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Simone 
Zucato 

Atriz imprime  
a força e a 

gentileza  
de ser mulher

  Por Aqui

PA do Parque São 
George: alternativa 
para emergências 
médicas

  Comportamento
Granjeiros vivendo 
tempos de Brexit

  Casa e 
Construção
Dicas e profissionais 
para otimizar e 
baratear sua obra



OPENMALLTHESQUARE.COM.BR
openmallthesquare

Contabilidade digital aliada a 
tecnologia, consultoria Fiscal, Contábil 

e Trabalhista; Lucro Real, Lucro 
Presumido e Simples Nacional

55 11 3788-0301 | 55 11 3788-0884

 4702-6262  -   98233-9959

Os melhores aparelhos auditivos de tecnologia 
avançada e fonoaudiólogas especializadas.

Agora  temos otorrinolaringologista.

973479285   espacoanapaulasousa

Estética Facial 
e Corporal.

Um novo conceito 
de estética, saúde 

e bem estar.

Todos os procedimentos 
realizados por fisioterapeuta.

4612-3540 - 98494-4666 - 2898-9769

inglês personalizado para crianças, 
jovens, adultos, profissionais 

liberais e executivos(as).

2898.6088 4612 1721   sorrisodagranja.com.br
www.novaeracont.com.br

Estrutura completa,  
sistema de vacinação indolor, 

materiais de primeira
linha e vacinas de laboratórios

americanos e franceses

tratamento integrado em dentística 
(estética), cirurgia, endodontia, implante, 
ortodontia e todos os tipos de próteses.



OPENMALLTHESQUARE.COM.BR
openmallthesquare

(11) 2898-9590

3071-1048   94591-4602  

Direito imobiliário
Direito Contratual
Direito empresarial 

Direito tributário

Fotona 4D, a mais alta 
tecnologia De laser 
no munDo agora na

(11) 2898-9729 - (11) 94061-5231

011 2898-2425  -  011 99206-6996

• Bolos simples
• Bolos Recheados 

paRa festas
• fatias, caldas 

e muito mais

EntrEgas pElo

estética e Dermatologia

Calcada

www.churrasnacalcada.com.br

BrinquEdão para crianças

Músicas às sExtas, 
sáBados E doMingos

4702-3468







Todas  
conectadas!
Mulher, Mujer, Woman, Femme, Donna, Frau, Vrou, todas conectadas!   
Estudos realizados avaliam a correlação da igualdade de gênero entre ho-
mens e mulheres e o avanço econômico, social e político. Essa constatação 
tão óbvia mostra o valor da luta das mulheres que por muitos anos foram 
ignoradas pela história, vivendo às sombras de uma opressão masculina. 
Muitos são os exemplos inspiradores de mulheres que abriram os cami-
nhos para que suas filhas, netas e bisnetas pudessem usufruir dos mesmos 
direitos e liberdades que os homens. Há pouco tempo, li o livro Indiana, a 
primeira novela escrita pela francesa Amantine Aurore Dupin, em 1832, 
mas que era conhecida com o pseudônimo masculino de George Sand. 
Uma escritora com espírito libertário, que apesar de todas as imposições 
da sociedade, viveu sua vida com grande ousadia, tornando-se uma voz 
influente em seu tempo. Atualmente é reconhecida como uma das maiores 
escritoras da língua francesa e como um dos exemplos mais importantes 
do feminismo. Pois, apenas para traçar um paralelo, 47 anos depois que 
Dupin lançava seu livro, as mulheres brasileiras conseguiam o ínfimo 
direito de frequentar instituições de ensino superior, mesmo sob críticas 
da sociedade. Imaginem! Em 1910, foi proclamado oficialmente o Dia In-
ternacional da Mulher, e hoje, um século depois, o tema do feminismo é 
levantado livremente, com muitas frentes e opiniões. Porém, não devemos 
nunca deixar de enfatizar, diante das conquistas femininas, os maiores 
potenciais de uma mulher, seja no topo de uma liderança política ou na 
governança de uma família, que são o lado gentil e apaziguador, o perfil 
carismático e protetor, ou ainda sua força e perseverança.
E para a capa deste mês, escolhemos uma mulher: Simone Zucato. Frequen-
tadora assídua da Granja Viana, a atriz e médica conta como é desempe-
nhar mil papéis ao mesmo tempo e, principalmente, fala dos desafios em 
ser mulher, compartilhando os aprendizados que a vida e um câncer de 
mama lhe trouxeram. 
Como em todas as edições, permeamos nossas páginas de conteúdo regional. 
Nossa equipe conversou com granjeiros que moram na Inglaterra. Alguns 
formaram família, outros continuam solteiros, mas todos vivem hoje 
momentos de Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, e 
nos contam como enfrentam essa nova situação e o que a decisão de uma 
pequena maioria do povo britânico muda em seu dia a dia.
Boa leitura e até a próxima!

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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reviSão

Paulo Pompeo

circulação

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

contato

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

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

19 anos
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CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

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

Gostaria de contar com vosso apoio, no sentido de receber atenção 
do poder público de Cotia, com foco na situação da rua onde precisamos 
transitar. É a estrada Vale do Sol, trecho que une os municípios de Cotia e 
Itapevi. Carros atolam... sem serem avisados, seguem em frente e ninguém 
os socorre, pois é ladeada de mata e descampada. Sou moradora e eleitora 
de Cotia e espero asfalto neste local há 16 anos. 
Maria osorio

circuito Solicitação enviada à Prefeitura de Cotia.

 #suavoznacircuiTo 

FAltA AsFAlto
atoleiro na escola
Vocês ajudam a divulgar 
alguma situação ruim de 
infraestrutura no município? 
Quero solicitar asfalto em 
frente à Escola Municipal 
Chácara Cantagalo, localizada 
na rua Timburi, em Cotia.
eLisangeLa espirito Santo

circuito Solicitação enviada 
à Prefeitura de Cotia.

CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

Buraqueira
Nós, moradores da Vila Diva, 
sofremos com a terrível situação 
das ruas do bairro. Com as fortes 
chuvas das últimas semanas, 
piorou bastante. Para amenizar 
o problema, já que o asfalto não 
chega, jogamos pedras. A 
prefeitura, eventualmente, entra 
aqui para passar a máquina 
quando está totalmente 
intransitável.
Moradores da vila diva

circuito Solicitação enviada 
à Prefeitura de Carapicuíba.

conseguimos!
Sempre enviei fotos dos carros estacionados 
nas calçadas e a Prefeitura de Cotia tomou 
providências, colocando essas barras de 
ferro! Agora, a calçada da Policlínica do 
Portão poderá ser usada por pedestres. 
Agradeço a Circuito! Demorou, mas foi 
resolvido.
t.a., Moradora da região
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calçada perigosa...

 #suavoznacircuiTo 

Seringueira chora

Caminhões, ao manobrar, passam por cima das tampas 
dos bueiros, no início da rua Tomas Sepe, tornando a 
travessia perigosa para pedestres. O ideal é instalar 
obstáculos para impedir que os veículos subam na 
calçada. Além disso, os bueiros estão entupidos.
Morador do Jardim da glória

circuito Carta enviada à Prefeitura de Cotia.

A Prefeitura de Cotia cortou esta seringueira sadia, na frente da Padaria Michelli, 
na altura do km 25 da rodovia Raposo Tavares, com a justificativa de que estaria 
atrapalhando a visão da câmera instalada no totem da GCM. Pergunta: não teria sido 
melhor planejar o local da instalação do totem? 
reinaLdo santiago

circuito Carta enviada à Prefeitura de Cotia.

Relato apaixonado

LoGo que me mudei para cá, senti um 
impacto muito grande. Criada e crescida 
no ABC Paulista, acostumada com as fa-
cilidades da cidade grande, tendo “tudo” 
ao alcance das mãos, principalmente a 
logística para se locomover, “deixei” as 
amizades para trás e de repente me vi 
numa cidadezinha pequena, no meio do 
mato (...) A adaptação veio após quase 
dois anos. Meu filho estudava numa 
escola incrível, pegávamos estradas 
de terra arborizadas, com muita lama 
e aquele frio, entrávamos no carro e 
seguíamos cantando como os pássaros 
que nos acompanhava. (...) Ele sempre 
voltava da escola com as roupas sujas 
de barro, mas todo feliz. Nos fins de 
semana, nos reuníamos com familiares 
que também haviam se mudado pra cá. 
Murilo escalava árvores, pescava, toma-
va banho no lago, pura diversão, pura 
vida (...) Numa tarde de sábado, estava 
muito calor e, de repente, o céu avisa 
que lá vem chuva. Foi então que minha 
irmã Fátima teve a ideia de plantarmos 
árvores pelo condomínio durante a 
chuva... ah, quanta diversão e entrega, 
foi neste exato momento que reconheci 
a bênção que eu havia recebido. Hoje 
nossas árvores cresceram e enfeitam 
o condomínio. Murilo valoriza cada 
detalhe da natureza, é um garoto calmo, 
de vida simples, com bons amigos, estuda 
numa boa escola estadual e eu trabalho 
na cidade, fiz amizades com pessoas 
incríveis e aqui descobri o poder do 
ioga e meditação. Adoro caminhar pelas 
nossas estradas, hoje a maioria asfaltada, 
mas o verde permanece. Fico sempre 
encantada quando no anoitecer passo 
pelo centrinho, a igreja sempre aberta, 
a praça com jovens, crianças e casais se 
divertindo, alguns se exercitando e sinto 
no coração aquele amor, aquela paz. (...) 
Embora tenha crescido e a população 
aumentado, ainda transitamos pela 
cidade e encontramos pessoas que nos 
conhecem pelo nome ou pelo menos 
sabe a qual família pertencemos, é muito 
lindo. Sou apaixonada por Caucaia do 
Alto, pelas pessoas, grata a Deus e as 
pessoas que fazem parte dessa história. 
nivia Xavier

...e alagada
Foi feito zeladoria na es-
trada do Embu, mas se 
esqueceram dos pontos 
de ônibus e de consertar 
os buracos e desnível da 
rua. Olha só a situação do 
bueiro, em frente ao con-
domínio Haras Guancan.
fabio donizete 
de oliveira

circuito Carta enviada 
à Prefeitura de Cotia.



educação

escola: acolher é se importar!
as primeiras semanas de auLa são de 
extrema importância para que os vínculos 
entre escola e família, professores e alunos, 
sejam estabelecidos. É quando os primeiros 
traços do grupo começam a ser delineados. 
Esse início poderá determinar como as 
relações se darão durante todo o ano letivo, 
por isso, três pontos são fundamentais para 
que uma boa relação se estabeleça.
É importante que a escola esteja estruturada 
com a quantidade de educadores necessários 
para atender às especificidades de cada faixa 
etária; que possua uma rotina flexível para 
que as necessidades individuais e coletivas 
possam ser atendidas; que a elaboração 
de atividades que promovam a interação 
do grupo, a exploração dos espaços e dos 
brinquedos também seja valorizada – em 
especial – em ambientes externos.
Aos professores, há sempre a necessidade 
de uma escuta empática para acolher os 
dizeres de seus alunos. Um olhar atento 
do educador para aquilo que está implícito 
nas brincadeiras, nos gestos e nos olhares 
das crianças pode contribuir para que o 

mantido pela Fundação de rotarianos de 
são Paulo, o colégio rio Branco tem uma 
proposta pedagógica que entende a 
educação como uma construção 
constante. o aluno é motivado a assumir 
atitude de compromisso com o seu 
desenvolvimento pessoal, participando de 
seu processo de aprendizagem e 
interagindo, de forma responsável, na 
coletividade. atento às demandas do 
mundo contemporâneo, o colégio rio 
Branco constrói seu projeto pedagógico 
sobre o binômio acolher e educar 
crianças e jovens, que devem ser 
trabalhados em suas dimensões 
intelectual, social, emocional, expressiva, 
cultural e interacional. seu trabalho é 
alicerçado nas diretrizes da unesco: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser.

Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
Cep 06709-015 - Cotia - SP
Tel.: (11) 4613-8496  |  (11) 4613-8580
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é falar sobre si. É contar um pouco sobre 
como você vê o mundo e, assim, permitir 
que os amigos lhe conheçam melhor. 
Outra dinâmica expressiva nos grupos, na 
qual a acolhida também é bastante percep-
tível, são as rodas de “cantoria”, fazendo uso 
de diferentes recursos como flash cards, 
fantoches e instrumentos. 
Já as conversas individuais em diferentes 
momentos do dia, em especial quando a 
criança está brincando e o educador entra 
aos poucos, faz uma provocação interativa, 
oferece um objeto para enriquecer a brinca-
deira, faz um elogio ou oferece um abraço, 
também são muito significativas, pois são 
momentos que fazem com que a criança se 
sinta vista,  importante e, principalmente, 
se sinta acolhida.  

aluno se sinta visto e reconhecido como 
parte importante do todo. 
Às famílias,  é significativo que confiem 
e acompanhem todo esse processo com 
carinho, segurança e tranquilidade de que 
fizeram a melhor escolha para seus filhos. 
E assim, de forma leve e fluida, valorizando 
as singularidades e a importância de cada 
um, o grupo se define e o acolhimento se 
materializa de forma saudável.

brincando a gente se entende
No Colégio Rio Branco, entre as práticas de 
acolhimento do Período Integral Modular 
Bilíngue, está a atividade chamada “língua 
solta”, na qual vários temas são apresenta-
dos para que as crianças possam discorrer 
sobre eles. São temáticas que estimulam a 
criança a criar e sonhar. Dentre elas estão, 
por exemplo: “se a sua família fosse uma 
banda, quem tocaria qual instrumento?”, “se 
você pudesse trocar as cores das coisas do 
mundo, quais cores você trocaria?”, ou ainda, 
“se você pudesse escolher um alimento para 
comer todos os dias, qual seria?”. A ideia 

renata cardinali do nascimento
Pedagoga e professora 

bilíngue da Educação Infantil, 
Unidade Granja Vianna, 

do Colégio Rio Branco
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Bem legal!
marcio atalla

Amei a reportagem, 
contando a vida dos 
amigos queridos 
que tanto visito, pois 
meu marido também 
viaja a trabalho 
para Inglaterra.
camila

Nossa! 
neivaldo antônio 

FranciSco

Muito agradecida 
pela matéria! 
Ficou linda.
ana alcântara

Ficou linda, 
detalhada, ilustrada 
e muito bem escrita 
a matéria. Parabéns 
e obrigado pelo 
carinho com o Dudu.
eduardo FuchS

Parabéns pela 
perfeição com 
que contou minha 
história, até me 
emocionei.
marcelo coSta

Beleza!
mariela griebeler 

SantoS

li  nA CirCuito 
O que bombou no 

mês passado

Escolas que contam com jornada de estudos de até 
nove horas e meia. Programas que oferecem aos 
alunos a possibilidade de cursar o ensino técnico 
aliado ao ensino médio. Centros de línguas que 
ensinam idiomas gratuitamente aos estudantes 
da rede estadual no turno seguinte ao das aulas 
regulares. Essas são algumas das iniciativas da 
Secretaria da Educação focadas em oferecer 

aos jovens paulistas ensino de tempo integral. 
Visitamos a Escola Estadual Fernando Nobre, que 
fica na altura do km 21 da Raposo Tavares, para 
entender como são as aulas e como o programa 
pode fazer a diferença não apenas na rotina 
dos estudantes durante o período letivo, como 
também enriquecer o potencial dos alunos para 
conquistar seus objetivos no futuro.

canal circuito  
revistacircuito.
com/o-ensino-integral
-e-as-novas-relacoes
-entre-alunos-e-profes-
sores-aqui-na-regiao/

canal circuito  
revistacircuito.com/educacao-
financeira-agora-nas-salas-
de-aula-aprendendo-sobre-o
-equilibrio-entre-ter-e-ser/

canal circuito  
revistacircuito.com/horoscopo-2020/

Equilíbrio  
entre ter e ser
O Ministério da Educação 
(MEC) decidiu introduzir a 
Educação Financeira como 
“disciplina transversal” 
– pois existe uma 
necessidade de ser 
amplamente discutida e 
inserida na rotina dos alunos 
– e obrigatória a partir deste 
ano em todas as escolas 
públicas e particulares do 
Brasil. Conversamos com 
algumas escolas para 
entender como a disciplina 
está sendo desenvolvida na 
região. Descubra como a 
nova disciplina que fará 
parte da matriz curricular 
pode mudar a perspectiva 
dos alunos, criando novas 
estratégias para atingir suas 
metas e seus hábitos de 
consumo. 

plugado com o cosmos
Um novo ano astrológico se aproxima e, para que você fique 
plugado com o cosmos e sinta como está o astral no horóscopo 
do seu signo, lançamos uma coluna mensal de astrologia em 
nosso site. “A palavra horóscopo significa mostrador de horas, 
é um mapa ou diagrama dos céus, levantado com a finalidade 
de determinar os potenciais e as características de uma pessoa 
nascida numa época e lugar específicos sobre o planeta Terra”, 
explica a astróloga Tuca Alves. Após aposentar-se como pla-
nejadora urbana na Prefeitura Municipal de São Paulo, ela – que 
também é socióloga – resolveu dedicar-se à astrologia e leitura 
de tarô de Marselha e baralho cigano, assuntos que lida há quase 
40 anos. E agora escreve com exclusividade para Circuito as 
previsões para áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, 
escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Novo texto 
no ar, sempre no primeiro dia de cada mês.

#suavoznacircuiTo 

Ensino intEgrAl públiCo nA rEgião

#saibamais

matéria completa 
no site
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TS Office GV
Sala para reuniões  

Salas privativas 
Estações de trabalho

Venha trabalhar em um espaço 
corporativo com infraestrutura 
completa para sua empresa.
a	Endereço Comercial  

 e Gestão de Correspondência
a	Mesa fixa exclusiva
a	Internet com fibra ótica
a	Wi-Fi em todos os ambientes
a	Café, chá e água
a	Utilização da copa, microondas e geladeira
a	Estacionamento rotativo
a	Recepcionista
a	Ar condicionado

Espaço elegante e 
completo para receber 

seus clientes com 
conforto e segurança.

 
Com a TS Office GV, você 

se preocupará apenas 
com seu negócio.

Tel.: (11) 2898-9574 - (11) 2898-9575 - (11) 2898-9576 - contato@tsofficegv.com.br - www.tsofficegv.com.br

The Square Open Mall - Rodovia Raposo Tavares KM 22  -  Bloco E - Sala 605 - Cotia

TS Office GV.indd   51 10/3/19   1:34 PM



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

reforço  
no efetivo
o Governo de são Paulo autorizou a con-
tratação de 5.605 policiais militares para o 
estado. Os profissionais serão selecionados 
por meio de concursos públicos com previsão 
de serem lançados neste e no próximo ano. 
A medida foi divulgada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) e o próximo passo será a 
abertura de edital para que os interessa-
dos possam se inscrever para a realização 
da prova. A abertura dos concursos deve 
respeitar a suficiência orçamentária e os 
preceitos legais. No total, foram autorizadas 
41 vagas para 2º tenente médico PM, 130 
para aluno oficial, 5.400 para soldados de 
2ª classe, 26 para 2º tenente dentista PM, 
seis para 2º tenente farmacêutico PM e duas 
para 2º tenente veterinário PM. O objetivo é 
programar a reposição do efetivo.

Segurança na micromobilidade urbana
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou, no 
início de fevereiro, um projeto de lei que regulamenta o uso de patinetes e 
bicicletas elétricas para o deslocamento urbano. O texto limita a 6 km/h a 
movimentação dos chamados “veículos individuais autopropelidos” em 
áreas de circulação de pedestres e a no máximo 20 km/h em ciclovias e 
ciclofaixas, exatamente como determina o Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). E cada veículo só poderá levar uma pessoa por viagem. A 
proposta (PL 4.135/19) também define normas para os serviços de 
compartilhamento de bicicletas e outros veículos de mobilidade individual. 
O texto seguiu agora para decisão final da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

canal circuito 
O Projeto de Lei visa regu-
lamentar a utilização destes 
microveículos e tornar sua 
utilização mais segura, 
evitando traumas como os 
relatados pelo médicoDavi 
Casadio, do Hospital São 
Francisco, à nossa reportagem.
revistacircuito.com/pro-
jeto-de-lei-sobre-patine-
tes-e-bikes-eletricos-tem
-aprovacao-no-senado/

Osasco emplaca  
veículos da região
Quem passou nos últimos dias pelo 
Centro de Emplacamento e 
Lacração do Ciretran em Osasco, 
que fica no Jardim das Flores, 
percebeu que o número de veículos 
que precisam ser emplacados 
triplicou. A razão é que os locais de 
emplacamento nos municípios 
vizinhos não têm mais autorização 
para emplacamento, pelo menos por 
enquanto. Agora quem faz esse tipo 
de serviço para o Detran são 
empresas particulares e o Center 
System é a única da região com 
liberação para tal. As demais estão 
se adaptando ao novo sistema e nas 
cidades que ficaram sem esse 
serviço, o restabelecimento deve 
acontecer em breve.



Tecnologia, gestão e humanização  
inovam administração de condomínios

Administrar um condomínio é, sim, uma ati-
vidade complexa. Exige atenção aos mínimos 
detalhes, muita dedicação e conhecimento 
em diversas áreas, como finanças e direito. 
Foi justamente pensando no gerenciamento 
eficiente de condomínios que a Eu Amo 
Condomínio foi criada, em 2017. “Mais do 
que uma administradora de condomínios, 
somos uma parceira de decisões”, explica o 
empresário Evandro Mendonça Tamarindo, 
proprietário da recém-inaugurada unidade 
da Granja Viana.
Presente em mais de dez estados, a marca 
acaba de chegar à região trazendo todo 
know-how e tecnologia para facilitar a 
administração de condomínios. São 22 anos 
de experiência no Mercado Condominial do 
fundador Marcelo Duarte, criador do projeto 
e CEO da Franqueadora Eu Amo Condomínio. 
“Nossa equipe está à disposição para ajudar a 
reduzir e conter custos, planejar, organizar, 
facilitar o dia a dia sem se preocupar com 
problemas administrativos. Além de cuidar 
de toda a parte burocrática para você ter 
mais tempo para cuidar do que é realmente 
importante, oferecemos para o síndico um 
programa de gestão exclusiva certificado 
pela Fundação Vanzolini, umas das maiores 
certificadoras do Brasil. O objetivo desse 

programa é levar o condomínio ao caminho 
da excelência”, completa.
Além de uma estrutura de back office para 
auxiliar no atendimento das demandas, 
também foi desenvolvido um aplicativo que 
facilita o contato entre síndicos e morado-
res. Tem a mais completa plataforma para 
administração de condomínios do Brasil, 
Finanças, Folha de Pagamento, Cobrança, 
Condução de Assembleias, gestão de con-
domínio e pasta digital. Abolindo o uso do 
papel, é uma administradora digital, tudo 
que o condomínio paga, no dia seguinte 
é disponibilizado para os condôminos o 
comprovante de pagamento e a nota fiscal, 
tudo através de sua plataforma, ou seja, um 
processo 100% transparente com tecnologia 
integrada. “Queremos que os condôminos se 
sintam como hóspedes”, ressalta Tamarindo.
Ele defende que este é um sistema inova-
dor e aposta que, muito em breve, todos 
os condomínios da região testarão esse 
método: “Chega de ter o tradicional estilo 
de administração! Sem transparência, 
robótico e que não entende das suas ne-
cessidades. Seu condomínio precisa de 
uma administradora que se preocupe e 
cuide do lugar mais importante para você 
e sua família”.

alGuNs difereNciais
Atende o cliente no condomínio  
(unidades móveis).

Arquivos digitais armazenados  
em nuvem com acesso para todos  
os moradores a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

O síndico recebe um programa  
de certificação que garante o sucesso  
de sua gestão.

Cada condomínio pode, pelo aplicativo, 
realizar suas ocorrências para o síndico 
ou administradora com registro de 
protocolo e ser atendido com prazo de 
resposta.

Os moradores participam de showbleia! 
Evento realizado com pesquisa para 
tabulação das pautas e conduzido com 
muita tecnologia e respeito pelas opiniões 
adversas sempre tratadas de forma bem 
profissional. 

Todos os sistemas são interligados e uma 
mesma base de dados serve o controle de 
acessos de carros e pedestres, moradores e 
prestadores de serviços, manutenção e 
utilização de um cadastro único para 
controle de todas as operações.

Sistema gerencia o dinheiro na conta-
corrente do próprio condomínio (conta 
individualizada).

Pelo sistema de rede, é possível alcançar 
grandes negócios dado ao volume e 
reverter em benefícios, descontos e 
privilégios aos clientes como seguradoras, 
empresas de elevadores, serviços 
bancários, entre diversos outros de 
abrangência nacional.

siNta-se um  
verdadeiro hóspede  
No seu coNdomíNio

os moradores terão acesso a empresas 
como lavanderia, mecânico, chaveiro, pet 
shop e outros que fazem parte da rede de 
parceiros da eu amo condomínio. tudo 
isso para facilitar sua vida, ao toque da 
sua mão pelo app e sem sair de casa.

Franquia eu amo Condomínio chega à região, trazendo uma nova 
proposta em administração condominial.

serviço 
Eu Amo Condomínio 

Unidade Butantã / Granja Viana  - (11) 99105-3921

canal circuito 

Veja fotos da inauguração da unidade 
e a entrevista com o empresário 
Evandro Mendonça Tamarindo

revistacircuito.com/franquia-eu-amo-
condominio-chega-a-granja-viana/
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Bicho-preguiça  
é resgatado 
Enquanto guardas civis davam 
aula no Projeto Educando na 
Escola Municipal Elydia Scopel 
Cremonessi, no bairro da 
Ressaca, um bicho-preguiça 
tentava subir em uma escada 
para escapar de cachorros na 
rua. Como ele estava muito 
próximo da rede elétrica e havia o 
risco de ser eletrocutado, os 
guardas pediram ajuda a um 
vizinho, que cedeu uma caixa de 
transporte, na qual o animal foi 
colocado. Depois do resgate, o 
bichinho foi levado para uma 
área de mata ali próxima e solto 
pelos guardas. 

Meio Ambiente e 
Educação firmam 
parceria
Integrantes das Secretarias de 
Educação e Meio Ambiente e 
Agropecuária se reuniram para 
acertar a retomada no ano de 2020 
de diversos projetos de educação 
ambiental que são realizados, por 
meio de parceria entre as duas 
secretarias, com alunos da rede 
municipal de ensino de Cotia. 
Entre os projetos acertados, estão a 
Oficina Sustentável, a Horta nas 
Escolas e o Guardião Ambiental 
Mirim. Agentes ambientais, 
biólogos, entre outros, promoverão 
aulas teóricas e práticas por meio 
dos projetos, além de realizarem 
oficinas ambientais, falarem de 
alimentação saudável, e muito 
mais. As atividades são desenvolvi-
das com a participação e apoio dos 
professores.

Jogo Solidário das 
Estrelas no Embu das 
Artes arrecadou duas 
toneladas de alimentos 
que serão doados para o 
Fundo Social da cidade. 
A programação reuniu 
grandes nomes do 
futebol, de diversas 
épocas. Entre os 
presentes em campo 
estavam: Ademir da Guia 
(Divino), Djalminha, 
Paulo Nunes, Nenê, 
Diego Souza, Edílson 
Capetinha, Ronaldo 
Giovanelli, Sérgio 
(ex-goleiro), Axel, Chicão, 
Marco Aurélio e Tonhão. 
O músico Kaue Melo e o 
apresentador do Band 
Sports Amaury Nunes 
também marcaram 
presença. Outra atração 
especial na programação 
foi a exposição da taça 
do bimundial do 
Corinthians na arena, o 
que atraiu ainda mais a 
atenção e aguçou a 
curiosidade e emoção do 
público presente.

2 
toneladas  

de alimentos

Templo zu lai  
suspende aTividades
Em decorrência da confirmação de casos de coronavírus na cidade de São 
Paulo, o Monastério Fo Guang Shan, ao qual o Templo Zu Lai é afiliado, 
resolveu adotar algumas medidas preventivas. Entre elas, a restrição da 
entrada. O Templo Zu Lai estará aberto para visitações, mas exclusivamente 
pelo portão principal e com medição de temperatura (sem contato físico). As 
atividades públicas de sábados e domingos (tai chi, cerimônia, palestras e 
práticas de meditação) estão suspensas, bem como as atividades de escotismo 
e os cursos. As cerimônias de domingo, às 10h, serão transmitidas on-line pelo 
site www.templozulai.org.br e redes sociais. O Xiu Xing, programado para 21 
de março, foi cancelado e as inscrições para o Retiro de Meditação em Nobre 
Silêncio, agendado para o período entre 18 e 20 de abril, foram suspensas 
temporariamente. 

projeTo âncora  
TenTando  soBreviver
Apesar da mobilização que circulou nas redes sociais 
“Projeto Âncora: estamos pedindo socorro” e “Se você 
não ajudar, o Âncora Vai Fechar”, a situação financeira 
fez com que fosse necessária a suspensão de alguns 
serviços do Projeto Âncora. Entre eles, a escola. Os 
alunos foram transferidos para outras instituições de 
ensino municipais e estaduais da região. “Prosseguire-
mos com equipe reduzida e com a campanha das 10 mil 
âncoras. Confiamos que completaremos nossos 25 anos 
em setembro com um novo formato de instituição 
construído com a comunidade de forma democrática, 
transparente e a serviço de um mundo melhor”, 
escreveu em comunicado à nossa redação. O Projeto 
Âncora continuará suas atividades de Desenvolvimen-
to Social e Ponto de Cultura com oficinas de circo e 
outras que porventura surjam com parcerias, editais, 
doações, voluntariados e quadro de associados.

canal circuito 

Projeto Âncora: hoje como um corpo sem alma. 
Veja a matéria completa do triste reencontro com 
um espaço educador sem crianças e jovens
revistacircuito.com/
projeto-ancora-hoje-como-um-corpo-sem-alma/
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você em primeiro lugar 
De acordo com Judith S. Beck, a terapia cognitivo-
comportamental parte da hipótese de que as emoções, 
os comportamentos e a fisiologia de uma pessoa são 
influenciados pelas percepções que ela tem dos eventos. 
Silvia Torrentes, psicóloga especialista nesta terapia, 
procura em seus atendimentos, aqui na Granja Viana, 
levar o paciente a observar com mais cautela suas 
percepções, sendo que, ao interpretar melhor os fatos 
de sua vida, aprende a viver de maneira mais saudável e 
produtiva. Porque não é a situação em si que determina 
o que a pessoa sente, mas sim, como ela a interpreta.

siLvia torrentes crp: 06/143063
Atendimento a adolescentes e adultos 

Agende sua consulta: (11) 99760-9994

É a chance de vivenciar o nosso Colégio e entender porque 
nossa metodologia única de estudo é tão especial. Nela, o aluno 
é protagonista de seu aprendizado e as famílias entendem, na 
prática, esta forma dinâmica de aprender a estudar.

É a chance de vivenciar o nosso Colégio e entender porque 

No dia 21 MARÇO acontece o
VEM SER ANGLO!

No dia 21 MARÇO acontece o

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci
Que tal experimentar a

escola antes de
matricular seu filho?

Confirme sua presença. Vagas limitadas.
Acesse: estudenoanglo.com.br

Vem Ser Anglo!

Granja Viana
Osasco

(11) 2823 6300
(11) 3133 5400

Av. São Camilo, 2500
Rua Euclides da Cunha, 377

@anglo.leonardodavinci /anglogranjaviana /angloosasco

acessiBilidade para as Terapias
O Espaço Integração, caminhando para seu 18º ano 
de existência, oferece acesso adequado às pessoas 
com limitações e/ou deficiências físicas/mentais. “A 
possibilidade real de inclusão com toda dignidade faz 
parte de um projeto antigo do espaço de cada vez mais 
integrar a comunidade da região às suas diversas formas 
de terapia e autoconhecimento”, explica o terapeuta 
Maurício Bastos. No local, são oferecidos atendimentos 
em diversas especialidades, ligadas ao aprimoramento 
pessoal e também no auxílio do enfrentamento de 
situações inerentes e estressantes do dia a dia.  

espaço inteGração 

Telefone: (11) 99174-8290

www.espacointegracao.com.br
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conTra o 
coronavírus
Cotia montou um Time de 
Resposta Rápida (TRR) 
contra o Coronavírus 
(Covid-19). O objetivo é dar 
início ao protocolo de 
atendimento aos casos 
suspeitos imediatamente 
após o paciente dar 
entrada em uma das 
unidades de urgência e 
emergência da rede 
municipal. Será 
considerado caso suspeito 
aquele em que o paciente 
apresentar febre associada 
a sintomas respiratórios e 
que tenha viajado para um 
dos países com potencial 
risco de transmissão de 
Covid-19, ou que tenha 
tido contato com pessoas 
com suspeita da doença 
ou com caso confirmado. 
Até o fechamento desta 
edição, Cotia não havia 
anotado nenhum caso 
suspeito da doença.

conTra gripe
O governo de São Paulo 
confirmou a antecipação 
da produção de vacinas 
contra gripe pelo Instituto 
Butantan, que será 
ampliada para 75 milhões 
de doses em 2020. Por 
isso, a campanha de 
imunização contra a gripe 
em São Paulo será 
antecipada em 23 dias 
antes do prazo 
inicialmente planejado, 
começando em 23 de 
março. A medida foi 
decidida em conjunto com 
o Ministério da Saúde e o 
Centro de Contingência do 
Estado de São Paulo para 
o novo coronavírus. O 
Instituto Butantan vai 
entregar 13% a mais de 
vacinas em 2020 do que 
no ano passado. 

Com baixa complexidade,  
PA do São George atende 
200 pessoas por dia

Quando você ou alguém de sua família 
está com aquela gripe que não passa, com 
febre, dor de cabeça, ou se alguém sofre um 
acidente doméstico, um atropelamento, tem 
um mal súbito, a primeira coisa que vem 
à cabeça é correr para o pronto-socorro 
mais próximo. Em muitos casos, uma vida 
é salva pela agilidade e rapidez nos primei-
ros atendimentos. A maioria desses casos é 
atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
mesmo que muitas vezes o paciente tenha 
um plano de saúde. Nem sempre é possível 
o deslocamento em longas distâncias e nem 
sempre há pronto atendimento vinculado 
aos convênios médicos (e quando se mora 
na Granja Viana e se tem a Raposo Tavares 
para se deslocar, a preocupação é dobrada). E 
foi pensando na saúde de nossos moradores, 
que têm ou não convênio médico, que fomos 
fazer uma visita ao Pronto Atendimento do 
Parque São George e saber o que o granjeiro 
tem à disposição.

Uma média de 200 pessoas é atendida 
a cada 24 horas no local, considerada pelo 
secretário de Saúde Magno Sauter de “baixa 
complexidade”. Metade dos atendimentos é 
oriunda da vizinha Carapicuíba.

Recepção, triagem, enfermagem, curativos, 
raio X, sala de observação, remoção, UTI…. 
Uma rotina que não para nunca. Cinco médicos 
dividem os plantões no Pronto Atendimento do 
Parque São George, sendo três durante o dia. 
Um profissional está sempre na retaguarda, 
para os casos de remoção de pacientes. 

Quando procurar uma  
ubs ou pronto atendimento?

O SUS preconiza que o primeiro contato 
deve ser através da UBS, considerada a porta 
de entrada do cidadão. Mas o médico Magno 
explica que os casos agudos como dores, fe-
bres, mal-estar sem origem conhecida deve 
sim ser levados ao Pronto Atendimento e 
de lá o médico fará o encaminhamento, se 
necessário, para que os sintomas sejam inves-
tigados e tratados. Já as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) devem ser acionadas nos casos 
de vacinação, realização de testes rápidos, 
entrega de medicamentos, troca de curativos, 
injeções, entre outros procedimentos.

A região da Granja Viana possui oito 
UBS, que contam com pediatria, ginecologia 
obstetrícia e clínica médica que atendem ex-
clusivamente moradores da cidade mediante 
consulta marcada, em horário comercial. 
Nas UBS também ocorrem a coleta de alguns 
exames solicitados pelos médicos. Outras 
especialidades são encaminhadas para a 
Policlínica, também com consultas agendadas.

serviço  
PA do Parque São George – 24 horas
Av. Denne, 111 – Parque São George – Tel.: 4617-5314

canal circuito 

Leia a reportagem completa e veja a relação de 
todas as UBS`s 
revistacircuito.com/com-baixa-com-
plexidade-pa-do-sao-george-a-
tende-200-pessoas-por-dia/
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em forma
Precisando perder uns quilinhos extras e entrar em forma? 
A fisioterapeuta Simone Alencar criou um programa de 
emagrecimento com duração de dois meses, composto 
por sessões de redução de medidas (tratamento estético) e 
acompanhamento da nutricionista Emili Saito. Será realizada 
uma avaliação nutricional completa, além da análise de exames 
bioquímicos realizados recentemente. “Com estes resultados, 
traçaremos juntos metas e planejaremos todo o parâmetro 
de tratamento”, explica. E enquanto estiver em tratamento, 
o paciente ainda terá acesso ao programa nutricional direto 
pelo celular. Ligue e agende sua consulta: 97545-5322.

simone de s. aLencar – fisioterapeuta 

Rua Adib Auada, 386 – sala 15

E-mail: simonee.fisioterapeuta@gmail.com

MÉDICOS e 
DENTISTAS

A sua clínica OPT.DOC, um Coworking ao 
lado do Parque do Ibirapuera, está pronta!
Comece a atender em ambiente sofi sticado, 
em salas com equipamentos de última 
geração. Planos por hora ou por períodos.

◆  Assistente de alto nível
◆  Gestão de agenda 

com telefone exclusivo 
e cobrança

◆  Recepcionistas 
e manobristas

◆  Salas para otorrinos 
e dentistas, com 
equipamentos de ponta

PLANOS 
A PARTIR DE

 R$ 80,00
A HORA

Av. República do Líbano, 1673 - SP - www.optdoc.com.br     (11) 970882071 - (11) 999071344 - (11) 999746996

promoção para a mulherada
Adriana Silvestre oferece diversos tratamentos capilares 
que recuperam e revitalizam os fios: alisamentos, 
colorações e tratamentos. E agora em março, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, está com 
uma superpromoção para a mulherada: realizando uma 
progressiva, a aplicação de unha em gel sai por apenas 
R$ 50. Agora, se optar por algum outro procedimento, 
ganha hidratação JoicoK-Pak. Ela atende no Open Mall 
The Square, somente com hora marcada, e ainda é a 
distribuidora oficial dos produtos Glynett na região. Basta 
ligar e agendar seu horário para ficar ainda mais bonita!

La vie Granja viana
The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22 

 Bloco A – Sala 301 - Telefone/ WhatsApp: (11) 99241-9241
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Contra a  
violência feminina
Cotia lançou a Campanha 
“Drink la Penha” para 
ajudar mulheres que estão 
se sentindo intimidadas, 
coagidas, assediadas ou 
violentadas de alguma 
forma, durante encontros. 
A iniciativa conta com a 
parceria das Secretarias de 
Segurança Pública e de 
Indústria e Comércio, além 
da adesão de bares, casas 
noturnas, shows, 
tabacarias, lanchonetes, 
restaurantes e afins 
instalados no município. A 
estreia da campanha 
aconteceu na noite de 20 de 
fevereiro, com a instalação 
dos cartazes no Ristorante 
O Canto, na Granja Viana. 
No cartaz que permanecerá 
afixado, principalmente 
nos banheiros femininos, a 
mulher terá a informação 
de que pode pedir ajuda 
para deixar o local com 
segurança. Para tanto, basta 
ir ao balcão, procurar um 
barman ou garçom e pedir o 
“Drink la Penha”. Este será, 
na verdade, um código para 
que seja acionada a GCM, a 
Polícia, um táxi, ou mesmo 
para que o segurança do 
local acompanhe a mulher 
até  seu carro. Os 
comerciantes e empresários 
que quiserem saber mais 
sobre a campanha podem 
entrar em contato pelo 
WhatsApp (11) 95885-0112.

Tênis nas Escolas
Professores de educação física de 30 
escolas da rede serão capacitados para a 
inserção do tênis de campo com a filosofia 
de esporte educacional em suas aulas, 
construindo na rede municipal de ensino 
uma nova experiência para professores, 
alunos e toda a comunidade. O programa 
“Tênis nas Escolas” será realizado pelo 
Instituto Patrícia Medrado, Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Estado 
de São Paulo e pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Condeca), com patrocínio da empresa 
AstraZeneca e apoio da Prefeitura de 
Cotia. As aulas começarão em março e 
serão ministradas pela própria Patrícia 
Medrado. Ao final do curso, as escolas 
participantes receberão a doação de 
todos os itens necessários para a prática 
do esporte, como as raquetes, bolinhas e 
kit de rede. Além disso, os professores 
receberão um certificado. Estão previstos 
também festivais de tênis. 

Prova de 10h de Kart 
O Kartódromo Granja Viana será palco de 
mais uma grande corrida de endurance 
com karts indoor. A prova que acontece 
no dia 28 de março será a 10 Horas São 
Paulo – Paris, e terá dezenas de equipes 
em busca da vitória em uma disputa 
cheia de desafios. As inscrições seguem 
abertas até 10 de março e a equipe 
vencedora levará uma vaga para competir 
nas 24 Horas de Kart, na França. 

ladeira abaixo
A segunda edição do evento “Ladeira Abaixo”, um eletrizante passeio de carrinho de rolimã 
que acontece na descida da avenida Professor Joaquim Barreto, no bairro Atalaia, em Cotia, 
já tem data confirmada: 29 de março, das 10h às 17h. O evento vai reunir momentos de 
muita diversão, adrenalina e, nos mais saudosos, muita nostalgia. O passeio é realizado pela 
Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Juventude, e pela Mulek de Rua. A entrada 
é franca, porém pede-se a doação de 1 quilo de alimento. Cerca de 80 carrinhos estarão dis-
poníveis para o público, mas quem quiser, pode levar o seu. O uso do capacete é obrigatório 
para todos os participantes. No dia, está confirmada ainda a apresentação musical com a 
banda Garçons do Rock, além da performance do DJ Daniel Gonçalves. Quem passar por lá 
também vai contar com Food Trucks.
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formação para a vida
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, localizada na Estrada 
Municipal Walter Steurer, 1.275.  Com modelo pedagógico 
cognitivo-interacionista em parceria com o método 
de ensino Mackenzie Educacional, a escola considera 
que, para aprender, é preciso perceber, compreender e 
refletir sobre os objetos do conhecimento estudados. 

escoLa de educação infantiL jardins de monet
Telefone: 4551-2779

www.educamonet.com.br

saúde das vias nasais e audiTivas 
São inúmeros os problemas que podem causar perda 
de audição, desde coisas simples como cera no ouvido 
até mesmo, em situações mais raras, problemas graves 
de dentro do ouvido. Existem perdas de audição que 
são muito lentas, mas outras podem aumentar de 
forma rápida. Por isso, é importante a avaliação de 
um otorrinolaringologista. Para ampliar ainda mais a 
qualidade dos serviços oferecidos, o Centro Auditivo Estilo 
de Vida conta agora com a expertise do otorrino Gilberto 
Gattaz. Com sua chegada, novos exames diagnósticos 
relacionados à fala e à audição passam a ser oferecidos.

centro auditivo estiLo de vida
Telefones: 4702-6262 / 98233-9959

www.centroauditivoestilodevida.com.br

Vou te contar 
um segredo que 
pode mudar a 

sua vida
Todos sabemos que os efeitos da MENOPAUSA são 

extremamente desagradáveis. Mas com o MONALISA 
TOUCH, sistema já mundialmente reconhecido, efeitos 

como Atrofi a Vaginal, Ressecamento, Flacidez e 

Incontinência Urinária são coisas do passado.

Agora é só prazer!
Tratamento rápido e indolor

Ultima geração em Laser CO2 fracionado intravaginal.

Dra. Leticia Taufer
Ginecologia & Obstetrícia - Reprodução Humana

Rua José Félix de Oliveira, 834 Lj. 5 a - Granja Viana - Cotia

Fone 99286-9966
Centro Comercial RT 23 - Loja 08 - Rodovia Raposo Tavares, km 23

Tel.: 4612-4106 / 4612-1559     11 98696-9222 
studiohirose.com.br    Studio Hirose

•

 •

•

SERVIÇOS E 
TRATAMENTOS

CAPILARES 

ALONGAMENTO 
DE CÍLIOS 

DEPILAÇÃO 
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granjeiros vivendo tempos de Brexit
Os granjeiros Bruna Piovesan Kalewski, Daniel Ribeiro, Alessandro Grosso, Marcia Ceppo e Ivan Esparrel Rocha da 

Silva têm algo em comum, além de terem crescido na Granja Viana. Em algum momento de suas vidas, resolveram ir 
de mala e cuia para Londres e ficaram por lá. Alguns formaram família, outros continuam solteiros, mas todos vivem 
hoje momentos de Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, e nos contam como estão encarando essa 
nova situação e o que a decisão de uma pequena maioria do povo britânico muda em seu dia a dia.

Com dupla cidadania, já em posse de seu passaporte italiano, 
Marcia Ceppo despediu-se da vida granjeira e embarcou com uma 
amiga para Londres em setembro de 1999, aos 23 anos, depois de se 
formar em Design Industrial na Faap. Nos primeiros anos, trabalhou 
como faxineira, garçonete em um café, vendedora de roupas, até 
conseguir um emprego na Tate Modern, uma conceituada galeria 
de arte londrina. Foi lá que conheceu seu atual companheiro, Tony 
Johnson, o pai de sua filha, Mia, hoje com 4 anos. Depois de dez 
anos na Tate, ela foi para outra galeria, a Hayward Gallery, onde 
trabalha até hoje. Uma trajetória de muito sucesso, toda vivida com 
passaporte italiano, pois é neta de italianos. “Não tenho direito à 
cidadania inglesa por se mãe de uma criança inglesa nem por ter 
uma união há 16 anos com um inglês”, conta Marcia. Trabalhando 
e pagando impostos todos esses anos, porém, já poderia ter solici-
tado seu passaporte inglês, mas diz que nunca achou necessário. 

Marcia conta que tanto ela como o marido não acham o Brexit 
positivo para o país e acham injusta a avaliação de que os problemas 
econômicos sejam causados por imigrantes europeus que acabam 

vivendo à custa de benefícios in-
gleses. Pelo contrário. Ela acredita 
que os europeus movimentam a 
economia do país. “Tem muita 
gente como eu que contribui, 
paga impostos e nunca precisou 
pedir nada ao governo inglês”, 
diz. Por enquanto, ela acha cedo 
qualquer avaliação sobre o futuro 
do Reino Unido fora da União 
Europeia, mas de certa forma 
sente que foi beneficiada, pois 
com a saída de muitos europeus 
que já estão deixando o país, o preço de alguns imóveis baixou e 
ela, finalmente, conseguiu comprar a casa própria na periferia de 
Londres com a economia de 20 anos de trabalho. “Comprei o imóvel 
de uma família de italianos”, conta. “Foi bom para mim, mas pra 
eles foi ruim”, observa.

Marcia Ceppo: 20 anos de Londres!    

Ivan Esparrel Rocha da Silva: mais  
oportunidades e reconhecimento profissional
Ele cresceu na Granja Viana, foi aluno de tênis da Meyer Tennis, 
participou de torneios locais, estaduais e brasileiros, formou-se em 
Educação Física. Trabalha desde os 17 anos com tênis competitivo e 
social. Em certo momento da vida, no entanto, sentiu que a situação 
econômica no país não estava boa, que dar aulas aqui não estava 
sendo compensador financeiramente e que também não sentia o 
devido reconhecimento como profissional. Foi, então, que primeiro 
passou uma temporada no Canadá, onde estudou inglês, e depois, já 
com cidadania espanhola, resolveu ir para a Inglaterra. Em Londres, 
teve de fazer vários cursos para poder dar aulas de tênis. Todos os 
cursos da Lawn Tennis Association (LTA), pois, apesar de 
reconhecida, sua formação em Educação Física aqui não é 
considerada suficiente para dar aulas lá. Começou como assistente, 
mas logo passou a dar aulas. “Agora, estou concluindo mais um curso. 
Aqui a gente tem de estar sempre fazendo novos cursos para 
continuar aptos a permanecer dando aulas de tênis”, conta. “Uma 
coisa incrível aqui é como o inglês reconhece a importância do 
profissional que ensina o tênis”, elogia. Em Londres, ele trabalha para 
a equipe do Head Coach John Johnson e em três parques de tênis: 
Avondale Park, em Kensington, no Holland Park e no Kensington 
Memorial Park. Ivan vê o Brexit com bons olhos. “Acho que o Reino 
Unido tem uma boa situação econômica e agora vai poder negociar 
com o mundo com mais liberdade. Estarão menos presos às 
restrições e aos protecionismos da União Europeia”, avalia.
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Daniel Ribeiro: dez anos em 
Londres e uma filhinha inglesa
Em 2010, um pouco cansado da violência no 
Brasil, Daniel Ribeiro, de 43 anos, resolveu 
mudar-se com a namorada Marília Neves para 
Londres. “Primeiro, eu vim, arrumei um 
emprego, consegui um apartamento e, depois 
de três meses, ela veio”, conta. “Eu tinha 
cidadania portuguesa, então já era cidadão 
europeu, mas ela veio com visto temporário, 
ficou seis meses, voltou ao Brasil e depois 
retornou pra cá para nos casarmos. Na volta, 
ela teve problemas na imigração e, então, 
apressamos o casamento no cartório inglês”, 
lembra. Assim, ela ficou com a permanência 
de esposa de cidadão europeu e nunca mais teve problemas. Depois de três anos 
em Londres, os dois já estavam nos empregos que têm até hoje. Ela, no grupo 
italiano Dolce & Gabbana, e ele, em um grupo de restaurantes peruanos em 
Londres. O casal tem uma filhinha inglesa, a Maria Eduarda, que nasceu em 
novembro de 2018 e já tem dupla cidadania, inglesa e brasileira. “Com o Brexit, 
resolvi fazer um terceiro passaporte para ela: o português”, conta Daniel. No final 
de janeiro, ele e a esposa tiveram de fazer o cadastro para europeus residentes no 
Reino Unido, o EU Settlement. Comprovaram o tempo de residência no país, que 
têm trabalho fixo e pagam impostos e ganharam o visto de permanência por cinco 
anos. Segundo Daniel, pelo tempo de residência e trabalho em Londres que os dois 
têm, já teriam direito ao passaporte inglês, porém até agora não haviam buscado 
isso, porque, além de ter de pagar taxas, não havia necessidade. 
Sobre o Brexit, ele acha que foi uma grande bobagem e não vê muitos benefícios 
na decisão. Acredita que foi uma forma que o Reino Unido encontrou para controlar 
melhor quem entra e quem vive no país, mas acha que foi uma decisão que não 
trará grandes benefícios futuros e talvez até atrapalhe a economia do país com 
alimentos mais caros (importados), por exemplo. Como Marcia Ceppo, ele também 
espera aproveitar o êxodo de europeus para talvez comprar seu primeiro imóvel 
inglês.

Alessandro Grosso:  
17 anos na Europa
Alessandro Grosso, hoje com 
44 anos, passou a infância e a 
adolescência aqui na região, 
onde fez grandes amigos. Em 
2003, resolveu ir para a 
Europa. Morou na Espanha, 
depois cinco anos na Itália, 
onde conseguiu o passaporte 
por ser neto de italianos. 
Agora, já está há quase oito 
anos em Londres, na 
Inglaterra, onde trabalha com 
logística na construção civil. 
Antes disso, também 
trabalhou como chef de 
cozinha em Londres. “Aqui o 
brasileiro trabalha bastante. 
É tudo muito corrido. O clima 
é frio, mas em compensação 
a gente tem acesso a muita 
coisa boa, viagens, 
restaurantes, vida noturna. 
Londres é um lugar 
sensacional para se viver e 
não acredito que vá mudar 
muito por causa do Brexit”, 
diz. “Talvez mude mais para 
frente, nos próximos cinco 
anos, principalmente nas 
questões econômicas, nos 
impostos, nas taxas, talvez 
até venha uma recessão, mas 
a gente ainda não tem muita 
noção do que vai acontecer”, 
completa.

Bruna, Jack e Caio Piovesan Kalewski:  
família recém-chegada

A granjeira Bruna Piovesan Kalewski, de 28 anos, acaba de se mudar para Londres. Ela é 
casada com o inglês Jack Kalewski, de 25 anos, e mãe do pequeno Caio Kalewski, de apenas 1 
ano e quatro meses. O casal se conheceu na Austrália e depois vieram para o Brasil, onde se 
casaram. Aqui seu filho nasceu, já com dupla cidadania. Tem direito ao passaporte inglês por 
ser filho de inglês. Agora que o filho está um pouco maiorzinho, resolveram morar em Londres, 

onde acreditam terão mais oportunidades de trabalho, acesso à educação e saúde 
públicas de qualidade. Para conseguir o visto para ir à Inglaterra, não foi 

tão fácil como se pode imaginar. “Tivemos que comprovar renda do 
Jack, que trabalha para uma empresa inglesa, a fim de provar que 

ele tem condições de me ‘patrocinar’ na Inglaterra como esposa”, 
conta Bruna, que não tem direito à cidadania inglesa. “Sobre o 
Brexit, Jack acha que o Reino Unido deveria continuar na União 
Europeia, apesar de que também vê algumas vantagens com 
a possibilidade de deportar terroristas, coisa que antes não 
era permitida em função de leis da União Europeia”, comenta. 

“Ele também acredita que será mais fácil encontrar emprego em 
Londres, pois muitos europeus vão acabar saindo do país”, diz.



Na Europa
Beba Trio, novo projeto do 
pianista granjeiro Beba Zanettini, 
foi um dos selecionados para a 
programação musical do Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo 
(Fita), que ocorre em 20 de março 
em Beja, Portugal. Nesta ocasião, 
o Beba Trio lançará seu terceiro 
single, Yawareté. E também 
tem apresentações agendadas 
em clubes de jazz de Lisboa.

ArtE nA rádio
A atriz granjeira Leticia Pedroso iniciou uma 
nova jornada como apresentadora de rádio. 
Ela tem um quadro chamado “Momento Arte”, 
na Rádio Sot, na cidade de São Paulo, em que 
fala sobre teatro, arte em geral e a atuação 
dos atores e atrizes de todo o mundo.

pimbA mEu FEEd
Este é o novo programa que será 
exibido pela MTV. Na atração, 
pessoas, de diferentes profissões, 
deixam as redes sociais nas mãos 
de Leo Picon (granjeiro e capa de 
nossa edição de março de 2018) e 
Stephanie Viegas, que, então, fazem 
uma consultoria. O objetivo é que, 
ao passar pela ajuda dos influencers, 
os participantes do programa 
consigam traçar uma estratégia 
para bombar nas redes sociais. 
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pErsonAlidAdE
Gente que faz e acontece

Na Vênus 
Platinada
Larissa Manoela ganha-
rá o papel principal na 
novela das seis Além da 
Ilusão, com estreia pre-
vista para setembro. A 
revista Circuito lançou 
uma nota em dezembro de 
2019, prevendo a parceria 
da atriz granjeira com a 
Rede Globo.

recorde
A Record quer bater recordes com 
Gênesis, sua próxima novela. Além do 
desafio de retratar a criação bíblica da 
humanidade e grandes eventos como 
o Dilúvio, a produção será superlativa 
em números: sete fases, quatro 
autores e 200 atores, o maior elenco 
da história das novelas brasileiras. 
Entre eles, está Fernando Pavão – 
ator granjeiro que foi nossa capa em 
dezembro de 2013 – no papel do faraó 
Sheshi. A trama estreia em abril.
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Chegou
ao mundo
Projota dividiu com 
seus seguidores 
e fãs a emoção de 
ser pai: “Como um 
eterno colecionador 
de emoções, tive a 
chance de pendurar 
na minha estante de 
memórias o momento 
mais espetacular da 
minha vida”. Nasceu, 
no dia 8 de fevereiro, 
a primeira filha do 
rapper, Marieva, 
fruto do casamento 
com Tâmara Contro.

Sinônimo de felicidade. Assim os 
filhos Marcello, Monika e Luiz 
Carlos descrevem Marcia 
Monteiro, granjeira que 
nos deixou no início de 
fevereiro. “Nunca vi uma 
pessoa tão forte, batalha-
dora, abdicou de sua vida 
profissional para cuidar de 
nós”, escreveu, emocionado, o 
caçula da família, ao comentar em 
rede social o falecimento da mãe. 

dEixou 
sAudAdE

ColunA soCiAl
O que bombou no mês passado

O empresário Evandro 
Mendonça Tamarindo 
recebeu convidados na 
manhã de 29 de 
fevereiro para 
inaugurar a unidade 
Granja Viana da 
franquia Eu Amo 
Condomínio. Na 
ocasião, estiveram 
presentes o CEO da 
rede Eu Amo 
Condomínio – que já 
atua em dez estados 
brasileiros – Marcelo 
Duarte, CEO do 
Instituto do Potencial 
Humano Fred Camargo, 
presidente da Abaasp 
Johnny Kapty e CEO da 
Imobiliária Remax de 
Cotia Paulo Baptista, 
além de síndicos 
profissionais da região.

A Associação Paulista de Críticos de Artes 
(APCA) realizou a cerimônia de entrega dos 

troféus do Prêmio APCA 2019, no Teatro 
Sérgio Cardoso, na capital paulista. A 

associação premiou os melhores de 2019 
nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, 

Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, 
Rádio, Teatro, Teatro Infantojuvenil e 

Televisão. E a Web Vintage Rádio, rádio de 
Cotia, foi a vencedora da categoria de 

melhor Web Rádio. Na foto, o fundador 
Rogério Jr. recebendo o prêmio.

A Quinta do Bacalhau 
recebeu a visita da 

apresentadora do 
SBT, Lívia Andrade. 

Na foto, com a 
proprietária da casa, 

Iva Marcasso.



cultural
Circuito

 #Linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Ballet no gelo
O Ballet de São Petersburgo no Gelo 
apresenta o espetáculo O Lago dos Cis-
nes, no Teatro Bradesco, para uma curta 
temporada em março. A companhia foi 
a primeira no mundo a colocar no palco 
grandes clássicos, com trajes originais 
e toda a produção que um espetáculo 
de balé clássico necessita, sendo seu 
diferencial a pista de gelo, instalada no 
cenário do teatro. As sessões acontecem 
em 27 e 28 de março, respectivamente 
às 21h e às 18h.

o amor é um ato revolucionário 
No dia 29 de março, Chico César apresenta seu 
novo disco na Casa Natura Musical, 
apresentando canções como Luzia Negra, 
Cruviana (que foi gravada com participação da 
cantora pernambucana Flaira Ferro) e a 
faixa-título O Amor É Um Ato Revolucionário. 
Décimo segundo de sua carreira, o álbum traz 
reflexões sobre o momento político-social do 
país e mescla gêneros, que vão do rock ao brega, 
além de músicas de meditação. Mais 
informações sobre o show em  
www.casanaturamusical.com.br

sobrE sEntimEntos
Ricardo Vianna é um autêntico granjeiro 
que, aos 20 anos, lança seu primeiro livro: 
Sentimentos Vãos, pela editora Viseu. Reúne 
16 contos que, segundo o autor, não falam de 
pessoas, mas dos sentimentos que as 
movem. 

canal circuito 

Conversamos com o autor da obra  revistacircuito.com/nossos-20-anos/

vivendo na quinta dimensão
No encontro promovido pelo Vianna Village, o palestrante Arnaldo de 
Sousa vai falar sobre como a física quântica pode ajudar, melhorando a 
conexão com o Universo para elevar ao próximo nível criativo de sua vida. 
Vagas limitadas e os 50 primeiros inscritos ganharão um e-book exclusivo. 

Serviço 
Palestra “Vivendo na Quinta Dimensão – Cocriando a realidade com a física quântica” 
Data: 17 de março, às 15h 

Local: Vianna Village – Rua Mesopotâmia, 109 – Jardim Pássargada 
Informações e inscrições: https://www.sympla.com.br/
palestra-gratuita-cocriando-a-realidade-com-a-fisica-quantica__800958
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rock  
psicodélico
Com mais de 50 anos de 
carreira, 38 álbuns 
lançados e 8 milhões de 
discos vendidos, o Gong é 
uma das bandas mais 
expoentes do rock 
mundial, sendo 
precursores dos gêneros 
hoje conhecidos como 
rock progressivo, rock 
psicodélico e space rock. 
No show que acontece em 
22 de março, no Teatro 
Opus, Gong e Steve 
Hillage farão um 
apanhado das obras do 
Gong e da carreira solo de 
Hillage em um show único 
no Brasil, que será longo e 
sem intervalos. Segundo a 
banda, este é um projeto 
especial de celebração da 
música psicodélica e que 
não irá se repetir. Para 
tanto, foram escolhidos 
poucos países nos quais 
Gong & Hillage possuem 
as maiores bases de fãs 
– e nesse caso o Brasil 
está entre os mais 
receptivos. Mais 
informações em 
www.teatroopus.com.br.

esperança e persistência
Mario Sergio Cortella lançou seu mais recente livro em parceria com o 
jornalista Paulo Jebaili, Ainda dá! A força da persistência. A obra fala sobre 
a força da persistência daquele esforço a mais para alcançar resultados 
satisfatórios em diferentes áreas da vida. Segundo os autores, uma vez que 
qualquer atividade vai demandar energia e, sobretudo, tempo – um ativo 
cada vez mais precioso –, quem ambiciona uma vida gratificante e 
revestida de sentido não pode limitar-se a fazer algo só por fazer. Com as 
reflexões filosóficas e citações de grandes pensadores, Cortella ilumina os 
caminhos para o leitor dar esse passo adiante e Jebaili inspira com 
histórias reais de quem perseguiu e conseguiu realizar seus sonhos. 

Após o sucesso na inauguração da sua sede fixa na altura do km 
26 da Raposo Tavares em 2019, o Circo Zanni retoma as atividades. 
A programação do primeiro semestre de 2020 terá início em março 
com apresentações nos dias 27, 28 e 29 e já tem as datas das pró-
ximas temporadas definidas até julho. Além dos espetáculos, o 
Zanni dará início à programação regular com a implementação 
da Escola de Artes e Ofícios, destinada à consolidação de sua 
prática pedagógica, com aulas de diversas modalidades abertas 

ao público e atividades formativas para grupos dirigidos, pre-
viamente agendados. Por meio de projeto viabilizado pelo Proac 
Edital, da Secretaria de Cultura e Econômica Criativa do Estado 
de São Paulo, o Zanni realizará ações formativas gratuitas para 
públicos de baixa renda, atendendo até 180 participantes, entre 
jovens, adultos e crianças. A seleção dos grupos se dará por meio 
de parceria estabelecida com a Prefeitura de Cotia, e contemplará, 
em sua maioria, alunos da rede pública municipal de ensino.

serviço 
Temporadas – Circo Zanni 
Março: 27, 28 e 29 | Abril: 17, 18 e 19 | Maio: 22, 23 e 24 
Junho: 12, 13 e 14 | Julho: 4, 5, 11 e 12 
Vendas antecipadas no site do ingressorapido.com.br 
Informações sobre oficinas e cursos:www.circozanni.com

canal circuito 

Grupo circense comemorou 15 anos de história 
com inauguração da sede em Cotia e apresenta-
ção do espetáculo que teve direção artística de 
Domingos Montagner. A estreia aconteceu em 30 
de novembro e nossa equipe esteve lá conferindo os 
bastidores e também assistindo aos números aéreos, 
de acrobacia, de equilíbrio, de palhaçaria, entre 
outros, embalado pela música da banda Zanni.

revistacircuito.com/circo-zanni-instala-centro-cul-
tural-no-km-26-da-rodovia-raposo-tavares/

canal circuito 

O filósofo foi capa da revista Circuito de dezembro de 2017 e nos concedeu uma entrevista 
exclusiva, abordando religião e crenças, no qual apontou os cuidados na relação de pais 
e filhos e, entre outros inúmeros temas, derreteu-se ao falar do nosso bairro.

revistacircuito.com/a-sorte-segue-a-coragem/

rEspEitávEl públiCo, o EspEtáCulo vAi ComEçAr

múltiplAs imprEssõEs ArtístiCAs
O Shopping Granja Vianna traz uma nova exposição para os 
amantes de artes visuais, a exposição Múltiplas Impressões 
Artísticas, na Galeria de Arte Granja Vianna. O acervo é composto 
por mais de 15 quadros de 13 diferentes artistas que abordam em 
suas obras assuntos do cotidiano moderno, como inclusão, 
representatividade, sonhos e medos. Com curadoria da Mosaiky, a 
mostra estará no shopping até 26 de abril.
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mulheres que  
correm com os lobos

o Livro muLheres que correm com os 
lobos apresenta segredos do instinto fe-
minino primordial, que a autora Clarissa 
Pinkola Estés – analista junguiana, poeta, 
artista e contadora de histórias – batiza 
como “Mulher Selvagem”. 
Passagens do livro vão nos tocar em diferen-
tes instâncias, memórias, projeções futuras 
e, sobretudo, nos convoca a um trabalho 
sobre nossa identidade. As histórias e os 
contos que Clarissa apresenta nos ensinam e 
nos revelam como identificar e se apropriar 
dessa experiência arquetípica e, também, de 
como fugir de armadilhas que nos afastam 
dela. Elas nos ligam novamente a qualidades 
naturais do arquétipo da Mulher Selvagem, 
ou seja, é um instrumento de apropriação 
do feminino, de conhecimento da alma e 
nossa porção selvagem – em seu sentido 
original, de viver uma vida natural, não 
em seu sentido pejorativo de algo fora de 
controle! Clarissa trabalha para encorajar 
quem não começou ou para dar força para 
quem já está a caminho de sua própria li-
berdade – seja ela natural ou conquistada, 
dentro da realidade de cada uma –, com 
carinho para consigo mesma. 
Apesar de todo o aparato moderno que 
estamos inundados, continuamos sendo 
primordialmente natureza – ou seja, não 
estamos simplesmente “em contato” ou 
“conectados” a ela... Nós somos natureza! E 
qualquer que seja a cultura que uma mulher 
esteja influenciada, ela poderá compreender 
as palavras “mulher” e “selvagem” intuiti-
vamente. Trata-se de uma lembrança, um 
modelo universal e atemporal, uma força 
viva e coletiva, portanto, compartilhada por 
toda a humanidade, por isso, arquetípico.

Quando nosso relacionamento com esta 
força é reafirmado, recebemos o dom de 
contar com uma observadora interna per-
manente, uma sábia, uma visionária, um 
oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, 
uma criadora e, também, uma ouvinte 
que nos guia, sugere e estimula uma vida 
vibrante! Tendo a Mulher Selvagem como 
aliada, líder, modelo ou mestra, passamos a 
ver para além de dois olhos, mas com nossos 
muitos olhos: a intuição.
É preciso que as mulheres se voltem para 
suas vidas instintivas, sua sabedoria mais 
profunda, para encontrar a Mulher Selva-
gem. Podemos nos encontrar através de 
sons, música, imagens, palavras, frases, 
livros, histórias, sonhos, encontros, perdas, 
experiências desoladoras. Nosso encontro 
com a Mulher Selvagem pode ser provocado 
tanto pela beleza quanto pela angústia.
Existem alguns sinais que precisamos iden-
tificar quando nosso relacionamento com 
esta força selvagem é interrompido. Alguns 
dos mais importantes podem ser:  sensação 
de aridez, de fragilidade, de incapacidade 
de realizações; sofrer por viver em desa-
cordo com os próprios ciclos; preocupar-se 
demais com a opinião alheia; encolher-se; 

“Quando as vidas das mulheres  

estão em estase, tédio, já está na 

hora de a mulher selvática aflorar. 

Chegou a hora de a função criadora 

da psique fertilizar a aridez.” 

serviço 
Ana Luiza Bortolato 

Psicóloga formada pela PUC-SP e acupunturista 

(11) 99375-8482      @analuiza.psico

psicóloga indica os ensinamentos do livro para o processo de resgate do feminino com mulheres da região.

medo de revidar quando não resta outra 
coisa a fazer, medo de se expressar, medo 
de parar, medo de agir... Estas rupturas 
são atemporais, como uma epidemia de 
qualquer hora e qualquer lugar; mulheres 
se sentem aprisionadas quando sua natureza 
selvagem tenha caído em uma armadilha.
A mulher não precisa necessariamente 
revolucionar sua vida – mas pode também! 
Pode ser esta mulher uma executiva, costu-
reira, florista, médica, dona de casa, artista, 
educadora, vendedora. Pode ter ou não 
ter filhos. Pode estar ou não estar casada. 
Pode seguir uma vida dentro de “padrões 
comuns” para sua referência coletiva, ou 
não. O importante é estar apropriada sobre 
você, sobre suas potências, força e vitalidade, 
sobre sua natureza, sua intuição, seus ciclos.
É preciso esforço para permitir que nossa 
alma cresça naturalmente até atingir sua 
profundidade natural, e este caminho cos-
tuma desviar do “politicamente correto” ou 
de velhos paradigmas obsoletos. 
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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.

prAiAs 
pAulistAs 
Marcos sá escreve 

sobre a exuberância 
e a beleza das praias 

do litoral norte 
paulista.

o exuberante LitoraL norte pauLista, bordejado 
pela espetacular Mata Atlântica, compõe um dos mais 
lindos cenários brasileiros. A Mata Atlântica é um bioma 
de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e 
sul do Brasil. Atualmente, com cerca de 20% da cobertura 
original existente, e na maior parte localizada na Serra 
do Mar no litoral norte paulista. Temos a primazia de 
poder usufruir dessa beleza a apenas alguns quilômetros 
da capital. Essa exuberância e beleza são regadas pelas 
chuvas constantes na região. Os índices pluviométricos 
são acima da média no estado de São Paulo. “Gotas de 
água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação, gotas 
de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação”, 
já cantava Guilherme Arantes na canção Planeta Água. 
Chuvas intensas, que dão vida ao verde da Mata Atlântica 
e deram origem a beleza da região, mas que também são 
responsáveis por alguns apelidos engraçados às cidades 
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e praias: Bertioga virou Bertiágua; Camburi 
passou a Camburain; Guaicá, Aguaicái; São 
Sebastião, São Sebastrovão; Caraguatatuba, 
Caraguatachuva; Ubatuba, Ubatromba e 
Ilhabela, Ilhaumbrella. Piadas à parte, o 
sol predomina e ilumina a paisagem que 
tem cenários de tirar o fôlego, praias com 
areias brancas emolduradas pela Mata 
Atlântica e com boa infraestrutura, mar 
para surfistas com ondas e para crianças 
e famílias, tipo piscina. A gastronomia é 
sofisticada, as igrejinhas são acolhedoras e 
os hotéis e pousadas charmosos e para todos 
os bolsos. Alguns de padrão internacional 
tipo butique, com serviços de alto nível. 

Uma pena que as estradas ainda deixem 
a desejar, os investimentos públicos são 
escassos e o turismo poderia ser mais 
divulgado e melhor aproveitado. Como 
sempre, quem não ajuda é quem tem a obri-
gação de cuidar. As prefeituras, governos 
estadual e federal. Teríamos chances de 
concorrer com destinos internacionais, 
pois quem conhece se deslumbra, sempre 
descobre uma nova e agradável surpresa 
e quer voltar. Tanto em Ilhabela, quanto 
nos chamados sertões de Barra do Una e 
Camburi, coexistem harmoniosamente par-
ques estaduais, áreas de preservação, rios 
limpos, próprios para a prática esportiva, 

Temos a primazia de poder  
usufruir dessa beleza a apenas 
alguns quilômetros da capital

cachoeiras, trilhas com verde intenso, vege-
tação e exemplares de árvores centenárias. 
A região tem praias intactas e ainda ilhas 
próximas ao continente com acesso fácil. 
Explorar a região é dar um mergulho na 
natureza e entrar em contato com fauna 
e flora ainda preservadas. O outono que 
se aproxima é a estação onde as cores na 
natureza sobressaem. O céu fica num azul
-anil intenso, o pôr do sol é deslumbrante 
e o mar verde-claro lambe a areia branca, 
que brilha ao sol. As noites são agradáveis 
e as estrelas bailam ao som das cigarras e 
grilos. Sem contar os espetáculos que a lua 
nos proporciona, querendo aparecer mais 
que o sol. Um show de belezas, que sem 
dúvida encanta quem frequenta. A Bahia 
e o Rio de Janeiro são cantados em prosa e 
verso e elogiados por suas belezas, sempre. 
Por aqui, nós paulistas somos modestos na 
arte de elogiar nossas belezas, mas o litoral 
norte paulista é de deixar qualquer um de 
queixo caído!

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

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 •

 •

•

Magahshop - Av. São Camilo, 622 – Sala 15
www.magahshop.com.br - Curta @magahshop 

e fique por dentro de todas as novidades!

Aos seus pés!
Para mulheres que 
gostam de ousar e 

fazem do seu estilo uma 
tendência

Variedade de calçados
modelos exclusiVos 
que unem conforto, 

comodidade  
e beleza
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arte 
observada

a artista que se vingou de seu 
estuprador por Meio de uMa 

pintura.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

ArtEmisiA 
gEntilEsChi

artemisia GentiLeschi nasceu em roma, 
no dia 8 de julho de 1593. Filha do pintor 
Orazio Gentileschi, amigo pessoal de Cara-
vaggio, e Prudentia Montone (que morreu 
quando Artemisia tinha 12 anos). Era a 
filha mais velha de quatro irmãos e, desde 
criança, pintava no ateliê do pai, adotando 
também o estilo caravaggesco. Aos 19 anos, 
foi estuprada por Agostino Tassi, um também 
pintor amigo de seu pai e contratado por este 
para ser tutor da jovem artista. Ao falhar em 
manter sua promessa de casamento, Agos-
tino foi denunciado por estupro pelo pai da 
pintora e o caso foi levado à corte italiana. 
Num julgamento que se arrastou durante sete 
meses, Artemisia foi humilhada, enquanto 
o agressor, apesar de ter sido condenado ao 
exílio por cinco anos, nunca cumpriu a pena. 
Como principal protagonista deste provável 
primeiro caso de estupro que se tornou 
público, ao ser acusada de promiscuidade, 
Artemisia acabou adquirindo uma reputa-
ção dúbia. Em 1612, um mês depois do final 
do julgamento, através de um casamento 
arranjado pelo pai com um desconhecido 
pintor florentino, Artemisia mudou-se para 
Florença. Foi muito bem recebida na corte 

vamos observar
Judite Decapitando Holofernes, 1612
Tinta óleo sobre tela 
158,8 x 125,5 cm 

A injustiça sempre foi muito comum quando 
se tratava de artistas mulheres e isso foi o 
que aconteceu com a pintora. Pelas gerações 
que se seguiram, ela passou a ser considerada 
uma mera curiosidade, uma aberração. Ne-
nhum cavalheiro amante das artes ousaria 
comprar obras de uma mulher em vez de seus 
contemporâneos, gigantes como Caravaggio, 
El Greco e Rubens. Quando seus críticos 
eram generosos, mencionavam que era 

dos Médici, recebendo várias encomendas 
de pinturas. Fez amizade com Galileo Galilei 
e Michelangelo Buonarroti (sobrinho do 
“divino” Michelangelo).  A artista conseguiu 
um feito inédito até então: foi a primeira 
mulher a ser admitida na Accademia delle 
Arti del Disegno de Florença. Acreditava-
se que Artemisia teria morrido entre 1652 
e 1653, mas evidências recentes mostram 
que ela ainda aceitava encomendas em 
1654. Especula-se que ela tenha morrido na 
devastadora praga que varreu Nápoles em 
1656 e, que por consequência, aniquilou toda 
uma geração de grandes artistas.



a sua obra é tão boa, senão  
melhor tecnicamente do que a de  

seu inspirador caravaggio
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impossível imaginar que uma mulher havia 
pintado aquilo. Quando não, tratavam-na 
como uma megera sociopata, por colocar 
mulheres, inclusive ela mesma, em papéis 
tão violentos em obras de arte. Ela só seria 
resgatada da obscuridade na década de 1970, 
pelas feministas. A princípio, pelo interes-
se por sua vida – uma vítima de estupro, 
nunca justiçada, que enfrentou todo tipo de 
preconceito para prosperar num ofício tido 
como exclusivamente masculino. Mas logo 
também por sua arte, que, ficou evidente, 
tinha uma assinatura própria, um talento 
imenso e um ponto de vista que nenhum 
pintor masculino poderia expor.
Judite é um tema popular entre pintores. 
Porém, em sua visceral obra-prima, muito 
mais violenta que outras versões, Artemisia 
pôs, literal e figurativamente, a si própria 
na arte. O sangue que Artemisia queria ver 
correr na vida era de Agostinho Tassi, que 
ela transplantou para a figura de Holofernes. 
Em 1612, foi condenado não só por isso como 
por planejar matar a esposa, cometer incesto 
com sua cunhada e tentar roubar as obras do 
pai de Artemisia. Segundo o Livro de Judite, 

Holofernes, o general, estava lá por uma ordem 
do arrogante Nabucodonosor, que queria 
forçar todos os povos da região a se aliarem 
a ele contra o rei dos medos (império asiáti-
co). Sua arrogância, luxúria e fraqueza por 
vinho contrastam com as virtudes da heroína 
Judite, que era casta – ela nunca se casaria 
novamente. Judite era uma viúva atraente 
da vila de Betúlia, que estava no caminho da 
invasão assíria a Israel. Ela foi até o campo 
inimigo e flertou com o general Holofernes, 
ganhando sua confiança. Numa noite, quando 
estava bêbado, entrou em sua tenda e, com 
a ajuda de uma serva, o decapitou, levando 
a cabeça para a cidade, expondo-a contra a 
covardia dos homens, que queriam se render. 
Artemisia representou Judite com seu próprio 
rosto, realizando uma fantasia de justiça 

contra seu grande inimigo: o homem, seu 
estuprador. A cena foi pintada múltiplas vezes, 
mas nenhuma delas expressa a brutalidade 
da versão de Artemisia. Nela, as mulheres 
mostram o esforço para degolar o inimigo, 
restringindo-o, com ele lutando de volta. 
Apesar do esquecimento histórico genera-
lizado relacionado à maioria das artistas 
mulheres, que ocorreu até século 20, hoje as 
obras de Artemisia se encontram nas paredes 
dos mais importantes museus do mundo, ao 
lado de artistas como Caravaggio e Rubens. 
Pela primeira vez, no Reino Unido, uma 
grande exposição monográfica da obra da 
artista será realizada na National Gallery. A 
exposição, que abre em abril reunirá as obras 
mais importantes da artista e finalmente fará 
juz à sua história e ao seu talento.
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entre um trabaLho e outro, esbarramos com ela pela Granja Viana, 
onde frequenta restaurantes e vai a feiras de artesanato. Uma apaixonada 
pelo bairro e cheia de amigos por aqui, Simone Zucato é atriz, já participou 
de novelas e peças de teatro, além de se destacar como produtora teatral 
e tradutora de renomadas peças internacionais. Seu último papel na TV 
foi na novela das 21h da TV Globo, O Sétimo Guardião, onde viveu Liliane, 
uma das duas beatas que integrava o séquito de Mirtes Aranha (Elizabeth 
Savalla). Foi, nessa época, prestes a estrear nesta novela que descobriu um 
câncer de mama. Em entrevista exclusiva à circuito, ela – que também 
é médica – conta como é desempenhar mil papéis ao mesmo tempo, dos 
desafios em ser mulher, fala da carreira, traça planos futuros – embora não 
goste muito de fazê-lo – e, claro, compartilha os aprendizados que a vida 
lhe trouxe. Acredita que nossa missão neste mundo é ajudar o próximo 
e doar amor. Para ela, é preciso sempre regar as relações com todos que 
participam da nossa vida, com todo amor e compaixão que temos a oferecer. 

só
Múltipla

comoela
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Simone Zucato por Simone Zucato. 
Quem é você?
Sou alguém que corre atrás daquilo que quer 
e que sabe o que quer. Simples, sonhadora, 
sensível e batalhadora.

Quando descobriu sua veia artística?
Não tenho um momento definido que eu 
me lembre. Acho que nunca tive uma “des-
coberta”. Sempre soube o que queria, o que 
gostava. Não tive que pensar o que queria 
ser, eu já sabia.

Tem alguém que te inspirou?
Muitas pessoas me inspiram na vida. Como 
força, meus pais me inspiram. Como pro-
dutora é Clint Eastwood. Como atriz, Meryl 
Streep. Como mulher, Oprah Winfrey. Como 
beleza, Angelina Jolie. E também amo o senso 
de humor de Ellen DeGeneres.

Qual são suas referências na tevê e 
no teatro?
Tenho tantas... Não só mulheres. Amo o 
trabalho de alguns atores e as sutilezas 
e a versatilidade me chamam a atenção. 
Não tem como não falar de dona Fernanda 
Montenegro, de Elizabeth Savalla, de Lilia 
Cabral, de Drica Moraes, de Adriana Esteves, 
de Zezé Polessa, de Ana Cecília Costa, de 
Andréa Beltrão,  de Fabiula Nascimento, 
de Débora Falabella, de Marjorie Estiano, 
de Leandra Leal, de Fernanda Freitas, de 
Vanessa Giacomo... lá fora também observo 
muito o trabalho de Meryl Streep, de Laurie 
Metcalf, de Juliette Binoche, de Natalie 
Portman e Annaleigh Ashford. Sem falar 

que sou fascinada pelo trabalho de Tony 
Ramos, Tom Hanks e Bryan Cranston. 

Você também é médica, certo? É uma 
médica que é atriz ou uma atriz que 
teve que fazer medicina?
Meu pai queria que eu fosse médica porque 
achava que a vida de atriz não seria algo 
muito estável. Sou a atriz que teve que ser 
médica. Trabalhei como clínica médica e 
geriatra. E durante as horas que passava 
num hospital ou numa clínica, era médica 
mesmo. É uma profissão que não tem como 
ser pela metade. Você tem que estudar, 
se reciclar e ser bom no que faz. E eu sou 
cê-dê-efe e capricorniana. Então, sempre 
exerci a medicina da melhor forma possível. 

Pensa em voltar a clinicar?
Não posso dizer o que vai acontecer amanhã. 
Se eu puder, trabalharei apenas como atriz 
o resto da minha vida. A medicina exige 
muito, principalmente energia. E também 
depende de muitos fatores. É muito frus-
trante ser médico hoje em dia, no nosso 
país. Acho uma profissão linda, sou grata 
aos meus pais pela minha formação, mas o 
que me faz levantar da cama todos os dias, 
o que faz meu coração bater, é a arte. E não 
tem nada que me faça mais feliz.

Falando em saúde, como você cuida 
da mente e do corpo? Qual sua rotina?
Vou à academia todos os dias da semana. Faço 
musculação, exercícios aeróbicos e zumba. 
Às vezes, me aventuro num circuito de 
crossfit. Também vou ao meu dermatologista 
para fazer laser e outros aparelhos como o 
multiwaves, que eu adoro. Também medito 
todos os dias, leio muito e procuro melhorar 
a ansiedade que é natural a todos nós.

Em abril de 2017, você foi diagnosti-
cada com câncer de mama. Como foi 
receber essa notícia?
Foi um choque. Não tenho ninguém na minha 
família com câncer de mama. Fazia exames 
de rotina porque tinha displasia mamária 
e controlava desde os 30 anos. Peguei o 
resultado dois dias depois que o Aguinaldo 
(Silva, autor de novelas) me chamou para 
fazer a novela (O Sétimo Guardião). Na 
hora, minha reação foi ligar para o médico 
e dizer a ele que precisaria estar curada em 
seis meses – que era o tempo para começar 
a gravar a novela. Na sequência, a novela 
foi postergada e isso me ajudou a fazer o 
tratamento com mais tempo. A novela foi 
a primeira coisa em que pensei, porque 
estava muito feliz com o convite e era algo 
que queria muito fazer. Depois, caiu a ficha 
que com essa doença não se pode brincar e 
que se eu tivesse que abrir mão da novela 
para me tratar, teria que ter a sabedoria para 
aceitar isso. E acho que seria tranquilo. Mas 
felizmente fui diagnosticada num estágio 
muito precoce da doença e isso possibilitou 
que eu me tratasse e fizesse a novela. Retirei 
dois quadrantes da mama esquerda e, na 
mesma cirurgia, já fizeram uma mamoplastia 
para igualar a outra mama. Na sequência, 
fiz radioterapia e hoje faço quimioterapia 
oral. Ainda tenho três anos e meio pela 
frente, mas estou curada e ótima. 

precisamos ir 
além daquilo que 
o nosso enTorno 

social ainda 
espera de nós.
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E que lições tirou com a doença?
Quando você se vê numa situação assim, 
começa a priorizar algumas coisas na sua 
vida. Consegue ver o que tem ou não impor-
tância. Percebe que o tempo passa muito 
rápido e isso reforça a ideia de que não vale 
a pena passar nenhum segundo sequer 
perdendo tempo com coisas negativas e 
sentimentos ruins. Viemos a este mundo 
para ajudar o próximo e fazer quem está 
à nossa volta feliz. E acredito que daí vem 
nossa felicidade. Viemos para facilitar a 
vida de quem está ao nosso redor, para 
darmos amor sem esperar nada em troca.

Você fazia o tratamento enquanto gra-
vava "O Sétimo Guardião". Como foi se 
entregar a uma personagem em um 
momento em que a doença provavel-
mente estava em foco?
Olha, desde a primeira consulta que tive com 
meu médico, assim que recebi o diagnóstico, 
eu sabia o que deveria ser feito para realizar 
o tratamento. Ele me explicou que primeiro 
eu faria uma cirurgia para a retirada do 
tumor, e nessa mesma cirurgia faria uma 
mamoplastia para igualar as mamas, na 
sequência faria 30 ciclos de radioterapia, e 
depois, começaria a quimioterapia. E eu es-
tava muito feliz com o convite do Aguinaldo. 
Então, a cada etapa que conseguia passar, 
eu pensava que já podia resolver a próxima. 
Até que acabei as sessões de radioterapia e 
meu médico me disse que dali para frente 
teria que fazer quimioterapia oral por 
cinco anos. A doença deixou de ser o meu 
foco quando o plano de saúde, por meio 
de uma liminar na justiça, liberou minha 

cirurgia. Eu tinha outro foco, que era esse 
trabalho. E foi ele que me deu esperança, 
me deu força para seguir adiante. Eu me 
entreguei de corpo e alma a ele.

O que você, Simone médica, pode falar 
para alertar outras mulheres?
Não vou falar como Simone médica, porque 
a Simone não é apenas médica. A Simone 
é, antes de mais nada, mulher. E também é 
atriz. Minha mensagem é para que todos, 
homens e mulheres, façam consultas mé-
dicas de rotina anualmente e não deixem 
de fazer os exames que o médico pede e 
realizem no tempo solicitado. Isso faz toda 
a diferença num caso assim. Quanto mais 
cedo diagnosticarmos uma doença, mais 
tranquilos passaremos pelo tratamento e 
maiores as chances de cura. E falo isso para 
homens e mulheres porque nem só mulheres 
têm câncer de mama e porque temos que 
pensar em outras doenças também. 

Já que falamos em mulheres e em março 
comemora-se o Dia Internacional, qual 
o maior desafio em ser mulher nos 
dias atuais?
Ainda é assegurar a igualdade entre mu-
lheres e homens como uma condição nas 
relações humanas, e fazer com que essa 
igualdade se torne normalidade. Muita 
gente distorce o discurso e acha que nós, 
mulheres, queremos alcançar um status de 
superioridade em relação aos homens, e o 
feminismo não fala sobre isso e sim sobre 
a igualdade e equidade dos gêneros. Preci-
samos ir além daquilo que o nosso entorno 
social ainda espera de nós. Já conseguimos 
bastante, mas ainda temos que lutar por 
muita coisa ainda.

Sentiu algum desafio na carreira espe-
cífico por ser mulher?
Sim, senti muitos desafios na minha traje-
tória por ser mulher. Ainda sinto. Há muito 
desafios e não apenas nessa carreira. Percebo 
que as mulheres finalmente estão falando, 
expondo e questionando alguns padrões 
e comportamentos. Tem sido um desafio 
constante, mas estamos vendo mudanças 
acontecerem e conquistando nosso espaço 
a cada dia. Em relação ao meu ambiente de 
trabalho, prefiro citar o exemplo de Natalie 
Portman na cerimônia do Oscar deste ano. 
Ou seja, ainda não temos um ambiente 
balanceado, mas estamos lutando por ele.

1. Simone Zucato, aos 2 anos, no 
concurso Boneca Viva, na cidade 
de Socorro, onde nasceu
2. Com os colegas de classe do Junior 
High School, no Epcot Center, aos 14 
anos, época em que morava na Flórida 
3. Eurico e Sonia Zucato, seus 
pais. Em Milão, em 2017, quando 
foram passar férias na Itália 
4. Selma Egrei, Felipe Hintze, Maria 
Fernanda Cândido, Gianecchini e 
Simone Zucato no elenco de "A Toca 
do Coelho". Clique de Jairo Goldflus
5. No palco, com Reinaldo Gianecchini
6. Com Annaleigh Ashford, 
ganhadora do prêmio Tony, na 
estreia de "Sylvia", na Broadway 
7. Com Robert Sella, em Sylvia, 
também na Broadway 
8. Contracenando com Cassio Scapin
9. No espetáculo "Sylvia". Foi Simone 
quem idealizou a montagem do 
texto do americano A.R. Gurney 
no Brasil, sendo responsável pela 
tradução e produção da peça

5

6
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Você tem uma trajetória no teatro e 
também estudando fora do Brasil. Como 
essas experiências a preparam para a 
carreira de atriz?
Toda vivência auxilia o ator. Estudar fora, 
ter contato com outras línguas, com au-
tores, atores e diretores não brasileiros, 
com uma dramaturgia diferente da nossa 
contribui para essa vivência e amplia o 
leque e as possibilidades na criação de um 
personagem. Já o teatro, para mim, é uma 
das experiências mais enriquecedoras que 
existe para um ator. Ali o personagem vive 
o momento, interage com a reação daquela 
plateia. Cada apresentação é única. Não 
existe edição. Às vezes, você lida com algo 
inusitado e sabe que tem que chegar a um 
determinado lugar, e então tem que impro-
visar. Isso é de uma riqueza tamanha que 
acho que o teatro ainda é o maior e melhor 
exercício para um ator.

Drama ou comédia? Teatro, tevê ou 
cinema?
Drama e comédia. Teatro, tevê e cinema. 
Gosto de tudo. Gosto de estar constante-
mente me desafiando.

Qual momento mais marcante de sua 
carreira?
Tive alguns momentos marcantes e um 
deles foi apresentar A Toca do Coelho, que 

eu idealizei, produzi e na qual também atuei, 
no encerramento do Festival de Curitiba 
no Teatro Guaíra, com três apresentações 
lotadas. Fomos ovacionados em todas as 
sessões. É muito emocionante e extrema-
mente gratificante ter um retorno assim do 
público, depois de tanto trabalho. E não foi 
apenas no Guaíra que tivemos isso. Além de 
São Paulo e Rio de Janeiro, viajamos para 
18 cidades e ficamos dois anos em cartaz 
com uma equipe de quase 30 pessoas. Em 
mais de 70% das apresentações, tivemos 
sessões lotadas.

Sua última novela foi "O Sétimo Guar-
dião", em que interpretou uma beata, 
a Liliane. Quais lembranças guarda 
desse papel?
Liliane foi uma personagem que amei fazer. 
Ela era muito diferente de mim e de tudo 
aquilo que eu já havia feito. Aprendi muito. 
O ritmo de televisão é muito diferente do 
teatro, são muitas pessoas envolvidas. 
É um aprendizado diário delicioso. Sem 
falar dos colegas, dos novos amigos que 
fazemos durante um trabalho assim. Só 
tenho boas lembranças desses meses em 
que gravei a novela.

De toda sua carreira, qual personagem 
sente saudade?
Sinto saudade de Isa Corbett, de A Toca do 
Coelho. Era muito diferente de mim, me 

desafiou em vários aspectos e fui muito 
feliz durante os dois anos em que pude 
dar vida a ela.

E qual ainda não fez e gostaria de 
interpretar?
Ahhh, eu tenho um compêndio com tudo o 
que ainda quero interpretar. Mas atualmente 
estou sentindo necessidade de me descons-
truir. Aqui no Brasil, as pessoas te estereo-
tipam na maioria dos processos de seleção. 
Isso é perfeitamente compreensível, porque 
hoje em dia é tudo muito rápido. Corremos 
contra o tempo. Mas acho que o ator tem uma 
imensidão de possibilidades que pode e deve 
ser explorada. Quando as pessoas me olham, 

o Tempo passa muiTo rápido e reforça a 
ideia de que não vale a pena passar nenhum 

segundo sequer perdendo Tempo com 
coisas negaTivas e senTimenTos ruins.
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dizem que sou uma mulher elegante, com 
“cara de mulher rica”. Não conseguem ver 
que sou uma pessoa simples, e que como atriz 
posso fazer qualquer personagem. Então, 
acho que no momento minha necessidade 
é de interpretar algo que seja oposto àquilo 
que as pessoas veem na Simone e ao que 
sei fazer. Gosto de desafios. Tenho muita 
vontade de interpretar uma moça simples, 
humilde... e também tenho muita vontade 
de interpretar uma vilã, porque é difícil 
aceitar que na vida exista essa “vilania” 
que, às vezes, vemos na ficção. Sem falar 
que também tenho muita vontade de inter-
pretar uma dançarina, uma nordestina... 
adoraria também trabalhar mais meu lado 
cômico. Acho a comédia algo desafiador e, 
ao contrário do que pensam, difícil de fazer.

Você já declarou que não gosta muito 
de fazer planos. Mas já tem projetos 
futuros em mente?
É, não gosto de fazer muitos planos, pois 
estamos vivendo tempos em que planejar 
coisas pode ser frustrante. Mas como sou 
uma capricorniana que traça metas e vai 
atrás, tenho alguns planos. Tenho paralela-
mente à Sylvia (peça de teatral, que traduziu, 
produziu e encenou), que talvez volte aos 
palcos este ano, duas outras produções 
teatrais em andamento. Uma delas fala 
sobre autismo e já faz oito anos que estou 
tentando erguer. Infelizmente, a maioria 
dos patrocinadores não tem interesse em 

bancar um drama que fale sobre isso. Hoje, 
no Brasil, temos uma a cada 60 crianças 
sendo diagnosticadas com autismo. Muitas 
famílias não têm condições e informação 
para lidar com essa realidade, que é dura, 
mas que pode ser amenizada. Então, quero 
muito tentar realizar esse projeto – que 
é belíssimo – no próximo ano. E também 
muito fazer cinema. Ou seja, atuar, atuar, 
atuar... e estudar, e ler, e aprender a dançar 
os ritmos que não sei dançar.... esses são 
meus planos!

Por fim, como consegue conciliar as 
vidas profissional e pessoal? O que faz 
nas horas livres?
Em primeiríssimo lugar, a família é a base 
de tudo, e é o que mais importa para mim. 
Tento estar sempre presente. Gosto de estar 
na casa dos meus pais, comer a comida da 
minha mãe, estar com meus irmãos, com 
meus bichos. E uma das coisas boas de 
ser atriz é que fazemos amigos e colegas 
em vários lugares, por onde trabalhamos. 
Sempre que viajo a trabalho ou a passeio, 
tento ver meus amigos, sair, conversar, 
saber sobre a vida deles. A vida é isso. Só 
levamos amor quando vamos embora deste 

10. Mirtes e suas beatas em 
"O Sétimo Guardião"
11. Com o elenco da novela global
12. No musical infantil 
O Livro de Tatiana 
13. Em Paris, dezembro de 2019
14. Com Isabela Garcia 
e Guida Vianna
15. Simone e seu querido 
amigo, Aílton Graça, durante 
o Carnaval de 2019
16. Em 2014, vestiu a camisa da 
Hora do Planeta e se engajou 
no maior movimento mundial 
de conscientização e ação de 
combate ao aquecimento global 
por um futuro sustentável
17. Ao lado de Françoise Forton, 
participando do "Mariana 
Godoy Entrevista", programa 
exibido pela Rede TV

mundo. E acho que não podemos apenas 
levar... temos que dar amor, ajudar a quem 
pudermos, enquanto estamos aqui. Então eu 
tento regar minhas relações com todos que 
participam da minha vida, com todo amor 
e compaixão que tenho para dar. Nas horas 
livres, gosto de estar com as pessoas que amo, 
de ir ao teatro, a exposições, ao cinema, a 
restaurantes que gosto, e se tiver alguns 
dias de folga, gosto de viajar e conhecer 
lugares, culturas e pessoas.

E a Granja Viana é um bairro que você 
frequenta, né? 
Acho a Granja Viana um lugar extremamen-
te charmoso e bucólico, que tem crescido 
muito. Tenho alguns amigos que moram 
na região e, sempre que eu os visito, volto 
encantada. Adoro ir a alguns restaurantes 
e às feiras de artesanato, apesar de hoje a 
Granja contar com estrutura de shopping 
e lojas muito boas. Gostaria de poder fre-
quentar ainda mais vezes.

a granja viana é um 
lugar exTremamenTe 

charmoso e Bucólico.
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Obra rápida e barata
As palavras “rápido” e “reforma” não costumam ser atreladas com muita 
frequência. Porém, mesmo com o entendimento do senso comum de que obras 
são um convite a imprevistos e atrasos, é mais que possível repaginar um imóvel 
sem dores de cabeça.  O segredo está no gerenciamento da obra. Confira 
algumas dicas de como otimizar a obra e economizar tempo e dinheiro.

Demolição? evite!

Demolir uma parede e integrar 
ambientes não é tão simples como 
parece. Por isso, se deseja uma 
reforma rápida e sem imprevistos, 
melhor evitar intervenções desse 
tipo. Já pensou se você encontra uma 
tubulação no meio do caminho ou 
precisa refazer o nivelamento do piso?

mantenha pontos 
hiDráulicos 

Outra sugestão é evitar mexer em tubulações e 
encanamentos. Isso impede gastos com remendos 
de parede e acabamentos para mascarar a mudança. 
Outra dica é: se quiser muito trocar o tipo da 
torneira ou do vaso, o recomendado é optar sempre 
pela mesma tipologia. Se a torneira é de parede, 
troque por outra de parede. Se é de bancada, 
mantenha a de bancada. Assim, evita quebradeiras 
e eventuais mexidas em pontos de água. 

QuaDro 
elétrico 

Em obras rápidas, mexer 
no quadro elétrico não 
deve ser uma opção — a 
não ser se houver riscos 
de segurança. Esse tipo de 
intervenção só é necessário 
quando há instalação de 
novos aparelhos como o ar-
condicionado, que demanda 
uma carga de energia 
maior, por exemplo.

contrate um profissional 

Apesar da crença de que arquitetos, engenheiros e 
designers encarecem a obra, a realidade é exatamente 
o contrário. O papel desses profissionais é justamente 
otimizar a obra, evitando gastos desnecessários e 
mostrando opções mais vantajosas para que a obra 
ande mais rápido e sem imprevistos. 

abuse De cores  
e textura 

Acabamentos diferenciados, 
pinturas e aplicação de texturas 
podem e devem ser muito 
explorados em reformas curtas, 
já que conseguem dar aquela 
repaginada no ambiente sem dor 
de cabeça.

aDornos

Mudar as cortinas, decorar 
com vasos de planta e colocar 

almofadas novas ajudam a 
renovar a atmosfera da casa, 

dando nova cara ao ambiente. 
Outro ponto é reaproveitar 

móveis: ao reformá-los, além 
de economia, há otimização de 

recursos e sustentabilidade.
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casacor vem aí
Reconhecida como a maior mostra de arquitetura e decoração das Américas, a CASACOR já prepara a 
principal edição da marca, que acontece em São Paulo, de 2 junho a 2 de agosto, no Jockey Club, e será 
pautada pelo conceito A Casa Original. A inspiração para o tema deste ano nasceu da reflexão sobre o 
mundo tecnológico e contemporâneo. Com o avanço da modernidade, a necessidade de estar sempre 
conectado e em constante mudança, veio também a sensação de instabilidade. Seja pelo ímpeto de 
acompanhar os passos dessa rápida evolução ou pelo sentimento que brota das consequências que 
ela causa. A Casa Original vem justamente da urgência de encontrar uma resposta para essa questão: 
por meio da criatividade e do retorno às origens, buscando na terra, na ancestralidade e simplicidade, 
encontrar um equilíbrio entre o passado e o futuro.

reDução De custos fixos  
com soluções sustentáveis
Em um mundo onde o uso racional dos recursos naturais e o 
consumo consciente se tornam cada vez mais importantes, 
a arquitetura sustentável ganha destaque nas construções. 
Mais do que nunca é importante que os projetos tenham 
como base a integração ao meio ambiente. Reduzir a polu-
ição gerada pela obra e aproveitar da melhor maneira pos-
sível as condições climáticas e geográficas do local são as 
tendências do momento.
“Investimento em geração de energia solar fotovoltaica e 
captação de água da chuva, além de garantir uma economia 
quase que completa no valor das contas de luz e água, ago-
ra podem lhe proporcionar um bom desconto sobre o valor 
do Imposto Predial e Territorial Urbano”, apontam Rubens 
Bossi e Walter Marconi Junior, sócios-proprietários da En-
solar Cotia. Eles se referem ao IPTU Verde, programa de 
fomento a práticas de proteção ambiental, fruto da lei mu-
nicipal de autoria do vereador e advogado Castor Andrade 
e sancionada pelo prefeito Rogério Franco, que concede re-
dução na alíquota no IPTU de imóveis comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável de Cotia.
Além do uso de energia solar e captação da água da chuva, 
outras estratégias podem ser adotadas para uma casa suste-
ntável, como iluminação natural nos ambientes, ecotelhado 
com isolamento térmico, lâmpadas de LED, pé-direito alto, 
paredes externas duplas, entre outras ações.



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

www.studionascimento.com.br

Projetos Gerais
Acompanhamentos

Construção e Reformas
Gerenciamento de obra

Legalização e Regularização

(11) 96348-3371 | 94975-5614

Studio

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

OrçamentO sem 
cOmprOmissO

Construtora de piscinas de 
concreto armado e vinil com 

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

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

Guia 
Casa



SOMOS UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, CONSERTOS E MOTORIZAÇÃO.

ALÉM DE FAZERMOS 
FECHAMENTO DE SACADA, 
LAVAGEM DE PERSIANAS E TROCA 
DE ESTEIRAS (PVC E MADEIRA).

VENDEMOS PERSIANAS HORIZONTAIS, 
VERTICAIS E JANELAS INTEGRADAS.

TEMOS UM GRANDE DIFERENCIAL 
QUE É A FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE 
PERSIANAS ROLO, SILHOUETTE, E 
DOUBLE VISION.

(11) 4777-9501 - (11) 3078-3249 - (11) 94224-4263
Loja Granja Viana - Rua Jaime Cunha, 80 - Jardim Passárgada- Loja 3
Loja Itaim Bibi - Rua Jesuíno Arruda, 780 - Itaim Bibi 
Visite nosso site   www.americadecor.com.br

ENTRE EM CONTATO E FAÇA SEU ORÇAMENTO !!!!

TÉCNICA, CONSERTOS E MOTORIZAÇÃO.

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 

2020 com descontos 
imperdíveis
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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

psicologia

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

     Silvia Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a adolescentes e adultos

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

     Silvia Torrentes 

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

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

fonoaudiologia
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 2771-3029

R. Gal. Fernando V.C. Albuquerque, 80 Cj 401A
Granja Vianna - CEP 06711-020 - Cotia/SP

Unidade Prime

Dra. Karina Reina Vianna

 
CROSP 58022

www.viannaodonto.com.br - Professora de implante, 
prótese, e reabilitação oral

- Diretora da associação 
brasileira de analgesia e sedação.

- Trate seus dentes 
sem medo e sem dor.

- Aplicação de botox e 
Preenchimento facial.

DRA. ANA LÚCIA LOPES Crosp: 89892

www.totalden.com.br - Av. João Paulo Ablas 1689, sala 5 - Jd. da Glória

TRATAMENTO COM INVISALIGN

4617 4610    9 6618 2626

CR
OS

P E
sta

b.:
 10

36
7

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

DRA DANIEL ZULIANI SOUZA CRUZ  Crosp:111031

odontologia

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.: 

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.

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

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
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vacinas

ANUNCIE 
AQUI 4702-3936

Pequenos 

anúncios 
grandes 
negócios

gastronomia

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

terapias complementares

 

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 

Você merece  
o melhor!

(11) 4612-3661
Aceitamos  

todos os cartões
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escolas

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

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

Advocacia

Izaú
Alves

Atuamos em diversas áreas 
do direito para atender a 
empresa e o empresário

 11 9 9439-7934   
 11 4551-0312

contato@alvesadvocacia.com.br
 izaualvesadvocacia

www.alvesadvocacia.com.br
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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:
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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

advocacia

oportunidades

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br

PROFESSOR DE 
INGLÊS

aulas particulares

9 9975-9273

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

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

markie@ig.com.br9 9975 9273

english  
tutor
Aulas particulares

anuncie aqui   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

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

venDo casa 
r$915.000,00  

www.xneto.com.br 
reforma recente

Condomínio Villa Nova
Tel: 96444-2777

Rua dos Manacás, 276
 Jardim da Glória 
 (11) 4777-2544 

www.remaxcasainveste.com.br 

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



Trilha do trem em Caucaia.
ana guirau

Tarde no parque São George.
neLzita Matos

Pulando Carnaval na Granja.
viviane de sá arantes

Nossos paraísos.
siLLvana nasciMento

Um ponto de beleza em meio  
à desordem generalizada. 
dougLas toMaz da siLva 

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!



Sua Pascoa é na Gran Viana

av. são Camilo, 1181 – Granja Viana – Cotia 11 4612-4100 – granviana.com.br

Red velvet
Sensação
Brigadeiro
Churros

Torta de limão
Torta de maracujá

OvOS de PáSCOa 
de COlheR:

 COlOmBa  
PaSCOal:
de frutas
Chocolate
Red velvet

siGa a  
Gran Viana   
         @granviana  



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.


