira. Interação social será ainda 
um desafio, mas como bom escorpiano, 
isso é mesmo com você, e então, siga 
nesse desafio de aprender a lidar com 
as pessoas, de interagir com os outros, 
e ao mesmo tempo permita que o outro 
saiba quem é você. 

Aprenda a gostar de si, enamore-se de 
você, aquariano, goste-se mais, valori-
ze-se, pare de se menosprezar e de ter 
uma visão tão dura e responsável de si 
mesmo. O aprendizado é da estabilidade, 
da paciência. Em 2020, aprendizados 
importantes em relação à permanência 
e persistência serão assimilados pelos 
aquarianos.

O prazer vem do trabalho e isso a gente já 
sabe, mas 2020 será um ano de foco total 
no trabalho, muita necessidade não só de 
trabalhar, mas de se sentir reconhecido e 
valorizado, o que obviamente também 
consiste em buscar mais gratificação 
financeira

Arianos

Geminianos

Cancerianos

Sagitarianos 

Capricornianos 

Escorpianos 

Leoninos 

Librianos
Aquarianos

Virginianos

Piscianos

Taurinos 



Numerologia
A numerologia nos traz o número 4 que simboliza a organização, a estrutura, a produtividade 
com excelência e a consistência. Ano que demanda a atenção aos detalhes, a disciplina, as 
estratégias e metas. Ano que solicita um cuidado especial com a saúde, em todos os âmbitos. 
Ano em que a moderação e a paciência são fundamentais para seguirmos com uma vida com 
qualidade. Caso o automatismo e inconsciência estejam muito presentes, a chance de a mente 
emocional caminhar com sofrimento é grande. Ansiedade, depressão, estresse, impaciência 
e teimosia são possibilidades latentes deste ano 4. Na astrologia, os aspectos também estão 
similares a numerologia, em sua maioria, muito relacionados ao elemento Terra (estrutura). 

Protagonismo de nossa história
Astrologicamente, o ano começa com a entrada do Sol no signo de Áries em 21 de março de 
2020, mas já estamos sentindo a vibração destes aspectos em nossas vidas. O ano de 2019 
foi regido por Marte, chamando a atenção para a autoria e apropriar-se da ação. Já 2020, será 
regido pelo astro-rei, o Sol. Estrela central do Sistema Solar que na astrologia simboliza nossa 
identidade, nossa essência e potencial criativo. O nosso poder pessoal e autor-idade sobre a 
vida estará exaltado neste ano de 2020, ou seja, o despertar para o “protagonista” da história 
de nossas vidas.

Sob o Sol
As questões políticas, cada vez mais, serão trazidas à consciência e à verdade. A luz do Sol 
(regente do ano) irá ajudar a perceber as sombras de nossos governantes e suas artimanhas. 
Ano propício ao despertar de potenciais latentes e muita criatividade, portanto, se permita deixar 
um espaço na agenda para deixar sua luz brilhar (a criança interior) e se expressar. O Sol rege 
as paixões e intensidades em todos os âmbitos, assim será importante vivê-las e saboreá-las, 
mas observe se estão em ressonância com sua essência e propósitos verdadeiros.

Mergulho no autoconhecimento
Uma palavra-chave para o ano que se inicia: responsabilidade. Ou seja, a habilidade em responder 
as principais questões essenciais da vida: o que quero, o que sinto, o que realmente importa e 
que sentido dá a vida? O mergulho no autoconhecimento é fundamental para este momento 
de desafios e pressões. A prática da auto-observação (atenção consigo) durante as 24h será 
um divisor de águas. Desenvolver a auto-observação implica praticar o descondicionamento e 
desautomatização de crenças, hábitos e posturas que nos habituamos em toda nossa vida, em 
que a atenção está sempre voltada para “fora”, para as questões da vida externa. Esta transição 
para a autoria, isto é, para assumir sua verdade, demanda coragem, determinação e foco. 

Ano Novo começando 
e com ele, a 
existência de novas 
possibilidades de 
reavaliação dos 
caminhos de vida, 
das escolhas mais 
conscientes e de 
desenvolver uma 
maior coerência entre 
o pensar, o sentir e o 
agir. Ano que, a partir 
das percepções 
astrológicas, 
numerológicas e do 
tarô, vai demandar 
muita atenção, 
consciência e 
presença.

Ação,   
trabalho  
e fé
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Mauricio Bastos  
Terapeuta há 21 anos
Tel.: (11) 9 9174-8290

mauriciobastos.com.br
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Sugestões para o ano
Autoconhecimento  
(terapias, leituras, workshops, retiros)

Auto-observação  
(qualidade de atenção consigo: corpo, mente e emoções)

Práticas meditativas  
(respiração consciente, aquietar, ioga, agradecer)

Práticas físicas  
(esportes, alimentação saudável, sono, natureza)

Autocompaixão, autoaceitação, autoperdão e, 
assim, poder “Amar o próximo como a ti mesmo”.



 Avenida Marginal, 611
(11) 9 8872-6850

Criolipólise de Contraste com Placas
Aquecimento no início e no término do protocolo, 
tornando a sessão mais confortável

Possibilidade de visualização da região tratada 
durante o protocolo, menor risco de lesão.

Menor edema e/ ou hematoma.

Até 42% de redução da gordura localizada.

Aplicada em regiões que a Criolipólise por sucção não atinge

Pode ser aplicada em 4 regiões simultaneamente.

Dermotonus
Trata celulite, gordura localizada e estrias.

Drenagem e eliminação de toxinas.

Remodelagem corporal.

Lifting e tonifi cação facil

Heccus Turbo
Trata gordura localizada e celulite.

Cicatrização em pós-operatório.

Fortalecimento, hipertrofi a 
e tonifi cação muscular.

Drenagem linfática.

Lipocavit Wave
Celulite

Flacidez

Gordura localizada

Fibrose pós cirúrgica

Hertix Smart
Cicatriz de acne

Rugas

Flacidez da pele

Fibrose

Rejuvenescimento íntimo

VENHA CONHECER 
E SE SURPREENDER.

VITALEA, 
FAZENDO PARTE 
DA SUA VIDA!

Vitalea 241.indd   68 12/20/19   3:28 PM60.indd   68 12/20/19   3:29 PM



2020  
EnErgIzado
Cada pessoa tem sua própria receita para que o ano seguinte seja melhor que o anterior. Mas 
para dar aquela ajudinha, conversamos com vários profissionais que deram suas dicas.

bem-estar 30

Entra ano, sai ano, e a maioria das 
pessoas faz uma lista de metas e 
desejos para o ano seguinte. Outras 
já não conseguem escrever o que 
querem, ou escrevem de forma 
muito genérica. E se agora, você 
fizesse diferente? Que tal escrever 
uma lista daquilo que você não 
quer mais, aquilo que você quer 
deixar para trás? “O relacionamento 
abusivo ou infeliz, o medo de falar 
‘não’, a dor de ter sido abandonado, 
o perfeccionismo que lhe paralisa, o 
trauma que lhe amedronta, enfim... 
O que você quer deixar para trás? 
Faça sua lista. Pode colocar um ou 
mais itens, pode colocar em ordem 
de prioridade – como for mais fácil 
para você. O importante é que 
contemple tudo o que não quer 
levar para sua vida no novo ano, mas 
que seja seu. Depois, reflita sobre o 
que lhe impede de se livrar de cada 
uma delas.  Você também pode 
se perguntar: se houvesse alguma 
vantagem em ter isso (que eu quero 
me livrar), qual seria ela? Veja se 
algumas respostas coincidem. Se 
forem coisas práticas, faça-as. Se for 
algo que não consiga fazer sozinho, 
busque ajuda de um profissional”, 
ensina a terapeuta Andresa Forster. 
Há diversas técnicas que podem lhe 
apoiar, que lhe possibilitam resolver 
as questões que lhe impedem de 
viver diferente. As Barras de Access® 
e o Thetahealing® estão entre elas.

Carl Jung foi o primeiro cientista a afirmar que o contato com os conteúdos do 
inconsciente por meio dos arquétipos traz luz a várias áreas da vida e, desde então, o 
tarô e o baralho cigano foram aceitos como ferramentas clínicas. “O baralho cigano 
e o tarô nos mostram como alcançar a harmonia emocional, mental e espiritual. 
Pela sua leitura conseguimos verificar as coisas sobre outro ponto de vista e 
assim escolher alternativas para lidar com as situações”, explica a terapeuta Ana 
Mariano. A consulta terapêutica de baralho cigano e tarô, seguindo a abordagem 
junguiana por meio da individuação, procura revelar através das cartas os desafios 
e potencialidades de cada um. Que tal começar 2020 usando esta ferramenta de 
autoconhecimento e de transformação, tomando consciência de sua força interior?

Qual o problema do estresse? “Nada é essencialmente 
bom ou ruim e o mesmo acontece com o estresse. 
Ele pode ser uma reação positiva do nosso corpo 
quando precisamos de força e energia para resolver 
algum problema imediato. O corpo produz hormônios 
que nos ajudam, por exemplo, nas reações de luta e 
fuga. O problema ocorre quando permanecemos por 
muito tempo nesse estado de tensão, preparados 
para a briga”, pontua a terapeuta Claudia Lopes. É 
de suma importância para a saúde física e emocional 
termos mecanismos para lidar com o estresse. Nesse 
ano que se inicia, pesquise, busque e experimente o 
mecanismo que melhor combina com você. Pode ser 
caminhada, massagem, meditação, reiki, respiração 
Bioflow, Barras de Access® e uma enorme gama de 
terapias integrativas. Essa é uma ótima forma de 
iniciar o ano de maneira mais leve e relaxada!

canal circuito 

Veja mais dicas para estar energizado em 2020 
revistacircuito.com/2020-energizado/
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O que eu posso ser e fazer que criaria mágicas e infinitas possibilidades em 2020 para mim e 
para o mundo? Que tal começarmos o ano fazendo perguntas ao Universo, em vez de apenas 
expectativas e projeções? 2020 será um ano de escolhas, em que pessoas conscientes 
perceberão que não se pode viver do futuro, apenas do presente. Então como seria começarmos 
a fazer grandes escolhas para o ano que começou? “Fazer perguntas ao Universo não é 
reclamar do que nos falta ou do que não temos, pois isso apenas aumenta o que não 
queremos. A maneira mais construtiva de fazermos uma pergunta ao Universo, que 
está de braços abertos para nos dar tudo aquilo que escolhemos, é sempre pensarmos 
em infinitas possibilidades, por exemplo: ‘Universo, quais grandiosas e gloriosas 
aventuras teremos para 2020? Universo, quais escolhas posso fazer hoje que criaria 
um ano grandioso para mim? Como posso ser uma contribuição para 2020?’ Peças 
e receberás”, orienta o facilitador de consciência, Nicola Auriemma Junior.

Estamos em novo ano, e com certeza teremos mais 
tecnologia, um número maior de pessoas, maior disputa 
no mercado de trabalho, mais carros, mais trânsito, e, por 
sua vez, muito mais estresse. Para energizar-se em 2020 e 
livrar-se do estresse, há diversas massagens terapêuticas. 
“Após um bate-papo, desenvolvemos uma experiência que 
nos permitirá estarmos totalmente preparados para supe-
rar as emoções que a rotina nos proporciona”, explica Edson 
Dias, diretor de Bem-Estar Pessoal do Centro de Estética & Spa 
Vitalea. Ele desenvolveu o que chama de uma experiência de pura 
energia, o MMG, massagem com meditação guiada.

PSICOLOGIA JUNGUIANA

Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que escolho me tornar.
Carl Gustav Jung

Dra. Monica Martinez
Especialista em Psicologia 
Junguiana pelo Ijep com 

aperfeiçoamento pelo C. G. 
Jung Institute (Suíça), tem 
doutorado pela ECA-USP, 

pós-doutorado pela Umesp 
e estágio pós-doutoral 

pela Universidade do Texas 
em Austin.

analisejunguianasp@gmail.com   

    55 11 99449-5034      analisejunguianabr

TERAPIA DE DESBLOQUEIO DE ESCRITA 
PARA CONCURSOS, TRABALHOS ACADÊMICOS 

E PROFISSIONAIS

Atendimento individual e de casais presencial 
(Granja Viana e Vila Madalena) 

à distância em português e inglês



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

Bem-Estar
Guia de



Cursos-Workshops-Palestras 

Facilitador de Consciênciao

Nicola Auriemma Jr
by

•MANIFESTAÇÃO DE-MOLECULAR 

•CURA RECONECTIVA (THE RECONNECTION ®)

•BARRAS DE ACCESS

•MEMÓRIA CELULAR
•MIMETIZAÇÃO BIOMIMÉTICA

•PAIS CONSCIENTES, FILHOS CONSCIENTES

•MTVSS 

•LIMPEZAS ENERGÉTICAS DE CASAS E AMBIENTES 

Atendimos

(11) 98198-9808

nicola.facilitador

Facilitador de 
Access Conciousness 

BF - CFMW

SIGA NOSSO CANAL 

youtube.com/auriemmajr

Atendimento em local agradável e seguro 
na Granja Viana ou à domicílio 

Rua José Félix de Oliveira,1189 Granja Viana 
Tels: 01146124609 / 01146122346     011950626006

Claudia lopes
(11) 99825-6543

Stress, insônia, depressão, 
ansiedade ou em busca de 
mais energia e equilíbrio  
para seu dia-a-dia?

Posso te apoiar no caminho de mais 
equilíbrio e saúde com as técnicas:

u   Respiração Bioflow
u  Reiki
u  Análise Corporal
u  ThetaHealing®

u  Barra de Acsess®  Agora, temos podologia!

Cabeleireiro • Barbearia • Manicure • pedicure 
Estética facial e corporal • Depilação

Massagem Relaxante • Massagem redutora 
Drenagem Linfática • Bambuterapia.



bem estar

uma noite bem dormida garante 
qualidade de vida
emagreCe, melhora a ConCentração, 
ajuda a memória e, claro, descansa. Ter uma 
boa noite de sono é a chave para uma vida 
melhor e mais saudável. Mas nem sempre 
é fácil, pois muitas coisas podem tirar 
nosso sono, como as preocupações do dia 
a dia. “Há outro fator também, que poucos 
levam em consideração: o colchão”, alerta o 
quiropraxista Roberto Bleier Filho.

Com 14 anos no atendimento a pacien-
tes com problemas de coluna, ele sabe do 
que está falando. “A coluna vertebral é o 
eixo do nosso corpo e, portanto, uma das 
estruturas mais importantes. Umas das 
suas principais funções é dar movimento 
para o nosso tronco e proteger o sistema 
nervoso central e periférico que passam 
por dentro dela. Estima-se que uma por-
centagem altíssima de pessoas no mundo 
terá algum tipo de problema na coluna 
vertebral durante sua vida. Isso porque a 
maioria não cuida de forma correta de sua 
coluna, que exige cuidados frequentes e eu 
diria diários”, comenta.

Hoje em dia, com a variedade de mo-
delos, tamanhos e formas de fabricação 
diferentes, o consumidor pode ficar em 
dúvida na hora de selecionar o produto 
ideal. Foi justamente para atender a essa 
demanda que o profissional foi em busca 
das melhores tecnologias em colchão para 
indicar aos seus pacientes. O resultado é 
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Benefícios do colchão
w  Desenvolvido por especialistas 

da coluna vertebral
w  Selo exclusivo da Associação 

Brasileira de Quiropraxia
w  Viscoelástico Premium densidade 80
w  Espuma de base High 

Resilience – (HR37)
w  Espumas com células abertas, 

com pequenos poros para 
dispersão de calor

w  Corte ergonômico Contour para 
o suporte ideal do corpo

w  Tecido belga BekaertDeslee, 
antiácaro, que ajuda a aliviar 
os pontos de pressão

Marca própria Goodspine
Com uma camada superior de viscoelástico 
legítimo e uma espuma High Resilience (HR) 
por baixo, o colchão exerce duas funções simul-
tâneas essenciais quando se trata de suporte 
ideal. A camada superior gera a adaptação 
que o nosso corpo, uma estrutura que não é 
homogênea, precisa para se encaixar e des-
cansar os músculos diariamente, e logo abaixo 
uma das melhores espumas de sustentação 
que existe, fornecendo todo o apoio e firmeza 
também necessários para uma sustentação 
perfeita”. Além do colchão, há travesseiro e 
suporte lombar.

o recém-inaugurado Outlet Premium de 
Colchões. “A ideia é trazer os melhores 
produtos que existem no mercado. Afinal, 
o colchão é um artigo de saúde e exerce 
uma influência muito grande na vida das 
pessoas, principalmente com relação à 
saúde da coluna”, faz questão de ressaltar.

Restopedic, Tempur, Orbhes, King Koil e 
Stallion, além da marca própria GoodSpine, 
são os produtos encontrados por lá e com 
preço bem acessível. “Passamos, aproxi-
madamente, um terço da vida dormindo. 
Então, nada mais justo passarmos esse tempo 
sobre produtos de qualidade comprovada 
e que agreguem saúde e não o contrário”, 
finaliza o especialista.
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Serviço 
Outlet de Colchões Premium   -  Av. São Camilo, 989    -    Tel.: 9 8852-0605

o que pode prejudicar  
a saúde da sua coluna?
Muitos fatores podem contribuir nega-
tivamente para a saúde da nossa coluna 
vertebral. 

sedentarismo – Sem atividade física ocor-
rem duas coisas terríveis para a coluna 
vertebral: ganho de peso e enfraquecimento 
da musculatura que ajuda a dar o suporte 
para a coluna. Sem contar os vários outros 
problemas que a falta de atividade física 
pode causar.

sobrepeso – O peso extra não faz bem 
para a estrutura do corpo e cada quilo a 
mais gera uma sobrecarga tremenda nas 
articulações da coluna.

Má postura – À medida que não mantemos 
as curvaturas da coluna alinhadas, com o 
tempo vamos perdendo mobilidade e ali-
nhamento, e, aos poucos, nossa postura vai 
se consolidando de uma forma ruim. Com 
o tempo, sofremos um processo patológico 
que se chama processo degenerativo da co-
luna vertebral. Isso pode causar desgastes, 
inflamações e, por fim, dor.

cuidados coM a coluna verteBral
Um dos fatores principais para manter 
uma coluna saudável é fazer atividade físi-
ca. É sabido que o exercício feito de forma 
adequada é extremamente benéfico para a 
saúde do corpo todo, inclusive para a coluna 
vertebral. Manter a musculatura do centro 
do corpo fortalecida é condição   de uma 

coluna saudável. Outro fator importante 
é a postura. A forma que ficamos na frente 
do computador, que carregamos coisas, que 
olhamos o celular, que sentamos, tudo isso 
influencia diretamente a saúde da coluna 
vertebral. Até mesmo o colchão e o traves-
seiro exercem enorme influência na saúde 
da nossa coluna. 
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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

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

psicopedagogia

      @euarteefamilia    (11) 9 9611 9796

Carlos Habe
ArteterApiA - Análise de interAções fAmiliAres

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



37

 
 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

odontologiapsicologia

(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 

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

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- CRP 06/155375

   (11) 976219252    neidepiva@gmail.com
Pós-graduada em terapia Junguiana • Atendimento adultos e adolescentes

Psicóloga

Regiane Machado - CRP 06/97921

PSICOTERAPIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
Adolescentes e Adultos - Atendimento presencial e online

Rua José Felix de Oliveira, 615 - Km 23,5 da Raposo - Granja Viana
 11 972680853 - www.regianemachado.com.br

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
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estética

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

oftalmologia

casa e construção Energia Solar e Consultoria

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

    pulsarsolarsp@gmail.comwww.pulsarsolar.com.br

Beleza
Flexibilidade
Durabilidade
Funcionalidade
Design Exclusivo
Qualidade
Conforto
Inovação

A ESCOLHA PERFEITA 
PARA O SEU ESPAÇO!

Rua dos Manacás, 352 - Jd. da Glória
(Alt. do km 24,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo).

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

11 99237-9681
rudnickcotia@fl uenceplanejados.com.br

Visite nosso showroom 
e conheça a linha 

2019 com descontos 
imperdíveis

serviços

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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gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

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

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

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

Especialista em Direito Imobiliário
Assessoria para Imobiliárias

Intermediação em Negócios Imobiliários
Usucapião

Cristina Nascimento 
Advogada

11 94734-6461www.cnassessoria.adv.br

PARCON SEGUROS 
Seguro Fiança • Titulo de Capitalização 

Incêndio • Saúde Empresarial • Carro Fácil

Especialista em seguros imobiliários

11 94734-6459  -  www.parconseguros.cim.br 
parcon@parconseguros.cim.br



guia 40

cursos

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

Alcira - alciraverni@icloud.com

ESPANHOL

serviços

gastronomia

matemática • física • química
professor christian

 97548-3040 • ckexatas@gmail.com
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advocaciaoportunidades

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

Seu evento maiS  
bonito, Saudável e único

Orçamentos e pedidos
Bruna (11) 94531 0740

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

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

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

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.

Francês  
   Todos os níveis     
   Professor naTivo

ProFessor DanIeL

(11) 98213-4107 - 2690-4285
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Trilha do trem em Caucaia.
ana Guirau

Trilha do trem em Caucaia.
ana Guirau

Eu recebo e sou grato.
carLos auGusto

Pôr do sol na Granja Viana, nossa praia.
Luiz antônio Medina

Olhar atento do meu amigo Sunny não tem preço.
eduardo soares

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!
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