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  Por Aqui

Promessas para a 
Granja Viana serão 
cumpridas?

  Pets
Seu cachorro como 
aliado na prática 
esportiva

  Guia de 
Atividades
Cursos para  
todas as idades
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Marcio
Atalla 
Preparador físico 
granjeiro mostra o 
caminho para se 
iniciar uma rotina 
saudável
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Caminhar, para  
o bem-estar 
Em fevereiro a maioria das pessoas começa a colocar a rotina nos trilhos, 
incluindo as atividades e cursos extracurriculares. E embora pareça fácil, 
para muitos, a tarefa de conseguir conciliar o tempo de dedicação para 
uma atividade que traga benefícios, acaba se tornando o grande obstáculo 
para dizer adeus ao sedentarismo. Nesta entrevista de capa, Marcio Atalla, 
granjeiro e renomado preparador físico, garante que vencido o desafio de 
organizar o tempo e criar uma rotina diária, o que virá depois são grandes 
benefícios para o corpo e para a mente. Entre as inúmeras formas de ativi-
dades, o preparador ressalta que, a caminhada, aquela em que precisamos 
apenas de um par de tênis e disposição, é a que maior impacto pode trazer 
para alcançar uma boa saúde. A importância em praticar um esporte diário 
está totalmente ligada à qualidade de vida que cada um colherá quando 
estiver na melhor idade e, certamente, quando chegar lá na frente poderá 
se arrepender de não ter aproveitado um físico perfeito para sair para um 
belo passeio ao ar livre. Como expert no assunto, Atalla fala da fisiologia do 
corpo humano e da necessidade que ele emana de continuar em movimento, 
mantendo ativa a circulação, os músculos, as funções neurais e motoras. 
Que tal começar a se conectar com essa máquina perfeita que funciona 24 
horas por dia sem pausa? Leia a entrevista e encontrará a motivação que 
falta para dar início ainda hoje. 
O portal da Circuito está com visual novo. Com matérias e serviços rela-
cionados à Granja Viana e região, trabalhamos diariamente para atuali-
zar todas as ferramentas de comunicação que conectam a comunidade, 
buscando o bem-estar dos moradores e igualmente ajudando parceiros e 
clientes a ampliarem os resultados de suas empresas. Por isso, temos um 
ponto de encontro, seja numa leitura gostosa com a Circuito impressa 
em mãos, seja na tela do computador ou celular, mas sempre com a região 
como pauta. Te esperamos. 
Ótima leitura! 

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

Conseguimos!

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

Retornando de viagem, notei a correção 
do erro na sinalização de trânsito nos 
limites dos municípios de Cotia e Cara-
picuíba. Na minha visão, isto sugere ao 
menos duas coisas. Uma delas é a impor-
tância da revista Circuito para a popu-
lação da nossa região, visto que o “pro-
blema” permaneceu ali ignorado por, no 
mínimo, uma década. Na outra ponta, a 
importância da participação da comu-
nidade, manifestando seu desagrado ou 
satisfação com a atuação das autoridades 
locais, notadamente nos assuntos que 
impactam nosso dia a dia.
Luiz CarLos, Morador  
do ResidenciaL EuroviLLe

Para evitar enchente
Esta galeria de águas 
pluviais, que fica na estrada 
da Aldeia, precisa de 
atenção, ainda mais agora 
na época das chuvas.
Monica Martinez

CiRCuito A carta da 
leitora foi encaminhada à 
Prefeitura de Cotia e, até o 
fechamento desta edição, 
não obtivemos resposta.

Vaga em creche
Estou tentando vaga 
para minha filha no Ceuc 
e não consigo. Ela estava 
matriculada, mas devido 
a sérios problemas de 
saúde tive que tirá-la. 
A diretora, na época, 
disse que seria fácil 
conseguir novamente, 
devido ao seu histórico 
da saúde. Já tem dois 
anos. Fiz a inscrição 
e entrevista com 
assistência social em 
agosto. Recentemente, 
entrei em contato e me 
informaram que não 
há vaga no maternal I. 
ELiana VaLentiM 
Ribeiro Pereira

CiRCuito A Secretaria 
de Educação informou 
que a mãe tirou a filha 
da creche alegando 
que ela tinha adoecido. 
Ela voltou a manifestar 
interesse em matricular 
a filha, mas a vaga havia 
sido preenchida por outra 
criança. Portanto, ela 
deve aguardar a abertura 
de vaga para a filha ser 
contemplada. Logo no 
início de 2020, a prefeitura 
entregou três creches 
que, juntas, vão oferecer 
mais de 900 vagas. 
Além disso, estão sendo 
construídas as creches de 
Caucaia do Alto e Jardim 
Turiguara. “A prefeitura 
está trabalhando para 
aumentar a oferta de 
vagas e atender toda a 
demanda reprimida”, 
escreveu em comunicado 
à nossa redação.

CiRCuito  O apontamento do leitor 
a um erro de sinalização na placa 
que indica os limites dos municípios 
foi publicado na edição de janeiro 
e encaminhado para as prefeituras 
de Cotia e Carapicuíba. Na época, o 
Departamento de Trânsito de Cotia 
esteve no local, realizando uma vistoria 
e prometeu tomar a devida providência.

dEPois

ANtEs



 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 PM
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Obrigada pelo carinho 
e oportunidade! 
Mariana kotscho

Mariana, pela sua 
cultura, simpatia, 
simplicidade e 
profissionalismo 
você merece ser capa 
de revista sempre. 
Parabéns!  
candido cesar

Parabéns pela 
reportagem da Web 
Vintage Radio. 
carLos andré

Obrigada pela 
entrevista 
maravilhosa! 
fernanda fernandes

Circuito começa o ano 
fazendo gol de placa. 
chico rezende

Parabéns! 
edson tuco

Não tenho palavras 
para agradecer. 
Muito obrigado 
pela consideração, 
por toda atenção e 
oportunidade. 
thiago siLva

 #CirCuitoonline 

terrA de  
terreiros

li nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado

Pequeno príncipe do caratê
Pequenino, esbelto e com longos cabelos loiros, ele faz o tipo 
Pequeno Príncipe, do livro de Antoine de Saint-Exupéry, aliás 
um de seus preferidos. No dia a dia, Dudu Fuchs Júnior fre-
quenta a escola, joga videogame, torce pelo Palmeiras, brinca 
com diversos bonecos e jogos, gosta de ler e… treina, treina 
muito caratê, seu esporte preferido. No tatame de caratê, 
esporte que este ano entra para as modalidades olímpicas 
nas Olimpíadas de Tóquio, nosso Pequeno Príncipe cotiano 
brilha em categorias que ainda nem teria idade para participar. 
Prestes a completar 8 anos , em seu quarto já exibe um quadro 
cheinho de medalhas, mais de 60, inclusive internacionais.

canal circuito
revistacircuito.com/
dudu-fuchs-junior-o-pequeno-principe-cotiano-do-karate/

Cotia concentra mais de 
200 casas de umbanda 
e candomblé e é polo 
de difusão da cultura 
e tradições de origem 
africana. Conversamos 
com estudiosos dessas 
culturas religiosas 
para entender um 
pouco dos costumes 
e saber o motivo da 
região concentrar 
tantos terreiros. 

canal circuito
revistacircuito.com/
cotia-terra-de-terreiros/

Superação  
e amor próprio
Jovem cotiana superou a 
depressão, uma relação 
abusiva e um casamento 
desfeito. Agora é modelo 
de beleza e amor próprio 
para muitas outras meninas 
que sofrem por não se 
sentir nos padrões estéticos 
valorizados pela sociedade. 
Fernanda Fernandes é Miss 
das Américas Mercosul 
Plus Size e, em entrevista 
exclusiva, conta sua 
incrível história de vida.

canal circuito
revistacircuito.com/a-
miss-das-americas-merco-
sul-plus-size-2020-e-cotiana/

#saibamais

matéria completa 
no site



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.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

CONCURSO DE

 

BOLSA

CONSULTE DATAS EM:

Estamos com a revista desde o início de nossa jornada por aqui e já são 
quase 12 anos. Escolhemos esta mídia porque é uma das mais conceituadas 

e procuradas da região e trabalha com os mesmos princípios que nós. A 
forma como Circuito encara a região, com seriedade e trabalho, pensando 

no meio ambiente e no bem-estar da comunidade e do entorno, nos 
aproximou e é por isso que continuamos a parceria.

Janete Ando e ELaine LeMos,  
proprietárias da Farmácia Harmonia

muito além do papel 9

Idade: 53 anos

ProfIssão: farmacêuticas

relação com a região: Janete e 
Elaine são farmacêuticas na região 
há 22 e 12 anos, respectivamente. 
Ambas são moradoras também.



por Aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Governo do Estado e Sabesp assinaram os quatro primeiros 
contratos com as empresas que estão iniciando parte dos pacotes 
de obras do Novo Rio Pinheiros, programa que prevê interven-
ções de saneamento e socioambientais com o objetivo de devolver 
o rio Pinheiros limpo à população até 2022. O projeto Novo Rio 
Pinheiros não tem a pretensão de deixá-lo propício para banhos 
ou consumo, mas para retomar a chance de haver vida nele. Foi o 
que explicou o presidente da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp), Benedito Braga. “Ninguém está 
falando de um rio que vai estar disponível para natação, para 
esportes de contato direto com a água. Ninguém está falando 
em beber a água do rio Pinheiros. Estamos falando de um rio 
que tenha 100% do tempo condições aeróbias. Dessa maneira, ele 
deixa de cheirar mal”, explicou Braga no evento Rios por um Triz 
– Despoluição dos Rios Pinheiros e Tietê, promovido pela SOS Mata 
Atlântica, em São Paulo.

despoluição do rio pinheiros

Há mais de dez anos um grupo de in-
vestidores do Centro Atacadista de 
Abastecimento Alimentar de São Paulo 
(Ceasp) trabalha juntamente com o 
governo do estado a fim de trazer para 
a Região Oeste da Grande São Paulo o 
Ceagesp, terceiro maior entreposto de 
alimentos do mundo. E o local escolhi-
do pelo grupo para hospedar o 
empreendimento é um terreno com 
cerca de 400 hectares, localizado no 
km 9,5 do Rodoanel, em Santana de 
Parnaíba. De acordo com a proposta, 
cerca de R$ 2,2 bilhões devem ser in-
jetados na região durante sua constru-
ção e, depois de pronto, o entreposto 
irá gerar mais de R$ 15 bilhões anuais 
em negócios, além de 30 mil empregos 
diretos. O projeto prevê a construção 
de sete platôs, cada um deles pensado 
para abrigar um segmento alimentar 
específico como frutas, verduras e 
alimentos; proteína animal e peixes; 
cereais; gastronomia; além de um para 
flores, um para lazer e um apenas para 
o sistema logístico.

Um parque de esculturas
Segundo o Ceasp, apesar de sua grandiosidade, o empreendimento irá utilizar apenas 
1/3 dos 400 hectares disponíveis e será justamente a parte mais próxima ao Rodoanel. 
O restante, cerca de 260 hectares voltados para os bairros, será transformado em um 
parque de esculturas, nos moldes do que há em Inhotim, Minas Gerais.

Novo Ceasa deve injetar R$ 2,2 bilhões na região



Rua Adib Auada, 35 – Cj. 402 B 
Estacionamento Rua Monet, 70
(edif. Prime Office Granja Viana)

Duas amigas, 
Joseana e 
Rosangela, 
granjeiras, se 
uniram e criaram 
um espaço com 
roupas que 
vestem o desejo 
de cada mulher.
 
Atendimento,  
de segunda  
a sábado,  
das 9h às 20h.
 
Ligue e agende 
seu horário!
 
(11) 9 7554-9979
(11) 9 7079-5252
 
@Loeilletstore

Sua loja na  
Granja Viana

Show room
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novo paço municipal
Depois de cerca de oito meses em obras, o prédio da Prefeitura de Cotia, o primeiro consi-
derado de arquitetura moderna da cidade, construído em 1971, foi reinaugurado na noite 
de 16 de janeiro. Feliz e ao lado da primeira-dama Mara Franco, Rogério Franco justificou 
que a reforma do prédio foi motivada por vazamento de água em um dia de chuva que 
provocou estragos e perda de documentos.  Com visual sóbrio e moderno, a obra foi orçada 
em R$ 3,2 milhões. O auditório, com capacidade para 82 pessoas, poderá ser utilizado para 
pequenos eventos e reuniões de lideranças ou empresários. Na antessala do gabinete do 
prefeito, uma ampla e moderna mesa de reuniões. Além do gabinete do prefeito e do vice
-prefeito, integram o espaço, as secretarias e departamentos de assessoria direta do prefeito 
como Secretaria de Governo, Fazenda, Assuntos Jurídicos, Gestão Estratégica e Inovação, 

além do Departamento de Atos Oficiais. 
Perguntado se com a reabertura do pré-
dio, a prefeitura estaria resolvendo a 
questão de muitos prédios alugados para 
abrigar diversos departamentos, o pre-
feito disse que neste caso não porque esse 
prédio já existia e os departamentos 
foram remanejados temporariamente 
para o prédio do Centro Integrado Mu-
nicipal (CIM). Segundo o prefeito, grande 
parte dos aluguéis serão resolvidos com 
o novo prédio que está praticamente 
pronto, ao lado da antiga Procotia. A 
inauguração está prevista para outubro. 
A reforma integra o pacote de obras 
anunciado por Rogério Franco em abril 
do ano passado. Segundo ele, 60 obras já 
foram entregues deste pacote. Em entre-
vista, disse que até o final de seu mandato 
entregará as 140 restantes.

Sem hoSPital
O tão aguardado sonho de 
ter um hospital na Granja 
Viana foi mais uma vez 
abortado. Recanto São 
Camilo não abrigará mais 
o hospital da rede e passa 
a se chamar Unidade de 
Cuidados Paliativos e 
Reabilitação São Camilo – 
Granja Viana. A Sociedade 
Beneficente São Camilo 
realizou um estudo 
detalhado de viabilidade 
para conversão da 
Unidade Granja Viana 
para o modelo de hospital 
geral no decorrer de 
2018 e 2019 e, por decisão 
administrativa, a unidade 
permanecerá apenas com 
o atendimento dedicado 
aos cuidados paliativos e 
reabilitação a pacientes 
idosos e portadores 
de patologias graves, 
como já acontece hoje.

Complexo da 
aldeia de 
Carapicuíba
As antigas instalações da 
Faculdade da Aldeia serão 
reformadas. O espaço terá 
escola municipal, escola 
estadual de tempo integral, 
campo de grama sintética, 
vestiário, arquibancada 
e estacionamento.



quando a educação 
forma para a vida
Um espaço lúdico e que respeita e resgata a infância. estamos falando 
da recém- fundada escola de educação infantil Jardins de Monet.

Formar jovens críticos, capazes de 
refletir sobre a realidade e nela atuarem, 
valorizar a vida e a cultura como ferramentas 
do desenvolvimento individual e coletivo. 
Tudo isso é formação de valores e esse é o 
principal ponto de partida da recém-criada 
escola de educação infantil Jardins de Monet. 
“A busca em suas raízes: essência humana, 
família e meio ambiente são as nossas dire-
trizes para o desenvolvimento e aprendizado 
a partir de experiências pessoais e contato 
com a natureza”, explica o 
diretor Antonio Alexan-
dre Brandi, fundador desta 
nova proposta.
Com modelo pedagógico 
cognitivo-interacionista 
em parceria com o método 
de ensino Mackenzie Edu-
cacional, a escola considera 
que, para aprender, é preci-
so perceber, compreender 
e refletir sobre os objetos do conhecimento 
estudados. “Para nós é importante que o 
conteúdo faça sentido e que, na interação 
com os objetos do conhecimento, o aluno 
perceba que tudo faz parte de uma mesma 
realidade”, comenta. O conteúdo progra-
mático inclui aulas de arte e música, mas 
acima de tudo privilegia a infância. “Nossa 
metodologia é resgatar a infância, que há 
muito parece esquecida pela nossa rotina 
frenética. Acreditamos que, na primeira 

ObjetiVOs da  
PrOPOsta Pedagógica

d Estabelecer vínculos 
afetivos e de troca com 
adultos e crianças. 

d Estabelecer e ampliar cada 
vez mais as relações sociais.

d Observar e explorar o 
ambiente com atitude 
de curiosidade. 

d Brincar expressando 
emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos 
e necessidades. 

d Utilizar as diferentes 
linguagens (corporal, 
musical, plástica, oral 
e escrita) ajustadas às 
diferentes intenções e 
situações de comunicação.

infância, a criança precisa ser criança antes 
de qualquer outra coisa”, faz questão de 
ressaltar. E o local proporciona isso: são 
quase 3 mil metros quadrados com árvores 
nativas e frutíferas, um amplo espaço para 
descanso, leitura e brincadeiras lúdicas, 
além de um minibosque para piqueniques 
e aulas ao ar livre. A sede está adaptada em 
uma construção de mais de 500 metros qua-
drados, com amplas salas, todas com porta 
balcão, com muita luminosidade natural e 

tudo integrado à natureza. 
“Nosso objetivo é o convívio 
em sociedade e o contato com 
a natureza, proporcionando 
a nossas crianças experiên-
cias únicas e que no futuro 
farão toda diferença em sua 
formação”, finaliza “tio” An-
tonio, como os aluninhos os 
chamam. Afinal, a primeira 
infância é essencial para pro-

gredirmos lentamente em nossa formação 
educacional, familiar, humana e saber se 
inserir numa sociedade que exige tanto 
de nós seres humanos. O que significa que 
quanto melhores forem as condições para 
o desenvolvimento da criança na primeira 
infância, maiores serão as chances de ela 
alcançar seu pleno potencial no decorrer 
da vida. É nesse momento que a escola entra 
como agente capaz de oferecer condições 
que motivem esse desenvolvimento.

13fique ligado

serviço 
Jardins de Monet 

Estrada Municipal Walter Steurer, nº 1275 

- Chácara Pavoeiro 

Telefone: 4551-2779 

www.educamonet.com.br

o relacionamento próximo e participati-
vo com pais e alunos, o investimento na 
equipe pedagógica, material de ensino 
do Mackenzie educacional, além de 
um espaço de mais de 2,5 mil m², sendo 
500m² de área construída, fazem parte 
da paisagem. 

“A riqueza que  
eu alcanço  

vem da natureza,  
a fonte da minha 

inspiração”
(Claude Monet)
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Talvez você não saiba, mas na Granja 
Viana existe e, muito bem implantado, 
o Programa de Vizinhança Solidária, 
da Polícia Militar, sob coordenação do 
Conseg Granja Viana, desde janeiro de 
2015, com cerca de 1.000 pessoas par-
ticipantes, em 15 grupos de vizinhos, 
moradores do perímetro do km 21 ao 
km 30 da rodovia Raposo Tavares. Já na 
região central de Cotia, há 11 grupos em 
bairros como Granja Carolina, Portal 
da Primavera, Outeiro Passárgada, 
Caiapia, Recanto Verde, Vila Jovina, 
Jardim Dinorah, Ressaca (em parceria 
com Embu), Furquim, Jardim Isis (em 
formação) e Caputera (o mais distante 
do centro). 
Uma das participantes há mais tempo 
no programa na região da Granja Viana, 
desde a criação do primeiro grupo em 
2015, Cleonice Kuntz Fazolin, do Jardim 
Semiramis, conta que sua região foi 
muito beneficiada com a implantação 
do Vizinhança Solidária: “Estamos há 
18 meses sem ocorrências de assaltos, 
quando em 2015 aconteciam de dois 
a três por semana aqui, já que a nossa 
região, nos limites de Cotia, Carapicuí-
ba e Osasco, era rota de fuga dos assal-
tantes”. Implantando o Grupo de Vizi-
nhança Solidária no bairro, os vizinhos 
começaram a participar todos os meses 
das reuniões do Conseg Granja Viana e 

também de reuniões com o comandan-
te da PM local, que passava valiosas 
orientações de segurança e prevenção 
de assaltos. Segundo ela, com essas 
reuniões de orientação, os moradores 
foram mudando seus hábitos para 
rotinas mais seguras, ficando mais 
atentos ao que se passa na vizinhança e 
prontos para a ação de acionamento da 
polícia sempre que necessário. Além de 
reduzir as ocorrências drasticamente, 
segundo Cléo, o Programa Vizinhan-
ça Solidária acabou resgatando uma 
coisa que estava um pouco perdida: a 
amizade entre vizinhos. “Hoje todos 
se conhecem, se ajudam participam de 
confraternizações, etc…” conta.
De acordo com Maria Goreti Silva 
Camarano, presidente do Conseg Granja 
Viana, desde 2018 o Programa de Vizi-
nhança Solidária virou lei no estado de 
São Paulo e por isso deve ser implanta-
do em todos os municípios paulistas. 
Atualmente, na região que envolve 
Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande 
Paulista, o comando do programa é do 
comandante tenente-coronel PM Roque 
do 33° Batalhão da Polícia Militar.

ClíniCa da região eStá 
CUidando de Pit bUllS 
reSgatadoS daS rinhaS
Eles viveram uma vida de horror, 
criados para brigar e matar outros 
cães, condicionados a viver com dor, 
magros, famintos… mas 
sobreviveram e, agora, finalmente, 
estão conhecendo o lado bom do ser 
humano: ganharam protetores que os 
resgataram de rinhas de cães. Nove 
cães resgatados em Mairiporã e Itu, 
no fim de 2019, vieram para a Clínica 
Sabiá, em Cotia, sob os cuidados da 
médica Kelly Magda Concha. Lá eles 
também recebem os cuidados do 
terapeuta comportamental de 
animais Jorge Alejandro Concha e, ao 
mesmo tempo que têm o corpo 
tratado, serão adestrados e 
socializados. Entre os cães 
resgatados, estava uma fêmea 
desnutrida, muito ferida, com 
alteração hepática e que pariu quatro 
filhotes no dia de Natal.

canal circuito 

Leia a matéria completa
evistacircuito.com/veterinaria-e-
terapeuta-de-cotia-estao-cuidando-
de-pit-bulls-resgatados-das-rinhas/

Contra o sarampo
Entre 10 de fevereiro e 13 de março 
acontece a primeira etapa da 
Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo para pessoas com 
idade entre 5 e 19 anos. Com o 
objetivo de interromper a circulação 
do vírus do sarampo na região, a 
Prefeitura de Cotia realizará uma 
campanha de vacinação no dia 15 de 
fevereiro (Dia D), das 9h às 17h, no 
Centro Comercial Vianna Village 
(Rua Mesopotâmia, 109 – Jardim 
Passárgada). Serão administradas 
doses da vacina tríplice viral. 

o poder dA vizinhAnçA solidáriA

canal circuito 
Saiba mais sobre o programa e as 
reuniões do Conseg revistacircuito.
com/o-poder-da-vizinhanca-solidaria/



o valor do seu imóvel
Precificar uma propriedade nunca foi uma 

missão simples, mas o fato é que essa 

tarefa tornou-se ainda mais complexa 

nos últimos anos. Primeiro, o mercado 

imobiliário experimentou uma valorização 

intensa, especialmente pela realização 

de grandes eventos esportivos no Brasil. 

Depois, com a crise econômica, os preços 

estagnaram. Diante dessa realidade, 

torna-se essencial compreender o que 

realmente influencia no valor do imóvel.

O corretor de imóveis tem um papel fun-

damental na precificação, pois ele é o 

profissional mais indicado (e preparado) 

para identificar e interpretar os itens que 

fazem parte da precificação. Além de do-

minar inúmeros conhecimentos técnicos, 

ele ainda tem o poder de observação para 

avaliar com precisão o valor de uma unidade. 

u  LocaLização: aspecto decisivo na hora 
de definir o valor do imóvel

u  Estrutura: o número de cômodos, a inte-
gração entre eles e a forma como são distri-
buídos também contam bastante, bem como, 
obviamente, a metragem total da unidade
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u  FaciLidadEs: outro ponto muito desejável 
para grande parte dos compradores é que a 
região do imóvel esteja suprida por um bom 
número de facilidades, como supermercados, 
farmácias, bares, restaurantes, entre outras. 

u  PErsonaLização, acabamEnto  
E consErvação

u  ÁrEa dE LazEr E garagEm

u  documEntação Em dia

u  inFraEstrutura  
E tEcnoLogia  
do imóvEL

A RE/MAX tem o conjunto de soluções ideais para te auxiliar no processo de transação do seu 
imóvel, através das melhores práticas em um modelo testado e comprovado em mais de 110 Países 
com mais de 120 mil agentes imobiliários.

A confiança que você procura para vender ou locar seu imóvel está aqui na RE/MAX CasaInveste. 
Entre em contato e saiba mais sobre nosso plano de marketing exclusivo para seu imóvel!

Deseja venDer seu imóvel em tempo recorDe?

Rua dos Manacás, 276 – JaRdiM da GlóRia – Telefone: (11) 4777-2544 – www.ReMaxcasainvesTe.coM.bR 

•  Seu imóvel viSível  
em maiS de 110 paíSeS

•  CorretoreS altamente 
CapaCitadoS

•  FeedbaCk menSal Sobre  
Seu imóvel e relatórioS  
de viSita

•  eStudo de merCado  
eSpeCíFiCo para Seu imóvel

•  aSSeSSoria jurídiCa do  
Começo ao Fim da operação

•  uSo de mídiaS avançadaS  
de divulgação e buSCaS

•  mobilidade operaCional  
e eStratégiaS de geStão

•  étiCa, Segurança e tranSparênCia  
em todaS aS negoCiaçõeS

•  plano de marketing eSpeCíFiCo

Gostou das dicas?  
Entre em contato com a RE/MAX CasaInveste, 

que conta com consultores imobiliários que 

trabalham desde a primeira avaliação do imóvel 

até a venda, passando por um processo de 

estudos e preparação do imóvel para ser um 

produto atrativo aos clientes. Essa relação vai 

além de captar e vender imóvel, oferecendo 

assessoria completa e todo um plano de 

marketing desenvolvido para obter os melhores 

resultados. Por isso, o tempo médio de venda de 

um imóvel é de 60 dias.

re/maX casainveste
Rua dos Manacás, 276 – Jardim da Glória

Telefone: (11) 4777-2544

www.remaxcasainveste.com.br
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deStaqUe em Prêmio naCional
Lançado em 2019, o projeto “A Arte de Ler”, de Cotia, ficou entre as iniciativas nacionais 
reconhecidas pelo Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude, instituído no 
ano passado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da 
Secretaria Nacional da Juventude. Geladeiras personalizadas se transformam em ponto 
de troca de livros e estão espalhadas por diversos locais da cidade. Com 66 pontos, “A 
Arte de Ler” ficou em quarto lugar no estado de São Paulo e em sexto na região Sudeste 
do Brasil. Além da certificação de reconhecimento pelo projeto, Cotia terá a iniciativa 
disponibilizada no repertório virtual do Centro de Documentação em Políticas Públicas de 
Juventude (Cedoc) e publicação em periódico criado pela Secretaria Nacional da Juventude.

Premiado, Projeto ÂnCora 
inaUgUra nova faSe
Às vésperas de completar 25 anos, a ONG 
Projeto Âncora ganha o Prêmio Caio, finaliza a 
primeira turma de formandos do ensino médio, 
abre novas vagas e une Escola, Ponto de Cultura 
e Comunidade de Aprendizagem em uma 
mesma proposta de Desenvolvimento Social.

canal circuito 
Saiba mais sobre o Projeto Âncora
revistacircuito.com/
premiado-projeto-ancora-inaugura-nova-fase/

menção honroSa
O Coletivo Humana Mente recebeu menção 
honrosa no “Desafio Criativos na Escola 
2019”, prêmio de iniciativa do Instituto Alana 
e do movimento global Design For Change. O 
projeto do Colégio Rio Branco já foi premiado 
pela ONU Mulheres e apresentou produções 
audiovisuais e artísticas, como a construção 
de uma baleia de 6 metros com 4 mil copos 
plásticos utilizados (foto). Reúne alunos e 
professores em torno de reflexões sobre 
temas complexos, como guerras mundiais, 
intolerância, imigração e muitos outros.

canal circuito 
Em 2017, fomos até o Colégio Rio Branco 
conferir o projeto.  Assista ao video
youtu.be/tMlb1Ot1y7w

em plenas Férias de janeiro, 100 alunos de duas escolas públicas de 
Cotia trocaram as brincadeiras pela sala de aula para se divertir aprendendo 
matemática com uma abordagem inovadora. O Instituto Sidarta realizou o 
Curso de Férias do Programa Mentalidades Matemáticas por dez dias, na 
Escola Municipal Prefeito Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia do Alto, Cotia.
Meninas e meninos aprovados para o 5º ano do ensino fundamental conhe-
ceram a matemática de uma maneira nova, criativa e colaborativa, ensinada 
com base em estudos de neurociência e aprendizagem da disciplina desen-
volvida pela professora Jo Boaler da Faculdade de Educação da Universidade 
Stanford (EUA) e autora do livro Mentalidades Matemáticas. “Nosso objetivo 
é tropicalizar estudos da Universidade Stanford e adequá-los ao contexto 
brasileiro. O Instituto Sidarta escolheu a matemática por ser uma das áreas 
na qual identificamos a maior fragilidade no cenário educacional brasileiro 
e por ser a base do raciocínio lógico. Também tem a ver com crenças: uma 
pessoa que acredita que é capaz de aprender matemática, também acredita 
que pode aprender outros assuntos”, explica Ya Jen Chang, presidente do 
Instituto Sidarta. Diretor de pesquisa da plataforma Youcubed e professor 
de Stanford, Jack Dieckmann acompanhou a primeira semana do curso. As 
aulas contaram com a presença de 16 educadores, professores e estudantes 
de matemática e de pedagogia que concluíram a formação de 100 horas do 
Programa Mentalidades Matemáticas, oferecida pelo Instituto Sidarta, ao 
longo de três meses, com a participação de Dieckmann.

Matemática divertida

canal circuito 
Leia matéria feita no início do projeto
revistacircuito.com/pracas-de-cotia-e-caucaia-recebem-as-primeiras-geladotecas/

canal circuito 
Entrevistamos, em junho, a diretora pedagógica do Instituto Sidarta, Cláudia 
Siqueira, e o professor Valentin Conde, que explicaram sobre o programa 
“Mentalidades Matemáticas” e que seria democratizado na rede pública de ensino.
revistacircuito.com/
instituto-sidarta-traz-ao-brasil-dois-programas-inovadores-na-area-da-educacao/ 

Walter teixeira, Gabriele Jacobete, Luana e Letícia 
Maciel representam o Âncora no Prêmio Caio
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lipoesCultura manual
Já ouviu falar da MiracleTouch, técnica desenvolvida 
pela esteticista baiana Renata França? O método 
combina manobras exclusivas das massagens 
modeladora redutora com drenagem linfática, 
funcionando como uma lipoescultura manual imediata, 
garantindo pele uniforme e músculos mais definidos. 
Movimentos e toques diferenciados reduzem medidas, 
eliminam inchaços e melhoram a textura da pele. E 
esta massagem, queridinha das personalidades, está 
mais próxima do que você imagina: o My Club SPA 
acaba de trazer para a Granja este tratamento.

my club spa
Open Mall The Square – Bloco C – Sala 5

Agende seu horário: (11) 97503-6770

volta às aulas e saúde mental
Com o início das aulas, pais e professores precisam 
estar atentos para detectar precocemente dificuldades, 
transtornos de aprendizagem ou de neurodesenvolvimento. 
“É necessário fazer uma avaliação e traçar um perfil 
cognitivo para maior compreensão acerca das dificuldades 
e fazer um diagnóstico diferencial entre dificuldades 
e transtorno”, comenta a psicóloga Monare Nogueira 
da Silva. Ela comanda a Sinapse, clínica de psicologia e 
neuropsicologia que conta com profissionais capacitados 
para acolher e promover saúde psíquica e emocional em 
um espaço que atende demandas infantis e adultas.

clínica sinapse
Rua Gal. Fernando Albuquerque, 80 – The Point – Sala 2 B

Telefone: (11) 4777-9171 / WhatsApp: (11) 96163-4444
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força bruta
Pelo terceiro ano consecutivo, 
Cotia sediará o Força Bruta, 
reunindo os homens mais 
fortes do mundo. Atual 
campeão, o inglês Terry 
Hollands terá pela frente o 
polonês Mateusz 
Kieliszkowski, o russo Mikhail 
Shivlyakov e o norte-
americano Jerry Pritchett na 
disputa pelo título de 2020. A 
competição, com transmissão 
ao vivo da TV Globo, tem 
entrada gratuita para o 
público. No dia 16 de fevereiro, 
a partir das 9h, na Praça da 
Matriz.

integração com 
transporte público
Novo recurso do aplicativo 
Uber integra os transportes 
público e privado na região 
metropolitana de São Paulo. O 
serviço conta com informações 
sobre linhas de ônibus, metrô e 
trens direto no aplicativo, 
permitindo que o usuário 
compare as opções disponíveis 
e planeje viagens completas ou 
parciais utilizando transporte 
público, com instruções passo 
a passo e itinerários em tempo 
real fornecidos por empresa 
especializada.

Quem passar trotes ao 
Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência 
(Samu), Polícia Militar, 
Defesa Civil ou Corpo de 
Bombeiros em 
Carapicuíba será punido. 
A multa prevista aos 
proprietários das linhas 
das quais forem 
provenientes os trotes 
será de uma Unidade do 
Valor de Referência do 
Município de 
Carapicuíba (VRMC), em 
torno de R$ 500, e dobra 
em caso de reincidência, 
cabe aos serviços 
públicos de emergência 
identificar os números 
das ligações recebidas e 
que originaram as falsas 
comunicações e 
encaminhar os relatórios 
às empresas telefônicas 
para que informem  
nomes dos proprietários.

r$500
é a multa 

contra trotes em 
Carapicuíba

Lei que proíbe fogos  
de artifício em Cotia deve 
ser modificada
Desde a passagem do ano, a reportagem da revista Circuito vem 
tentando obter respostas sobre as falhas na Fiscalização da Lei 
2.070/19, de autoria do vereador Edson Silva, sancionada pelo 
prefeito Rogério Franco em dezembro. Na noite de Réveillon, o 
que mais se viu nas redes sociais locais foram moradores da região 
reclamando por não terem conseguido denunciar as infrações no 
cumprimento da lei. Alegavam a falta de conhecimento dos órgãos 
competentes como o 153 (número divulgado para denúncias) 
que, ao ser contatado, os direcionavam para a Secretaria de Meio 
Ambiente e Agropecuária. Outros receberam informações de que 
seria necessário o flagrante para a devida autuação.
Quando questionado sobre isso, o subcomandante da GCM Luciano 
Stephano afirmou que, das 23h do dia 31 à 1h do dia 1º de janeiro, 
a GCM atendeu a nove denúncias de fogos nas regiões de Cotia, 
Granja Viana e Caucaia do Alto, porém não pôde fazer nada, além de 
orientar os moradores sobre a nova lei. “Pois ao chegar lá, claro, os 
fogos já haviam sido disparados e, então, os denunciados negavam 
ou não eram mais encontrados”, justificou. 
O autor da lei, o vereador Edson Silva, esclareceu que ela terá sua 
regulamentação ajustada este ano visando sua eficiência. Mas 
segundo ele já foram registrados, até aqui, resultados positivos. 
“Pudemos verificar uma diminuição significativa na quantidade 
dos fogos este ano, principalmente no Morro do Macaco e no 
Parque São George”, contou o vereador. “Lamento pelos que des-
cumprem a lei soltando fogos, pois esta lei é para o bem dos idosos, 
das pessoas com necessidades especiais, que muitas vezes entram 
em pânico por causa dos estampidos, e também por causa dos 
animais domésticos e silvestres que também se assustam. Quem 
descumpre a lei prejudica a todos eles”, afirmou.

Referência no setor imobiliário
Proinvest recebe, pelo 18º ano consecutivo, a Certificação PQE 
– Programa de Qualificação Essencial, que desde sua criação, 
em 1999, tornou-se sinônimo de credibilidade e referência no 
setor imobiliário. A entrega aconteceu na Festa de Confrater-
nização do Mercado Imobiliário, na noite do dia 5/12/19, na 
sede do Secovi-SP. Além do PQE, Rosemarie Bruhn, Maurício 
Rodrigues e Hélio Alterman também receberam a Certifi-
cação Cersim – Certificado aos participantes dos Cursos e 
Eventos promovidos pela Rede Imobiliária Secovi.
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aos seus pés!
Quase nenhuma mulher resiste a um belo par de sapatos 
novos, coloridos, de salto alto, abertos, fechados, de couro… 
Foi justamente a paixão pelos sapatos, que acomete todas 
as mulheres, em maior ou menor grau, que inspirou mãe e 
filha, Magali e Mayara Lopes, a criarem a Magah. Voltada 
para mulheres de todas as idades, que gostam de ousar e que 
fazem do seu estilo uma tendência, a loja oferece variedade 
de calçados. “Modelos exclusivos que unem conforto, 
comodidade e beleza”, ressaltam as proprietárias. Curta
@magahshop e fique por dentro de todas as novidades!

maGah
Av. São Camilo, 622 – Sala 15

www.magahshop.com.br

entregas rápidas e seguras
Se você ou sua empresa precisa de um serviço de entrega 
rápida com excelente custo- benefício, seja para levar 
um documento até o outro lado da cidade ou para lhe 
trazer uma encomenda que comprou de maneira remota, 
segue a dica: WA Express. Com décadas de experiência 
e entregas a partir de R$ 30, a empresa possui uma boa 
estrutura de atendimento, frota própria e profissionais 
capacitados para prestar o melhor serviço de entregas 
expressas, com eficiência, responsabilidade, segurança e 
confidencialidade. E ainda aceita cartão de débito e crédito.

Wa eXpress
Open Mall The Square – Bloco A – Sala 303

WhatsApp: 97047-8216
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IPTU de terreno na avenida São Camilo 
foi reduzido em quase 60%
Uma decisão da juíza Rossana Luiza Mazzoni 
de Faria, da 4ª Vara Cível de Carapicuíba, 
pode servir de alerta para que proprietários 
de imóveis de todo o Brasil fiquem atentos 
ao carnê do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). A juíza condenou a pre-
feitura a reduzir o imposto de um terreno 
na avenida São Camilo, em quase 60%. Na 
verdade, a redução foi na base de cálculo 
do imposto que refletiu no valor final do 

mesmo. “O valor do IPTU é calculado com 
base no valor venal do imóvel que varia de 
acordo com o tamanho do terreno, da área 
construída, mas também depende da região 
em que o imóvel está inserido, das benfeito-
rias na rua e no bairro. Para calcular o valor 
do imóvel, a prefeitura utiliza uma alíquota 
prevista por lei municipal. Cada prefeitura 
tem uma legislação própria. A questão é: 
será que o valor calculado condiz com a 
realidade?”, comenta o advogado Ricardo 
Monteiro, autor da ação. Ele explica ainda 
que é o mercado imobiliário que define o 
preço final e isso depende também de outros 
fatores, por exemplo, a situação econômica do 
país. O valor do imóvel em questão embora 
localizado em uma área nobre da cidade, 
na avenida São Camilo, foi superestimado 
pela prefeitura e uma perícia especializada 
contratada durante o processo balizou a 
decisão judicial. O valor real da área seria, 
de acordo com a perícia, R$ 5,4 milhões, mas 
a prefeitura calculou o imposto com base 

em R$ 12,8 milhões.“Veja-se que a sensível 
alteração na base de cálculo (valor venal) 
repercute em completa modificação do 
valor do próprio IPTU. Assim, a revisão do 
próprio tributo é medida que se impõe”, diz 
a sentença que obrigou a redução de 57% na 
base de cálculo do IPTU.
“As prefeituras praticam valores com base 
no mercado, como se estivesse no auge, 
como se o imóvel valesse mais do que vale 
hoje”, completou Monteiro. Procurada, a 
prefeitura não respondeu sobre o assunto, 
mas na sentença alegou que cumpriu o que 
estava previsto em lei.
A decisão também serve de alerta para 
outros proprietários de imóveis na região 
da São Camilo ou outras localidades. “É um 
importante reflexo dos efeitos da crise no 
mercado imobiliário da região. Isso porque 
embora os municípios atribuam valor de 
mercado geralmente próximo da média, 
ainda assim disparidades podem ser per-
cebidas”, alertou o advogado.

iPtU congelado
A Prefeitura de Carapicuíba 
congelou o valor do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), pelo terceiro ano 
consecutivo. Os carnês do 
imposto foram enviados aos 
contribuintes em dezembro 
pelos Correios, mas os 
munícipes também podem 
emitir a segunda via pela 
internet. Moradores têm 
desconto se pagarem até 12 de 
fevereiro.

Carnês diferentes
Em Cotia, a Secretaria da Fazenda emitiu 
dois tipos de carnês do imposto: um 
boleto para pessoas com cadastros 
atualizados junto à Secretaria da 
Fazenda, e outro via Documento de 
Arrecadação Municipal (DAM), no caso 

de proprietários com os dados 
desatualizados na Fazenda 
Municipal. É muito importante que 
os contribuintes com cadastro 
irregular, que receberam o DAM, 
procurem o Centro Integrado 
Tributário (CIT) mais próximo, para 
a atualização do cadastro. Eles 
ficam localizados em três 
endereços: av. Roque Celestino 
Pires, 1.204 (centro de Caucaia do 
Alto), na av. Benedito Isaac Pires, 35 
(Jardim Nomura), ou na av. Denne, 
163 (Parque São George).

dr. Ricardo 
Monteiro, 

advogado que 
conduziu a 

ação

Área que teve  
o iPtu reduzido
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vitrine para seu negóCio
Ter um site e uma rede social são essenciais para que 
sua empresa ganhe mais visibilidade e conquiste, 
por consequência, maior número de clientes. 
Funciona como uma vitrine para seu negócio, 
reunindo todas as informações importantes para 
seu público-alvo. Por aqui, a Upwebsites oferece 
soluções para seu sucesso digital, de gestão de 
websites a aplicativos para celulares. São dez anos 
de experiência e 2 mil clientes satisfeitos. Ligue para 
(11) 98180-6673, agende uma reunião, conheça todos 
os pacotes oferecidos e sucesso nos negócios.

upWebsites
Av. Dos Carvalhos, 461

www.upwebsites.com.br

doutores da granja
O Espaço Assistencial Doutores da Granja reúne 
renomados profissionais de saúde que atuam junto 
aos melhores hospitais e serviços médicos da capital, 
trazendo para nossa região todo conforto e comodidade 
para que o paciente não tenha que sair do bairro. Todo 
este cuidado, para assegurar um equilíbrio saudável 
e auxiliar na preservação da qualidade de vida e bem-
estar da comunidade. Ligue para 4702-0626 ou 4777-
9333 e agende sua consulta! Com equipe qualificada 
pronta para atender com o máximo de atenção todos os 
pacientes, oferece diversas especialidades médicas.

doutores da Granja
Endereço: Av. São Camilo, 980

www.doutoresdagranja.com.br

11 3071-1048 - 11 94591-4602
Rod. Raposo Tavares, km 22,5 – Bloco E – Sala 306

Granja Viana – Cotia – SP –  | Open Mall The Square
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Recriada pelo prefeito Rogério Franco (PSD), em fevereiro de 2019, a subprefei-
tura da Granja Viana entrou oficialmente em operação em agosto, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cujo secretário é Luiz Gustavo Napolitano. 
Logo que foi anunciado como o responsável pela pasta, prometeu “olhar mais 
nosso” em relação à Granja Viana. Antes que o governo chegue ao fim, fizemos 
uma lista de algumas promessas que foram feitas para a Granja Viana e fomos 
perguntar ao secretário se elas serão cumpridas. 

parque são George
A região do parque São George receberá a maior fatia das obras; algumas prome-
tidas há muitos anos e que se arrastam da gestão anterior, como o recapeamento 
e asfaltamento de algumas ruas e a reurbanização da praça Ayrton Senna. Novos 
bancos, novos brinquedos no parquinho, baias de estacionamento, melhoria na 
iluminação, novo paisagismo estão entre as mudanças. E “sem corte de árvores”, 
garantiu Luiz Gustavo à nossa reportagem.
Outra promessa do governo que Napolitano assegurou que sairá do papel será 
a ciclofaixa que ligará o parque Teresa Maia ao Cemucam, passando pelas ruas 
Direita e Denne, no sentido Cemucam, e na volta pela rua Mazel.
O “Meião” entre as ruas Do Parque e Cotia também passará por grande transfor-
mação conforme explicou o secretário, que ainda pleiteia um totem de segurança 
para a região. “A ideia é tornar o local um espaço de convivência para os mora-
dores do entorno.” E adiantou que o local, que está ao lado da escola do Senai, 
futuramente será ponto de parada de vans do transporte alternativo (a licitação 
do transporte alternativo, está sub judice). 

As promessAs pArA  
A grAnjA serão CumpridAs?

revitaliza granja viana  
foi para a gaveta
Já o centrinho da Granja Viana, 
região da avenida José Félix de 
Oliveira onde foi apresentado um 
grande projeto de revitalização 
definido como “Revitaliza Granja 
Viana” cujo estudo foi apresentado 
em março de 2018 pelo secretário da 
época José Roberto Baraúna, não 
deve ir adiante. Com exceção de 
algumas mudanças viárias já 
executadas pela prefeitura, como a 
revitalização de algumas ruas que 
servirão como alternativas de 
trânsito – Roma, Zurique, Basileia, 
entre outras, os demais itens 
apresentados no projeto “são coisas 
para serem feitas a longo prazo e 
dependem de recursos financeiros”, 
justificou Napolitano.
Conforme publicamos em março de 
2018, o projeto prevê ainda a 
canalização do córrego Potion e a 
implantação de um boulevard na 
região da rua Nova Amazonas, um 
espaço de convivência com 
restaurantes, ciclovia com cerca de 3 
quilômetros e áreas de lazer, além de 
espaço para eventos e atividades 
culturais. Luiz Gustavo garantiu que 
os projetos apresentados já estão 
com licitação em andamento e devem 
ser executados nos próximos meses. 

canal circuito 

E foi de carona com Luiz Gustavo que visitamos alguns locais, enquanto conferíamos 
o que foi feito e o que ainda está por vir para a Granja Viana. Confira no vídeo: 
revistacircuito.com/as-promessas-para-a-granja-serao-cumpridas/

aConteCe por aqui 22
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Centro Comercial RT 23 - Loja 08 - Rodovia Raposo Tavares, km 23
Tel.: 4612-4106 / 4612-1559 - studiohirose.com.br    Studio Hirose

•  SERVIÇOS E 
TRATAMENTOS 
CAPILARES

•  BARBA
•  DEPILAÇÃO

fique ligado

elegânCia no universo masCulino
Há 25 anos no mercado brasileiro de moda masculina, 
a Aramis tem estilo sofisticado, com linhas de produtos 
que vão do tênis ao costume para todas as ocasiões 
do homem contemporâneo. Trabalhando com o 
conceito de vestir homens exigentes e vaidosos, a 
marca oferece uma enorme variedade de peças que 
ajudam a compor as mais diferentes combinações, 
seja para o trabalho ou para ocasiões especiais, 
com caimento impecável e detalhes que fazem a 
diferença. Única, autêntica e funcional, a Aramis é 
significado de elegância no universo masculino.

aramis Granja viana
Shopping Granja Vianna – Piso L1

Telefone: (11) 4612-5459

diabetes não tem idade
Em 2025, o número de pessoas com diabetes em todo o 
mundo deve chegar a 350 milhões, segundo estimativa 
da OMS. Silenciosa, a doença preocupa. Afinal, nem 
todos os casos estão relacionados com a obesidade, 
sedentarismo ou má alimentação. Por isso, consultar-se 
com um endocrinologista é fundamental. Na região, temos 
o médico Arnaldo T. Oda. São 30 anos de experiência 
na área da endocrinologia, focado em redução de peso, 
tireoide e controle de diabetes, aliada a um tratamento 
humanizado. Não deixe sua saúde em segundo plano 
e agende uma consulta pelo número 94360-8496!

arnaldo t. oda (crm 18691)
The Square Open Mall – Bloco A – Sala 204

Contato: clinicamedicaoda@uol.com.br
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

do humor 
para o drama
O ator, cantor e compo-
sitor Moacyr Franco se 
despediu do SBT e acertou 
com a Globo sua participa-
ção na segunda temporada 
da série Segunda Chama-
da, que deve estrear no 
primeiro semestre de 
2020. Ele deixa, assim, de 
integrar o júri do quadro 
Shadow Brasil, do Progra-
ma Raul Gil.

Chegou ao mundo
Zion, nome bíblico que 
significa Terra Prometida, 
nasceu no final de 2019. 
Seu pai, o Tato – vocalista 
da banda Falamansa –, 
descreveu o nascimento de 
maneira emocionada nas 
redes sociais: “Papai acaba de 
lembrar (pela terceira vez!), 
que o amor já nasce grande”.

Morreu, aos 91 anos, de 
insuficiência cardíaca o ex-
deputado federal José Camargo, 
deixando cinco filhos e oito netos. 
De família tradicional cotiana, 
tio Zé, como era conhecido, era 
tio do ex-deputado estadual 
Marcio Camargo e do ex-prefeito 
de Cotia Carlão Camargo. Ele foi 
um dos fundadores do MDB em 
São Paulo, na década de 1960, 
e ocupou o cargo na Câmara 
por cinco mandatos, de 1971 a 
1991, incluindo a legislatura 
da Constituinte. Advogado e 
empresário, foi fundador das 
rádios 89, Nativa e Alpha FM. 

deixou 
sAudAde

premiAdo
O Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 
homenageou 15 profissionais da cultura que se 
destacaram ao longo de 2019 por suas realizações. 
Entre os homenageados, está o granjeiro Rolando 
Boldrin, pelo trabalho no programa Sr. Brasil, exibido 
pela TV Cultura.

novo livro à vista
Mario Prata, cujo filho e netos 
moravam na Granja Viana e que foi 
capa da edição especial de 15 anos 
da Circuito, completa 60 anos de 
carreira em 2020. Para comemorar 
a data, o escritor se prepara para 
escrever um livro sobre futebol, A 
Invenção da Invenção do Futebol, 
que ainda não tem editora e que 
planeja concluir no meio do ano.
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Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Clima de praia  
no Ceagesp
Um clima de praia invade o maior 
Entreposto de Alimentos do Brasil 
neste início de ano. No cardápio da 
Edição de Verão do Festival do Pesca-
do e Frutos do Mar Ceagesp, que se 
estende até 1º de março, os destaques 
serão para as várias receitas com 
camarões e para a Lagosta Sapateira 
Grelhada, prato especial que será 
servido, exclusivamente, às sextas-
feiras. De quarta a sexta, o horário 
será das 18h à 0h. Aos sábados, das 12h 
às 17h, e das 18h à 0h. Aos domingos, 
das 12h às 17h. Para comer à vontade 
todas as opções, o preço por pessoa é 
de R$ 89,90, com bebidas e sobremesas 
à parte. A entrada é pelo Portão 4 da 
Ceagesp, na altura do 1.946 da av. Dr. 
Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, 
zona oeste da capital. 

serviço 
Desbundas Artes 

Quando: 22 e 23 de fevereiro (concentração às 14h) 

Onde: Coreto da praça no Largo 21 de abril 

– Centro Histórico de Embu das Artes

alegria  
nO centrO  
HistóricO  
de embu
Formado por ami-

gos, moradores e 
artistas locais em 

2012,  o D esbundas 
Artes é o autêntico bloco 

tradicional de rua da cidade de Embu das 
Artes e propõe um carnaval alto-astral, com 
muita folia, marchinhas clássicas e fanta-
sias. Pronto para chegar e se divertir?

baile da maga
No dia 28 de fevereiro, a cantora Margareth 
Menezes traz o Carnaval da Bahia para Casa 
Natura Musical com seu Baile da Maga. No 
repertório, os principais sucessos dos seus 
mais de 30 anos de carreira. Dona de um 
estilo próprio e fiel às suas raízes, 
Margareth Menezes mistura na sua música 
elementos africanos, brasileiros, indígenas 
e pop, num movimento que denomina 
afropop brasileiro. Mais informações em 
www.casanaturamusical.com.br

baile do granjinha 
A programação especial do Shopping Granja Vianna para as crianças, com direito a 
música e fantasias faz o aquecimento para a festa no próximo dia 8 de fevereiro. Para 
arrasar no look, oficinas de customização de abadás completam a agenda. A preparação 
para o Carnaval continua com as oficinas de abadá nos dias 15 e 16 de fevereiro.  
Para participar de todas as atrações da folia, basta inscrever-se pelo site  
www.shoppinggranjavianna.com.br.
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patinação no gelo em pleno verão
Depois de fazer nevar no Natal, em pleno calor tropical do Brasil, o Raposo Shopping traz um 
novo sucesso de gelo para o público: uma pista de patinação! Em uma área de 175 metros quadra-
dos, a pista de gelo comporta até 50 pessoas, simultaneamente, e vai fazer as crianças (e muitos 
adultos!) se sentirem em uma cena de filme, deslizando sobre os patins em uma imensidão branca. 
Crianças menores de 5 anos e com menos de 1,10 metro de altura podem passear em uma espécie 
de trenó, que desliza pelo gelo, manejado por monitores. A atração fica na praça de eventos, no 
piso Raposo, até 11 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 
21h. O valor para patinar por uma hora é de R$ 50, e por 30 minutos, R$ 30. Mais informações e 
ingressos em www.raposo.playonice.com.br. 

bibliosesc
Neste ano, o Projeto BiblioSesc terá 
dois pontos em Cotia: um na Praça 
da Matriz –  como já acontece desde 
2017 – e outro em Caucaia do Alto, 
na Praça dos Romeiros. Com isso, a 
cidade passa a ser a primeira a 
receber a biblioteca itinerante toda 
semana com passagem quinzenal em 
cada um dos pontos. A partir de 5 de 
fevereiro, em Caucaia do Alto, e de 13 
de fevereiro, na região central. A 
biblioteca itinerante é coordenada 
por bibliotecários e conta com mais 
de 3,5 mil livros, jornais e revistas 
para empréstimo gratuito. O tempo 
de empréstimo é de 15 dias e cada 
pessoa pode pegar até três 
publicações por vez. Para emprestar 
alguma publicação, basta fazer um 
cadastro na própria carreta, 
apresentar documento oficial com 
foto e comprovante de endereço.

alma desPejada
Com texto poético e bem-humorado de 
Andréa Bassitt, a instigante montagem Alma 
Despejada, interpretada por Irene Ravache e 
dirigida por Elias Andreato, reestreou no 
Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis 
– av. Higienópolis, 618). A peça conta a 
história de Teresa, uma senhora com mais de 
70 anos que, depois de morta, faz sua última 
visita à casa onde morava. O imóvel foi 
vendido e sua alma, despejada. A temporada 
vai até 29 de março, às sextas (21h30), 
sábados (20h) e domingos (20h). Informações 
e aquisições de ingressos em www.
teatrofolha.com.br.

universo misterioso do headhunter 
A Vida Secreta dos Profissionais – durante e depois do 
expediente traz, por meio de relatórios de entrevistas, 
interessantes contos e uma valiosa pesquisa, a essência do 
que acontece no recrutamento e seleção de pessoas. Some a 
isso alguns capítulos com reflexões e dicas para quem busca 
sabedoria e qualidade nos relacionamentos. Escrita por 
Suely Cândido e Cristina Hebling e publicada pela Editora 
Ser Mais, é uma obra que faz uma leitura do ser humano, de 
valores culturais e comportamentos íntimos, sob a ótica de 
quem lida com ele no ambiente organizacional.
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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.

CelulAr 
prA que te 

quero? 
MArcOs sá escreve 

sOBre celulAr e suAs 
inúMerAs funções.

inFelizmente, sou obriGado a conviver com dois celulares e suas smarts 
inconvenientes funções. Convivência difícil, entre amor e ódio, necessidade e 
desapego, dependência e abstinência. Como diria Jean-Paul Sartre, “o inferno 
são os outros”. Recebo dezenas de ligações diárias do tu tu tu tu, pois atendo o 
celular e dá o tradicional sinal de ocupado. As operadoras de telemarketing, 
agora em gravações, ligam diariamente oferecendo as mesmas coisas todos os 
dias, ou seja, tudo o que não preciso, e não adianta bloquear os números, pois 
eles mudam a cada instante. Tem o maldito consignado dos aposentados, em que 
o vendedor cheio de intimidade liga e oferece uma bomba-relógio como se fosse 
um pote de Nutella. Sem contar as chamadas a cobrar que atendo e é engano. 
Uma das operadoras de celular acha que meu número é de um tal Genilson, 
caloteiro de primeira, e insiste em localizá-lo. Não adianta dizer que o Genilson 
já era, que não sou eu, blá-blá-blá, eles não acreditam. Até já disse que o Genilson 
morreu. Não adiantou. Aí alguém te liga pelo WhatsApp. Outra roubada! Cai 
a ligação, começa a picar a chamada, têm os cortes, entram chiados e alguns 
ETs falam com você, que fica sem nada entender. Sem contar quando entram 
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chamadas ao mesmo tempo nos meus dois 
aparelhos e estou guiando. Outra façanha 
é não ser multado no trânsito de São Paulo 
com celular a bordo. Waze, WhatsApp e 
chamadas ativas ao mesmo tempo são uma 
combinação explosiva no trânsito. Com dois 
aparelhos, impossível! Parece que as chama-
das são conectadas com os marronzinhos 
da CET, que surgem do nada quando você 
as recebe, e o bluetooth automaticamente 
para de funcionar. Quando é preciso falar 
com alguém, em nove de cada dez ligações, 
ninguém atende. A geringonça toca até 
entrar aquela mensagem impessoal para 
deixar o recado que ninguém vai escutar. 
Isso vale para família, trabalho, amigos 
etc., o que deixa algumas mães em pânico, 

filhos em fuga, casais em constantes DRs 
e amigos contrariados com a dificuldade 
em se comunicar. Mães em pânico são um 
clássico. Qualquer ligação que o filho(a) não 
atenda, as pobres criaturas surtam. Pensa-
mentos sombrios povoam a fértil imaginação 
feminina que logo conclui que a desgraça 
se aproxima. Enquanto isso, o garotão na 
balada, no boteco ou namorando, ignora a 
chamada solenemente. Conheço mãe que já 
foi na balada atrás da filha e pagou o maior 
mico. Já entre casais o bicho pega. Onde 
você estava? Por que não atendeu minha 
ligação? A primeira dedução de quem liga, é 
que o parceiro(a) que não atendeu o celular 
estava numa orgia pantagruélica, regada a 
drogas, sexo e rock’n’roll. Ou enchendo a 

Convivência difícil, entre amor  
e ódio, necessidade e desapego, 

dependência e abstinência.

cara com más companhias. Ou fazendo sei 
lá o quê, que não era para fazer. Se estiver 
no trânsito dentro de um túnel e sem sinal, 
ferrou. Vai ao supermercado? Lá vem a lista 
no WhatsApp e aquela comprinha gostosa 
vira a compra do mês. No trabalho, o infernal 
aparelhinho é o seu chefe. Vinte e quatro 
horas de chefia no seu bolso, ainda mais 
nos celulares corporativos que indicam sua 
geolocalização com certo prazer tecnológico. 
Um big brother dos bigs. E sempre o chefe te 
pega na hora errada. No banheiro, num local 
com música ou perto de um policial onde 
não dá para falar. Houve época em que as 
pessoas saiam de férias, e ficavam dias sem 
falar com ninguém, fosse chefe, família, 
amigos ou inimigos. Hoje não importa o 
fuso horário, distância ou condições, você é 
prisioneiro das ligações. E tem que atender 
e responder na hora, mesmo se estiver dor-
mindo ou dentro de um vulcão ativo, num 
terremoto, num show de heavy metal ou 
numa atração da Disney, sem comunicação 
com o mundo. Celular, impossível viver sem 
ele, mas a vida era bem mais leve antes dele.

Rua Mesopotamia 109 
Tel.: 4702-2655    @viannavillage   

TEM NO 

VIANNA VILLA
GE

FANÁTICOS AÇAÍ BURGUER
(11) 2690-3463 - @FANATICOSACAIBURGUER

CASA VIANNA RESTAURANTE E PIZZARIA
(11) 4612-2118 - @CASAVIANNA
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arte 
observada

PintOr ABstrAtO e PerfOrMAnce Artist, nAsciDO eM 1980. 

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

Kv duong
apesar de sempre ter a arte como uma 
ferramenta de escape em sua infância, KV 
Duong cedeu aos conselhos familiares e 
formou-se em engenharia, profissão que 
ainda exerce nos dias de hoje em paralelo 
à sua criação artística. Os principais temas 
em seu trabalho são a exploração da sua 
própria identidade, a imigração por causa 
de guerras, sexualidade e relacionamentos 
humanos. Sua inspiração é tirada de sua 
própria vida. O artista nasceu e foi criado em 
Saigon, Vietnã. Sua família se mudou para o 
Canadá, Toronto, fugindo das guerras que lá 
aconteciam constantemente. Mais tarde, KV 
decidiu mudar-se para Londres, Inglaterra, 
onde hoje vive e trabalha. 
Sua obra é carregada de significado e história. 
Algumas telas contêm colagens e objetos 

vamos observar
turbulência, 2017
tinta acrílica sobre tela 
300 x 500 cm
Performance ao vivo 
Concept space, salão de inverno
Londres, inglaterra. 

Existe um senso de urgência e vulnerabili-
dade na exploração de materiais e texturas 
escolhidas pelo artista. KV já pintou sobre 
caixas de papelão como um tributo à fábrica 
de seus pais no Canadá. Já pintou também 
em placas de polímero, fazendo referência à 
sua formação como engenheiro estrutural. 
Mas as pinturas corporais de Duong são ex-
pressões emocionais profundas e carregadas 
de emoções. A interação da pele com a tinta, 
sendo arrastada pela tela, cria uma intimidade 

encontrados por ele, como pregos enferruja-
dos e papel de arroz. Tudo em sua obra revela 
um segredo e uma parte do quebra-cabeça que 
é sua história. Outro aspecto importante em 
sua narrativa foi a própria aceitação de sua 
sexualidade. Vindo de uma família asiática 
e com tradições rígidas, KV demorou muito 
tempo para ter a coragem de ser quem ele 
é hoje: um artista em ascensão e orgulhoso 
de si. Duong consegue expressar todas estas 
facetas de sua existência de forma forte e ao 
mesmo tempo delicada em suas pinturas 
abstratas. Mas seu maior êxito vem de suas 
pinturas de grandes formatos, criadas ao vivo 
na frente de uma plateia, com seu próprio 
corpo. Nelas, ferramentas e criador se unem 
e as paletas monocromáticas gritam alto 
tudo dentro dele contido. 



tudo em sua obra revela um  
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quebra-cabeça que é sua história.
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imediata com os espectadores. É como se, de 
repente, pessoas completamente estranhas 
pudessem entender não somente seus mé-
todos, mas também sentir o que o artista 
sente durante sua criação. A performance 
é uma modalidade artística híbrida, isto é, 
que pode mesclar diversas linguagens como 
teatro, música e artes visuais. No universo 
das artes, esse tipo de fazer artístico surgiu 
a partir da segunda metade do século 20, em 
decorrência de desdobramentos da pop art 
e da arte conceitual nos anos 1960 e 1970. 
Contudo, pode-se dizer que a performance 
tem relações com movimentos modernistas 
mais antigos, como o dadaísmo e a Escola de 
Bauhaus. Marina Abramovic, um dos maiores 
nomes do gênero e uma das principais refe-
rências para o artista, define a performance 
art como “uma construção física e mental 
que o artista executa num determinado 
tempo e espaço, na frente de uma audiência. 
É um diálogo de energia, em que plateia e 
artista constroem juntos a obra”. Apesar da 
definição relativamente simples, essa é uma 
das linguagens mais desafiadoras da contem-
poraneidade, pois sua apreensão depende 

de uma conexão subjetiva entre público e 
artista. Além disso, a arte performática tem 
o poder de questionar e ressignificar certos 
conceitos cotidianos, tais como o corpo, a 
mente e o tempo. Para o público, nem sempre 
é fácil ter seu lugar comum desafiado. Em 
uma performance, o corpo do artista não 
serve mais às necessidades básicas ou coti-
dianas do ser humano, ele é utilizado como 
instrumento para gerar novos sentidos. No 
trabalho de Duong, o performer se utiliza da 
nudez para ressignificar sua imagem – ele 
não mais seria o homem diante da plateia, 
mas um veículo para sua criação. Durante 
a performance, o corpo deixa de ser dele e 
passa a ser uma obra de arte em si. Em um 
museu, não se pode tocar em pinturas ou 
esculturas, a performance é uma das únicas 
possibilidades artísticas em que a interação 

com o público não só é permitida como passa 
a ser parte da própria obra. Mas não é só 
de corpo que se faz uma performance. O 
desafio é, sobretudo, mental. O performer 
não precisa ser um atleta. A realização de 
determinada obra está muita mais ligada a 
um preparo emocional e mental. A arte e a 
performance vêm de um lugar que a gente 
não sabe. Estão muito mais ligadas ao afeto, 
ao coração, ao instinto, ao amor, a raiva e a 
emoção do momento. O que faz KV Duong 
se diferenciar de outros artistas do gênero 
é que o resultado final é tão bonito quanto 
seu processo e como sua mente. Posso dizer 
isso com autoridade, pois tive o privilégio 
de trabalhar e de expor com o artista no ano 
passado em Londres. 

Assistia performance “Turbulence” de KV 
Duong: https://youtu.be/SPcqgS_yzFQ

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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com pequenas mudanças de hábitos é possível ter mais qualidade 
de vida, mesmo com uma rotina cheia de afazeres. Quem atesta é Marcio 
Atalla. Esse mineiro de Belo Horizonte virou celebridade com o quadro  
“Medida Certa”, exibido pelo Fantástico, e conquistou a simpatia e a 
saúde de famosos e anônimos. Já foi jogador profissional de futebol pelo 
Guarani, Ituano e Blacksburg United (EUA), além de preparador físico de 
atletas de alto rendimento. Em 2018, esteve em vários países, filmando 
o documentário Vida em Movimento, sobre sedentarismo e sistemas de 
saúde, procurando levar a discussão para a esfera internacional. Em breve, 
estará mergulhado em um novo documentário, este sobre sono. Entre 
um projeto e outro, ele recebeu nossa equipe para um bate-papo sobre 
saúde. Em entrevista exclusiva, o educador físico dá dicas de ouro para 
quem quer deixar o sedentarismo para trás e nunca mais largar a vida 
fisicamente ativa. “Chegou a hora de se comprometer consigo mesmo e 
assumir a responsabilidade de mudar seu estilo de vida”, convida. Cita 
a importância dos 10 mil passos diários, dá dicas de como reconhecer a 
melhor atividade para o seu corpo e comenta sobre os hábitos saudáveis 
que devemos ter para uma melhor qualidade de vida. E, claro, fala da 
Granja Viana, bairro em que vive desde 1990, e de como nossa região 
inspira bem-estar e é convidativa para a prática esportiva. Depois 
desta entrevista, esperamos que você desligue o celular e saia para se 
movimentar, porque é disso que o nosso corpo precisa.

  Mova  
  seu Corpo



  Mova  
  seu Corpo
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acabamos de iniciar um novo ano e, 
entre as várias resoluções, adotar uma 
rotina saudável está entre as mais co-
muns. o que você indica? Por onde 
começar?
Pelo mais simples possível. As pessoas 
têm que entender que o mais importante 
é a mudança de hábito e não pensar num 
resultado crível ou alguma atividade que 
queime muita caloria ou uma dieta muito 
restritiva. Para criar um hábito, você precisa 
de repetição: três meses de, pelo menos, 
75 vezes aquela tarefa. Então, na hora de 
decidir o que fazer para adotar um estilo de 
vida mais saudável, escolha algo que você 
consiga fazer todos os dias. À medida que 
vai repetindo essa tarefa, seu corpo vai se 
condicionando e você vai dando passos 
maiores. E este é o grande desafio, seja 
na alimentação ou em atividade física, é 
mudar e incorporar um novo hábito. Por 
isso, minha dica é pegar coisas simples 
que sejam possíveis de serem repetidas na 
maior parte do dia.

qualquer atividade vale?
Sim, qualquer uma. Conforme for repetindo 
esta atividade, você vai se condicionando, 
fazendo mais e evoluindo. O importante é 
realmente criar um hábito.

escolher fazer um pouco de exercício 
todos os dias ou fazer de forma mais 
intensa três vezes por semana dá no 

mesmo? Como o organismo reage a 
isso?
Para a saúde, sem dúvida alguma, é melhor 
que você faça um pouco todo dia moderada-
mente. Atividade física regular e moderada 
é o recomendado para o nosso corpo colher 
benefícios para saúde. Agora, se você só tem 
dois ou três dias para fazer, é melhor do que 
nada. Mas procure nos dias que não fará, 
manter uma rotina mais ativa, ficar menos 
tempo sentado e trocar o elevador e escada 
rolante por escadas normais, por exemplo. 
Adote dias mais ativos, porque o nosso corpo 
reconhece o movimento. Claro que exercí-
cio físico programado, como musculação e 
corrida, trazem um gasto calórico maior, 
mas ele vai trazer os mesmos benefícios em 
termos de movimento se você se mantiver 
ativo o dia inteiro, como um carteiro, por 
exemplo, que anda de 8 a 10 km por dia.

você sempre fala muito em movimento 
e não exercício. Por quê?
Nosso corpo precisa de movimento, senão 
a espécie não teria evoluído. Quem não se 
adaptou ao movimento não sobreviveu. 
Só foram procriando aqueles seres que 
conseguiam se movimentar e muito. Ge-
neticamente, nosso corpo é totalmente 
programado para funcionar com movimento. 
Por exemplo, controle da glicemia para 
evitar que a diabetes, controle da pressão 
arterial para evitar a hipertensão, nosso 
sistema imunológico, todo o nosso corpo 

funciona com muito mais facilidade se você 
der movimento. Nossos genes precisam 
disso para funcionar bem. Nosso corpo 
precisa do movimento para ser saudável.

Se o corpo é feito para se movimentar 
e pede movimento, por que as pessoas 
nem sempre se sentem a fim de se 
exercitar?
Esse é o grande paradoxo. Ao mesmo tempo 
que o corpo pede movimento, ele é a máquina 
mais eficiente em poupar energia. A espécie 
também só sobreviveu porque o cérebro é 
programado a sempre optar pelo menor 
esforço possível. Na década de 1980, o simples 
fato de a gente viver em um meio ambiente 
sem controle remoto, escada rolante ou 
elevador, a gente era fisicamente ativo, sem 
ter que decidir ir ou não para a academia. 
Com a tecnologia e todos os avanços, temos 
um meio ambiente confortável que nos leva 
para o sedentarismo, em que o nosso cérebro 
sempre vai optar por poupar energia. Vou 
dar um exemplo: quando você vai ao shopping 
e estaciona seu carro, ao descer, a primeira 
decisão que você vai tomar, inconsciente-
mente, é ir para a entrada mais próxima. Ou 
se sentir frustrado, quando ver que a escola 
rolante não está funcionando. Por isso é tão 
difícil combater o sedentarismo, porque 
apesar de o corpo precisar do movimento 
para ser saudável, o cérebro sempre tenta 
economizar. Então, essa nova geração vai ter 
que colocar o movimento de uma maneira 
consciente, programar e criar esse hábito 
tão importante.

falando em sedentarismo, nosso país 
é o quinto mais sedentário do mundo 
e lidera o ranking na américa do Sul. 
Como mudar esse cenário?
Só com política pública. Esta é uma questão 
de saúde pública. Fiz uma intervenção em 
Jaguariúna há três anos, onde conseguimos 
mudar o estilo de vida de 40% da população, 
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mas foi realizado com o apoio da prefeitura 
e a população inteira. Fiz um documentário 
ano passado, Vida em Movimento, em que 
viajo para vários países, mostrando como 
conseguiram vencer este desafio em cima 
de política de saúde pública. E a gente, aqui 
no Brasil, quando vai mudar esta situação? 
Normalmente, só mudamos quando está 
tão ruim e drástico que não tem mais jeito. 
Imagino que, de cinco a dez anos, a situação 
vai ser tão insustentável que, naturalmente, 
o governo vai colocar como prioridade uma 
política de saúde. Hoje não há como bancar 
os custos com saúde, imagine daqui a dez 
anos uma população mais envelhecida, 
doente, com diabetes etc.

você citou a experiência em jaguariúna, 
que fez parte de um quadro do fantás-
tico, o medida Certa. Como foi esta 
experiência? 
Posso dizer que o Medida surgiu em 2000 
desse trabalho de conscientização que eu já 
fazia. Em 2005, apresentei um projeto e criei 
o Bem-Estar no GNT, onde fiquei por cinco 
anos. Em 2010, participei de um evento da 
Organização Mundial da Saúde e percebi a 
necessidade de falar para mais pessoas de 
uma maneira diferente, aí criei o “Medida 
Certa“. Na verdade, antes ele se chamou 
“Época Saúde“, porque era dentro da revista. 

Resolvi levar a proposta para o Fantástico e 
meu argumento para convencer a direção do 
programa é que o país estava cada vez mais 
sedentário e obeso e somente uma emissora 
como a Globo poderia levar esse tipo de 
informação com qualidade. Deu certo e foi 
uma experiência muito legal. Tinha 30, 40 
mil pessoas todo sábado caminhando com 
a gente. Muitas pessoas saíram do seden-
tarismo por causa do programa, ou pelo 
menos tomaram consciência da relevância 
do assunto. O “Medida Certa“ foi um marco 
importante, mas como toda ação precisa ter 
continuidade, é necessário que seja seguido 
com outras políticas de saúde pública.

Pretende continuar com o projeto no 
futuro? quais são seus planos?
Nunca gosto de ficar refém de um trabalho. 
Então, em 2016, decidi junto com o pessoal 
da produção não fazer mais naquele formato 
e parti para o projeto das cidades. Talvez 
pense em voltar daqui a uns anos com al-
guma abordagem voltada para a população 
acima dos 60 anos, porque o Brasil é um 
país que está envelhecendo muito rápido e 
a população precisa chegar aos 65 anos de 
maneira mais ativa. Meu próximo projeto 
é um documentário sobre o sono. Falamos 
em qualidade de vida e negligenciamos o 
sono, que é superimportante tanto quanto 

atividade física e a alimentação. Devo fazer 
uma viagem para Inglaterra e Estados 
Unidos, entrevistando grandes cientistas 
do sono e o resultado deve passar pelo 
Fantástico, Bem-Estar ou em algum outro 
programa.

Para quem não tem tempo de praticar 
atividade física, como manter o corpo 
em movimento?
Primeiro, diminuir o tempo sentado. Hoje, 
as pessoas têm passado mais de 10, 12 horas 
por dia sentadas e o ideal é que você dimi-
nua duas horas desse tempo. Não é passar 
duas horas em pé, mas a cada hora passar 
5 minutos em pé. Só o fato de quebrar esse 

nosso Corpo preCisa de movimento, 
senão a espéCie não teria evoluído. 

1. Marcio Atalla aos 3 anos de idade
2. Aos 9 anos, formatura do primário
3. Ao lado dos filhos Caio e Gabriel
4. Casa na Granja Viana, com 
os cachorros deyse e Rubi
5. Brincando com a Margarida
6. Com Boni e Yuri
7. Atalla e sua cachorrinha Lana
8. Ele é um apaixonado por 
animais. Na foto, com tigor
9. Marília Gabriela entrevista o 
educador físico Marcio Atalla
10. Com César Menotti, Gaby Amarantos, 
tadeu schmidt, Preta Gil e Fábio 
Porchat na coletiva de imprensa do 
quadro “Medida Certa”, do Fantástico
11. Jogando tênis, um de seus 
esportes preferidos
12. No quadro “Entrando de Fininho”, o 
ex-jogador de tênis e comentarista dos 
canais EsPN Fernando Meligeni tem um 
papo descontraído com o educador físico 
e ainda o desafia a “bater uma bolinha” 
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tempo sentado, você consegue um aumento 
interessante de gasto calórico e diminui as 
chances de diabetes e hipertensão. Segunda 
dica: acumular passos. Quanto mais perto 
de 10 mil passos por dia você der, é muito 
melhor para você.

Como aferir isso?
Hoje, em qualquer celular, você consegue 
baixar um app gratuito. Fiz uma intervenção 
em Itaquera, uma população extremamente 
carente, e uma das meninas que trabalha-
vam numa Unidade Básica de Saúde (UBS), 
com um celular muito simples, baixou um 
aplicativo e descobriu que ela dava 2 mil 
passos por dia. Durante seis meses, ela 
tentou passar dos 10 mil passos e perdeu 
12 kg. Acumular passos é muito eficiente. 
Além de fortalecer perna, você tem um gasto 
calórico bem mais interessante.

ioga e pilates são suficientes para uma 
prática esportiva?
Sim! Pilates é uma das grandes atividades 
físicas. Você consegue consciência corpo-
ral, trabalha a respiração, ganha massa 
muscular e flexibilidade e se alonga. É 
uma ótima atividade, claro que, por não ser 
aeróbia, gasta menos caloria. Mas nem por 
isso deixa de ser uma excelente atividade. 
Se combinar pilates com dois ou três dias 
de caminhada por semana, você tem uma 
ótima programação. Ioga também entra no 

mesmo rol do pilates, é uma atividade que 
trabalha bastante a contração muscular, a 
respiração e a consciência corporal.

Como reconhecer a melhor atividade 
para seu corpo?
A melhor atividade para seu corpo é aquela 
que você consegue fazer com regularidade. 
Esse é o primeiro passo! Sentir prazer na 
atividade física é um ponto fundamental 
para continuidade. Outro fator relevante 
é a sensação de dor. Se fizer atividades fí-
sicas que causem dor, além de não ser bom 
para o corpo em si, provavelmente você 
não vai manter a regularidade, porque é 
desconfortável. Então, um bom parâmetro 
para saber se a atividade física está sendo 
benéfica para você é a capacidade de realizar 
as tarefas do dia a dia. Se a atividade física 
tem te ajudado no dia a dia a se sentir mais 
disposto e realizar as tarefas com mais 
facilidade, pode ter certeza de que esta é a 
indicada para você. 

associar prática de atividade física e 
alimentação saudável faz toda a dife-
rença, não?
Sim, claro!

Como é possível manter uma alimen-
tação equilibrada sem neuras?
Tem, pelo menos, cinco dicas que podem 
te ajudar a ter uma boa alimentação. A 
primeira delas é o tamanho da porção. Não 
precisa banalizar nenhum alimento, mas 
diminuir a porção. Segundo, não abusar 
do excesso de sal, açúcar e gordura. Ah, o 
açúcar é vilão, então? Não, nem de perto, mas 
excesso não faz bem, assim como o excesso 
de sal e o consumo de gordura também fazem 

mal. Terceiro, hidratar-se sempre ao longo 
do dia. E tem mais duas regrinhas que são 
importantes: consuma fibra e destine 70% 
da nossa alimentação para alimentos que 
a gente classifica como de verdade, como 
arroz, feijão, frutas, legumes, carne e salada. 
Seguindo essas dicas, você consegue uma 
boa alteração no padrão alimentar.

agora, vamos falar de você. Como 
mantém o ritmo?
Não é à toa que estou buscando um docu-
mentário sobre o sono, porque hoje vejo 
que durmo menos tempo que o necessário 
e deveria. Faço atividade física pratica-
mente todos os dias. Jogo vôlei uma ou 
duas vezes por semana e os outros dias 
uso como incentivo pra me preparar bem 
para esses jogos. Pelo menos, uma hora de 
atividade por dia. Tenho uma alimentação 
equilibrada, como de tudo, mas em pequenas 
porções. Na parte de controle de estresse, 
a Granja Viana me ajuda absurdamente. É 
onde tenho meus cachorros, minha família, 
meus amigos. Tento sempre reservar um 
tempo do dia para ficar meia hora, uma hora 
fazendo alguma coisa em um ambiente que 
eu realmente desligue.
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a granja viana 
ofereCe qualidade 
de vida, é Cheia de 
ruas perifériCas 

muito tranquilas.
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já que citou a granja viana, conte-nos 
um pouco sobre sua vida aqui.
Moro na Granja Viana desde 1990. Estava no 
primeiro ano de educação física na USP, era 
bem pertinho e rápido – hoje em dia, seria 
mais demorado graças a Raposo. Vim para 
cá por causa dos meus pais e fiquei. Óbvio 
que o bairro passou por uma mudança ina-
creditável, mas ainda tem coisas da Granja 
antiga, continua sendo um lugar diferente 
e que te proporciona uma qualidade de 
vida bacana.

você tocou em um ponto interessante: 
a granja viana inspira qualidade de vida 
e bem-estar. quais locais você indica 
para se movimentar?
Olha, a Granja Viana... [pensa um pouco] Tem 
pontos positivos e negativos. O negativo são 
as calçadas, principalmente, na avenida São 
Camilo, o que não favorece caminhadas. Mas 
quando vamos entrando em ruas menores, 
você encontra ambientes simplesmente ma-
ravilhosos, como a rua Roma, a rua São Paulo, 
ruas lindas em que você pode caminhar. Tem 
o parque Teresa Maia, que para quem está 
começando uma atividade tem um circuito 

pequeno para caminhadas, é arborizado e 
com ambiente muito bonito. Agora, para as 
pessoas que já estão mais preparadas, tem o 
Cemucam, onde é possível pedalar ou fazer 
uma corrida. Enfim, a Granja Viana oferece 
qualidade de vida, é cheia de ruas periféricas 
muito tranquilas.

e por fim, falemos de qualidade de vida.
O sedentarismo é, hoje, o fator de risco 
mais presente na população, seguido pelo 
sono. Mais de 70% das pessoas têm algum 
distúrbio relacionado a isso. Assim, o sono 
é um dos quatro pilares para qualidade 
de vida, ao lado de atividade física, ali-
mentação e enfrentamento do estresse. Já 
falamos de atividade física e alimentação, 
agora sobre o estresse... ele está presente 
diariamente na nossa vida, mas a maneira 
como vou enfrentá-lo pode ser diferente. 
Pessoas mais nervosas têm mais chances 
de desenvolver um câncer ou um problema 

quanto mais perto de 10 mil passos por 
dia voCê der, é muito melhor para voCê.

13. Lançamento do livro A dieta ideal, 
escrito em parceria com derise Coelho
14. Com dira Paes, estrelando 
campanha de Activia
15. Ao lado de Fátima Bernardes, 
em comercial da seara
16. sendo entrevistado por Jô soares
17. No quadro “Medida Certa”, 
com o jogador Ronaldo
18. Projeto de saúde mudou hábitos 
em cidade do interior de são Paulo: 
iniciativa de Atalla alterou a vida de 
39,4% da população de Jaguariúna
19. Gravando para o Fantástico, ao lado 
de Renata Ceribelli e Zeca Camargo
20. Fábio Porchat posa com Marcio 
Atalla na pré-estreia do filme Meu 
Passado me Condena, em 2013
21. Com o jogador de futebol 
francês Zidane
22. Atalla exercita-se diariamente

cardiovascular. Então, procure por meia 
hora, ainda mais aqui na Granja Viana, des-
ligar o celular e sair para uma caminhada. 
Procure uma atividade que você goste e, 
simplesmente, fique com os cachorros e 
com a família, isso com certeza vai fazer 
toda a diferença na sua saúde. São dicas 
simples e muito eficazes para te ajudar. 
Chegou a hora de se comprometer consigo 
mesmo e assumir a responsabilidade de 
mudar seu estilo de vida.
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MUSCULAÇÃO, ZUMBA, SPINNING, 
NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA, PILATES, 

BALLET INFANTIL

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

Granja Carolina
Avenida Professor Joaquim Barreto, 680
Granja Carolina – Cotia/SP - (Atalaia)
(11) 4703-4262 - (11) 4616-8822
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Pioneira no ensino de inglês para crianças e adolescentes, a escola oferece uma 
metodologia própria, desenvolvida exclusivamente para atender as necessidades 
dos alunos, que é divertida, moderna e extremamente eficaz. Trabalhando com 
crianças a partir dos três anos de idade, durante as 4 horas de aulas semanais, os 
alunos tem um contato intenso com a língua inglesa, desenvolvendo ao máximo 
as quatro habilidades do idioma: compreensão, conversação, leitura e escrita. Os 
inúmeros eventos que são oferecidos pela escola ao longo do ano permitem uma 
exposição ainda maior, fazendo com que os alunos vivenciem o uso do inglês em 
situações reais e fora da sala de aula. O investimento que você faz no inglês do seu 
filho hoje, é o que vai expandir as oportunidades profissionais que ele vai ter ama-
nhã. Venha conhecer a Red Balloon, e ofereça o melhor para o seu filho.

A Red Balloon está localizada na Av. São Camilo, 620.
Tel. 4612-8040 – Matrículas Abertas. Garanta já a sua vaga. 
Início das aulas: 05 de Fevereiro de 2020.

Estudos científicos comprovam que o 
momento perfeito para o aprendizado 

de uma segunda língua se dá entre o 
nascimento e os 6 anos de idade. Quanto 

mais cedo a criança tiver contato com 
diferentes idiomas, mais fácil fica a 

verbalização das palavras sem sotaque e 
a fluência na conversação. Nesta fase, o 

cérebro funciona como uma esponja, 
assimilando as novas informações com 
muito mais facilidade do que ocorre na 
adolescência ou na fase adulta. Após os 

6 anos, não é impossível aprender outro 
idioma, mas são necessários muito mais 
esforço e dedicação por parte do aluno.

Inglês a partIr dos 3 anos e adolescentes
red Balloon | 4612-8040

inglês personalizado 

para crianças, jovens, 

adultos, profissionais 

liberais e executivos(as)

para desenvolvimento 

profissional, acadêmico 

e cultural.

(11) 4612-3540

(11) 98494-4666

(11) 2898-9769



Você e seu cão,  
em movimento

pets 40

Na teoria, resolução de todo começo do ano: uma vida 
mais saudável, com a inclusão de uma atividade física 
na rotina. E na prática? Perda de estímulo com o passar 
do tempo. Afinal, quem não desistiu pelo meio do 
caminho da busca de uma vida mais ativa? Por isso, ter 
um parceiro para se manter motivado pode ser aquele 

detalhe que faz toda a diferença e que te faz persistir. 
E por que não seu cão ser esse parceiro? Afinal, assim 
como a atividade física faz bem à saúde e bem-estar das 
pessoas, ela também promove muitos benefícios aos 
animais.  Aqui vão algumas dicas para incluir seu cão 
em uma rotina de vida mais saudável junto com você. 

Horário 
apropriado    

Escolha um local e horário 
apropriado para a prática 
de exercícios. Geralmente, 

o início da manhã e o final da 
tarde são os mais recomendados. 

Enquanto você usa tênis e 
está protegido do calor do 

asfalto, seu cão pode 
queimar as patinhas. 

Check-up   

Para começar, é importante ter certeza de que 
seu cão está saudável e que está apto a iniciar 
essa jornada em segurança e sem prejuízos para a 
saúde dele. Portanto, um check-up no médico-
veterinário é o primeiro passo antes de levá-lo às 
atividades físicas com você.

De olho  
na balança      
Caso ele esteja acima do peso, é 
importante moderação. Iniciar as 
primeiras semanas com uma 
caminhada, para que ele possa se 
acostumar, é o recomendado. Adaptar 
a alimentação e incluir exercícios na 
rotina do pet ajudam no controle de 
peso e deixam seu cão mais saudável 
e disposto. Cães obesos têm menor 
expectativa de vida e maior 
predisposição a problemas 
articulares. Fique de olho!

Hidratação é essencial
Em todas as estações do ano, mas principalmente no verão, é importante ingerir bastante água 
e essa recomendação não é diferente para os cães. Faça pequenas pausas para que ele possa 
se hidratar no trajeto. Uma dica também é apostar na alimentação combinada, ou seja, incluir 
alimentos úmidos na rotina de alimentação do seu pet, o que colabora para a hidratação.        



AdAPTAção
Esse momento com seu pet é 
para ser repleto de diversão. 
Vale saber que nem todos os 
cães gostam de correr, por 
exemplo, então, observe se essa 
atividade também está sendo 
prazerosa para ele. É preciso 
respeitar os limites de cada um.       
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serviço 
Corre Cotia Family & Pets 

Data: 29 de março, a partir das 8h 

Local: Parque Teresa Maia 

Informações e inscrições: https://bit.ly/38Sjlee

Alimentação adequada
É importante conversar com  
o médico-veterinário de confiança para que ele 
recomende a nutrição mais adequada para o 
gasto energético do seu cão. Assim como você 
busca um nutricionista para equilibrar sua dieta,  
o médico-veterinário precisa saber quantas vezes 
na semana seu cão irá se exercitar com você,  
por quanto tempo, em qual intensidade  
e adequar a rotina de alimentação  
às necessidades físicas dele. 

Benefícios
Atividades físicas para cães são essenciais para a saúde deles. É um 
estímulo não apenas para o corpo, mas também para a mente, ajudando 
a suprir seus instintos. Além disso, ainda evitam o estresse que pode vir 
a ser desenvolvido por ficar preso ou sozinho por longos períodos.

CoRRIdA CoM PeTS
A corrida veio como uma das modalidades esportivas mais adoradas pelo públi-
co, e ganhou diversos eventos voltados para esse esporte. Em março, a Granja 
Viana vai receber o Corre Cotia Family & Pets. Organizado pela Womem With 
Wings, com o apoio da Prefeitura de Cotia e Decathlon Raposo Tavares, será 
um evento, como o próprio nome diz, para famílias e seus pets. Trata-se de uma 
corrida recreativa, em que todos os participantes receberão medalha de parti-
cipação, inclusive os pets. A corrida tem um percurso de 3 km e a caminhada 
de 2 km. Tanto a largada como a chegada serão no Parque Teresa Maia e, após 
a corrida, haverá eventos direcionados ao público no local, como minifeira com 
comercialização de produtos diversos para os pets e atletas.



PETGuia

Um moderno e atualizado centro de imaginologia e análises 
clínicas para o seu pet. Radiologia digital, ultrassonografia, 

exames cardiológicos e laboratoriais prestados por médicos 
veterinários especializados.

AvenidA João PAulo AblAs, 465 - Tel.: 4702-3854 / 4702-4526 / 9 8311-6075
www.sPeciAliTe.com.br

Petkabana Estética animal

95058-4428 
@pet.kabana

Novo conceito de BANHO & TOSA,  
levando toda comodidade, tranquilidade 
e conforto que você e seu pet merecem. 
Chega de preocupações e esperas,  

NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ.

AgeNde Seu HOráriO e 
prOpOrciONe O melHOr 
pArA Seu filHO de 4 pATAS:

Tels.: (11) 4702-8479 / 9 6381-6611 - Estrada Fernando Nobre, 849 - km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares

 @FERNaNdoNobREvETERiNaRia           ClíNiCa vETERiNáRia FERNaNdo NobRE

ClíniCa Veterinária
Banho & tosa 

FernAndo nobre

 • Atendimento clínico cirurgiAs • exAmes lAborAtoriAis  
• VAcinAção • internAção • AssistênciA VeterináriA 24h

dR. EduaRdo J. MENCk
EmErgência: (11) 9 9985-5562

tudo o que seu melhor amIgo precIsa
Animais de estimação são motivo de alegria para a família. No entanto, para que esse convívio seja 
saudável deve haver certos cuidados, como a visita regular a um médico veterinário. Neste guia, reunimos 
profissionais da região que oferecem serviços completos para o seu animalzinho.



R. Joaquim Guimarães, 50 (Rap. Tavares, km 19,5) 
Tel.: 3782-0229 /   9-9655-5618

 Clínica Raposo km 19,5 / @vet_raposo
sharonvet18@gmail.com / www.clinicaraposo.com.br 

Seu cão sob ótimos 
cuidados clínicos: 
cirurgia, vacinação, 
ortopedia, internação, 
cardiologia, laboratório, 
RX, ultrasom e muito 
mais. Além de hotel, 
banho e tosa, serviço  
de taxicão.

Consultas
Cirurgias
internação
exames 
laboratoriais

raio x
banho e tosa
hospedagem
FarmáCia
taxi dog

Rua São Francisco, 44 – Vila Sto Antônio - Tel.: 4612-2651  
www.clinvetsalvadorfelis.com.br

clínica veterinária 
Salvador feliS

atendimento médico 
veterinário de qualidade
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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

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 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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 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

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 adolescentes, adultos e idosos

 (11) 9 9760-9994 -  silviareginatorr@uol.com.br

     Silvia Torrentes 

Silvia Regina 9x2 240.indd   1 2/4/20   10:18 AM

terapias complementares

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

Elen Jane Santoro CRP 06/43947

Atendimento a adolescentes, adultos, melhor idade, presencial e online
PSICÓLOGA - ARTETERAPEUTA - SEXÓLOGA

Um a Um PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

 (11) 9 6418-7447 -  Av. São Camilo, 1564 (ao lado do Colégio Anglo) - umaumpsicologia@gmail.com

 

17 anos de atividades 

Medicina Integrativa • Acupuntura • Hidroterapia • Ginástica Holística • Microfisioterapia
Nutrição •  Relax Aquático • Psicoterapia • Coaching • Rebirthing • Terapia do Ser

Hipnose • Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

                9 9174-8290 - www.espacointegracao.com.br 
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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

farmácia / produtos naturais

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
  • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       9 9104-1349 
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
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escolas

gastronomia

Aceitamos todos os cartões

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

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

(11) 11-5555-3527 Ramal 1300   -  (11) 973167979
The Square Open Mall - Rod. Raposo Tavares, Km 22 - Bloco: E - Sala: 605 - Granja Viana 

Direito Médico ◆ Direito Civil ◆ Direito Consumidor 
Direito à Saúde ◆ Direito Empresarial ◆ Direito de família 

Direito Trabalhista ◆ Direito Tributário

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
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9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

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

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

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

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

TERCEIRIZAÇÃO 
    DE SERVIÇOS  
        PROFISSIONAIS:

FOLHETO

FOLDER

CARTAZ 

BANNER

 FLYER

E-MAIL 
MARKETING

POWERPOINT

ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO

REVISTA 

GUIA

CATÁLOGO

CONVITE DE 

ANIVERSÁRIO 

E CASAMENTO
CARTÃO DE 

VISITA

TRATAMENTO 
DE IMAGEM

REVISÃO 
DE TEXTO

MARCO PONZIO 

DESIGNER GRÁFICO

9 99180860 (VIVO)

CRIAÇÃO 
DE LOGOTIPO

CARDÁPIO

 RÓTULO

Arte 1x4.indd   1 4/27/18   6:16 PM
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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

matemática • física • química
professor christian

 97548-3040 • ckexatas@gmail.com
Untitled-2   1 3/7/18   11:32 AM

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

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

Passo rouPas
aos finais  
de semana

niva   
3783-6361

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

MatematiCÃO
Aulas particulares de matemática

com apoio de um cão.
Fabiana & cacau - 98261-5500

AulAs de inglês 
personAlizAdAs 

Para viagem - Geral - Negócios - Conversação  
Necessidades específicas - TOEFL, GRE, 

Cambridge exams
 

Celina Silveira vergara - (11) 9 9600-2960  
celina.vergara@gmail.com



Trilha do trem em Caucaia.
ana guirau

Pôr do sol... primeiro do verão!
Margarida Maria Martins pedroso

Um clássico: amizade e natureza!
Josiane gatti

Aí você procura a assinatura e acha Deus.
rosana cristina Miranda costa

Crepúsculo, presente de Deus.
José carLos nunes

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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O MUNDO
FAZ 
PARTE 
DA 
CULTURA.

MATRICULE-SE JÁ.

CULTURA INGLESA GRANJA VIANA –  R. JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA, 189

www.culturainglesa.com.br

ESTUDAR 
SEM CONTRATO 
DE FIDELIDADE 
FAZ PARTE 
DA CULTURA 
INGLESA.


