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  Mercado 

imobiliário
Granja Viana é a 
queridinha da vez

  Por Aqui
Consumidores da região 
reclamam do valor da 
conta de energia elétrica

  Comportamento
Reunimos uma moçada 
que já mostra a que veio: 
jovens da faixa dos 20 
anos que pensam grande 
e voam alto

Vitão
um cantor granjeiro  
nas paradas de sucesso
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A frase resume o sentimento e as atitudes da empresária 
Inocência Manoel, cofundadora da Inoar Cosméticos, em 
meio a doações do projeto Beleza Solidária, fundado por ela, 
com ações no Brasil e no mundo.
O projeto vem realizando ações diversas para as famílias 
diretamente impactadas pela pandemia do novo coronavírus.
Inocência Manoel conta que conversou diretamente com 
moradores da região de Cotia, cujas rendas tiveram expressiva 
redução devido ao desemprego: “Muitas mulheres perderam 
seus empregos. Na grande maioria, diaristas, folguistas, 
cuidadoras de idosos, que acabaram sendo dispensadas e 
cujo salário compunha a renda da família, geralmente com 
mais de dois filhos”.
Durante a pandemia foram realizadas doações de cestas básicas, 
produtos de higiene e álcool em gel para os colaboradores 
do condomínio SPII.
“Essa ajuda tem sido muito significativa para pessoas que 
estão no enfretamento de uma crise sem precedentes”, diz 
Inocência Manoel.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, 
o projeto Beleza Solidária já realizou inúmeras doações e 
apoiou causas em todo o estado de São Paulo.
Em meio ao cenário atual de pandemia, foram diversas 
instituições atendidas, com produtos de higiene, álcool em 
gel, além de cidadãos, com cestas básicas. Até o momento, 
já foram distribuídos mais de 15 mil kits – contando com 
produtos de higiene e álcool em gel – e 1000 cestas básicas 
durante a pandemia.
 “Aprendemos muito nos tempos de pandemia. É quando 
você vê Missão, Visão e Valores de uma empresa saindo 
do papel, para se tornarem ações reais e tangíveis, que 
as empresas devem mostrar aquilo que preconizam. Não 
podemos ficar no discurso, temos que partir para a ação, 

sempre. A solidariedade é uma emergência, especialmente 
nestes tempos”, afirma Inocência Manoel.
As ações realizadas pelo projeto Beleza Solidária alinham-se 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos 
pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), 
assinado pela empresária Inocência Manoel, cofundadora 
da empresa, e endossado pela Inoar.
“Se todos fizermos a nossa parte, ninguém fica para trás”, 
finaliza a empresária.

ações da Inoar  
durante a pandemia Beleza Solidária realiza ações 

sociais em tempos de pandemia

“O melhor remédio para 
curar nossas dores é curar 

as dores dos outros.”
Inocência Manoel / Junho 2020.

A pandemia do novo coronavírus se mostra mais um desafio para marcas, pessoas e empresas 
no mundo todo. Em meio às incertezas e muitas discussões sobre os rumos a serem tomados, 
algumas empresas se reinventam na crise. Na Inoar Cosméticos, empresa de referência no 
setor para o mercado brasileiro, as ações começaram de dentro para fora.
O departamento de Recursos Humanos e a diretoria da marca entenderam que, para continuar 
em funcionamento como serviço essencial prestado à população em meio à pandemia, seria 
necessário garantir, em primeiro lugar, a segurança dos trabalhadores. Para isso, 13 iniciativas 
empresariais foram tomadas para lutar contra o vírus.
Em meados de março, a empresa mudou completamente, ainda, sua linha de produção para 
atender à emergência nacional, passando a fabricar em ritmo acelerado o álcool em gel da marca.

Inoar reúne boas práticas internas 
para combater a pandemia

Departamentos internos da empresa de cosméticos brasileira unem forças e 
desenvolvem iniciativas contra a Covid-19



Para combater 
a doença, a 

empresa 
fortaleceu, 
durante o 

período, uma 
cartilha que 

elenca 13 ações 
contra a 

pandemia, 
sendo elas:

Empresa brasileira referência no 
mercado nacional e internacional, a 
Inoar Cosméticos traz em seu DNA 
a criação de produtos inspirados em 
vários perfis de pessoas, com inovação, 
tecnologia de ponta e o know-how 
de quem entende as necessidades de 
profissionais e consumidores finais.

Projeto Beleza Solidária
Fundado por Inocência Manoel, o 
Beleza Solidária é um projeto criado 
para capacitar pessoas de diferentes 
comunidades, no Brasil e no exterior, 
e está também voltado à recuperação 
das identidades das mulheres e ao 
seu empoderamento. Com cursos 
oferecidos à população de baixa renda, 
e ações itinerantes diversas, a iniciativa 
pretende oferecer à sociedade um 
caminho para o empreendedorismo.

sobre 
a Inoar13 

ações 
contra a 
Covid-19

u  Fornecimento de máscaras de pano: todos os 
colaboradores essenciais assinaram termos de 
responsabilidade e compromisso em utilizá-las da 
maneira correta, higienizando-as diariamente;

u  Fornecimento de sabonete líquido e álcool em gel em 
todas as instalações e nos refeitórios da empresa;

u  Verificação da temperatura de todos 
os profissionais diariamente;

u  Utilização de tapetes com água sanitária 
em todas as entradas;

u  Disponibilidade de viseiras em acrílico para serem 
utilizadas por cima das máscaras de pano;

u  Profissionais de setores administrativos estão 
trabalhando em sistema de home office;

u  Há cartazes de orientações nos murais e constantes 
recomendações de prevenção, enviadas por 
uma lista de transmissão, via WhatsApp;

u  Criação de um novo turno de horário de 
almoço, para que todos se um acomodem com 
distanciamento seguro no refeitório;

u  Teste para Covid-19 em profissionais sintomáticos ou que 
tiveram contato com colaborador com diagnóstico positivo, 
garantindo o afastamento dos mesmos, caso seja necessário;

u  Acompanhamento constante dos 
profissionais do grupo de risco;

u  Vacinação contra gripe Influenza e H1N1 para todos os 
colaboradores, incluindo os que permanecem em home office;

u  Entrega de alimentos e medicamentos na 
residência dos colaboradores afastados;

u  Apoio de duas profissionais terceirizadas durante a 
pandemia, sendo elas uma enfermeira e uma psicanalista.

doaçõeS
Desde o início da pandemia, a Inoar já realizou milhares de doações para instituições sociais, hospitais, 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), entre outras parcerias, 
como uma doação realizada ao vivo, em uma apresentação da cantora Joelma.
O primeiro lote foi feito para doação dos colaboradores e pessoas em situação de risco, além de mo-
radores da região e bairros vizinhos. Diante da dificuldade de encontrar o produto no mercado, a Inoar 
iniciou a produção para suprir uma demanda interna. Porém, devido à situação, o produto foi rapidamente 
colocado no portfólio e teve sua fabricação iniciada.

Força-tareFa
Foi uma força-tarefa que envolveu a diretoria e os times de Desenvolvi-
mento, Marketing, Criação, Comercial, Fábrica, Logística, Comunicação, 
parceiros, todos em prol de colocar esse produto o mais rápido possível 
no mercado – além de serem feitas doações a entidades na região, 
uma premissa da diretoria no momento em que o país mais precisa.
Parte das equipes vem trabalhando em sistema de home office desde 
os primeiros dias de isolamento. A Inoar implantou esse sistema de 
operação remota amparada por novas tecnologias e pelo comprome-
timento da equipe de TI, que viabilizou acessos, computadores e redes a todos os colaboradores que 
estão trabalhando de suas casas.
A estratégia também mantém a viabilidade da indústria. Os empregos estão sendo mantidos, a Inoar 
mantém seus colaboradores e a produção garante a sustentabilidade em um momento em que muitas 
empresas começaram a dispensar seus funcionários.
Para Inocência Manoel, cofundadora da Inoar Cosméticos, “O melhor remédio para nossas dores é curar as 
dores dos outros”. E completa: “Aprendemos muito nos tempos de pandemia. É quando você vê a Missão, Visão 
e os Valores de uma empresa saindo do papel, para se tornarem ações reais e tangíveis, que as empresas 
devem mostrar aquilo que preconizam. Não podemos ficar no discurso, temos que partir para a ação, sempre.  
A solidariedade é uma emergência, especialmente nestes tempos”, finaliza a empresária.

Inoar 
www.inoar.com 
Facebook: Inoar Brasil 
Instagram: @InoarBrasil | 
belezasolidaria.inoar 
Tel.: (11) 4135-4555



Retomada
Enquanto nossa edição de 20 anos de aniversário circulava pela Granja Viana, 
com uma incrível entrevista de Denise Fraga, nos questionávamos acerca das 
condições de seguir com a revista impressa nos meses posteriores. A covid então 
já era uma realidade que batia à porta de todos os brasileiros cobrando que nos 
reinventássemos para não perder, além da saúde e de tantas pessoas queridas, 
também nossos negócios, empregos e sustento.
Encontramos uma forma de conexão na segurança de nossos lares e focamos 
nas soluções. Foi quando todas as forças se voltaram para o Portal de Notícias 
Circuito, plataforma em que vínhamos investindo por meio de conteúdos e 
reportagens exclusivas, além de tecnologia mais robusta para evolução natural 
dessa ferramenta. Foi uma transição bem positiva e podemos afirmar com toda 
certeza de que a chave primordial foi aliar inovação com tradição. Com uma 
comunicação totalmente integrada de amplo alcance, conseguimos criar novos 
formatos comerciais de visibilidade e assim trouxemos nossos clientes para mi-
grar com Circuito nessa experiência. Falamos aqui de 200 mil acessos mensais no 
Portal de Notícias, mais de um milhão de visualizações mensais em nossa página 
no Facebook e da criação de dois programas jornalísticos semanais no canal do 
YouTube de Circuito, que já alcançou 34 mil inscritos. 
Foram três meses consistentes de aprendizado em todos os campos, profissional e 
pessoal. O que nos impulsiona agora é a esperança de uma retomada consistente 
para toda a comunidade. Circuito volta nesta edição de agosto com sua versão 
impressa e com o coração aquecido com mais uma daquelas entrevistas tão 
especiais na qual uma personalidade querida, como o jovem cantor granjeiro 
Vitão, abre a porta da sua casa para nossa equipe adentrar e trazer para você 
informações exclusivas daqui. Confira nestas páginas coloridas pelo amor ao 
jornalismo e à nossa região. 
Agora vocês leitores já sabem que Circuito estará sempre por perto, seja na ban-
cada da cafeteria para aquela pausa gostosa, no toque do celular à espera de uma 
reunião ou na tela do computador para interagir com nossos ilustres entrevistados. 
Vamos em frente, juntos. Contem com a gente!

GaBriela NaPolitaNo aloNSo 

zap!
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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.
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educação

1° lugar em cotia no enem, 
colégio Rio Branco alia 
preparação e acolhimento

ao longo dos anos, a Unidade Gran-
ja Vianna do Colégio Rio Branco tem se 
destacado em resultados de vestibulares, 
nacionais e internacionais, e no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). De 
acordo com os dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) sobre a edição 2019 da prova, 
o colégio se consolidou como primeiro no 
município de Cotia e uma das 33 melhores 
escolas do estado de São Paulo.

Com notas acima da média nas áreas de 
Ciência da Natureza, Linguagem, Ciências 
Humanas, Matemática, além de redação, 
todo o trabalho realizado ao longo do Ensino 
Médio, no Colégio Rio Branco baseia-se em 
foco, personalização, escuta e preparação. 

De acordo com a coordenadora do De-
partamento de Estudos Internacionais e 
do Pré-Universitário da Unidade Granja 
Vianna, Renata Condi, o estudo e prática 
para vestibulares são agrupados com base 
em indicadores e matrizes de referência 
nacionais e internacionais, sem deixar de 
lado aspectos socioemocionais e culturais 
de relevância para a formação de um aluno 
ético, solidário e competente.

Na 3ª série do Ensino Médio, há a revisão 
de conteúdos estudados intercalada com 
novos conteúdos e a aplicação de simulados 
externos, cujos resultados são utilizados na 
elaboração de planos de estudos individua-
lizados com foco no desenvolvimento e na 
melhoria a partir do desempenho obtido.

Os alunos também contam com apoio e 
aulas eletivas, nas quais têm a oportunidade 
de aprimorar e aprofundar conhecimen-
tos, seja de forma interdisciplinar ou em 
assuntos específicos, como Física Moderna 
e Física Quântica.

“Contamos com um projeto de redação 
em que os alunos praticam a escrita e 
recebem devolutivas individuais, a partir 
de critérios de correção oficiais do Enem 

5

e de grandes vestibulares. A execução de 
propostas ao longo do ano, dentro de temá-
ticas interdisciplinares, tem promovido 
bons resultados”, explica.

Mesmo com toda a demanda que en-
volve a última etapa do Ensino Médio, os 
estudantes participam de ações culturais 
e esportivas do colégio, como forma de 
aplicarem conhecimentos e desenvolverem 
competências socioemocionais importantes 
para lidar não apenas com as experiências 
de grandes vestibulares, mas também com 
a vida fora da escola.

A instituição também prioriza o trabalho 
de inclusão e o acolhimento à diversidade. 
Os estudantes surdos Amanda Yumi Mikami 
e Gabriel Hagui dos Santos, por exemplo, 
foram dois importantes destaques no Enem 
e vestibulares: Amanda garantiu vaga no 
curso de Administração na Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), com aprova-
ção pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
e Gabriel ingressou no curso de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Federal do 

Inclusão: os alunos surdos Amanda e Gabriel se destacaram entre os melhores.

Unidade Granja Vianna
  (11) 3829-2972
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br|www.crb.g12.br

 colegioriobrancosp

ABC (UFABC).
Sobre a importância do primeiro lugar 

no município de Cotia, Renata Condi define 
“a excelente posição parece mostrar que o 
caminho escolhido a partir de nossa identi-
dade - de foco, personalização, desenvolvi-
mento de autonomia, interdisciplinaridade 
e utilização de indicadores externos - gera 
resultados. Nossos alunos de 2019 foram 
aprovados em excelentes universidades e 
a média do colégio inspira os formandos 
de 2020 a buscarem mais. Os estudantes 
sentem segurança no que oferecemos e 
percebem que o esforço vale a pena”.
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irregulAridAdes de trânsito

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

Sem asfalto
Estava lendo uma matéria 
referente ao asfalto do 
Jardim Santa Paula. Mas 
não foi todo, não! Por 
exemplo, a av. Itália – que 
faz esquina com av. Santa 
Paula (pavimentada) – 
não foi pavimentada, 
assim como as avenidas 
Gênova, Alemanha e 
França. Precisamos que 
sejam asfaltados esses 
logradouros. 
WiLLiaM Souza

Finalmente!
Moro na Granja Viana 
desde 1989 e, recentemente, 
tive uma experiência 
maravilhosa, quando 
colocaram asfalto na rua 
onde moro, a São Jorge. 
Foram mais de 30 anos 
esperando este dia. 
José Antonio

Tenho casa no residencial Vila D’Este e há uma Associação de Moradores 
que deveria cumprir e fazer cumprir as leis, mas não ocorre. Cansado dessa 
situação, gostaria de denunciar a ausência de fiscalização quanto às normas 
do Código de Trânsito Brasileiro. O residencial é “terra sem lei”: tem rachas, 
gente que anda de moto sem capacete e com criança na frente e carros esta-
cionados na contramão da via, sobre faixa de pedestres e em rotatórias. Um 
absurdo! A fiscalização lá é zero e já cansei de reclamar para a associação.
DanieL Pereira

ciRcuito  A Associação de Moradores do Residencial Vila D’Este, em nota, infor-
mou que visa a administração do loteamento no que tange ao uso da propriedade. 
Com relação às regras e normas de trânsito, quando há a observância de alguma 
infração, o poder público é acionado. “Até mesmo porque compete ao Estado ins-
taurar processo sancionado pela prática de infração de trânsito, por ser o deten-
tor do jus puniendi. Cabendo assim, à Associação diligenciar aos órgãos públicos 
para que haja a devida sinalização, como já existe no local, e em casos de descum-
primento do regimento interno, há aplicação de multa convencional”, ressaltou. A 
carta do leitor também foi encaminhada para a Prefeitura de Cotia, que, por sua vez, 
confirmou que a fiscalização no local é de competência da Secretaria de Trânsito, 
mas que por conta da redução do número de agentes em razão da pandemia e por 
se tratar de um bolsão residencial localizado em uma área isolada, está sendo prio-
rizada no momento a área central da cidade, em razão da reabertura dos estabele-
cimentos comerciais e consequente o aumento do fluxo de veículos. “Dentro das 
possibilidades, será feita a fiscalização no local. Vale citar que, no dia 3 de agosto, 
uma viatura da Secretaria esteve no local, na rua Firenze (no interior do bolsão), para 
atender a um chamado de veículos estacionados irregularmente”, informou em nota.

ciRcuito A carta do leitor 
foi encaminhada para a 
Prefeitura de Cotia.
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*Promoção não acumulativa válida apenas na lojasmel Cotia para compras realizadas até 8/9 /2020 e com a apresentação deste anúncio.
Importante: estamos seguindo todas as recomendaçõesdas autoridades de saúde

Venha nos visitar: R. Prof. José Barreto, 25 - Centro, Cotia - SP | CEP 06703-001

Conte com toda comodidade do nosso parceiro,
utilize o estacionamento no subsolo da loja.

Eletrônicos

Cama, mesa e banho

Casa & organização

Beleza & saúde

Hidraúlica e iluminação

Brinquedos

Ar & ventilação

Eletroportáteis

Agora, Cotia
tem uma mel pra
chamar de sua

Promoção: aniversário
42 anos lojasmel, trazendo

tudo para todos, com amor.

Nas compras acima de
R$200,00, ganhe R$50,00*

de desconto no ato!
Apresente este anúncio,
 e utilize o código: 3225

42
anos lojasmel
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Hepatites virais: 
uma conversa  
para além de julho
Embora o mês de julho seja 
símbolo de conscientização 
sobre hepatites virais, a 
verdade é que esta deve 
ser uma discussão feita 
frequentemente e em todos 
os períodos do ano. Segundo 
dados do Departamento de 
Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
do Ministério da Saúde, as 
hepatites virais são doenças 
mais frequentes do que se 
pode imaginar. Algumas delas, 
como a de tipo C, por exemplo, 
têm números parecidos ao 
de indivíduos com HIV e 
tuberculose. Conversamos 
com o médico infectologista 
do Hospital São Francisco, 
Guilherme Spaziani, sobre a 
doença que, de acordo com o 
Ministério da Saúde, possui 
taxa de mortalidade de 1,4 
milhão de pessoas ao ano.

canal circuito 
revistacircuito.com/hepatites-
virais-uma-conversa-
para-alem-de-julho/

Mamãe de aves
Aos 43 anos, a pedagoga Adriana Raguza Engelberg 
passou por uma experiência traumática que quase a 
derrubou, mas a vida lhe deu asas que a reergueram.  
Ela renasceu entre os pássaros, superando uma 
profunda depressão. Hoje, Adriana tem 18 aves e, por 
causa delas, até comprou uma casa maior aqui na região, 
onde recebeu nossa equipe para contar sua história.

canal circuito 
revistacircuito.com/mamae-de-aves/

Ficou show, 
matéria 
sensacional! 
Foi a melhor 
que já saiu, 
sem dúvidas, 
com uma 
repercussão 
gigante.
bruno ferreira, 
comediante que 
teve mais de 50 mil 
visualizações em seu 
vídeo no YouTube após 
a publicação de 
matéria em 
nosso portal

A matéria ficou 
espetacular. 
Gratidão é a 
palavra que 
resume, de todo 
o coração.
LudMiLa dias 
stöckL

Parabéns pelo 
trabalho e 
dedicação!!
patricia Martins

Muito boa 
matéria com 
minha comadre 
direto de 
Seattle. Adorei!
siLvia tardeLLi 
Lucas

Muito boa 
iniciativa!
katia MarsigLia

Espetacular!
vera Mateus

 #ciRcuitoonline 

pAixão por duAs rodAs
reperCurtiu 

O que bombou no 
mês passado

Antenas levantadas, jaquetas de couro exibindo 
orgulhosamente o emblema do grupo, capacete 
ajustado, dessa vez o rock’n’roll pode ser deixado 
um pouquinho de lado porque o ronco dos moto-
res já será o suficiente para garantir muito emoção 
no caminho. Se você já assistiu filmes em que um 
grupo de motociclistas desfila com belas Harley-
Davidson, Triumphs Boneville, Indians, ou qual-
quer que seja a máquina sob duas rodas, saindo 
sem rumo pelas estradas da vida com todo aquele 
estilo bad boy, despreocupados até que deparam 
com gangues rivais pelo caminho, talvez imagine 
do que se trata. Mas vai descobrir que Vultos é um 
grupo de motoqueiros que é muito mais do que 
isso. Em uma reportagem especial, conversamos 
com o pessoal que reúne paixão por duas rodas, 
amizade e respeito aqui na Granja Viana.

canal circuito 
revistacircuito.com/paixao-por-duas-rodas-
amizade-e-respeito-aqui-na-granja-viana/

#SaibamaiS

matéria completa 
no Site



hiRose

O Studio Hirose completa  
19 anos e retoma suas atividades 
com segurança na Granja Viana

“Estamos retomando com 
muita cautela. Na prática 

mantendo um distanciamento 
de cerca de três metros nos 
atendimentos, nos lavatórios 

e adotando os novos padrões, 
álcool gel disponível por 

todo o salão, uso obrigatório 
de máscaras, viseiras, 

higienizações constantes. 
Temos um espaço amplo 
o que também acabou 

sendo um diferencial pois 
nos permite trabalhar com 

segurança dobrada.” 
Marcelo Massami, 

proprietário do Studio Hirose.

servIço 

Centro Comercial RT 23 – Rodovia Raposo Tavares, km 23 – Loja 08   

 4612-4106 / 4612-1559           98696-9222  
Horário: 09:00 às 20:00 (devido às restrições, o horário foi reduzido  
e o atendimento está sendo realizado apenas por agendamento) 

studiohirose.com.br     
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O estúdio oferece uma variada lista de serviços para beleza e bem estar, 
entre eles, cortes masculinos, barba, cortes femininos e infantil. Há 
maquiadores especializados em maquiagem social e maquiagem para 
noivas. Procedimentos químicos para cabelo como luzes, coloração 
ou redução de volume. Para unhas, pé e mão francesa, esmaltação e 
outros. Depilação feminina e masculina. E ainda massagens que vão 
desde reflexologia até shiatsu e acupuntura.



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

As mulheres dominaram a cena na produção da West Side Gallery 
II, festival de grafite promovido pela Prefeitura de Itapevi. O 
evento foi realizado entre os dias 27 e 31 de julho, com 17 artistas 
de Itapevi e da Grande São Paulo. A proposta da administração 
municipal foi valorizar os trabalhos das mulheres, com o lema 

Girl Power (Poder Feminino), para colorir mais de 1 mil e duzentos 
metros quadrados do muro da CPTM, no Corredor Oeste, no 
centro. Entre os temas grafitados estão a beleza feminina, o em-
poderamento feminino e muita criatividade em formas, cores e 
mensagens.

Festival do Pescado  
e Frutos do Mar
O público já pode voltar a frequentar os 
Festivais Ceagesp, fechados desde março. 
O Festival do Pescado e Frutos do Mar, que 
é famoso pelos camarões no espeto e pela 
paella gigante, está previsto para 
acontecer até 20 de dezembro, aos sábados 
e domingos, das 12h às 17h. O público 
máximo nesta nova fase do Festival do 
Pescado será de apenas 150 pessoas. O 
evento receberá, preferencialmente, quem 
fizer reserva com antecedência no site dos 
Festivais Ceagesp. Quem não tiver 
reserva, terá de aguardar em área especial 
de espera com sinalização de 
distanciamento. A reabertura presencial 
obedece rigorosamente a todos os 
protocolos de segurança e de higienização 
determinados pelas autoridades de saúde 
e Prefeitura de São Paulo.

E lá se foi o maior mural de arte urbana de Cotia
Uma parceria entre as Secretarias de Obras e Juventude de Cotia promoveu 
a grafitagem do paredão sob o viaduto no km 32 da Raposo Tavares, com a 
intenção de deixar o pontilhão mais bonito. Para tanto, foram convidados 
cerca de 50 artistas locais e de fora da cidade que trabalharam durante um 
fim de semana. Mas a obra não durou muito tempo, e o que era para ser o 
“maior mural de arte urbana da cidade de Cotia” voltou a ser apenas um 
paredão branco. O viaduto sobre a Raposo Tavares é de responsabilidade do 
Departamento de Estradas de Rodagem, que autorizou a execução dos 
grafites. No entanto, de acordo com o DER, os artistas invadiram um espaço 
não autorizado e foi solicitada, então, a retirada da pintura daquele local. 
Mas a prefeitura acabou pintando todo o paredão e revoltou os artistas.

grAfite por mulheres

  antes                                                                   depois
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Solidariedade 
em tempos de 
pandemia
O Shopping Granja Vianna 
reabriu a Loja Vazia em um 
formato especial, agora 
para receber doações de 
roupas, calçados, 
cobertores, itens de higiene 
e alimentos não perecíveis. 
O ambiente, localizado no 
Piso L1 e que segue o 
horário de funcionamento 
do shopping (das 16h às 
22h), é equipado apenas 
com prateleiras, cabides, 
araras e manequins para os 
clientes preencherem com 
suas contribuições. Durante 
a pandemia, todas as 
arrecadações são destinadas 
ao Lar Xavier.

u

O Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco está com 
campanha de captação de 
tablets usados para seguir 
com as aulas a distância. A 
campanha conta com o 
apoio dos alunos da 
Monitoria Rio Branco, do 
Colégio Branco, 
responsáveis pela 
comunicação com os 
doadores e o agendamento 
para a retirada dos 
equipamentos na Grande 
São Paulo. O número do 
contato para informações é 
(11) 94139-9231. Para os 
interessados em fazer a 
doação, os alunos precisam 
de dispositivos que 
suportem os aplicativos 
Google Classrom e 
Hangouts Meet, com as 
seguintes configurações: 
Tablet com Sistema 
Operacional Android – 
requer Android 5.0 ou 
superior; e Ipad com 
sistema operacional iOS – 
requer iOS 11.0 ou superior.

54
mil toneladas

de entulho foram 
recolhidos em 
Carapicuíba

Butantan dá início  
aos testes da vacina contra  
o coronavírus
No dia 21 de julho, teve início a testagem da vacina contra o 
coronavírus no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. O imunizante foi aplicado nos 
primeiros voluntários, dando início ao estudo que será condu-
zido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac Life Science, parte do grupo Sinovac Biotech. 
Os pesquisadores do hospital vão analisar os voluntários em 
consultas agendadas a cada duas semanas e a estimativa é 
concluir as primeiras análises em até 90 dias.

Polêmica: ruas são fechadas no centrinho da Granja
Em 8 de julho, um decreto da Prefeitura de Cotia autorizou a implantação de Bolsão Residencial 
Chácaras Viana, formado pelas ruas Dom Joaquim, Joanésia, Perdigão, Conselheiro Penna e 
Padre Matheus de Lara Leão. De acordo com o decreto, o Bolsão tem por finalidade exclusiva 
a melhoria na qualidade de vida e segurança no local em questão, não podendo, em hipótese 
alguma, sob pena de revogação deste 
decreto, restringir o direito de ir e vir. 
No dia 25 de julho, o fechamento das 
ruas aconteceu e causou polêmica. 
“Absurdo revoltante”, “mais um Bol-
são para benefício de poucos e caos 
aos demais do entorno” e “o egoísmo 
é tão grave quanto qualquer pande-
mia” foram algumas das mensagens 
veiculadas nas redes sociais. 

AstraZeneca também entra na corrida
AstraZeneca, multinacional com unidade em Cotia, assinou 
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério da 
Saúde, documento que dará base para o acordo entre os 
laboratórios sobre a transferência de tecnologia e produção de 
100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, caso seja 
comprovada sua eficácia e segurança. O entendimento é o 
passo seguinte às negociações realizadas pelo governo federal, 
a Embaixada Britânica e o laboratório AstraZeneca.

Seis Ecopontos foram 
instalados em diferentes 
bairros de Carapicuíba, 

oferecendo aos munícipes 
o descarte correto de 

entulhos e madeiras. Com 
os funcionamentos 

intensificados a partir do 
ano de 2017, já foram 
recolhidos 54.583,16 

toneladas de entulho e 
6.102 toneladas de 
madeira. Além dos 

Ecopontos, a prefeitura 
também trabalha em 
operações diárias de 

limpeza urbana, cata-treco 
e campanhas de 
conscientização.
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Rosana Mahar assustou-se ao receber a conta de energia elétrica no último mês. 
“Aumentou bem, apesar de eu não ter mudado a rotina! Dou aulas particulares em 
casa e on-line, não mudamos em nada nosso consumo”, comenta. Assim como ela, 
outros moradores da região também foram surpreendidos com o valor, em alguns 
casos até cinco vezes maior do valor dos últimos meses. De R$ 90, a conta de Cassia 
Rodrigues veio R$ 435. Já a do filho de Regiane Oliveira, pulou de R$ 70 para R$ 250. 
Malu Constantino pagou R$ 724 e Nicole Desireé Badreddine, R$ 1.604. E a lista só 
vai aumentando.
A Enel se defende e explica que, desde abril, a leitura presencial dos medidores foi 
suspensa e, por isso, neste período, o consumidor pagou a média com base nos 12 
meses anteriores. Com a retomada da leitura a partir de junho, a diferença entre o 
valor faturado pela média nos últimos meses e o real consumo de energia no período 
foi lançada na conta emitida. “Depois de meses sem fazer a medição, é claro que o 
relógio vai estar nas alturas. Mas como é que fica para nós? Ninguém está falando 
em não pagar a conta, mas o que não é justo é ser cobrado de uma única vez”, indig-
nou-se a moradora Patricia De Paula Machado Honegger, que viu sua conta chegar 
a R$ 600.
O Procon-SP montou uma força-tarefa para analisar as reclamações sobre o aumento 
na conta de luz. “Ocorre que, com a liberação de medição profissional, as contas 
apuraram valores divergentes em relação à média e, identificada essa diferença, foi 
acrescida nas contas a partir de julho. Naturalmente, chamou atenção em função de 
elevados valores em cobrança, seja pela alteração da média ou pela mudança das 
faixas de consumo, de modo que o Procon foi acionado para exigir das concessionárias 
explicações sobre qual parâmetro de cobrança adequado a ser implementado”, explica 
o advogado Ricardo Monteiro. A recomendação do especialista é de que os clientes 
façam a medição por conta própria, por meio da anotação dos números constantes 
dos seus relógios de medição, de maneira individualizada para comprovar, ou não, 
os excessos da Enel Distribuição. “Se apurar alguma divergência, faça o pedido de 
revisão. É aconselhável também solicitar o parcelamento da conta, de modo que seja 
possível ao Procon avançar com as tratativas com a concessionária que possibilitem 
suspensão ou compensação dos pagamentos”, esclarece. A procura pelo poder judi-
ciário, de acordo com o advogado, é a última alternativa, pois além de custos para o 
cliente, é morosa em termos de eficiência. Se constatado erro no faturamento, a em-
presa deverá retificar a fatura e enviar uma conta com os valores corretos, sem co-
brança de multa ou juros.

servIço
Posto de atendimento  

ao Cliente – Cotia 

Av. Professor Joaquim Barreto, 322 

Granja Carolina – Cotia/SP

Ponto de Atendimento  

ao Cliente – Carapicuíba 

Avenida Rui Barbosa, 1205 Centro – Carapicuíba/SP

Horário de funcionamento  

reduzido: de segunda a sexta, das 9h às 15h

o que o conSumidor  
deve Fazer
•  digitalizar ou fotografar a conta 

questionada e as faturas dos meses 
anteriores. 

•  registrar a reclamação nos canais 
do Procon (www.procon.sp.gov.br 
ou pelo aplicativo disponível para 
android ou ioS)

•  a conta será auditada e, após aná-
lise, nova fatura será editada com 
nova data de vencimento e o valor 
correto, se confirmada falha.

•  o pagamento em nova data, mesmo 
se o valor estiver correto, não 
deverá ter cobrança de juros e 
poderá ser parcelado em até 10 
vezes no boleto ou em até 12 vezes 
no cartão de crédito.

•  Se o consumidor já efetuou o pa-
gamento, mas não concorda com o 
valor, deve registrar reclamação 
da mesma forma. após a análise, 
se ficar constatado o aumento 
indevido, o valor será abatido nas 
próximas faturas.

dúvidaS? ligue 151.

Consumidores da região 
reclamam do valor da 
conta de energia elétrica

longa Fila na enel
O Posto de Atendimento 
presencial da Enel foi 
reaberto em Cotia, no início 
de agosto. Desde então, 
clientes enfrentam longas 
filas e aglomerações para 
registrar reclamações. A 
Polícia Militar chegou a ser 
chamada, diversas vezes, para 
conter princípios de tumulto 
por falta de informações.

reajuSte
A Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) autorizou o reajuste 
de 4,23% das tarifas da Enel a partir 
de 4 de julho. O aumento não está 
relacionado aos meses de cobranças 
questionados.
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Provital Quiropraxia:  
um ambiente para encontrar saúde, tecnologia e conforto

15

O isolamento social mudou bastante 
a maneira como as pessoas realizam 
suas atividades e, em decorrência 
disso, dores nas costas, mudanças 
no sono e indisposição tornaram-se 
mais frequentes. 

E no que diz respeito à saúde da 
coluna e bem-estar geral, a Provital 
Quiropraxia oferece tratamento apro-
priado para cada condição diagnosti-
cada. “Consiste em determinar onde 
está a desordem na coluna vertebral 
ou qualquer outra articulação do corpo 
e, por meio de ajustes, na sua maioria 
manuais, corrigir este mau funciona-
mento, restabelecendo dessa forma 
o funcionamento ideal da estrutura 
em questão. Popularmente falando, a 
quiropraxia trata de dores nas costas, 
dor de cabeça, hérnia de disco, proble-
mas com o nervo cístico, entre outras 
desordens”, explica o quiropraxista 
Roberto Bleier Filho, graduado desde 
2005 e atual presidente da Associação 
Brasileira de Quiropraxia. 

A clínica já era referência na Granja 
Viana desde 2010, mas agora está tra-
zendo novidades com a inauguração 
em novo endereço. O local é bem are-
jado e higienizado com frequência, se-
guindo todas as medidas de segurança. 

servIço
Av. São Camilo 989 

Centro Comercial GranVille Tower – Sala 15 

Telefones: (11) 3406-5399 / (11) 98056-5535 

www.provital-quiropraxia.com.br

a clínica retoma suas atividades em novo endereço e trazendo novidades. 

canal circuito 
A revista Circuito fez questão 
de conhecer o novo espaço e 
acompanhar como está sendo o 
cuidado dos pacientes diante da 
reabertura do comércio local após 
a quarentena. Aproveitamos e 
pegamos algumas dicas com Roberto 
Bleier para melhorar a postura 

Revistacircuito.Com/provital-
quiropraxia-um-ambiente-
para-encontrar-saude-
tecnologia-e-conforto/

Além disso, oferece sua própria linha 
de produtos, a GoodSpine. Todos os 
itens foram desenvolvidos por espe-
cialistas e projetados para atuar na 
saúde e no ajuste da coluna e do corpo.  
Roberto explica que criou a marca 
GoodSpine, porque seus pacientes 
costumavam pedir orientações sobre 
qual é o colchão e o travesseiro ideais 
para a coluna. Então, com a vontade 
de oferecer o que havia de melhor 
no mercado, foi atrás de estudos e 
pesquisas de materiais e acabou de-
senvolvendo seus próprios produtos. 

“Passei um ano desenvolvendo o col-
chão e o travesseiro. São os artigos 
de saúde que mais usamos na vida 
– passamos um terço do nosso dia 
sobre eles.  Não tem como ter um 
colchão ruim, um travesseiro ruim 
e ter uma ótima saúde. Esses artigos 
influenciam diretamente a qualidade 
do seu sono, a saúde da sua coluna 
vertebral, a sua qualidade de vida e, 
consequentemente, a sua vida diária, 
desde disposição, produtividade, feli-
cidade e mais um milhão de fatores”, 
comenta o quiropraxista.
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CArtEIrInHA  
dO AutIStA
Cotia iniciou o contato 
telefônico com familiares de 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) para 
agendar o dia e horário para 
finalizar a coleta de dados e 
emissão da Carteira de 
Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro 
Autista (CIPTEA) – 
nomenclatura dada pela Lei 
Federal 13.977/20 e 
regulamentada pelo Decreto 
Municipal 8.738/20. A 
carteirinha, no entanto, já 
havia sido instituída em Cotia 
em setembro de 2019, por meio 
do decreto 8.600 que criou o 
cadastro e a Carteira de 
Identificação do Autista (CIA).

canal circuito 
Saiba como requerer a carteirinha 
revistacircuito.com/com-horario-
marcado-cotia-comecara-
a-emissao-da-carteira-de-
identificacao-do-autista/

AuxílIO CulturAl
A Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer de Cotia 
iniciou o cadastramento de 
artistas, profissionais de arte e 
cultura, artistas do artesanato, 
ativistas no fomento e difusão 
da arte e atividades culturais 
do município, além de mapear 
espaços, coletivos culturais, 
grupos, bandas, espaços da 
iniciativa privada 
formalizadas do setor cultural 
e artístico da cidade. Entre os 
objetivos, estão o atendimento 
às exigências da lei federal de 
emergência cultural e outras 
de apoio, fomento e incentivo 
ao setor.

rEGIãO CEntrAl dE COtIA rEMOdElAdA
O projeto Revitaliza Cotia está remodelando toda região central e vai contemplar 
melhorias viárias, implantação de baias de ônibus, bulevar central, revitalização 
da praça da Matriz e da praça Joaquim Nunes, iluminação moderna, nova 
pavimentação asfáltica e áreas de convivência e paisagismo. A obra deve durar 
aproximadamente dez meses e vai contribuir com o escoamento viário nas 
principais ruas e avenidas do centro da cidade, melhorando o trânsito e 
aumentando a segurança dos pedestres.

granja viana  
terá adutora
A Sabesp e a Prefeitura de Cotia assinaram a renovação do contrato de prestação de ser-
viços de água e esgoto do município até 2060, com previsão de investimentos de R$ 952 
milhões em obras de saneamento, sendo R$ 248,5 milhões destinados ao abastecimento 
de água e R$ 703,5 milhões para os trabalhos de esgotamento sanitário. Entre as obras 
de abastecimento previstas para Cotia, destacam-se a troca de 136 km de redes de água 
feitas de cimento amianto por tubulações mais modernas de polietileno de alta densi-
dade (PEAD) e também a implantação da adutora Granja Viana. A Sabesp também tem 
em andamento a implantação de dois reservatórios metálicos em Caucaia do Alto, cada 
um com capacidade para 6 mil m³, aumentando o volume total de reservação, portanto, 
em 12 milhões de litros. Outras obras já em execução são a construção do Anel Adutor 
de Caucaia do Alto e as adutoras Jardim das Graças, Araruama, Olaria e Granja Carolina. 

canal circuito 
Saiba como fazer o cadastro 
revistacircuito.com/departamento-
de-cultura-segue-com-
cadastramento-de-artistas-
espacos-e-coletivos-cultur ais/

canal circuito 
Veja o projeto 
de revitalização 
revistacircuito.com/
revitaliza-cotia-vai-
remodelar-toda-
regiao-central-com-
intervencoes-viarias-
e-paisagismo/
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tRadição
Do Mercado Municipal de Pinheiros para a loja no Pátio 
Viana, no centrinho da Granja Viana, o Entreposto das 
Feijoadas mantém toda tradição. A unidade segue os 
mesmos princípios desde sua inauguração, em 1950, ou 
seja, produtos de excelente procedência e qualidade, 
preços convidativos e atendimento personalizado. 
Além dos típicos pertences para feijoada, há bacalhau, 
conservas diversas, embutidos e linguiças, frios especiais 
fatiados, frutas secas, laticínios e queijos nobres, 
produtos naturais e cereais, temperos e especiarias.

entreposto das FeIjoadas
Rua José Félix de Oliveira, 928 – Galeria Patio Viana II

Telefone: (11) 4612-8600 / WhatsApp: (11) 97979-7982

cidadão italiano, cidadão euRopeu
Para muitos, o reconhecimento da cidadania italiana é o 
resgate das origens, enquanto para outros é a chance de 
abrir oportunidades e desfrutar de novas experiências 
pessoais ou profissionais, uma vez que a dupla cidadania 
traz inúmeras vantagens para quem a tem. Desde 2014, a 
Baroni Cidadania Italiana, sob o comando de Luciana Baroni, 
oferece todos os trâmites para tal: busca de documentos, 
análise do processo e retificações, traduções juramentadas 
e apostilamento, processo judicial, presencial ou via 
Consulado, atualização cadastral (Aire) e passaporte italiano.

BaronI CIdadanIa ItalIana
Contato: (11) 96071-7011 / baronicidadaniaitaliana@gmail.com

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

de Cotia  
para Cannes
Nascida e criada em Cotia, Amanda 
Yamamoto é filha de uma das perso-
nalidades mais conhecidas da cidade, 
o professor de karatê Gilson. É atriz e 
bailarina e, com apenas 14 anos, prota-
goniza Menarca, curta selecionado para 
a Semana da Crítica, mostra paralela 
do Festival de Cannes, na França.

stAnd-up Comedy
Depois de cinco anos de carreira no 
humor, Bruno Ferreira lança seu 
primeiro especial de comédia. No 
DVD, o humorista de Carapicuíba 
conta com detalhes histórias hilárias 
do que ele sempre quis fazer no 
palco. É a primeira vez que um 
comediante da região grava um 
DVD de stand-up comedy solo.

liderança 
inspiradora
foraM mais de 25 anos de 
pesquisa e experiência com 
líderes. Durante esse 
período, a jornalista 
granjeira Flavia Lippi 
selecionou que tipo de líder 
gostaria de ser, como se 
transformar e transformar 
os outros, e as melhores práticas para isso. O 
resultado está no eBook gratuito Líderes Mais 
Produtivos Sem Perder a Saúde.

canal circuito 
Leia a entrevista que fizemos  
com a jovem atriz
revistacircuito.com/
cotiana-estrela-curta-selecionado-
para-o-festival-scope-pro/ 

canal circuito 
Saiba mais em nosso portal 
e garanta boas risadas
revistacircuito.com/
de-carapicuiba-para-o-
mundo-bruno-ferreira-
lanca-especial-de-comedia/ 

canal circuito 
Veja como adquiria o livro gratuitamente
revistacircuito.com/
flavia-lippi-disponibiliza-ebook-com-dicas-para-ser-
um-lider-inspirador// 

canal circuito revistacircuito.com/o-pulso-forte-do-diretor-del-rangel/

deixArAm sAudAde
Morreu, aos 63 anos, o 
padre Pedro Bortolini. De 
vigário a pároco da Paróquia 
Santo Antônio, trabalhou 
nove anos na Granja Viana, 
investindo na formação de 
lideranças, apoiando ações 
sociais da comunidade e 
atendendo muitas famílias. 
Fará falta, dado o homem 
de fé que sempre foi e as 
muitas ações que realizou.

Nosso ilustre vizinho Del Rangel morreu 
aos 65 anos. Diretor e produtor de televisão 
e cinema brasileiro, ele trabalhou em 
diversas emissoras de televisão do país, 
como Globo, Bandeirantes, SBT, Record e TV 
Cultura. Del continuará sendo nosso vizinho 
daquela rua, mas infelizmente quando 
estivermos na porta de sua casa, não haverá 
mais troca de figurinhas sem frescuras nem formalidades.
relemBraNdo Em 2011, ele aceitou o convite 
para ser nosso entrevistado de capa e, na ocasião, 
relatou seu amor pela Granja Viana.
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odontologia com seguRança
A Sorriso da Granja retornou à rotina clínica, afinal a vida 
segue e a saúde bucal necessita de cuidados constantes. 
“Sempre fomos meticulosos com a biossegurança e 
agora mais do que nunca! Criamos um protocolo baseado 
nas recentes publicações sobre a Covid-19 e estamos 
bastante seguros para realizar os procedimentos 
odontológicos que se fizerem necessários”, explica o 
cirurgião-dentista professor doutor Ricardo Raitz 
(CRO 58714). A clínica realiza tratamentos integrados 
com laminados, botox, ortodontia Invisalign, cirurgia, 
periodontia, endodontia, implante, pediatria e prótese.

sorrIso da granja
The Square Open Mall – Rod. Raposo Tavares, km 22 – Bloco A – Sala 318

Telefones: (11) 4612-1721 / 93800-8655 / 3673-5270

meRgulho na gRanja viana
Todo mundo já teve a curiosidade de experimentar o 
equipamento completo de um mergulhador. Pois agora 
isso é possível e aqui pertinho da gente: a Evidive acaba 
de chegar à Granja Viana. Mais do que uma escola de 
mergulho com certificação PADI, o espaço proporciona 
experiências sem precedentes: aulas teóricas e práticas 
em piscina que culminam em uma viagem para Paraty e 
Angra dos Reis, além do Emotion Dive, que funciona como 
um “test-dive” para você experimentar esta atividade 
maravilhosa, se apaixonar pelo mergulho e partir para 
o curso. Acesse www.evidive.com.br e saiba mais!

evIdIve esCola de Mergulho
Estrada do Capuava, 4227 – Granja Viana

WhatsApp: (11) 98908-2887
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u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Carlos Eduardo T. Pouza CREMESP 101025

 Cirurgia Plástica

u	 Claudia Zanetti Moura CREMESP 80175

 Neurologia Clínica
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#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

mudAndo de 
Assunto

MarCoS Sá releMBra 
uMa Situação inuSitaDa 

que oCorreu no 
FeStival De PuBliCiDaDe 

De CanneS, eM 2004.

tudo já FoI dIto, dIsCutIdo, esCrIto, vIsto e revIsto. Até eu, por aqui, 
acertei em cheio na minha coluna de agosto de 2019, quando escrevi sobre 
o fim do mundo, que seria causado não pelas guerras nucleares ou por um 
asteroide gigante perdido no espaço e que se chocaria letalmente com a Terra, 
mas sim por um ser microscópico e cruel.  Um vírus. Sim, um vírus! Chamei 
esse monstrinho genericamente de virose! Todo mundo já teve uma. Só que 
agora a virose tem nome, sobrenome, local de nascimento, RG e passaporte 
internacional. Coronavírus chinês ou Covid-19. E veio para arrasar, no mau 
sentido, o nosso já abatido planetinha. Sorte que o mundo não acabou, mas 
que sofreu, sofreu. E ainda chora. A quarentena virou sessentena, que virou 
oitentena, cem centena e sabe-se lá aonde vai parar. Então, agora vamos falar 
o quê? Qualquer opinião, a favor ou contra, a cloroquina, a ivermecitina, ao 
isolamento social ou ao fim do confinamento, acaba virando motivo de discussão 
e inimizades. O inimigo por aqui, não é o vírus, e sim todo aquele cara que tem 
um ponto de vista diferente do seu. Quando escrevo este texto, ainda estamos 
quarentenados. Ficar em casa é uma delícia, desde que você queira ficar. Mas 
quando você é obrigado a ficar, torna-se uma prisão. Mas é o que temos. Então, 
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já que o assunto está esgotado, as boas no-
tícias não chegam e, enquanto a vacina não 
vem, direto do meu cativeiro, vou mudar 
de assunto. Lembrar de tempos melhores. 
Tempos onde as fronteiras estavam abertas 
e as pessoas podiam viajar, se encontrar, se 
abraçar e se beijar sem medo de ser feliz.  
Vamos deixar o corona de lado e partir 
para viagens mais empolgantes. Mudando 
de assunto, mas sem deixar os cuidados de 
lado. Só para melhorar o astral, que anda 
muito em baixa. Então, vamos lá, como 
diria o Boldrin, mais um “causo”. O ano 
era 2004. O Estadão era o representante 
no Brasil, do Festival de Publicidade de 
Cannes, e eu era o responsável no jornal 
pelo evento. Os representantes de cada país 
convidavam jurados que iriam compor e 

avaliar as peças publicitárias, previamente 
selecionadas. A Riviera Francesa fervia. 
Cannes era e continua sendo, a consagração 
e o reconhecimento profissional interna-
cional, das agências e dos publicitários. No 
Palais, local do evento, um lindo centro de 
convenções à beira-mar na cidade de Cannes, 
antes do início, dos trabalhos dos jurados, 
havia uma reunião de apresentação com 
os organizadores do festival, os jurados e 
os representantes. Monsieur Rogê, o dono 
da bagaça toda, chefão geral, com pompa 
e circunstância, deu o briefing: sequência 
das peças publicitárias, horários, refeições, 
regras, etc., e finalizou destacando, firme-
mente, o seguinte: “as bebidas alcoólicas 
estão terminantemente proibidas para os 
jurados, durante as sessões de julgamento 

vou mudar de assunto. lembrar de tempos melhores. tempos 
onde as fronteiras estavam abertas e as pessoas podiam viajar, se 

encontrar, se abraçar e se beijar sem medo de ser feliz.

das peças publicitárias!”. O.K.? Todos en-
tenderam? Corta. Dia seguinte, logo cedo, 
na hora marcada, pontualmente começam 
os trabalhos dos jurados. Tudo segue den-
tro do previsto, conforme planejado pela 
organização do festival. Vida que segue. 
Às 12h30, pontualmente, como previsto, 
é servido o almoço aos jurados, sala ao 
lado. Os garçons contratados pela dire-
ção do festival passam de mesa em mesa, 
servindo vinho. Sim, vinho. Enchiam os 
copos com aquela classe tradicional. Ué? 
Mas não era proibido terminantemente aos 
jurados consumirem bebidas alcoólicas? 
“Sim, é proibido!”, responde monsieur 
Rogê! Mas vinho não é bebida alcoólica! 
Aprendi nesse dia que, na França, quase 
todo mundo é abstêmio!
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BritâniCo, naSCiDo eM 
1964, é uM DoS PrinCiPaiS 

artiStaS MultiMíDia e 
ConteMPorâneo.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

mArC Quinn

seu traBalho InCluI esCultura, insta-
lação e pintura. Uma das características de 
sua obra é o uso de materiais que variam 
amplamente, de sangue, pão e flores, a már-
more e aço inoxidável. Ganhou destaque no 
início dos anos 1990, quando ele e vários 
colegas artistas redefiniram o que era fazer 
e experimentar com a arte contemporânea. 
Marc faz arte sobre o que é ser uma pessoa 
que vive no mundo hoje. Sua obra questiona 
o relacionamento do homem com a natureza 
e como isto é mediado pelo desejo humano. 
Também dialoga sobre o que identidade e 
beleza significam e por que as pessoas são 
compelidas a transformá-las. Outro tema 
comum é história social atual. Seu trabalho 
também se conecta com frequência e de 
forma significativa à história da arte, desde 
mestres modernos até a antiguidade. Quinn 
fez exposições individuais no Museu de Sir 
John Soane, na Tate Modern, na National 
Portrait Gallery, em Londres, na Fundação 
Beyeler, em Basileia, na Fondazione Prada, 
em Milão, e na South London Gallery.

vamos observar
Uma Onda de Poder (Jen Reid), 2020
Escultura em resina
Bristol, Inglaterra

O artista ganhou as manchetes mundiais 
recentemente, quando colocou uma estátua 
sua, da manifestante Jen Reid, em um pedestal 
que estava vazio em Bristol, Inglaterra. O 
espaço antes era ocupado por um monu-
mento a Edward Colston, um comerciante de 
escravos do século XVII. Foi derrubada por 
manifestantes do Black Lives Matter e jogada 
no porto durante os protestos que sucederam 
o assassinato brutal de George Floyd, sob o 
joelho de um policial supremacista. Mas a está-
tua teve vida curta na cidade. As autoridades 

removeram a obra cerca de 24 horas após 
sua montagem. Em uma declaração, Marvin 
Rees, prefeito de Bristol, disse que a estátua 
havia sido “obra e decisão de um artista de 
Londres” e que “não foi solicitado e não foi 
dada permissão para a instalação da mesma”. 

Ativistas de todo o mundo pedem a remoção 
de monumentos em homenagem às figuras 
que defendiam opiniões racistas e colonialis-
tas. O plano para a substituição permanente 
do monumento ainda não foi anunciado 
pelo conselho da cidade de Bristol. Em um 



seu trabalho se conecta com frequência 
e de forma significativa à história da arte.
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comunicado divulgado, Quinn disse que seu 
trabalho foi desenvolvido em colaboração com 
a própria retratada na escultura, a ativista Jen 
Reid. Contou que não foi criada como uma 
solução permanente para a demanda social 
pela remoção da estátua e sim para chamar 
atenção ao racismo institucionalizado.  A 
estátua do escravagista havia sido derrubada 
em junho e Jen, na ocasião, subiu na coluna 
deixada vazia e levantou o punho cerrado. 
A pose foi tão icônica, que inspirou Quinn 
a esculpir a mulher em tamanho real. Reid 
explicou que sua espontaneidade em subir 
no lugar da estátua reverencia aqueles que 
vieram antes dela, as crianças negras e suas 
famílias. Também foi um momento para dar 
voz a George Floyd e a pessoas negras como 
ela, que sofrem injustiças e desigualdades 
sociais calcadas pelo racismo estrutural. 

A escultura de Quinn gerou muitas 

controvérsias. Em um artigo do Art Newspa-
per, com a manchete “O problema da escultura 
Black Lives Matter de Marc Quinn”, o artista 
Thomas J. Price argumentou que Quinn, que é 
branco, não era o mais adequado artista para 
substituir o monumento derrubado. “Um 
exemplo genuíno de aliança”, escreveu Price, 
“poderia ter sido dar o suporte financeiro e 
as instalações de produção necessárias para 
um jovem artista local, negro, fazer a substi-
tuição temporária.” Muitos outros elogiaram 
o trabalho, incluindo a própria Jen Reid, que 
disse que estava “cheia de orgulho” por ser 
imortalizada de tal maneira.

O que significa retirar estátuas de escra-
vocratas do espaço público? Estátuas de 
personalidades históricas, que atualmente 
seriam julgadas pelos mais diversos crimes, 
habitam cidades no mundo todo. Por aqui, 
uma das mais conhecidas e criticadas é a do 

bandeirante Manuel de Borba Gato, locali-
zada na capital paulista. O bandeirante era 
conhecido por escravizar e caçar indígenas, 
o que gera discussões sobre o simbolismo de 
se manter uma estátua em sua homenagem 
na maior cidade do país. A mesma hoje está 
protegida por uma grade.

Derrubar qualquer símbolo da escravidão 
de africanos, indígenas ou de qualquer outro 
grupo, não é, de forma alguma, destruir a 
história. Esta continuará a ser narrada a 
partir das pesquisas sérias que centenas de 
estudiosos especializados realizam dia após 
dia. A história destes personagens deve, sim, 
estar nos livros de história e ser passada para 
as próximas gerações. Homenageá-las com 
monumentos significa perpetuar o racismo 
estrutural que causa tanta dor e injustiça para 
tantos, mundo afora. A derrubada de estátuas 
deve acompanhar mudanças de posturas 
na sociedade como um todo, promoção à 
educação antirracista e representatividade 
nos espaços intelectuais, profissionais, socio-
econômicos, políticos, culturais e midiáticos 
de importância.

Prepare a sua mente 
para emagrecer 

Elimine  
até 10kg em 

30 dias

Tel: 99520-9135
Atendimento Granja Viana e Cotia 

  spalavie   @p_palazzocotiagranjaviana
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ele teM apenas 20 anos, mas já montou 

seu próprio apê, mora sozinho, comprou um 

carro zero, tem sua independência e muito 

sucesso na carreira artística recém-inicia-

da. Com mais de 3 milhões de seguidores 

no Instagram, Victor Carvalho Ferreira, o 

Vitão, já gravou com Anitta, está na playlist 

do Neymar, lançou música até com a Veveta 

(Ivete Sangalo) durante a pandemia e, olha, 

que honra: lançamento musical em pleno Dia 

das Mães, para delírio da sua, dona Sandra. 

Novinho romântico, diz que fica mais inspirado 

quando está em um relacionamento, porém, 

agora solteiro e morando sozinho na Vila 

Mariana, está produzindo muito também. 

Só no período de isolamento social, lançou 

canções com o cantor português Agir, outra 

com Ludmilla e WC no Beat, e outra ainda com 

NoviNho

os funkeiros JS e Thiaguinho MT. Eclético? 

Sim! Compositor da maioria de suas músicas, 

Vitão é comumente classificado na categoria 

de artista urban pop, porém se identifica com 

a MPB em geral, diz que se inspira até na bossa 

nova, no samba e no pagode ao compor, além 

de curtir muito rock nacional e transitar à 

vontade pelo rap. Entre suas inspirações tam-

bém tem muito da música negra americana, 

da black soul music, de Michael Jackson, seu 

maior ídolo, a Ray Charles, Marvin Gaye e 

James Brown. Conseguimos esta entrevista 

com ele em sua segunda fase de quarentena. 

Na primeira, ficou sozinho compondo no 

apartamento da Vila Mariana, mas depois 

veio passar uns dias com a mãe, o irmão e a 

natureza da nossa região, que é o que mais 

curte por aqui.

NoviNho

romaNtico
romaNtico

por  Mônica Krausz
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Você começou aos 16 anos fazendo 
covers na internet. Cantava músicas 
de quem?
Sempre fui muito eclético. Muito aberto 
e voltado para a música brasileira, prin-
cipalmente. Quando comecei, fazia cover 
de rap, que eu curtia muito, mas nunca me 
considerei rapper. Tem quem me classifique 
assim pelo jeito de cantar, de escrever, pela 
linguagem, porém nunca me considerei 
rapper. Sempre tive muita influência, sem-
pre ouvi muito rap, mas não me considero 
rapper. Na época em que comecei, também 
fazia cover de MPB, de Tribalistas, do Rappa, 
Charlie Brown Jr.... ou seja, de tudo o que eu 
escutava. Sempre tive um gosto bem aberto. 

E como você se projetou na cena mu-
sical? Quem te descobriu?
Quando ainda estava no ensino médio, fiz 
um estágio de um mês como assistente de 
estúdio na Head Media, que hoje em dia 
é meu escritório musical. Foi quando co-
nheci os produtores que, hoje, trabalham 
comigo. Quando terminei o ensino médio, 
voltei a falar com eles. Na época queriam 
lançar alguns artistas novos e acabei sendo 
escolhido. Em agosto de 2018, lancei Tá 
Foda, meu primeiro single, e em seguida 
Embrasa, em setembro.

Embrasa foi a música que o neymar 
divulgou nas redes sociais dele, né?
Sim, foi o máximo. Porque ele compartilhou 
e viralizou. Imagina um cara como o Neymar 
cantando minha música com os parceiros 
dele? Não sou fã de futebol, mas saber que 
minha música chegou num cara como ele 
foi muito bom.

Ainda em 2018, você lançou te liguei 
e, em dezembro, assinou contrato com 
a gravadora universal Music. Como é 
ficar famoso tão jovem? 
Nunca imaginei que meu sucesso ia ser 
tão grande e tão rápido, pois sempre ouvi 
dizer que música era uma parada muito 
difícil para se viver dela. Com certeza, tive 
muita sintonia artística e musical com meus 
produtores, tive sorte de encontrá-los e 
sempre confiei que poderia dar certo. Sonhei 
muito e acreditei nos meus sonhos. Creio 
em lei da atração. Quando a gente acredita 
com força e com fé em alguma coisa, essas 
coisas ficam mais fáceis. 

Em março de 2019, você lançou seu 
primeiro EP homônimo com cinco faixas 
e o single Café, um grande sucesso. 
Você tem ideia de quantas músicas 
já compôs?
Quantas já compus não sei dizer. Tenho 
muita coisa que comecei e não terminei, 
outras que terminei e não quis lançar ainda. 
Tenho umas 20 lançadas ou gravadas. Café 
é uma das músicas que mais curto. Mas 
a minha preferida mesmo é Saudade, do 
disco Ouro, que foi lançada com o Rael, que 
é uma das fontes onde mais me inspiro, 
uma grande referência no meu trabalho. 

Outro sucesso que deu o que falar foi 
a música Complicado, com a cantora 
Anitta. rolou muita fofoca de um caso 
entre vocês, né?
As pessoas falam, mas foi só amizade (risos). 
Creio que Complicado foi minha música 
de maior sucesso até agora. Todo mundo 
achando que estávamos tendo um caso, mas 
não rolou nada. Nós sempre fomos muito 
amigos. Foi uma música que abriu muitas 
portas para mim, até na Europa, em Portugal, 
principalmente. Fui para lá no início deste 
ano para divulgar mais o meu trabalho, 
o meu disco Ouro, por conta do sucesso 
desta música. Até estava tudo combinado 
para eu voltar em junho para fazer shows, 
mas foi tudo cancelado devido à pandemia. 
Complicado eu escrevi com duas amigas, 
a Day Limns e a Carol Biazin, também da 
Head Media, e o Diogo Piçarra, que é um 
cantor português. Depois, a Anitta escutou 
a música e quis fazer comigo. 

queRo seR uma pessoa impoRtante paRa 
a música BRasileiRa, como hoje outRos 

aRtistas são RefeRência paRa mim.
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Em novembro do ano passado lançou 
o single 7 Chamadas, com o cantor 
colombiano Feid. neste ano, fez parce-
rias com o Agir. Você prefere compor 
sozinho ou em parceria?
Gosto muito dos dois. A maioria das minhas 
músicas eu fiz sozinho. Mas compor em 
parceria é muito bom também. Se você tiver 
ideias parecidas, conexão com a pessoa, é 
muito bom.  

O seu primeiro álbum, Ouro, foi lançado 
em janeiro de 2020. Esse sucesso todo 
foi muito rápido. Quando você começou 
a pensar em ser músico?
Comecei cedo a tocar violão e, com 8 ou 9 
anos, já tirava algumas músicas de ouvido. 
Na época, não cantava ainda. Tinha vergo-
nha, era supertímido. Na verdade, ainda sou 
tímido, mas era muito mais. Com 14 anos, 
iniciei teatro na escola e passei a me soltar 
um pouco mais. Comecei a cantar e nunca 
mais parei. Acredito que faço muito sucesso, 
porque falo de amor e relacionamentos e 
as pessoas se identificam. Até porque todo 
mundo passa por situações amorosas, de 
desafeto, de brigas, então essa identifica-
ção faz com que as coisas aconteçam mais 
rapidamente. 

Você se considera um romântico?
Sim. Sempre fui de namorar, nunca pas-
sei grandes fases da minha vida solteiro. 
Agora é que eu estou mais tempo sozinho, 
já há uns dez meses. Sempre fui romântico 
e gostei muito de escrever sobre meus 
relacionamentos. 

Inspirações? 
O meu maior ídolo é Michael Jackson em 
todos os âmbitos, tanto musical, compor-
tamento de artista, como ser humano, uma 
pessoa muito sensível. Toda a obra dele é 
impecável. Também sempre fui muito fã de 
Ray Charles, Marvin Gaye, James Brown, 
da galera da música negra americana. Do 
soul, do black soul, do funk americano 
e, no Brasil, sempre fui muito fã de rap, 
Racionais, Sabotagem. Hoje em dia, tenho 
me interessado muito por MPB, samba, 
bossa nova, pagode. Sempre gostei muito 
de Charlie Brown Jr., rock nacional, Legião 
Urbana, Tribalistas, Caetano, Gil, Djavan, 
Seu Jorge. Grandes referências musicais.

Como você se classifica musicalmente? 
Hoje me classificam como urban pop. É 
uma classificação mais atual que as pessoas 
costumam me dar, mas eu me considero um 
artista de MPB, pelas minhas referências e 
pelo fato de ser uma música comunicativa, 
que conversa com as pessoas. E pela brasi-
lidade ser muito forte no meu trabalho. 

1. Família
2. Com a mãe e o irmão
3. Ainda criança, no colo da avó
4. Quase 20 anos depois, Vitão 
reproduz a foto com sua vovó
5. No palco
6. Luísa Sonza e Vitão usaram 
o Dia dos Namorados para 
lançar mais uma parceria 
musical, com o clipe 
intitulado como Flores
7. Vitão, WC no Beat e Ludmilla 
uniram forças para lançar o 
clipe de Sem Limites, em maio
8. Cantando com Thiaguinho
9. Com a backing 
vocal Srta Paola
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Como você define essa brasilidade na 
sua música?
São os ritmos que uso. Como componho 
minhas músicas a partir do violão, sempre 
usei muitos acordes brasileiros, acordes de 
bossa nova, acho que isso já dá uma brasili-
dade para música. Na percussão também, 
usei muito pandeiro, muita zabumba, que 
são muito próprios da música brasileira. E 
creio que isso faz falta na música de alguns 
outros artistas novos, trazer mais elementos 
da música brasileira, da nossa raiz mesmo. 

Você tem algum processo criativo?
No começo, escrevia bastante nos ônibus. 
Eu ficava observando as pessoas na rua 
e escrevia sobre o que via. Hoje em dia, já 
levo a composição mais como um trabalho. 
Sento e escrevo.

Você acha que fica mais inspirado 
quando está em um relacionamento 
amoroso ou quando está sozinho?
Acho que, quando estou vivendo um rela-
cionamento, fica bem mais fácil. Porque a 
gente está vivendo as emoções e aquilo vai 
para a música. No meu disco, por exemplo, 
passei por todas as fases do relacionamento 
compondo. A paixão, o namoro, o fim do 
namoro e todas as fases foram para as mú-
sicas. Agora que estou solteiro, em alguns 

momentos eu me sinto um pouco travado 
para compor. Aí, acabo me suprindo de 
conversas com outras pessoas e levando 
as histórias delas para a música também.

A música Mais Que Bom, que você 
lançou já na quarentena, você compôs 
com o Agir em Portugal? 
Sim, a gente se conheceu lá e compusemos 
a música juntos. A ideia era gravar quando 
eu voltasse em junho para fazer meus shows 
em Portugal, mas aí veio a pandemia, foi 
tudo cancelado e tivemos a ideia de gravar 
do celular, no meu apartamento e no dele, 
separados e depois juntar tudo. Editamos 
em casa, foi uma parada com pouquíssima 
produção. Os figurinos eram as minhas 
próprias roupas e as dele, os cenários foram 
o meu apartamento e o dele. 

Você dança também?
Na verdade, não! Nesse clipe, dancei le-
vando na brincadeira e deu certo. Sempre 
admirei a galera que dança, mas nunca tive 
muita aptidão para isso. Talvez pelo fato 
de nunca ter feito aulas de dança, tenho 
essa insegurança. Talvez eu tenha me 
soltado mais por estar em casa só com um 
amigo. Mas não descarto a possibilidade 
de evoluir nessa área, fazer umas aulas 
de dança e tal. 

Como você vê a sua geração?
Com toda a informação que a gente tem, 
com a internet e tudo mais, acho que tem 
muitas coisas ruins e muitas boas também. 
Ruim é o número de adolescentes e jovens 
com depressão, e talvez isso seja pelo uso 
excessivo das redes sociais. Por outro lado, é 
uma geração muito mais bem informada do 
que as anteriores. Temos uma cabeça muito 
mais aberta para o mundo. A questão das 
mulheres, do respeito por elas, a igualdade 
entre os gêneros, o feminismo, questões de 
racismo, de xenofobia, acho que a gente 
tem mais chance de se informar e não fica 
tão preso ao que as gerações mais antigas 
passaram para nós. 

Como você lida com a fama? 
Tenho 3 milhões de seguidores no Insta-
gram. Tem o lado ruim de passar a receber 
julgamentos e opiniões de todos os lados e de 
todos os tipos, mas isso é uma consequência 
daquilo que o artista quer para sua vida. 
Mas claro que a vida pessoal passa a ser 
bastante invadida. Por exemplo, você ter-
mina um relacionamento e começam a 
surgir várias suposições do porquê. Teve 
traição? Não teve traição? Nos locais onde 
há mais jovens, sou muito reconhecido. 
No aeroporto, também. Mas quando junta 

não penso muito a longo pRazo, as coisas 
vão acontecendo natuRalmente na minha 

vida e a gente vai vivendo aos poucos. 
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um mundo de fãs, eu gosto. Hoje já vivo da 
música, já me sustento sozinho, posso até 
ajudar minha família. Pago meu aluguel, 
decorei meu apartamento, comprei meu 
carro. Eu compro muita roupa. 

E a sua família lida bem com sua fama?
Minha mãe e minha avó vivem em contato 
com o fã-clube. Minha mãe também é a 
minha administradora e advogada. Já meu 
irmão é muito na dele.

Falemos da Granja Viana, você morou 
muito tempo por aqui?
Nasci em São Paulo e vivi lá até os 14 anos, 
mas eu estudei no Colégio Waldorf Micael, 
do 6º ao 3º do ensino médio e minha família 
se mudou para a Granja Viana para ficarmos 
mais próximos da escola. Minha mãe conti-
nua aqui, com o meu irmão, e só eu que me 
mudei para a Vila Mariana no ano passado 
para estar mais próximo do trabalho, dos 
estúdios, do aeroporto e tudo mais. 

E gosta de morar sozinho?
Quando saí de casa, primeiro fui morar 
por seis meses com minha namorada. Mas, 
depois, terminamos o relacionamento e 
estou adorando morar sozinho. É um pra-
zer grande estar sozinho porque no meu 
trabalho estou sempre com muita gente, 
com a minha equipe, fãs, viajando... então, 
quando chego sozinho no meu apartamento, 
eu curto muito. É muito bom.

da Granja Viana, o que mais sente falta?
Natureza e da tranquilidade, coisas que eu 
já não tenho na Vila Mariana, que é muito 
urbanizada. Gosto mais de morar lá por 
causa do movimento, do agito, mas para 
descansar e relaxar o meu refúgio é aqui. 
Da Granja, sinto falta da tranquilidade, 
das árvores, dos bichos... Gosto do Parque 

Cemucam e de ir à Dona Deôla para saborear 
algumas delícias. 

O que você projeta a curto, médio e 
longo prazo para sua vida?
Nesse período de confinamento e pelo fato 
de os artistas não saberem quando vão vol-
tar com a parada de shows e acho que isso 
deve ser uma das últimas coisas a voltar ao 
normal, a curto prazo, creio que é um ano 
mais de criação e lançamentos. Estou pen-
sando em coisas novas, produzindo coisas 
novas. Como moro no mesmo prédio de um 
dos meus produtores, temos a chance de 
se juntar e produzir coisas novas, mesmo 
estando em casa. Em médio e longo prazo, 
quero estar nos grandes festivais, no Rock 
in Rio, no próximo Lollapalooza. Já estive 
no Rock in Rio participando do show do 
Projota, foi muito incrível como primeiro 
contato com o festival, mas quero estar lá 
com meu próprio show. Lançar mais discos, 
lançar mais coisas com gente de outros 
países, dos Estados Unidos, por exemplo. 
Fazer conexões com artistas do mundo todo. 
Não penso muito a longo prazo, as coisas vão 
acontecendo naturalmente na minha vida 
e a gente vai vivendo aos poucos. 

Você consegue imaginar como você 
vai estar daqui a 20 anos, quando tiver 
40 anos?
Espero que esteja muito bem, muito rico e 
estar aonde sonho chegar como artista, como 
cantor e compositor. Quero ser uma pessoa 
importante para a música brasileira, como 
hoje outros artistas são referência para mim. 
Quero ser um artista consagrado como um 
Tim Maia, um Jorge Ben Jor, aqueles artistas 
que têm o respeito de todo mundo. Talvez 
eu já esteja casado, com filhos, já que sou 
um romântico.

10. N’O Programa da Cristina, da 
emissora portuguesa SIC
11. Anitta e Vitão durante apresentação
12. Vitão e o rapper Projota, também 
granjeiro, cantaram juntos na faixa Sei 
Lá, do álbum Tributo aos Sonhadores 
13. No Festival de Verão de Salvador
14. Com Mano Brown
15. Apresentando o disco 
Ouro, primeiro de sua carreira, 
lançado no início deste ano
16. Vitão adora estar com os fãs. Nesta 
foto, postada em seu Instagram, 
o cantor com Victor, “um fã muito 
fofo que encontrou na rua”.
17. Ao lado da apresentadora 
Fátima Bernardes
18. Em viagens pelo mundo
19. Recentemente, Vitão adotou uma 
cachorrinha. “Fui no Instituto Luisa 
Mell, pois estava há muito tempo 
querendo adotar um neném, aí achei a 
Califórnia”, contou nas redes sociais.
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em comemoração aos 20 anos da revista CirCuito,  
reunimos uma moçada que já mostra a que veio em 

trajetórias de puro sucesso. Sabendo usar talento e vocação, 
esses jovens da faixa dos 20 anos pensam grande, voam alto  

e não se deixam abater por obstáculos!

anos
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de aluna a proFeSSora de dança
a professora de dança esther rodrIgues, 

de 20 anos, deu seus primeiros passinhos 

de dança em uma creche pública, aos 4 

anos. Mas foi aos 12, participando de um 

concurso de dança em sua própria escola, 

que foi vista pela bailarina Márcia Billar e 

recebeu o convite para participar de audi-

ção para a vaga de bolsista de sua escola. 

Concorreu e foi classificada! Passou a ter 

aulas de balé clássico, dança moderna, 

condicionamento físico e teatro. também 

aprendeu passos e movimentos muito 

difíceis, doloridos até, mas, segundo ela, 

eram “dificuldades empolgantes”. um ano 

depois, esther foi escolhida para estagiar 

aos sábados em turmas de Baby Class, com 

crianças de 3 a 5 anos. em 2014, quando 

estava no primeiro ano do ensino médio, 

foi convidada pela professora com a qual 

ela estagiara para dar aulas em uma 

onG em osasco. naquele mesmo ano, 

participou de um Festival de Danças em 

indaiatuba e teve aulas com um profes-

sor americano que também a encantou 

bastante. em 2015, aos 15 anos, fez sua 

primeira viagem internacional graças à 

dança. Foi participar de um Festival de 

Dança em orlando, na Flórida, eua, e foi 

premiada. em 2018, fez sua segunda viagem 

internacional, desta vez para nova York a 

fim de participar de um intercâmbio de 

Dança. Hoje, esther dá aulas de  infantil 

e adulto na Baby Class na  escola de 

Desenvolvimento artístico (eDa).

virado pela educação
Para aBIdan henrIque da sIlva, nascido e crescido nos limites 
entre Embu das Artes e Cotia, a oportunidade do ensino de qualida-
de virou o jogo da sua vida para sempre. Ele estudou até a 8ª série, 
equivalente ao 9º ano, na Escola Municipal do Caputera, e até os 14 
anos, só pensava em ser jogador de futebol. “O que mudou minha 
vida foi uma professora que me falou sobre uma ONG que dava bolsas 
de estudos para que alunos de escolas públicas fossem para escolas 
privadas de ponta e pudessem impulsionar seus estudos”, lembra. 
Ele se inscreveu para o Instituto Ismart e passou: em 2012, entrou no 

ensino médio do Colégio Sidarta e esse foi o grande divisor 
de águas em sua vida, porque ampliou os horizontes 

e mostrou novas oportunidades. “No segundo 
ano do ensino médio, eu soube de uma nova 

oportunidade oferecida pelo Sidarta, que 
era um Summer em Harvard, nos Estados 

Unidos, oferecido por Robert Wong, um 
dos Conselheiros do Sidarta”, conta. Era 
uma bolsa única. Estudou muito e, no 
terceiro ano, em 2014, foi aprovado. 
“Ou seja, em dois anos e meio, fui do 
Caputera para Harvard”, brinca. Além 
de mudar sua vida, as oportunidades 

oferecidas no Sidarta mudaram a vida de 
toda a família. A mãe, que era empregada 

doméstica e havia estudado até a 4ª série, 
vendo o progresso do filho, voltou a estudar e 

hoje é pedagoga. O pai, marceneiro, também voltou 
a estudar. Foi a partir de todas essas experiências 

que, aos 20 anos, Abidan também criou o Movimento Km 23 
(referência ao km 23 da Régis, onde está a comunidade em que hoje 
ele atua voluntariamente). E para fechar esta história toda com uma 
baita chave de ouro, este ano, Abidan foi convidado a participar da 
Brazil Conference, em Harvard, pela segunda vez. 

médico ou veterinário?
Terminando o ensino médio no Colégio Giusto Zonzini, joão MarCos CastIlho 
Coelho ainda estava em dúvida: prestaria vestibular para medicina ou veterinária? 
“Eu levei em conta que sempre gostei muito de animais e tomei a decisão”, explica. 
Prestou o vestibular e entrou direto na USP, aos 17 anos. Era o segundo mais novo da 
classe. Formou-se no ano passado, tentou um processo seletivo para uma residência 
de dois anos no Hospital Veterinário da USP e passou novamente. Ou seja, aos 22 
anos, João Marcos já é um médico veterinário formado e fazendo residência, recebendo 
uma bolsa para trabalhar e aprender mais.
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muito maiS 
que 20 medalhaS
Ele já perdeu a conta das medalhas 
que conquistou com o tae kwon do. 
Aos 20 anos de idade, leandro 
aBner FerreIra de souza já 
levou as bandeiras do Brasil e de 
Cotia para países como Argentina, 
Chile, México, Canadá, Itália e até 
para China! Ganhou títulos impor-
tantíssimos no tae kwon do, como 
o ouro no Pan-americano Juvenil 
em 2013, bronze no Campeonato 
Mundial Junior do Canadá em 2016, 
ouro no Sul-americano da Argentina 
em 2017, além de ser hexacampeão 
paulista e pentacampeão brasileiro. 
Morador de Caucaia do Alto, come-
çou a praticar tae kwon do aos 6 anos. 
Durante sua trajetória no esporte, 
recebeu bolsa atleta em Cotia para 
poder dedicar-se aos treinos e, hoje, 
é atleta da Marinha Brasileira. 

meStre da gaStronomia
ela não sonha ser chef, dona de um restaurante. quer formar futuros 

chefs ou, simplesmente, bons cozinheiros. Pesquisar, estudar e ensinar 

gastronomia brasileira. Sonha viajar pelo Brasil garimpando receitas e 

fazer cursos on-line de gastronomia regional. aos 21 anos, a gastrôno-

ma letíCIa Mendes, formada no Curso técnico de Cozinha na Casa 

do Moinho, já está colocando seus projetos em andamento mesmo 

na pandemia: seu primeiro curso on-line de gastronomia está sendo 

preparado. trabalhou como auxiliar de cozinha com o chef anderson 

andré Gonçalves no Hotel Meliá Paulista. De lá, foi para o restaurante 

francês antonella Maison, nos Jardins, por indicação do próprio rodrigo 

oliveira, e depois para o Botanikafé, da alameda lorena. 

vianna na literatura
rICardo vIanna é um autêntico granjeiro 
(seu sobrenome não tem relação com a família 
Vianna da Granja) que, aos 20 anos, lança o seu 
primeiro livro de contos: Sentimentos Vãos, 
pela editora Viseu. A obra reúne 16 contos, 
que, segundo o autor, não falam de pessoas, 
mas falam dos sentimentos que as movem. “Na 
verdade, todos os textos expressam sensações que 
vivi em algum momento da minha vida, ou que percebi 
que alguém viveu”, explica.

cantor granjeiro
lIpe  sempre teve aptidão no campo das artes. Aprendeu a cantar sozinho e 
explorou seus talentos desde muito novo, participando de shows de talento e aulas 
de teatro. Sempre teve o sonho de iniciar uma carreira musical e apesar de cantar 
em diversos eventos durante anos, foi apenas aos 18 que começou a explorar suas 
próprias composições e ideias. Hoje, aos 20 anos, já tem dois singles, um deles foi 
composto no período de quarentena. “Acho que mesmo momentos como esse podem 
trazer coisas boas. Para mim, foi um período para criar coisas novas e também ver 
uma inovação que não tinha visto antes na área da arte e do entretenimento. Tirei 
esse tempo para pensar mais sobre o que eu queria mesmo”, conta o jovem. E o 
que será que ele quer? “Música, para mim, é minha vida. Poder viver dela é um 
dos meus maiores sonhos”, responde.
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Com mais de 40 anos de experiência

na educação de excelência, e foco

nos valores humanos, nosso Projeto

Pedagógico é desenvolvido com

profissionalismo e carinho.

Sistema Ari de Sá (SAS)

Projetos Sociais

Programa Jovens Empreendedores 

Atividades extracuriculares

Programa Bilíngue

Educação Tecnológica

(11) 98815-6367

(11) 4551-3054
Est. do Capuava, nº3620

Paisagem Renoir

Cotia - SP
www.santatereza.com.br

secretaria@santatereza.com.br

@santaterezagranjaviana

/santaterezagranjaviana

Educação Infantil - Fundamental I - Período Integral

Ambientes  amplos e arejados. Naturalmente compatível com o distanciamento social.



Saúde é vida
aos 10 anos, esteFany MaIara 
da sIlva foi diagnosticada com 

um craniofaringioma, tumor be-

nigno intracraniano, teve de fazer 

cirurgias complicadas e chegou a 

ser desenganada, mas sobreviveu. 

Mesmo com a experiência difícil e 

da rotina com constantes visitas 

a médicos, internações e cirurgias 

na cabeça, não se abalou. Hoje, 

aos 23 anos, apesar de ainda ter 

de tomar muitos remédios e fazer 

tratamentos hormonais, estefany 

conseguiu ficar até mais alta que 

a mãe e é aluna de um curso téc-

nico de enfermagem, almejando 

ser médica neurocirurgiã da onG 

Médicos Sem Fronteiras para fazer 

pelos outros o que fizeram por ela.

energia criativa
Dois jovens amigos de 18 anos. joão tertto e pedro salgado se conheceram 

na adolescência, nos anos finais do ensino fundamental. em algum tempo de 

amizade, logo perceberam que curtiam os mesmos estilos musicais, mas João 

tertto foi o primeiro a se arriscar na música. Há dois anos, resolveram formar 

uma dupla musical, a Merak1, e se classificam como um r&B um pouco mais 

atual, com influências do trap music, do próprio funk brasileiro, soul ameri-

cano e do hip-hop. João completou 19 anos em junho e já está montando seu 

próprio estúdio em casa. aos 20 anos, espera produzir suas músicas e alugar 

seu estúdio para a produção musical de outros artistas.

canal circuito 
Leia a história completa destes e de outros jovens
revistacircuito.com/protagonismo-juvenil/ 

hoSpedagem e geStão hoSpitalar
Moradora de Votorantim, raFaela FerreIra de Melo tem 21 anos 
e está fazendo um curso de Hospedagem na Casa do Moinho. Começou 
em janeiro, ficou hospedada lá até março, mas agora está fazendo o 
curso on-line. “Hoje, a parte prática estou aplicando em casa”, conta. 

Quem adorou foi sua mãe que, agora, tem a casa 
arrumadinha todo dia. Quando terminar o curso, 

pretende buscar uma vaga em recepção 
de hotéis por gostar de ter contato com 

o público, mas seus sonhos vão além. 
Também pretende fazer uma faculdade 
de gestão hospitalar.
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Conforme já sinalizamos em novembro, o mercado imo-
biliário estava voltando a crescer e as expectativas para 
2020 eram as melhores. Especialistas reforçavam alta de 
3%, destacando o setor como um dos motores da economia 
para este ano. No entanto, ainda no primeiro trimestre, 
essa confiança deu lugar a cautela, quando a Organização 
Mundial da Saúde declarou a pandemia. 

O mercado imobiliário foi impactado, sim! Mas diferente 
de outros setores, positivamente. Entre as mudanças mais 
significativas, houve um processo reverso ao que vinha 
sendo observado no passado pelo setor. “Antes da pan-
demia, a maioria buscava praticidade, funcionalidade e 
baixo custo de manutenção, o que significava imóveis 
residenciais mais compactos. Com mais tempo em casa 
e menos no local de trabalho e o chamado home office, 
a casa tem que virar um lar, não apenas dormitório, 
com necessidades específicas, mais confortáveis e 
melhor equipados”, conta Luiza Fernandes, diretora 
comercial da Granja Negócios Imobiliários.

Se antes a tendência era a diminuição de espaços 
e de vivência em espaços compartilhados, a pandemia 
trouxe o oposto: espaços maiores e mais confortáveis. 
Com isso, aqueles que almejavam um estilo de vida 
mais calmo em uma casa mais espaçosa e que já 
tinham planos de se mudar no futuro, encaixotaram 
suas coisas e fizeram as malas. De acordo com dados 
do portal Imovelweb, a busca por imóveis fora das 
capitais subiu 52% entre fevereiro e março neste 
ano. Quando comparados os meses de março de 
2020 e março de 2019, a busca aumentou 124%.

E a nossa região tornou-se a queridinha da vez: 
clima bucólico e charmoso, ar puro e muita área 
verde trouxeram para cá os que estavam em busca 
de melhor qualidade de vida. “A hora é agora. Quem 
tinha planos de sair de São Paulo um dia e morar 
em lugar como a Granja Viana, começou a colocar 
em prática esse sonho. É a tendência de querer 
viver melhor. Imagina para quem está preso em 
um apartamento de milhões… Ele poderia estar 
aqui, morando muito melhor, do que em um bairro 
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Isolamento social em razão da pandemia criou novas 
oportunidades para o mercado imobiliário da região. 

Clima bucólico e charmoso, ar puro e muita área verde 
trouxeram para cá os que estavam em busca de melhor 

qualidade de vida. 

Granja Viana é a 
queridinha da vez



Remax

Fusão de sucesso  
na Granja Viana!
A CasaInveste, fundada em agosto de 2016, iniciou 
suas atividades na Estrada de Caucaia do Alto, quando 
se tornou associada da gigante RE/MAX. Com menos 
de um ano de operação, chegou ao TOP10 em nível 
Brasil, tornando-se uma das melhores imobiliárias de 
São Paulo. Agora com uma estrutura física admirável, 
localizada na Granja Viana e com uma equipe comercial 
totalmente qualificada, fez a aquisição de uma grande 
aliada, a Imperial, que está no mercado há mais de 20 
anos, quando em 2018 se tornou RE/MAX, com a missão 
de promover maior satisfação aos seus clientes

“Não teria momento melhor para essa junção, vendo 
que o mercado está aquecido e o nosso modelo 
de trabalho tem dado excelentes resultados”, diz 
Mauricio Azer - broker da rE/MaXcasainveste

Em julho, foram realizadas mais de 50 transações 
imobiliárias de médio e alto padrão. 

“A competência e agilidade no desenrolar do meu 
caso foram surpreendentes. Conseguiram realizar meu 
sonho e o da minha esposa, ao conciliar a venda de 
nosso apartamento com o desejo de conseguir algo 
melhor. Foco na solução e atenção total ao cliente 
foram os diferenciais. Estamos muito felizes. Muito 
obrigado.” Luiz Guilherme Barbosa (cliente que teve seu 
imóvel vendido e fez uma nova aquisição em apenas 60 dias)

O que gera resultados como este é o modelo que con-
siste em valor total do cliente, plano de marketing, 
que é baseado em estudos aprofundados focados em 
inteligência de mercado e estratégia, e consultores que 
se dispõem a fazer aperfeiçoamento constantemente, 
além de muitos outros detalhes que são essenciais. 

“Hoje em dia, não se vende imóveis como antiga-
mente, o mercado digital cresceu 81% em relação 
ao mesmo período do ano passado, segundo dados 
do compre&confie. É necessário ter alguém espe-
cializado nesse tipo de divulgação para atingirmos 
o novo consumidor.” – Departamento de Marketing

Essa NOVA ERA chegou para ficar, todos os mercados 
têm se adaptado e a CasaInveste Imperial já estava 
nessa transição, por isso seus resultados têm sido 
excepcionais e obtiveram vantagem em relação ao 
digital e plano de marketing.

servIço 
Re/MAX Casa Investe 

Rua dos Manacás, 276 - Jardim da Gloria 

Telefone: (11) 4777-2544 

www.remaxcasainveste.com.br 

RE/MAX Imperial 
Rodovia Raposo Tavares, 22,850 Km - Loja 06, 

Condomínio Vianna Espaços Modulares 

Granja Viana - Cotia/SP -  (11) 4777-9199
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empilhado”, explica Gastão Paollillo, gestor da Rede mPm. 
Seguindo este raciocínio, a procura por imóveis aqui cresceu 
em torno de 70%, superando até mesmo a expectativa para 
o ano. “Pela tendência que temos acompanhado, a Granja 
Viana é sim a queridinha da vez”, pontua Vanessa Pontes, 
diretora da Leardi Granja Viana. “São pessoas, sobretudo, 
vindo das zonas oeste e sul de São Paulo. Somos o refúgio 
verde deles”, completa. Gastão define esses novos granjeiros 
como “urbanoides que querem mais natureza do que os-
tentação e curtem coisas mais roots, como as ruas de terra 
daqui ou os bois cruzando a avenida São Camilo”.Também 
foi um período de redescoberta do bairro. “Muitas pessoas 
vinham para a região em busca de casas de veraneio, justa-
mente para fugir da agitação de São Paulo pelo menos nos 
fins de semana e optavam por morar no centro da cidade 
durante a semana por darem preferência a uma localização 
melhor, devido à dinâmica de trabalho. Então hoje, após quase 
5 meses de pandemia e muitas empresas flexibilizando o 
home office, percebemos que a busca por imóveis em nossa 
região triplicou e agora a nova busca é por moradia e não 
mais lazer como era antes. A pandemia veio para ressignificar 
muitas coisas e uma delas, sem dúvidas, foi o mercado imo-
biliário e o consumo das pessoas, pois, tradicionalmente, 
localização era prioridade. Agora, quintal com piscina, 

churrasqueira e ambientes internos maiores ganham mais 
relevância”, afirma Camila Bezerra, diretora de marketing da 
Casa Noble Negócios Imobiliários.

“As pessoas estão reconhecendo mesmo o que é quali-
dade de vida: morar em casa com quintal, piscina, jardim. 
Com certeza, estão menos estressadas do que quem está 
preso nos apartamentos em São Paulo”, completa Helio 
Alterman, diretor da Proinvest. Ele aposta que esta não é 
uma tendência temporária: mesmo após a pandemia, o 
mercado volta a crescer ainda mais. Marco Baroni, da 
MBaroni Imóveis, concorda: “inicialmente, a procura foi 
muito acentuada por locações, a ponto de imóveis chega-
rem a ter de dois a três pretendentes de uma única vez e 
serem alugados com muita rapidez. Daqui para frente, na 
expectativa das imobiliárias, aumentará sensivelmente a 
procura para compra de casas em condomínio, especial-
mente com todas as facilidades de financiamento de longo 
prazo e taxas de juros mais baixas”.

OpOrtunidades pós-pandemia
As oportunidades não serão limitadas apenas a preços, oferta e 
demanda. Há consenso entre especialistas que haverá mudanças 
nas relações de consumo e a maneira como os imóveis serão 
transacionados também. Aliás, já há. Aplicativos e ferramentas 
de avaliação on-line, visita virtual, showrooms e registros 
imobiliários virtuais já existem e, agora, seu uso vem sendo ainda 
mais ampliado. “Temos um contrato digital, em que a pessoa não 
precisa estar na imobiliária para assinar. O corretor faz todas as 
vistorias e as partes recebem onde elas estiverem o relatório, tanto 
fotográfico quanto escrito. Para pagamentos, já temos o boleto 
bancário”, explica Daniela Brito, diretora da Imobiliária Porta Nova. 
Ou seja, contratos fechados de modo virtual já são realidade.

Bem-estar familiar
A relação com a casa também mudou. “As pessoas 
estão enxergando os imóveis mais como qualidade de 
vida do que negócio. Elas investem em outra moeda: 
a da satisfação pessoal, cuja mensuração é diferente 
do dinheiro. Se não fosse assim, por que as pessoas 
sairiam de um metro quadrado mais valorizado 
para outro menos valorizado? Não é para sobrar 
dinheiro, mas ter a famosa qualidade de vida. Com 
essa pandemia, percebemos o quão frágeis somos”, 
descreve Ricardo Silva, proprietário da Portal Raposo 
Imóveis. “O novo consumidor busca um conforto 
maior em seu lar para obter resultados satisfatórios em 
home office e harmonia total entre sua família. Sendo 
assim, a busca de imóveis com quartos reversíveis, 
escritórios, sala com dois ambientes e integração com 
área gourmet tem crescido muito”, comenta Maurício 
Azer, gerente comercial da RE/MAX CasaInveste.

canal circuito 
Conversamos com especialistas sobre as tendências do setor, 
que vão das adequações ao novo cenário e incentivos fiscais à 
mudança do novo perfil do consumidor e sua relação com o imóvel.

revistacircuito.com/
mercado-imobiliario-granja-viana-e-a-queridinha-da-vez/



EspEramos a sua visita, quErEmos rEalizar o sEu sonho.

21309999 - unidade.253@leardi.com.br
 @leardigranja   @leardigranjaviana

Rua Adib Auada 354 sala 14 

“ Sempre quis morar com o conforto do 
comércio sem abrir mão do contato com a 
natureza? Esta é a sua grande chance! Você 
verá o por do sol da sua varanda! Para o seu 
lazer, a casa oferece piscina, churrasqueira, 
salão, mezanino entre outros espaços que 
sua família precisa. Rua tranquila com 
monitoramento 24 horas. “
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O nOvO cOnsumidOr
Objetivo, assim é o novo consumidor. Com quatro décadas de 
experiência na área, Marco Antônio Garbuglio – sócio-diretor 
da G3i Imobiliária – disse que o cliente de agora “já sabe o que 
quer e não perde muito tempo”. Trocando em miúdos, há pouca 
ou quase nenhuma especulação, mas muita objetividade. “A 
dificuldade em ficar confinadas em suas casas fez com que as 
pessoas percebessem que elas precisam de uma casa maior 
e pronto, não ficam questionando valores”, completa.
Claro que o preço ainda conta. “Os imóveis na Granja 
Viana são baratos, muito mais do que em São Paulo. Por 
exemplo, um apartamento de 100 m² na Pompeia vale o 
mesmo que uma casa sensacional aqui. É uma oportunidade. 
Mesmo com menos dinheiro, o consumidor pode até 
elevar o padrão de vida dele, morando em um espaço 
mais legal aqui do que em São Paulo”, explica Gastão.

além da 
qualidade de vida, 
O multicentrismO
A Granja Viana não é a 
mesma de outrora. Grandes 
centros comerciais e 
industriais chegaram 
com o progresso. Como 
contraponto, temos uma 
rodovia cujo trânsito já é 
conhecido pela maioria. 
Mas com os novos formatos 
de trabalho remoto e 
horários mais flexíveis, 
não há mais o entrave 
da mobilidade que os 
impedia de desfrutar 
do sonho de viver no 
bairro da Granja Viana. 

efeitO hOme Office agradável
Um dado do IBGE chama atenção: a tecnologia permitiu 
que, com o distanciamento social, quase 9 milhões de 
pessoas trabalhassem em casa. Há um ano, pouco mais 
1 milhão estava nessa condição. Um estudo feito pela 
Workplace Analytics, consultoria focado no futuro 
do trabalho, mostrou que a quantidade de pessoas que 
trabalham remotamente cresceu 140% desde 2005. 
Por conta do efeito ‘home office’, o espaço começou 
a valer mais que localização em imóveis. Com isso, a 
região da Granja Viana saiu na frente mais uma vez.
“A procura por imóveis residenciais que contemplam no 
projeto algum espaço destinado para escritório cresceu 
consideravelmente após o início da pandemia. Os clientes 
que buscam por imóveis na Granja Viana, além de optarem 
pela qualidade de vida que a região oferece,  também estão 
buscando por ambientes dentro do imóvel que possam 
ser adaptados e convertidos em escritório. Dessa forma, 
aquela suíte a mais pode ser a solução ideal”, comenta 
William Venturi, sócio-proprietário da Imobiliária Terra.

canal circuito 
Efeito home office: espaço começa a valer mais 
que localização no mercado imobiliário? Leia o 
que dizem os especialistas sobre o assunto

revistacircuito.com/mercado-imobiliario-sonho-de-
casa-na-regiao-vira-real-com-home-office/ 



GUIA
imobiliário

WWW.PorTAlrAPoSoImoVEIS.Com.br

4702 -3031
(11) 2898-9900     (11) 98842-2121
www.terragranjaviana.com.br

Imóveis na Granja Viana
Para Quem Busca Qualidade de Vida

Mais de 5.000 imóveis na  
Granja Viana & Raposo Tavares

(11) 4617-8699
www.proinvest.com.br

(11) 4612-9330    
(11) 99952-3700   (11) 4612-4300    

www.granjanegocios.com.br

Av. José Giorgi, 550 - Granja Viana - Cotia 
4617 7100 - 99210 6706

residenceprime.com.br

(11) 3884-3322         (11) 9 9996-6819  

Compra, venda, locação e 
administração de imóveis

Refinanciamento de imóveis  
para capital de giro

Financiamento de imóveis  
novos e usados

SÓCIA 
FUNDADORA 

DA REDE 
IMOBILIÁRIA 

SECOVI

21309999 - unidade.253@leardi.com.br
  @leardigranja    @leardigranjaviana

Rua Adib Auada 354 sala 14 
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casa e constRução

HOME OFFICE 
s o b  m e d i d a
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ter um cantinho para estudos e trabalho em casa faz 
toda a diferença, mas desde que seja funcional e 
produtivo. Para ter um ambiente útil e organizado, 
confira algumas dicas.

O seu estilo é formal ou des-
contraído? Gosta de um design 
temático ou neutro? O tipo de 
serviço que presta exige um 
ambiente criativo ou sóbrio? 
Com base nessas informações, 
você pode criar um escritório 
incrível e personalizado.

Pode apostar: todos os detalhes do escritório influenciam na sua produtivi-
dade! É ideal que as cores, móveis e objetos sejam escolhidos com cuidado, 
para um resultado equilibrado, que promova a criatividade e concentração. 

Construção de bancadas para colocar na parede é uma maneira 
interessante para substituir as mesas, economiza espaço e pode 
suportar armário e equipamentos eletrônicos da mesma maneira.

As cores influenciam o seu 
estado emocional e isso 
é primordial para o seu 
trabalho, principalmente 
quando falamos em tra-
balhar em casa. Diferente 
do restante da casa, deco-
rar home office pede, na 
maioria dos casos, cores 
claras, privilegiando a tran-
quilidade e favorecendo 
sua concentração. Você 
pode aplicar tinta de uma 
só cor por todo o espaço, 
como também fazer uma 
mistura de uma parede em 
cor vibrante e as outras 
em tons claros. Amarelo, 
branco, verde e azul claros 
são boas escolhas.

A criatividade é sempre muito importante 
na decoração, dessa forma pode-se unir 
bom gosto com menores custos.

O home office precisa ser prático e funcional, sendo essencial manter a organi-
zação. Armarinhos ou gavetões servem para guardar pastas, clipes, porta-lápis, 
entre outros artigos de escritório. Use caixas organizadoras também, dentro 
de gavetas ou mesmo fora, para guardar, principalmente, objetos pequenos.

Se você tiver a oportunidade de montar o home office 
em um espaço com iluminação natural, posicione a 
mesa de trabalho de maneira que você fique de lado 
para uma janela. A luz do dia é agradável e não cansa 
a vista, além de ajudar a economizar energia elétrica. 
Para o final do dia, a noite ou em dias nublados, é 
importante escolher uma iluminação artificial que 
não afete os olhos.

A disposição dos 
móveis deve ser 
funcional e bem 
localizada. Num 
estilo condizente 
com a profissão. A 
personalidade do 
ambiente faz toda 
a diferença.



Desde
1966

Ofertas válidas de 05/08 até 13/10/2020 ou enquanto durarem os estoques. Salvo erros de impressão. Informamos que, em função dos descontos dados nos preços de produtos e promoções anunciados, reservamo-nos o direito de limitar em 50 m2, 5 peças e 5 latas dos produtos anunciados 
em m2 em peça e em lata, respectivamente, por cliente. Preços à vista para retirada. Frete não incluso. Fotos somente para efeito ilustrativo. Vendas somente no varejo.* Horário de atendimento UTI (entrega em 90 min.) - de segunda á sábado das 8 às 17 horas, aos domingos das 9 às 16 horas. 
Frete de R$ 60,00. Área de atuação: Grande São Paulo, Praia Grande (neste local, somente no raio de 25 km da unidade de compra) A partir de R$1.000,00 de venda o valor do frete à calcular será de 5,0% (cinco por cento) sobre a venda. Isto para a Cidade de São Paulo e ou até 25 km da Loja. 
Peso limite para frete: 800 kg. Casos especiais: negociação no ato. Exceto ofertas.**Consulte condições nas lojas ou pelo televendas (11) 2122-9898. *** Sujeito a aprovação de crédito pela CEF. **** Consulte regulamento. Exceto material básico.

LOJA
BUTANTÃ

NOVA

ROD. RAPOSO TAVARES, 14.893

ROD. RAPOSO TAVARES, 14.893

Televendas: 11 2122.9898 ou      11 96413.7755 - Faturamos para empresas e condomínios.

www.centercastilho.com.br

COMPRE TAMBÉM 
PELO NOSSO SITE

           LOJA VIRTUAL DU CASTILHO

MASSA CORRIDA 
25KG 
SUVINIL 
Cód.4638255

R$ 64,90
cada

TINTA ACRÍLICA 
CORALAR BCO NEVE 
18LTS CORAL 
Cód.613410

R$ 149,90
cada

BACIA C/CX 
ACOPLADA ZIP
BRANCA 
INCEPA 
Cód.4586336

R$ 199,90
cada

SEM ASSENTO

DUCHA ADVANCED 
6400W/220V.
LORENZETTI 
Cód.4259688 R$ 99,90

cada

PIA  ACO INOX  
1,20 430  
FABRINOX 
CÓD.4597230 R$ 149,90

cada

TORN.COZ.MESA/
PAREDE1167/1168 
C31 LORENZETTI 
Cód.4299043

R$ 139,90
cada

REV.ARTICO/
ISABELA 33X46 
LUNA/CERAL 
Cód.4415671

R$ 11,90
m2

PORCELANATO 
BIANCO MASTER 
EXTRA PO 62,5X62,5 
ELIZABETH  
Cód.4605632

R$ 39,90
m2

CC-AN-REV-CIRCUITO-AGOST-20-L2.indd   1 04/08/2020   18:59



www.ccrserv.com.br   @CCRCleaning.Oficial   @ccrserv

Limpeza, 
Recepção, Copa, 

Jardinagem e Paisagismo, 
Portaria,  

entre outros.

Terceirização  
de ServiçoS  

 ProfiSSionaiS:

(11) 4614-0005 

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.  

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

ORçamentO  
sem COmPROmissO

TEL: (11) 9 9914-1673   
 www.danielszegoarq.com.br

Av. São Camilo, 1025 Conj. J01, Granja Viana

Projetos  
residenciais, comerciais  

de interiores 
e obra

Guia  Casa e 

Construção



Pedras  
Bellas Artes
Pisos e revestimentos em 

Pedras, mármores e Granitos
nacionais e importados

3814 8066
Av, Vital Brasil, 64 

Butantã - SP



clínicas e consultórios

odontologia

psicologia

     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 

endocrinologia

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

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

oftalmologia

(11) 96418.7447 - Granja Viana

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

Atendimento a adolescentes e adultos.

fonoaudiologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

Dr. Arnaldo T. Oda
Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

The Square
Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204 

Granja Viana - Tel.: (11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br

(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
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4 7 0 2 - 3 9 3 6

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.

vacinas

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 

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

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



48guia

escolas

delivery

Equipe com mais de 20 anos de experiência no Brasil e Europa -
Pesquisa, busca e tradução de certidōes no: Brasil, Itália, Portugal,

Espanha, Alemanha, Polônia e França - Processo judicial para
cidadania italiana - Regularização de estrangeiros na itália, Portugal

e Reino Unido - Insurance Number e Pre Settled para a Inglaterra.

MINHA DUPLA CIDADANIA
Adquira o teu passaporte europeu

+39 351 222 7914 (Mari)aminhaduplacidadania@gmail.com 

Projeto para o ano novo
Promoção

Agosto:
 Busca de docs
na Itália 125€

com a DHL

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

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

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

FAÇA JÁ SEU PEDIDO

11 2898 9590 OU PEÇA 
PELO

FAÇA JÁ SEU PEDIDO
MENU DELIVERY

Confi ra as opções do Delivery e To Go: www.felixbistrot.com.br 
  11 98462-9754    4702-3555

Clássicos do nosso cardápio 
com 15% de desconto.

(11) 4702-2360
(11) 94924-5824

Para retirar 
 ou pelo

TUDO QUE VOCÊ QUISER VAI ATÉ SUA CASA

Pedidos:

Delivery - Drive-Thru - Balcão
Diariamente a partir das 18h 

4612-2738
4612-3661

PEÇA PELOS TELEFONES
4702 2306 / 4777 0247

E RETIRE NA 
RUA JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA 852 - GRANJA VIANA

OU PELO               E RECEBA EM SUA CASA

Deli very
Cotia: 4703.4059   94522-7121 • Alphaville: 4208.7046   97120-9018

www.doceriafantasias.com.br   •    doceriafantasias



OPENMALLTHESQUARE.COM.BR
OPENMALLTHESQUARE
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Tiê-sangue, símbolo da Mata Atlântica.
terezinha de aguiar

Amanhecer no Terras de São Fernando.
adriano pina

Natureza adorável e bela.
arivonaLdo bezerra da siLva

Vida na roça, saúde, simplicidade e muito amor.
Josiane gatti

Quer participar desta coLuna? envie sua foto, com uma breve descrição, para o whatsapp da redação (11) 99500-6086
#seupontodevistanacircuito #circuitoolharcompartilhado #posteinacircuito #minhafotonacircuito #circuitoimagens #linacircuito

o l h A r  
C o m p A r t i l h A d o
Seu ponto de vista sobre 

a região



Na loja, no site ou no APP! Supermercado Serrano, o mais completo da região.

ATACADO

Serviço disponível nas cidades de Cotia, Caucaia do alto, Vargem Grande ou Ibiuna.
Demais lojas somente sob consulta de estoque.

S U P E R M E R C A D O S  E  A T A C A D O

Serrano.indd   51 10/08/20   5:05 PM



u Hortifruti
u Açougue
u Peixaria
u Aves
u Rotisseria
u Laticínios

Estacionamento 
com 156 vagas, 
gratuito e com 

segurança

Unidade  
Cotia 

Rod. Raposo 
tavares, km 32 
tel: 4703-7198

Venha conhecer nossa estrutura completa!
Visite o mercado municipal de Cotia

Sacolão Saude 245.indd   59 10/08/20   4:48 PM


