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Por Aqui
Desmatamento
em área de Mata
Atlântica na
Granja Viana

Meio ambiente
Granjeiros no
combate ao fogo que
arde no Pantanal

Odair José
Músico que propôs
hibernar, um ano antes
do confinamento
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Olhar atento ao redor
Estamos sempre com os olhares atentos sobre tudo o que acontece em nosso
entorno e garimpando os tesouros que estão escondidos por aqui. Foi o que
ocorreu com o entrevistado que estampa a capa da edição deste mês. Em um dia
corriqueiro, uma pessoa de nossa equipe cruzou com Odair José na fila do banco.
Ele mora na Granja Viana há quase duas décadas, praticamente o mesmo período
em que Circuito circula na região, e isso nos levou a indagar: por que demoramos
tanto para contar a incrível história deste cantor que acumula nada menos que 50
anos de carreira? O compositor do sucesso Eu Vou Te Tirar Desse Lugar conheceu
a região em 1990, quando recebeu um convite do amigo e apresentador Wagner
Montes que morava aqui, para cantar na campanha do então candidato a prefeito
Ailton Ferreira. Depois, em outra oportunidade, também esteve em um ensaio do
Titãs, a convite do guitarrista Marcelo Fromer. A entrevista revelou um profissional que se entregou para a música desde cedo e que segue nessa trajetória até
hoje, sem medo de ousar e ultrapassar os padrões impostos pelas gravadoras. E
há um ano – pasmem! – lançou uma música cujos versos propunham hibernar.
Profético, não?
E assim como em todas as nossas edições, permeamos nossas páginas com informações regionais. Ao mesmo tempo que estudos apontam que ainda temos muito
verde na região – mais de 17 mil campos de futebol –, uma grande área de 163 mil
metros quadrados de Mata Atlântica está sendo desmatada na Granja Viana, nos
limites com Embu das Artes, próximo ao Rodoanel. Conversamos com um ativista
ambiental e indagamos a Prefeitura de Cotia sobre a situação, cumprindo nosso
papel de fiscalizador do que acontece no entorno.
Boa leitura e até a próxima!

Circuito
20

Edição 247 - outubro 2020

Diretora

Gabriela Napolitano Alonso
gabi@revistacircuito.com
Arte

Marco Ponzio
arte@revistacircuito.com
Redação

Juliana Martins Machado
MTB 57882 SP
jornalismo@revistacircuito.com
Sonia Marques
Mônica Krausz
Eric Ribeiro
Foto de capa

Vinicius Denadai
Foto destaque interno

Bernardo Guerreiro
Comercial

comercial@revistacircuito.com
Financeiro

Gabriela Napolitano Alonso

financeiro@revistacircuito.com
Revisão

Paulo Pompeo
Circulação

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

The Square Open Mall, Rodovia
Raposo Tavares, km 22
Sl. 605E – Granja Viana
Cotia – SP CEP: 06709-015
Tel.: 4702-3936
99500-6086
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A Revista Circuito da Informação
é uma publicação gratuita e
mensal. Os artigos assinados não
expressam obrigatoriamente a
opinião deste veículo, sendo de
responsabilidade de seus autores.

Paixão por aprender, mesmo
a distância.
Na Vila, isso conta muito.

A Escola da Vila é pioneira na produção de conhecimento na educação digital e
sabe que a interação é central para a aprendizagem. Projetos, trabalhos em grupo,
paixão por aprender, mesmo a distância. Na Vila, isso conta muito.

Educação Infantil

Unidade Granja Viana - Fundamental 1 e 2
Agende uma conversa e conheça nosso projeto pedagógico.
Rua do Golf, 32, acesso pelo km 28,5 da Raposo Tavares. Tel.: (11) 2391-9515

escoladavila.com.br

Muito além

do papel
conecte-se com a circuito

revistacircuito.com
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Placa invertida

No início do ano, teve uma cobrança por conta da placa entre os municípios
de Cotia e Carapicuíba na av. São Camilo. Após a publicação na revista Circuito, houve a devida correção. Ocorre que na estrada João Fasoli temos o mesmo erro há anos. Ela está invertida. Na foto, estamos no sentido Carapicuíba.
E não entrando em Cotia.
Adenilton Lima dos Santos, prof. Kiko

Circuito A carta do leitor foi encaminhada para as prefeituras
de Cotia e Carapicuíba, mas até a conclusão desta edição
não haviam retornado a nossa solicitação.

Conhecimento
Após ler uma matéria sobre botox no tratamento de doenças, me senti
profundamente interessada acerca do assunto abordado. Em minha
perspectiva, o botox tinha utilidade apenas para fins estéticos, e acredito
que muitas pessoas ainda possuem esse pensamento errôneo, visando que
o botox pode auxiliar na melhora da enxaqueca, hiperidrose, bruxismo,
entre outras. Acredito que isso pode ser útil para muitas pessoas que
possuem essas doenças e estão em busca de algum tipo de tratamento
alternativo, levando em conta que, além de agir no organismo tratando
esses males, também serve para melhorar o aspecto estético da pele.
Mariana Corrente Handro

Circuito A matéria a que a jovem leitora se refere é “Muito mais que estética,
botox auxilia no tratado de doenças”, publicada em abril, no nosso portal.

E-MAIL
circuito
revistacircuito@
revistacircuito.com

f

facebook
circuito
facebook.
com/revistacircuito/

Conseguimos
Na manhã de 8 de
setembro, o Demutran
esteve aqui no
Residencial Vila D’Este.
Eu e algumas pessoas
também inconformadas
com aquela bagunça
estamos agradecendo à
revista Circuito. Graças
a vocês, me parece que
agora as leis de trânsito
vão ser cumpridas.
Muito obrigado!
Daniel Pereira

Circuito O leitor se
refere à reclamação
publicada na edição
245, que apontava
irregularidades de trânsito
no Residencial Vila D’Este.
Na ocasião, a prefeitura
se comprometeu, dentro
das possibilidades, a
fazer a fiscalização
no local. Cumpriu!

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

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

Estacionamento
com 156 vagas,
gratuito e com
segurança

Unidade
Cotia

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

Pets que voam livres

#saibamais
matéria completa
no site

Vocês sabiam que
papagaios, maritacas
e araras de
estimação podem
aprender a voar com
seus tutores?
Entrevistamos
Straus Michalsky
sobre essa prática e
acompanhamos os
belos voos das aves
pelo Residencial Vila
Verde.

Estou muito feliz com
a oportunidade que
vocês nos ofertaram. O
Pedro está radiante. Ele
foi convidado a assistir
à gravação de um novo
programa e também a
ser apresentador por um
dia. Que demais! Nem
sei como agradecer.
Muito obrigada!
Nanci Castro Silva,
mãe do gamer Pedro
Henrique que participou do
programa Circuito News

Canal Circuito

revistacircuito.com/
pets-que-voam-livres/

Vida ressignificada

Depois de pedir demissão do trabalho, Laine
Ventura resolveu criar um blog com histórias
de superação de mulheres. Dessa maneira, ela
acredita estar ressignificando sua vida e ajudando
outras pessoas ao compartilhar estes relatos. “Cada
pessoa tem sua trajetória de vida e o tempo certo
para se reconstruir e, compreendendo isso, vamos
ver sob vários ângulos como o outro se refaz,
por meio das histórias contadas na prateleira.
Acredito que essa troca pode contribuir muito
para cada uma de nós”, comentou a criadora.

Do lixo ao luxo!

Andreia da Silva D’Allevedo,
de 49 anos, trabalha como
diarista no Fazendinha e nas
horas de folga se dedica a um
trabalho que lhe enche de
prazer: restaurar bonecas que
compra em brechós ou até
recolhe do lixo. Ela lava, tira
manchas, restaura corpinhos
de espuma, arruma os cabelos
e sua sogra faz vestidinhos,
touquinhas e outras roupinhas.
Conheça esta e outras histórias
de pessoas da região que
restauram bonecas encontradas
no lixo e ajudam a fazer a
alegria de muitas crianças.
Canal Circuito revistacircuito.

com/bonecas-resgatadas-do-lixo/

ReperCURTIU

O que bombou no
mês passado

A matéria ficou excelente,
a diagramação e as
perguntas foram
muito bem feitas.
Boas perguntas geram
boas respostas.
Claudia Xavier

Parabéns à revista
Circuito pelo programa e
aos demais profissionais
da imprensa.
Francisco Carlos Machado

Canal Circuito

revistacircuito.com/com-a-pandemia-vida-ressignificada-em-um-blog-com-historias-de-superacao/

Números do

Facebook

no último mês
Pessoas alcançadas:

5.291.446
672% a mais

Engajamentos
com a publicação:

426.460
536% a mais

Curtidas na página:

4.097

141% a mais

Acontece

por aqui

Nossa
região em
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Guarda de serpentes

O Instituto Butantan recebeu sete serpentes
exóticas transferidas do Zoológico de
Brasília, dentre elas a cobra naja que picou o
estudante de medicina veterinária Pedro
Henrique Krambeck, investigado por tráfico
de animais. Uma víbora-verde-de-voguel e
cinco cobras-do-milho, que também
pertenciam ilegalmente ao estudante, foram
enviadas com a naja. O diretor do Museu
Biológico da instituição, Giuseppe Puorto,
explicou que as serpentes estão passando
por exames clínicos gerais, vão ficar em
quarentena por um período de 30 a 40 dias e
somente depois disso será definido se serão
expostas no museu ou usadas em atividades
científicas e de educação ambiental.

Parque de diversão em Cotia

Fábrica contra
o coronavírus
O governo de São Paulo anunciou a
arrecadação de R$ 97 milhões em
doações da iniciativa privada para o
novo projeto da fábrica do Instituto
Butantan. Os recursos permitirão a
realização das obras necessárias
para a futura produção da vacina
contra o coronavírus, desenvolvida
pela farmacêutica chinesa Sinovac
Biotech em parceria com o
Butantan. O projeto executivo está
em processo de contratação e as
obras devem ser iniciadas em
novembro e concluídas em 2022.

Inicialmente conhecido como parque dos Elefantes, o novo parque de diversões de
Cotia está sendo construído no km 39 da Raposo Tavares. Desde o início, temos
acompanhado o andamento das obras. Em novembro de 2019, pelas lentes de um
drone, registramos as torres do teleférico, a estrutura de uma montanha-russa e
uma grande parede temática. No início deste ano, o prefeito Rogério Franco
reuniu-se com representantes do futuro parque e, agora, a própria ZiX
Entretenimento – empresa responsável – tem publicado vídeos mostrando o
andamento das obras. O novo empreendimento possui uma área de 350 mil
metros quadrados e a previsão era ser inaugurado no fim de 2020. No entanto, a
equipe de trabalho do local foi reduzida devido às circunstâncias do coronavírus,
o que deve resultar na postergação da inauguração para 2021.

JANELA PARA
O TALENTO
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acontece por aqui

13mil

hectares de Mata
Atlântica

Desmatamento em
Mata Atlântica na Granja Viana
Uma das maiores áreas verdes de Cotia

foi destaque em todos os noticiários da
região nos últimos dias. São inúmeras as
irregularidades relatadas como queimadas,
invasão e venda ilegal de lotes. Essa área
forma um importante corredor verde
unindo-se com os parques das Nascentes,
Jequitibá e Cemucam. Também liga os bairros
Jardim do Engenho e Gramado, até os limites
com o município de Embu das Artes.
“Ali está havendo uma devastação organizada, planejada e sistemática”, denunciou o jornalista e ativista ambiental Fábio
Sanchez. A devastação a que Fábio se
refere ocorre mais precisamente no Parque das Nascentes, uma área pública de
163 mil metros quadrados pertencente ao
município de Cotia, que foi recebida pela
Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A,)
em 2019, por meio de uma doação como
forma de compensação ambiental, em
razão das obras do Rodoanel Mário Covas.
Além de toda a fauna e f lora da Mata
Atlântica, o parque abriga pelo menos três
grandes nascentes, que ajudam a compor
o córrego de Carapicuíba.
Há vários processos tramitando na
prefeitura e no Ministério Público denunciando a venda ilegal de lotes e ocupação
irregular. Uma dessas ações prevê a reintegração de posse da área para a prefeitura e deveria ter ocorrido no início de

setembro, mas não aconteceu. “Foi concedida uma liminar na ação de reintegração, porém, recentemente, a ordem foi
suspensa por 120 dias. Isto porque o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem recomendado aos magistrados a suspensão de
reintegrações de posse, no atual momento
de calamidade pública, em função da pandemia. O objetivo é evitar o agravamento
da situação de vulnerabilidade econômica, e da exposição de famílias ao coronavírus, pois uma eventual remoção tornaria ainda mais difícil o isolamento da
população”, justificou a prefeitura.
Em nota, a Prefeitura de Cotia confirmou que as áreas têm sido alvo de invasões, e consequente degradação ambiental
e, por isso, são objeto de uma intensa
fiscalização pela Prefeitura de Cotia,
desde 2017. Afirmou ainda que a administração, por meio da Secretaria Municipal
de Habitação e da Guarda Civil Ambiental,
vem autuando constantemente os invasores pelos danos ambientais e devastação
da área. Por fim, ressaltou que o município
permanecerá tomando medidas para a
recuperação do Parque das Nascentes, e
a suspensão da reintegração é uma situação excepcional, que só deve prevalecer
enquanto perdurar a situação de calamidade pública, decretada em razão da pandemia causada pela covid-19.

Canal Circuito

Um estudioso e pesquisador da biodiversidade da região, Fábio Sanchez,
nos trouxe um panorama do que acontece por lá e como podemos agir para preservar
esse tão importante patrimônio natural.
revistacircuito.com/Loteamento-ilegal-causa-desmatamento-em-mata-atlantica-na-granja-viana/

De acordo com a iniciativa Aqui Tem
Mata, há 13.325 hectares de Mata
Atlântica em Cotia, área que equivale
a mais de 17 mil campos de futebol. Já
a vizinha Carapicuíba, tem 98
campos de futebol, ou seja, apenas 75
hectares de Mata Atlântica. E, pelo
mapa, está toda concentrada na
região da Fazendinha. Já o Inventário
Florestal divulgado pela Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente
(Sima), em meados de agosto, aponta
que o Estado de São Paulo possui
5.670.532 hectares de vegetação
nativa em vários estágios de
recomposição. Dos 645 municípios
paulistas, 48 encontram-se em
gradientes acima de 50% do
território coberto com vegetação
nativa. Cotia está entre eles e, dos
limítrofes, apenas Itapecerica da
Serra também tem índice acima de
50%. Carapicuíba está na lanterninha
da região, com apenas 12% de
vegetação nativa.

Volta da
Ecofeira

Depois de uma temporada
fechada por conta da pandemia,
a Ecofeira foi reaberta, trazendo
orgânicos locais, quitutes,
tortas, pães, geleias, biscoitos,
kombucha, mel e derivados,
artesanatos, cosméticos,
massagens, plantas, flores, chás
e muito mais! Completando dez
anos, a Ecofeira Granja Viana
voltou ao parque Teresa Maia,
todo domingo.
Serviço
Ecofeira Granja Viana!
Todo domingo, das 7h às 12h
Local: Parque Teresa Maia
Rua Santarém, s/n – Parque São George

www.centercastilho.com.br

ANI
VER
SÁ
RIO
OFERTAS
VÁLIDAS

KIT SIENA SUSP.
BRANCO 60
AJRORATO

MASSA CORRIDA
18L - 25KG
S.WILLIANS
Cód.4642872

65,90

cada

TINTA ACRILICA
GLASURIT FOSCA
BCA 20L SUVINIL
Cód.4618939

R$

169,90
cada

FORRO PVC BCO
DUPLO 20X8MM
(BARRA C/4MTS)
MADEX
Cód.4602366

CÓD.4628209

R$

TELHA TROPICAL
244X110X5MM CRFS
ETERNIT
Cód.4567609

R$

16,90

R$

cada

COMPRE TAMBÉM
PELO NOSSO SITE

ROD.

199,90

PURIFICADOR
ACQUA DUE
(PAREDE) BCO
LORENZETTI

36,90
cada

R$

84,90
cada
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cada

REVESTIMENTO
6022 HD 32X54
VIVA
Cód.4661605

R$

16,90
m2

PISO 73181 53X53
PORTO FERREIRA

Cód.4660617

Televendas: 11 2122.9898 ou

LOJA VIRTUAL DU CASTILHO

Desde
1966

Festa de Ofertas

COM A APRESENTAÇÃO
DESTE ANÚNCIO

R$

@centercastilhooficial

Cód.4516931

R$

29,90
m2

9 6 4 1 3 . 7 7 5 5 - Faturamos para empresas e condomínio

s.

RAPOSO TAVARES, 14.893

Ofertas válidas de 01/10 até 31/10/2020 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.
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Vacina para
coletores de lixo
em Carapicuíba

Sem aulas presenciais
nas escolas públicas de Cotia
Cotia publicou um decreto para que as unidades
educacionais do Estado não retornem as atividades neste ano. O prefeito Rogério Franco disse
que tomou a decisão depois de conversar com
professores, pais e outros especialistas em Educação e Saúde. Outro ponto importante que pesou
na decisão foi a pesquisa feita por algumas escolas que apontou que apenas 15% dos pais queriam o retorno das aulas presenciais. Com a
pandemia e aulas paralisadas, os alunos serão
aprovados automaticamente. O prefeito afirmou
que a Secretaria da Educação já desenvolve estudos para o retorno das aulas em 2021. “Temos
um planejamento para retornarem as aulas,
fazermos uma avaliação com os alunos para

implantarmos um protocolo que realmente tenha
eficiência”, disse o prefeito. “Não vamos conseguir repor essa perda em apenas um ano”, ressaltou. Escolas particulares fora do decreto
As escolas particulares estão fora do decreto e
autorizadas a voltarem mediante cumprimento
de protocolos, como manter turmas reduzidas,
higienização dos ambientes, disponibilização
de álcool em gel, entre outras obrigações.

Foi publicada a Lei
3.667/2020 de autoria
do vereador professor
Ladenilson (MDB). Ela
obriga empresas que
prestam serviço na cidade
no setor de coleta de lixo
a garantir a vacinação de
seus funcionários que
trabalham diretamente
na coleta ou reciclagem
de resíduos sólidos. Os
trabalhadores deverão
ser imunizados contra
as hepatites A e B,
sarampo, caxumba
e rubéola, e difteria,
coqueluche e tétano.

Canal Circuito
Prefeito Rogério Franco participou de entrevista
ao vivo no Circuito News e falou sobre a decisão
de manter as escolas fechadas e também sobre
o plano de retomada para 2021.
revistacircuito.com/aulas-nas-escolasestaduais-de-cotia-nao-retornam-este-ano/

Convenções definem candidatos
a prefeito e vice em Cotia

174 mil eleitores em Cotia
O Tribunal Superior Eleitoral atualizou as estatísticas do eleitorado

O prefeito Rogério Franco, do PSD, é candidato

em todos os municípios do Brasil e Cotia vai às urnas com quase 10%

à reeleição ao lado da ex-secretária da Mulher

mais eleitores do que nas eleições de 2016. Agora, são 174.356 elei-

Angela Maluf, do PV. Seu principal opositor,

tores, distribuídos em duas zonas eleitorais. Destes, 56,95% já têm

Wellington Formiga (PSB), fez aliança com o

identificação biométrica. Acompanhando as estatísticas nacionais, a

empresário do setor de transportes Adilson Lima

maioria dos eleitores da cidade são mulheres, com 52,6%. Apenas 14

(PSC). O advogado Marcel Muscat, do PSL, seguindo

pessoas registraram nome social e 2.895 declararam que têm alguma

a linha do partido de lançar militares, concorrerá

deficiência física e se cadastraram em seções especiais. Mas como

à prefeitura com o sargento Oliveirinha como

Cotia não tem segundo turno, então no próprio dia 15 já saberemos

vice. Silvio Cabral, do PSOL, se uniu a Maria

quem serão os próximos vereadores e prefeito.

Regina (PCdoB). E o PT vem com chapa pura com
a candidatura do presidente do partido, o mestre
de obras Zé do Boné. A vice candidatura ficou
com Érica Moraes, filiada antiga do partido.
Por fim, o ex-prefeito Quinzinho Pedroso também
será candidato pelo Avante, tendo sua filha Renata
Pedroso como vice.

Canal Circuito
As eleições este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus,
foram adiadas para novembro: primeiro turno no dia 15, e o segundo, 29.
Muitas são as discussões acerca dessa mudança no cronograma.
Por isso, trouxemos dois especialistas em Direito Eleitoral,
os advogados Francisco Roque Festa e Francisco Carlos Machado,
para conversar sobre o tema
revistacircuito.com/programa-circuito-news-trata-das-eleicoes-de-2020/
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Corretor de imóveis:

a profissão que mais cresce no país
A profissão, regularizada em 1962 e
credenciada em 1978, tem ganhado o
coração de dezenas de empreendedores
que buscam um caminho diferente para
alcançar seus objetivos.
Motivados pela remuneração e pelo
fato de não necessitar de uma graduação,
pessoas têm trocado profissões de anos
para dedicar-se à realização de sonhos.
Agora, com o mercado aquecido e
profissionais com ganhos financeiros
acima da média, se tornou um ramo
promissor em quase todos os estados
brasileiros e tem despertado o interesse
de vários profissionais e empreendedores de diferentes segmentos. Mas será
que vale a pena trabalhar no mercado
tradicional?
Quando falamos de mercado tradicional, falamos do método em que o cliente
entra em contato com a imobiliária,
envia suas fotos e seus valores, realiza
o cadastro e, se entrar algum cliente
interessado, o corretor que estiver disponível faz o atendimento.
O novo mercado exige um pouco mais
de especialização. Então, trata-se de um

cliente entrar em contato com um consultor especialista naquela região que,
além de conhecer o imóvel, faz um estudo
de preços para imóveis naquele perfil,
irá desenvolver um plano de marketing
diferenciado para cada imóvel, tirando

fotos profissionais e trabalhando com
diversas ações a fim de vender o imóvel,
sendo assim aquele corretor se tornaria
um especialista.
Essa forma de trabalhar exige especialização e dedicação, a RE/MAX
CasaInveste conta com uma Universidade Corporativa, onde, além de dar
todo suporte, ainda oferece diversas
especializações para seus consultores.
Esse é um dos segredos para resultados
magníficos em pouco tempo.

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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acontece por aqui personalidade

Personalidade

Gente que faz e acontece

Nas pistas
O ator Caio Castro, que foi nossa capa em
abril de 2018, revelou ser o mais novo
piloto da Porsche Cup. O anúncio foi
feito no autódromo de Interlagos, com
o promotor da categoria Dener Pires.
Ele já estreia na próxima temporada, no
início de 2021, e a ideia é que comece na
modalidade Sprint, que inclui 12 corridas
de duração de 25 minutos cada uma.

Quarentena inspiradora

Nos últimos meses, o granjeiro Leo
Picon lançou dois singles. Segredo
Nosso foi produzido com a Medellin
Records e refere-se a um episódio
de amor vivido pelo próprio
apresentador. Já Jogador homenageia
Neymar Jr. e tem até clipe, cuja
produção conta com Davi Lucca, filho
do astro do Paris Saint-Germain, e
reforçou a parceria com a Xoko Jar.

Na telinha norte-americana

O cotiano Haroldo Amaral, que hoje mora
na Geórgia, participou das gravações do
programa Irmãos à Obra, exibido pelo
Discovery Home & Health, como o responsável
pela colocação de cerâmica da casa que está
sendo reformada no reality show. E em
breve, uma nova parceria. Desta vez, com
The Family Chantel do programa 90 Dias Para
Casar, série da TLC que estreia neste mês.

Maior youtuber para
a geração sênior
Acaba de ser lançado
o primeiro mapa
dos influenciadores
digitais maduros
e o granjeiro
Dimas Moura é
o único homem
dos seis maiores
influenciadores
digitais maduros do
Brasil e primeiro no
quesito YouTuber.
Canal Circuito
Programa Circuito Almanaque conversou sobre
longevidade com qualidade com o youtuber
Dimas Moura. O granjeiro deu dicas para viver
mais e melhor após os 50. revistacircuito.
com/youtuber-dimas-moura-da-dicas-paraviver-mais-e-melhor-na-terceira-idade/

deixou
saudade

Eduardo Soares morreu
no dia 19 de setembro,
após um ano de uma
dura batalha contra
um câncer de boca. O
jornalista era diretor
do jornal Notícias de
Cotia e também criador
e apresentador do
programa de entrevistas
Phyasco. Durante o
período de tratamento,
compartilhou, em sua
página no Facebook,
cada etapa realizada que
envolvia difíceis sessões
de quimioterapia e
inúmeras cirurgias,
mas sempre mostrou
determinação e força
para seguir adiante.

17

fique ligado

Educação humanizada

Aluguel de malas
descomplicado

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

Você planeja todos os detalhes para uma viagem perfeita:
compra as passagens, reserva a hospedagem e monta o
roteiro com todos os lugares que quer conhecer. Mas em
cima da hora, percebe que deixou de lado um detalhe
importante: você não tem as malas ideais, estão velhas e
quebradas ou simplesmente não são suficientes para
transportar tudo que quer. Com a GetMalas, aluguel de
malas, você fica livre dessa preocupação. Viajar com malas
premium nunca foi tão simples, barato e descomplicado.

Colégio Santa Tereza Granja Viana

GetMalas Aluguel de Malas de Viagem

Estrada do Capuava, 3620 – Ondas Verdes – Cotia

Telefone: (11) 98497-1789

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

www.getmalas.com.br

Salas pagando por uso

Melhores cosméticos

Precisando de um local diferenciado para atender seus
clientes ou pacientes? Conheça o Espaço Soul, com salas
totalmente decoradas, mobiliadas e com toda a
infraestrutura necessária, onde você paga por hora de uso.
Ideal para profissionais liberais, terapeutas, esteticistas e
fisioterapeutas, além de aulas de ioga e meditação. O espaço
fica no Centro Comercial Vianna Village, localizado na altura
do km 25 da rodovia Raposo Tavares, e possui
estacionamento gratuito.

Na Aroma Paris, recém-inaugurada no The Square Open Mall,
você encontra uma variada seleção com produtos das
melhores marcas nacionais e importadas: perfumes, cremes,
linhas para cabelo, sabonetes, maquiagens, esmaltes e muito
mais. Tem também incríveis óleos essenciais, com várias
funcionalidades para sua beleza e saúde. Curta @aromaparis.
cosmeticos no Face, siga @aroma.paris no Insta e fique por
dentro das novidades. Se preferir, pode comprar no conforto e
segurança de sua casa, pelo site www.aromaparis.com.br.

Espaço Soul

Aroma Paris

Rua Mesopotâmia, 109 – Jardim Passárgada

Rodovia Raposo Tavares, km 22 – The Square Open Mall – Alameda

Informações: (11) 4702-2655

Central, ao lado do cinema - Telefones: (11) 2898-9929 / 99313-6879
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meio ambiente

Lawrence Wahba acompanhando o
trabalho do Onçafari, em Miranda (MS)

Richard Rasmussen com os
brigadistas do Instituto Chico Mendes

para ajudar no resgate e tratamento dos
animais feridos pelo fogo no Pantanal.
Lawrence Wahba usou a rede social para
anunciar sua chegada ao Pantanal no dia
20 de setembro, mas o documentarista
já vinha criando formas de levar ajuda
às equipes brigadistas de incêndio que
trabalham como guerreiros na linha
de frente. Uma delas foi a criação da
campanha Brigada Alto Pantanal, por
meio da plataforma de financiamento
coletivo Catarse. A meta é ampliar equipes
de brigadas de incêndio. “Portugal com
seus 90 mil km² tem 12 mil bombeiros e
brigadistas – 1 para cada 7,5 km² de área.
Nosso Pantanal com 150 mil km² tem 400
homens entre profissionais e voluntários.
Um homem para cada 375 km²”, desabafou
o documentarista em seu Instagram.

SOS Fauna Pantaneira

Além deles, outros granjeiros fizeram uma mobilização a fim de arrecadar medicamentos e outros insumos para enviar aos voluntários que estão apagando fogo e
resgatando animais feridos no Pantanal. Foram arrecadados quase uma tonelada
de medicamentos, insumos veterinários e água mineral, e parte seguiu viagem no
carro do granjeiro Gustavo Massola, artista plástico, fotógrafo e cinegrafista especializado no “Brasil Profundo”. Ele foi acompanhado de Marcela Gomes Montenegro,
voluntária da WAS Conservation. Os donativos que não puderam ser embarcados
serão enviados via transportadora. A campanha continua, mas daqui para frente
irá focar em insumos específicos solicitados pela WAS. Quem quiser ajudar, pode
Gustavo e Marcela, a caminho do Pantanal entrar em contato com Miriam Santos no telefone (11) 99151-1295.

@sabrinamartins | No Extinction Studios

Até o final de agosto mais de 2 milhões
e duzentos mil hectares de vegetação foram
consumidos pelo fogo que arde sem parar,
somando cerca de 13% da totalidade do
Pantanal. Dos últimos 22 anos que se tem
registros e acompanhamentos dos incêndios,
este já é considerado o pior. E os granjeiros
Lawrence Wahba e Richard Rasmussen,
dois grandes documentaristas de natureza
do Brasil, estão lutando para ajudar no
combate desta trágica situação pantaneira.
Richard Rasmussen, que está no Pantanal
com sua Expedição Biomas desde maio,
tem acompanhado diariamente a situação dos incêndios e divulgado em suas
redes sociais. Ele cedeu a clínica veterinária móvel da sua Expedição Biomas

@sabrinamartins | No Extinction Studios

Granjeiros no combate contra
o fogo que arde no Pantanal

APRESENTA

CONHEÇA O NOVO PORTUGA
QUE ESTÁ CHEGANDO NA GRANJA!

RESPONSÁVEL PELA PADARIA
SANTA MARCELINA DO BROOKLIN
40 ANOS EM PADARIAS
SENDO 8 ANOS NA EUROPA

GILBERTO CORDEIRO, Portuga
A partir de

Outubro

na

Rodovia Raposo Tavares, km 22- Open Mall The Square

APOIO

GILBERTO CORDEIRO FOI RESPONSÁVEL POR 5 ANOS NA GERÊNCIA DA SANTA MARCELINA, ALÉM DE CONSULTORIAS PRESTADAS EM DIVERSAS PADARIAS

Gente Nossa

Marcos Sá é consultor de

mídia impressa, com especialização em jornais, na
Universidade de Stanford, na
Califórnia, EUA. Atualmen-

Cotidiano

te, é diretor de Novos Negócios
do grupo RAC de Campinas.

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Desmerdalização

Marcos Sá escreve sobre a situação
“desmerdalizadora” em que nada é tão
grave, se faz alguém feliz

Peço desculpas aos meus nobres leitores, pelo uso de uma palavra
chula que utilizarei neste texto, que foi inspirado num vídeo, disponível no YouTube, no canal Hipócritas (Libera Pêndulo). Infelizmente, a
palavra é a que mais define a onda que vivemos atualmente no Brasil.
Trata-se da desmerdalização da merda. Explico utilizando-me de algumas hipérboles não tão hipers assim: Fulano roubou. Ok. Fez m..., mas
coitado ele não fez por mal, né? Nem é tão grave assim. As drogas fazem
mal? Sim, mas também não é tannnto assim. Deixa pra lá. Já o tráfico
é ruim, mas o cara só é amigo dos traficantes, é boa gente, então deixa
quieto. Temos uma onda desmerdalizadora. Nada é tão grave se te faz
feliz. A lei existe e é boa, mas a lei é; bem, a lei depende de interpretação,
né? Muda-se a lei para que o homem fique bem, mesmo fazendo m... O
estuprador vai preso, mas um juiz tem um ponto de vista diferente, e
solta o infeliz. O político corrupto assaltou os cofres públicos? Tirou
dinheiro da Saúde, da Educação, destruiu o país, montou uma quadrilha, deixou o povo mais pobre? Depende. Foi só caixa dois, ou crime
eleitoral. Não dá em nada. Mas ele foi julgado e condenado em duas
instâncias! Sim, mas ele foi perseguido. Deixa livre. Desmerdaliza-se
o meliante. O magistrado foi pego em flagrante delito? Aposentadoria
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compulsória nele, com direito a receber
salário integral sem trabalhar forever and
never! E assim seguimos desmerdalizando
tudo. O aluno da rede pública teve péssimo
desempenho escolar, foi agressivo com os
mestres e arrumou briga na escola? Ele tem
problemas, a culpa é do professor, passa
ele de ano. E assim nesse contexto vamos
criando heróis que são vilões e nivelando
por baixo a cultura nacional. A polícia
prendeu aquele suspeito? Suspeito? Mas ele
foi pego no flagra assaltando uma velhinha?
Ah! Mas a polícia é violenta. E o “suspeito”
vira vítima. Aí o Aderbal, 30 anos, mora com
a mãe, não trabalha nem nunca trabalhou,
joga Minecraft, fica na TV o dia inteiro, e
posta fotos no Instagram com caras e bocas
de milionário, olha para as besteiras que
faz e declara solenemente: Tudo é culpa
sua, mãe! Do governo, da sociedade e do
capitalismo! Mais uma autodesmerdalizada.
Por toda essa situação, nós eleitores temos

Nesse contexto,
vamos criando
heróis que são vilões
e nivelando por
baixo a cultura
nacional.
nas próximas eleições uma obrigação.
Mudar esse panorama. Deixar essa onda
não avançar. Podemos fazer as perguntas
básicas antes de escolher um candidato a
prefeito e a vereador: Existe algum processo
civil ou criminal contra você? Qual a sua
formação acadêmica? Tem experiência em
administração? Quais seus planos para a
Educação, Saúde e Transportes públicos?
Tem planos para acabar com os privilégios

e modificar o sistema que perpetua a pobreza? Possui renda suficiente para não
precisar da política para viver? Sabe qual
a função de um prefeito ou vereador? Já
dirigiu alguma empresa? Qual seu grau
de experiência em humanas e exatas?
Você conhece a Constituição Federal e
a lei orgânica dos municípios? Qual sua
contribuição para as políticas sociais?
Tem autonomia para votar conforme as
reais necessidades da população ou está
subordinado aos interesses do partido?
O candidato em geral tem um site para
contato. Alguns divulgam telefone. O
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem os
dados de todos os candidatos, e no Google
podemos puxar a capivara de cada um deles
com o respectivo histórico. Dessa forma,
com um pouco de paciência e pesquisa,
podemos escolher mais conscientemente
nosso candidato e evitar de fazer... bom,
você já sabe, né?

Gente Nossa

milenna saraiva

Arte
Observada

Artista plástica, formada
pelo Santa Monica College,
em Los Angeles, EUA.
www.milenna.com

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

Negritoo

O artista plástico
paulistano, conhecido
como Negritoo, cresceu na
zona norte em uma casa
cheia de referências
femininas: mãe, avó e tias.
Não é à toa que elas são
protagonistas em sua obra.

“As paixões são explosivas, mas o
amor é construção”, é assim que o artista
entende o seu relacionamento com a arte,
uma relação amorosa, que levou muitos anos
para se concretizar. Negritoo cursou faculdade de Desenho Industrial no Mackenzie
e fez pós-graduação em Design Gráfico na
Faculdade Senac, cursos que o levaram a
exercer a profissão de designer gráfico e
ilustrador. A carreira que prevaleceu em
boa parte de sua jornada, hoje está presente
na construção técnica e composição da sua
criação. Outra grande inspiração são as HQs
(histórias em quadrinhos), cuja influência é
também muito evidente em sua obra. Mais
tarde, Negritoo encontrou a Arte de Rua, o
grafite, que foi o elemento final e fundamental para compor e definir seu estilo único.
Seus personagens, desenhados com traços
fortes e cores vibrantes, são super-heróis
do cotidiano.
O velho novo artista, como se descreve, traz
em sua trajetória a maturidade, não apenas
cronológica, mas também nas técnicas

incorporadas em seus trabalhos. Muitos
artistas que têm o grafite como base começam sua trajetória pintando nos muros e
depois migram para as telas. Negritoo fez o
contrário e, hoje, vê no grafite um dos principais veículos de expressão artística. Mas,
sua busca apenas começou. Ele continua
explorando novas formas de se expressar
em superfícies e objetos diversos.

Vamos Observar
Preta, 2020
42 x 29,7 - Desenho digital
Impressão em papel Canson Photo
Matte 200 g - Tiragem: 10

Esta obra nasceu no meio da pandemia da
covid-19, a partir de um convite para participar
do projeto @pretoprapretoblacktoblack, um
movimento criado para ajudar comunidades
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A experimentação constante com a tinta acrílica, spray, caneta,
lápis e até escultura revela uma narrativa diversa e vibrante,
que retrata o seu dia a dia, suas paixões e suas lutas.

negras, tendo a arte como um catalisador
para uma mudança social. Nesta ação, 50%
do valor arrecadado nas vendas foram destinados a instituições e projetos voltados
para a população preta da cidade de São
Paulo. Todas as unidades foram vendidas.
A obra foi desenvolvida com lápis sobre
papel e finalizada no computador. Como
sempre, a obra de Negritoo retrata uma
figura feminina, linda e forte. Preta é uma
mulher empoderada, que passa toda sua
confiança pelo seu olhar. Ela olha para os
espectadores como igual, sem distinção ou
menosprezo. “Não queremos nem mais ou
menos que ninguém, somente ser vistos
como iguais, com as mesmas capacidades e
qualidades, independentemente de cor ou

gênero”, diz o artista.
A luta pela igualdade racial e de gênero não
é novidade. A arte como forma de protesto e
questionamento da sociedade também não.
No Império Romano e na Grécia Antiga, já se
via escritas nos muros protestando contra o
governo. Era o início do grafite, que surgiu
por necessidade de expressão. Ao longo da
nossa trajetória civilizatória, feita de injustiças e violações aos direitos humanos, a arte
tem um papel fundamental e indiscutível no
ativismo social. A arte pode ir muito além
da decoração de ambientes e de alimentar
a imaginação. Ela pode ser também uma
ferramenta de costura de arranjos sociais, de
fomento de práticas cidadãs, de produção e
gestão de conhecimentos comuns, abertos e

compartilhados, de construção de novos valores, de formação de vínculos e diversidades ao
redesenhar novas formas de escuta e de ação.
Se a arte é o espelho da humanidade, seria
impossível esta não refletir a nossa imagem,
seja esta a que for. Por meio de sua arte,
Negritoo consegue abrir um diálogo sobre
problemas sociais de forma leve e lúdica, por
isso hoje, mais que nunca, é tão necessária.
A grande jazzista norte-americana Nina
Simone, uma das primeiras artistas negras
a se posicionar politicamente, disse que “o
dever de um artista é refletir o tempo em que
vive”. Enquanto o mundo se levanta e protesta
(justificadamente) de forma violenta contra
o racismo, a arte do Negritoo faz o mesmo,
de forma pacífica e cheia de cores.

capa
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Ele surgiu no cenário musical brasileiro na rica década de 1970 como um
furacão. Odair José, o cantor da pílula; o
terror das empregadas, o Bob Dylan da
Central do Brasil. Estas foram algumas
das expressões criadas pelos jornalistas
da época para tentar definir o então novo
fenômeno. Alguns o chamam de divisor
de águas para a música brasileira, mas ele
prefere ser chamado de misturador. De
uma maneira ou outra, Odair José pode ser
traduzido também como um dos maiores
vendedores de discos do país e um dos
mais censurados pela ditadura, perdendo
apenas para Chico Buarque. Compositor
de melodias simples e letras diretas, ele
trouxe o cotidiano do povo para a música
brasileira, para os discos, as estações de
rádio e televisão. Um ano atrás, o músico
lançou seu 37º álbum, cuja canção que abre
o trabalho propunha “hibernar”. Mal sabia
ele que, um ano depois, aqueles versos
cairiam como uma luva e estaríamos todos
confinados. Isolado em sua casa na Granja
Viana desde março, o cantor e compositor

atendeu nosso convite para uma entrevista.
Ficar em casa não é o grande problema
para ele, um apaixonado pela região que
escolheu para morar há quase duas décadas, mas ficar longe do palco, sim. Em um
bate-papo descontraído e mediado pela
tecnologia, aquela mesma que ele duvidava
presenciar, ele reviveu momentos de sua
carreira, falou da amizade com Raul Seixas,
opinou sobre o cenário musical brasileiro
e, de certa forma, lamentou ter estado tão
em sintonia com os acontecimentos atuais.
Aos 72 anos, sendo 50 de carreira, sente-se
livre artisticamente e diz que vai até onde o
corpo aguentar. Fez uma parceria recente
com Arnaldo Antunes para a trilha sonora
de Meu Álbum de Amores, filme de Rafael
Gomes que tem previsão de estreia para
o ano que vem, e já planeja seu próximo
trabalho, um disco que traga como tema
os seres humanos.
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“Vou hibernar por um tempo/Me avise
quando a cena mudar/O mundo está de
ponta-cabeça/Espera ele aprumar”.
Os versos de Hibernar, lançado no ano
passado, parecem proféticos, não?
Eu, realmente, naquele momento já vinha
olhando para o mundo e vendo que ele
estava ficando de ponta-cabeça em todos
os sentidos, humanidade, política, a forma
como as pessoas estavam conduzindo suas
relações umas com as outras. De repente,
achei que fosse importante para todos uma
hibernação, uma pausa para repensar.
Evidentemente, não imaginava que daí a
pouco o mundo teria que fazer esse gesto
quase que obrigatório por conta de uma
pandemia. Acho que ninguém poderia
imaginar uma situação dessas, mas da forma
que o mundo vinha, me parecia possível que
esse momento pudesse chegar. Foi daí que
veio a ideia de criar o disco começando com
uma canção fazendo convite para hibernar.
Esta música abre o álbum Hibernar na
Casa das Moças Ouvindo Rádio, um
trabalho com pegada roqueira. Como
você contextualiza esse disco na sua
carreira?
Em 1977, fiz O Filho de José e Maria, conhecida
como uma ópera rock. Era uma ópera mesmo,
escrevi 18 músicas – uma plugada na outra
– contando a história de uma pessoa desde
o seu nascimento até o seu momento final.
Tive muita dificuldade com a censura: oito
foram proibidas e o disco só saiu com dez
músicas. Fui muito criticado e não consegui
dar continuidade ao meu raciocínio de trazer

o novo. O artista que não se arrisca não faz
arte, faz negócios. E eu gosto de arriscar e
correr riscos. E de uns anos para cá, quando
gravei uma produção com meu amigo Zeca
Baleiro, o Praça Tiradentes, retornei com
esse Odair José de trazer o novo. O novo
dentro da minha proposta como artista.
Depois, lancei o Dia 16 e Gatos e Ratos, até
chegar neste. Era como uma trilogia, em
que um álbum estava caminhando para
o outro. Esse disco lembra o de 1977. Lá,
eu falava de um personagem. Nesse, falo
de um ambiente, a casa das moças, e cada
música de um acontecimento lá. Sobre essa
coisa do rock, sempre gostei de guitarra.
Em 50 anos, sempre andei por aí com esse
formato. Tinha guitarra nos meus álbuns
antigos, mas as próprias gravadoras não
permitiam que usasse com liberdade de
distorcer. O máximo que passava era algo
próximo dos Beatles. Mas agora, não! Posso
fazer minhas guitarras.

Já sua composição recente, Morrinhos,
relembra sua origem.
É. De repente, eu estava caminhando aqui
no condomínio e me veio a ideia de fazer
uma música em homenagem à minha cidade
e falar do momento em que voltei lá. Em

O alternativo pode dar à música popular
brasileira o fôlego que ela precisa.

2018, fui convidado para tocar na praça,
no centenário da cidade. Foi uma passagem
rápida, porém mexeu bastante comigo. Revi
lugares e algumas pessoas. Bem aquele
negócio que eu digo na letra: velhos amigos
com novas histórias. Não pensei em fazer
uma música para Morrinhos (Goiás), mas
dois anos depois de ter estado lá, me vi fazendo. Como a cidade ia fazer aniversário
e por causa da pandemia não teria festa,
quis dar essa canção de presente. Gravei
com meu filho, o multi-instrumentista Junior Freitas (Odair também é pai de Rafael
Freitas, que é seu produtor), em casa. Eu me
coloquei como um personagem da cidade,
o garoto que jogou bola naquelas ruas, que
aprendeu música ali, que estudou ali... A
canção reflete isso... “Morrinhos, Morrinhos
encanta com tantas lembranças, protege
o meu lado criança, andando pelos seus
quintais” (diz cantando). Virou um hino lá.

Compor é uma paixão para você, não?
Tenho mania de fazer música. Faço uma
média de 15 por ano e, muitas vezes, só.
Raramente, faço parcerias. Embora, há
pouco tempo, tenha feito uma com Arnaldo Antunes. Meu Álbum de Amores é
o nome de um filme e fizemos, juntos, seis
músicas da trilha. Foi uma delícia compor
com Arnaldo. Ele é um poeta raro e ficou
um trabalho bem-feito. Mas enfim, tenho
mania de compor. Venho aqui para o meu
canto, com meus instrumentos e crio.
Isso quer dizer que o artista criador não
depende de nenhuma grande estrutura
para produzir sua obra?
Independo muito de onde ou de que forma
vou estar para fazer o meu negócio, até
porque na minha vida inteira compus
muitas vezes num quarto de hotel, vendo
televisão ou dirigindo. Depois, só pego o
instrumento para acertar detalhes. O refrão
de Pare de Tomar a Pílula, por exemplo,
surgiu enquanto eu dirigia. Eu Vou Tirar
Você Deste Lugar, foi andando na calçada no
Rio de Janeiro. Então, não preciso de muita
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coisa. Quando se fala em ferramentas, hoje
em dia nem é preciso ir a um estúdio. Tenho
a felicidade de ter meu filho aqui, que me
ajuda nesse negócio do gravar. Se a pessoa
souber mexer com tecnologia, fizer a música
e tiver o dom de tocar o instrumento, não
precisa nem ser um musicista de primeira
linha ou um virtuoso, basta tocar o necessário e vai fazer um bom trabalho. Realmente,
isso facilitou e muito.

Aproveitando esta deixa, a relação
com as gravadoras também mudou e,
de acordo com suas próprias palavras,
ainda bem. Por quê?
A gravadora não é mais fundamental no
esquema de fazer a música e chegar até o
público ou à mídia. Evidentemente, para
todo trabalho, quanto mais estrutura você
tiver, melhor. Eu já disse que ainda bem que
a gravadora não é mais importante nesse
sentido. (para e pensa) Todos os trabalhos
relevantes que fiz, que deram certo, que
o público gostou e a mídia curtiu, foram
quando a gravadora não se meteu. Depois
d’O Filho de José e Maria, fui praticamente
policiado para não pensar. Havia a censura
do governo, censura da hipocrisia das pessoas e censura da m** da gravadora. Tinha
que gravar sempre aquela mesmice, ficar
na zona de conforto e vender o disco que
eles precisavam. Então, com a liberdade
de fazer sem esse policiamento e sem essa
orientação, foi uma maravilha. Veja: tenho
51 anos de carreira. Em 1969, de modo independente, gravei um compacto simples
e eu mesmo fui levá-lo para a rádio. Foi
graças a ele que fui contratado pela CBS, a
grande gravadora do momento. Comecei
independente. Viva o alternativo! Para a
música popular brasileira, isso é bom porque quando você está no alternativo, não
tem - entre aspas - a orientação da mesmice

das gravadoras. Porque a gravadora não
quer que o artista pense, não quer que ele
arrisque. Penso que a música só vai ser
boa, quando o compositor não está nesta
pressão. O alternativo pode dar à música
popular brasileira o fôlego que ela precisa.

Dá para viver de música no Brasil?
Vivo de música desde que me entendo
por gente. Nunca fiz outra coisa, a não
ser compor música, tocar, viajar, gravar
disco, fazer show... então, dá para se viver,
sim! Poderia ser melhor? Sim, poderia!
O que acontece, às vezes, é que se ganha
muito em determinado momento e acha
que aquilo vai durar para sempre, mas não
dura. Se nós tivéssemos um direito autoral
menos politizado, poderíamos ser mais
bem remunerados, a música poderia ser
mais bem paga e quem faz a música, mais
respeitado no sentido da sua obra. Mas dá
para viver, sim!
Você teve uma amizade grande com
Raul Seixas, né?
Cheguei ao Rio de Janeiro em 1967/1968 e
comecei a rodar a cidade e tocar em tudo
quanto era lugar. Em 1969, quando eu já
estava mais enturmado, fui parar na CBS,
a gravadora de maior sucesso do Brasil e
que detinha praticamente 80% do mercado
de disco brasileiro. Fui para tentar também
abrir minhas portas e lá estava o Raulzito.
Fizemos amizade. Ele tinha informações à
minha frente, conhecia mais de música do

1. Com Jane, com quem
é casado desde 1984.
2. Em Morrinhos, interior de Goiás,
onde nasceu em 1948.
3. Caetano e Odair José, no encontro
para o ensaio em 1973.
4. A importância do amor na vida e na
carreira de personalidades de
destaque, através de depoimentos de
familiares, amigos e colegas, era o
tema de “Só o Amor Constrói”,
programa da Globo exibido entre
janeiro e junho de 1973. Odair José foi
um dos entrevistados.
5. Com a apresentadora
Marisa Raja Gabaglia.
6. Ator Gabriel Leone entre Arnaldo
Antunes e Odair José, autores da trilha
sonora original de “Meu Álbum De
Amores”, filme musical com direção de
Rafael Gomes e produção da Biônica
Filmes, em filmagem em São Paulo.
7. Em setembro de 2020, Odair José no
Música #EmCasaComSesc com
participação do filho Júnior Freitas.
8. Com a cantora Wanderlea, em 1974.

que eu, era muito ligado em música americana e tinha um olhar mais longe do que o
meu. Eu gostava muito de conversar com
ele. No meu primeiro disco, tem música
dele, ele tocou guitarra e violão e me ajudou
a fazer o disco, porque o Rossini Pinto (foi
produtor musical de Odair José) não gostava
muito de ir ao estúdio. Estávamos sempre
almoçando juntos em uma restaurante ali
próximo ou nos corredores da gravadora.
Conversávamos muito sobre de que forma se
colocar no mercado, porque já existia bossa
nova, o samba, o Roberto Carlos com a Jovem
Guarda... Raul era muito inteligente e tinha
umas colocações muito interessantes. Ele
usava o termo iê-iê-iê realista e eu, o fazer
crônicas musicais no dia a dia das pessoas.
É daí que nasce Eu Vou Tirar Você Desse
Lugar, e dele, Ouro de Tolo. Depois, fomos
para Polygram. Sempre cruzava com Raul e
batíamos papo, até dois anos antes dele vir a
falecer. Foi uma pessoa que respeitei muito.
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ser um ser humano relevante, através do
meu trabalho.

Você foi um dos artistas mais censurados durante o regime militar, só perdeu
para Chico Buarque. Como era escrever
música sob censura?
Tive contato com a censura, no início de
1972. Fui chamado pelo Departamento
de Censura, lá no Rio de Janeiro, para me
dizerem que, a partir daquele momento, eu
estaria sendo observado e que todas minhas
letras passariam por aprovação. Justificaram
que as palavras “eu vou tirar você deste
lugar” era imprópria para aquele momento.
Tentei argumentar que não se tratava de
política, mas para falar de uma prostituta.
Responderam: pior ainda. Então, tive muita
dificuldade por conta disso: tinha que mandar as músicas para lá e ficar aguardando se
liberavam ou não. Já compunha pensando se
seria aprovado ou não, e isso atrapalhava a
criação. Foi um pé no saco (risos).
Quando a coleção de vinil deu lugar
ao CD, cunhando uma relação fria e
indesejada com todos aqueles que
apreciavam o LP, a música parecia
tomar um rumo obscuro e duvidoso.
Mesmo sem todo o encantamento do
disco, o CD ganhou espaço e impôs
novas práticas de consumo no mercado
musical. E agora?
Nossa, me lembro dos compactos. Era uma
delícia aquela época! Claro, você ficava na
mão da gravadora, porque precisava da fábrica, mas era uma delícia ir para o estúdio e
gravar um LP. Todo o processo é maravilhoso
e, graças a Deus, que vivi isso. Cheguei a
vender 1 milhão de cópias em 1973 e ter
as 12 faixas tocando nas rádios. Era muito
bacana ver os discos nas lojas e nas mãos das
pessoas. Quando chegou o CD... (pausa) em
um almoço com Heleno de Oliveira e João
Araújo, eles estavam contando da chegada
dessa novidade e questionei se aquilo ia dar
certo. Não foi igual ao vinil, mas foi legal.

E agora, temos um outro tempo. Estamos
na rede. Tenho tentado me adaptar, pois
não tem outro jeito. Você faz, joga na rede
e torce para que as pessoas gostem. Isso é
bom, porque mais uma vez você tira um
monte de intermediário.

E por que ainda gravar discos hoje
em dia?
Lá vem meu lado das antigas, eu sou favorável ao disco. Quando penso em música, penso
no conjunto da obra. De 10 a 12 músicas.
Penso na capa, em qual vai ser a faixa um,
dois ou três. Mas minha produção mesmo
diz: vamos lançar uma agora, outra daqui
três meses. Fico calado, porque são os novos
conceitos e métodos. Mas eu fico sempre
aguardando o disco. E para que o disco?
Você vende para pessoas que gostam da
ideia, dá para os amigos e fica como registro.
São 50 anos de estrada. O que você
pensa quando olha para trás?
Pois é, cara, 50 anos e parece que foi ontem.
Lamento pelos erros, fico feliz pelos acertos,
mas sei que poderia ter feito muito melhor
e ainda posso fazer. E é isso que estou tentando: errar menos do que já errei e acertar
mais do que já acertei. Olhando para trás,
valeu a pena! Não sei até onde vai, mas
espero que eu consiga ainda fazer coisas
que as pessoas digam: pô, que legal, ele tá
compondo bem ainda. Quero realmente

Muitas expressões tentam definir quem
é Odair José. Mas você, como se define?
Gosto de ser conhecido como um músico popular. Sempre procurei fazer uma coisa que
tenha relevância para as pessoas, e por meio
das minhas músicas dar um toque, alertar...
sou um cronista do dia a dia, escrevendo de
forma simples. Sou um instrumentista de
acordes e melodias simples. É o que gosto
de fazer: música simples com letra simples,
mas com conteúdo de relevância. Sou um
cantor popular. Uma pessoa ligada ao povo.
Um cantor de rua.
Como a música chegou até você?
Lá em Morrinhos, quando eu tinha 7 anos,
vi um pessoal tocando numa festa, violeiros,
sanfoneiros, e eu pedi um violão ao meu pai.
Ele me deu um cavaquinho, que tenho até
hoje. Desde então, mexo com música. Mas
ela chegou a mim, principalmente, pelas
ondas do rádio. Sou de uma época que o
rádio trazia de tudo, de Frank Sinatra a
Cauby Peixoto, de Ataulfo Alves a Ben Cross,
de Nat King Cole para dupla sertaneja de
Goiás, Tonico e Tinoco, e assim vai.
No seu site, está descrito: “um verdadeiro divisor de águas na música de
massa brasileira”. Pode nos explicar?
(sorri) Acho bonita a frase e penso que é
porque estou aí há muito tempo. Mas não
acho que eu seja divisor. Gostaria de ser um
misturador de águas e é o que tento fazer:
misturar tudo. Canto e escuto de tudo, de
Luiz Gonzaga a Beatles. Vou da Bahia à cozinha mineira. Escuto a guitarra do Frejat
e o pagode do Zeca Pagodinho.

O compositor não pode deixar de
ser um crítico do seu tempo.
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Referências e inspirações?
Todas, do jazz de Herbie Hancock ao baião,
de samba ao rock. Gosto de instrumentistas
e de músicos que fazem e interpretam suas
próprias músicas. Mas minha referência
maior é o povo. Fazer música como se fosse
um discurso para as pessoas. Minha inspiração é fazer da minha música porta-voz
daquilo que penso para dizer às pessoas.
Chegou aonde queria, Odair?
Cheguei muito além do que imaginei. Mas
hoje sei que poderia ter ido muito mais
longe do que fui. Por alguns erros, parei
no meio do caminho. O que me deixa mais
feliz na minha trajetória é que fiz muitas
vezes o que pude fazer de melhor. Sempre
com humildade, mesmo quando eu era
o cantor de maior sucesso, e vontade de
acertar e aprender.
E aonde pretende chegar ainda?
Já estou pensando no próximo projeto de
disco, chamado Seres Humanos, e compondo as canções. Talvez eu convide o
grupo Azymuth, com quem gravei muito
no início, a participar comigo. Tenho outro
projeto, o do filme, em que compus músicas
com o Arnaldo Antunes. E quem sabe até
não faça mais coisas com ele, dentro desse
mesmo projeto? Não sei até onde meu físico
vai aguentar, eu procuro me cuidar, mas
tenho 72 anos e, daqui para frente, pode
acontecer qualquer coisa. Enquanto estiver
fisicamente bem, vou rodar por aí. Mas o
projeto principal agora é que essa pandemia
passe, que nós tenhamos a vacina pelo bem
da humanidade e que, eu como artista, possa
voltar para o palco o mais rápido possível.
Sente saudades do palco?
Olha, faz falta. Eu tô no palco, desde meus
14 anos. Para mim, é essencial como ser
humano estar no palco. Além de ser o meu
trabalho, é onde existo de verdade.

De Goiás para o Rio de Janeiro. Do Rio
para São Paulo. Como chegou a Cotia?
Nasci em Morrinhos, fui para Goiânia e,
depois, para o Rio de Janeiro, onde morei
por 20 anos. Nunca imaginei sair do Rio,
mas sempre vinha para São Paulo, que é
um grande mercado e onde conheci e Jane
(sua esposa). Em 1983, ela deixou claro que
não tinha intenção de morar no Rio de
Janeiro. Eu me apaixonei por ela e pensei:
vou ter que virar paulista para casar com
a moça. Nos casamos e moramos em um
apartamento nos Jardins, mas Jane tinha
o sonho de morar em casa. Mudamos para
Alphaville, mas como gostávamos de roça,
minha mulher acabou me convencendo a
irmos morar em Goiânia. Saí do Alphaville
3 e voltei para Goiás. Mas aquilo estava me
atrapalhando, pois eu tinha que vir muito
para cá. Decidimos voltar a São Paulo,
mas ela não queria Alphaville, porque era
muito cidade. Escolhemos a Granja. Eu me
perguntava: será que vai dar certo? Cara,
foi a melhor coisa que eu fiz (sorri).
Há quanto tempo mora aqui?
Estou morando em Cotia há 17 anos. Comprei o terreno e construí a casa. Antes
disso, morei um período de aluguel, em um
condomínio próximo. Mas eu já conheci a
região. Em 1990, vim para Cotia, a convite do
meu amigo Wagner Montes (apresentador,
falecido em 2019) que morava aqui, para
cantar na campanha do então candidato a prefeito Ailton Ferreira. Depois, em
outra oportunidade, vim para um ensaio
do Titãs, a convite do Marcelo Fromer

9. Em 1975, Erasmo
Carlos e Odair José.
10. Na varanda de sua casa em
Cotia, em foto tirada por Cosko.
11. Odair no palco, no
início da carreira.
12. No palco, com Arnaldo Antunes,
Paulo Miklos, Otto e Bárbara Eugênia.
13. Em clique de 73, com a voz
do rádio César de Alencar.
14. Odair José no Morning
Show, da rádio Jovem Pan.
15. Sendo entrevistado por
Pedro Bial, no programa global
“Conversa com Bial”.

(músico, falecido em 2001). E o radialista
Paulo Barbosa (1944-2018), também meu
amigo, morou uma temporada por aqui e
vim visitá-lo algumas vezes.

E o que curte na região?
Gosto muito de onde moro, da minha casa,
da comunidade. E agora neste momento que
estamos vivendo, eu não poderia estar em
um lugar melhor, por vários motivos. Gosto
muito das pessoas e elas me respeitam bastante. Estou próximo, praticamente dentro
de São Paulo, mas não estou em São Paulo.
Acordo e durmo com passarinho cantando,
vários bichos estão por aqui. Moro numa
área com muito verde. É uma comunidade
que eu recomendo.
Sobre o futuro da música, como prevê
que será?
Torço para que os compositores façam
músicas boas, que não façam só negócios,
mas procurem fazer arte. O compositor não
pode deixar de ser um crítico do seu tempo.
Ele não pode deixar de ser o reloginho do
despertador. Espero que o futuro da música
passe essa fase só de fazer negócio e vá para
o lado da relevância.
Canal Circuito

Ouça o áudio da entrevista completa
revistacircuito.com/odair-jose/
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Mantendo-se
saudável

Embora nem sempre pareça fácil,
pequenos cuidados fazem toda a
diferença e nos mantêm em equilíbrio
por muito mais tempo. Algumas atitudes
aparentemente simples já garantem um
cotidiano bem diferente, mais feliz e
completo. Confira alguns cuidados básicos
para uma boa saúde e qualidade de vida!

Alimente-se bem!
Comer é fundamental
para manter a energia
e saúde do corpo. É
importante buscar
uma alimentação
equilibrada, que tenha
porções de legumes,
verduras e frutas todos
os dias. Grãos e cereais
integrais, assim como o
feijão, não podem ficar
de fora da sua dieta. Por
fim, tente comer menos
gordura, principalmente
animal, e controlar
suas porções de
açúcar e sal. Consumir
moderadamente todos os
alimentos pode fazer a
diferença entre ter uma
vida saudável ou não.

Hidrate-se

Manter o corpo hidratado é passo importante
para garantir seu bom funcionamento. O ideal
é beber, pelo menos, 2 litros de água por dia.
Quer variar? Água de coco e sucos podem ser
alternativas interessantes, mas lembre-se de
que a água pura deve ser sempre sua principal
fonte de hidratação. Ela faz muito bem ao
organismo, atuando em todas as funções do
corpo e, além de hidratá-lo, permite também
que a temperatura seja mantida.

Atenção ao sono
Dormir bem é essencial para manter
o sistema imunológico em dia. A
quantidade de horas de sono
necessária varia de pessoa para
pessoa, mas o ideal é de 7 a 9 horas
por dia. Para garantir uma noite de
qualidade, fique atento a pontos como
densidade do seu colchão, qualidade
do travesseiro, luminosidade e
temperatura do quarto. Para ter uma
boa noite de sono, evite ainda assistir
à televisão ou mexer no celular antes
de dormir, e opte por uma
alimentação leve à noite.

Momentos relax
Separe pelo menos algum momento na
semana para momentos de lazer, afinal eles
são importantes para manter sua mente
longe do estresse diário e lhe darão mais
ânimo para enfrentar uma nova jornada.
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Movimente-se

Previna-se!

Quando o assunto é saúde,
a velha máxima que diz que
prevenir é melhor do que
remediar é mais do que verdadeira.
Realize exames de rotina pelo menos uma
vez ao ano! Defina um mês em sua agenda,
e a cada ano, naquele mês definido, faça
uma visita a seu especialista para um controle
de sua saúde. Assim, você poderá prevenir o
aparecimento de algumas doenças.

Ações simples que ajudam
a combater o estresse
Evite se manter em uma
situação estressora
Faça exercícios de respiração
Proporcione situações
prazerosas
Repense a regra do “agora”
Valorize ambientes saudáveis
para o trabalho
Peça ajuda

O nosso cérebro é estimulado
em áreas diferentes
quando estamos praticando
esportes, caminhadas
(curtas ou longas) e
realizando atividades
artísticas. Encontre uma
prática que mais lhe agrada
e faça isso pensando em
sua saúde e bem-estar
ao longo dos próximos
anos. Ao movimentar
o corpo, reduzimos os
hormônios causadores do
estresse, como o cortisol,
e liberamos endorfina.
Dessa forma, promovemos
melhora do humor e da
qualidade do sono.
Canal Circuito

Com pequenas mudanças de hábitos é
possível ter mais qualidade de vida, mesmo
com uma rotina cheia de afazeres ou em
isolamento social. Quem atesta é o educador
físico Marcio Atalla, que há mais de dez anos
se dedica a ajudar as pessoas a terem uma
vida saudável em qualquer situação, mesmo
em tempos de pandemia. No Circuito
Almanaque, programa exibido pelo Facebook
e pelo YouTube, Atalla ressaltou a
importância de cuidar do corpo e da mente,
deu dicas de ouro para quem quer deixar o
sedentarismo para trás e nunca mais largar a
vida fisicamente ativa.
revistacircuito.com/
nosso-corpo-precisa-de-movimento-indica-oeducador-fisico-marcio-atalla/

Pratique atividades físicas
e ou artísticas

Fuja de hábitos nocivos
Fumar e beber em excesso são hábitos que podem comprometer todos os seus esforços para manter
a saúde em dia. Ao ser ingerido em demasia, o álcool pode atrapalhar sua concentração, além de
sobrecarregar o fígado. Já em relação ao fumo, não tem meio-termo: parar é passo essencial para
manter a saúde em dia. Um simples cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas.
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Mergulhar em uma experiência
única nunca esteve tão perto
Evidive acaba de chegar à Granja Viana. Mais do que uma escola de mergulho com certificação Padi,
o espaço proporciona experiências sem precedentes.

Organizar uma viagem com destino
a belas paisagens, repousar ao som do
mar, caminhar pela praia e mergulhar
em águas cristalinas é uma realização
desejada por muitas pessoas. No Brasil,
não faltam destinos que reúnem essas e
outras atividades para quem busca aventura ou descanso no mar, mas às vezes
o orçamento com cursos de mergulho,
equipamentos e desafios da própria viagem faz os planos irem por água abaixo.
Mas e se um espaço voltado para essas
atividades pudesse ser encontrado aqui
na Granja Viana? Bem, agora esse lugar
existe e se chama Evidive. Lá, tem profissionais que acreditam que o mergulho
pode transformar a vida das pessoas.
Há uma equipe experiente para instruir
novos mergulhadores e apresentar um
local totalmente personalizado com
realismo para trazer experiências únicas
com conforto e segurança.

Local repleto de surpresas
Evilago é uma piscina natural de 5 metros de profundidade e 440 mil litros de
água doce. Ambientada como um recife
de corais, ela conta ainda com plantas
aquáticas, milhares de peixes ornamentais e até um barco para aproximar a
experiência da realidade. Tem a piscina
Paraty, de 1,5 metro de profundidade,
que é destinada ao Emotion Dive.
O tanque Noronha é composto por
três patamares de profundidade, o primeiro de 1,5 metro, seguindo para o de
3 metros e, enfim, 4,5 metros no mais
profundo. Nesse tanque, são praticados
os mergulhos em naufrágio, para o qual
foi construída uma réplica de uma parte
da fragata portuguesa Santa Maria da
Rosa, embarcação naufragada em 1726
na costa do Nordeste do Brasil.
Há ainda um espaço amplo para
convivência na área seca, chamado de
Evilounge, espaço kids, cantinho do bebê,
lanchonete, salas de treinamento, vestiário tematizado e um espaço para eventos.

Cursos
Os cursos na Evidive são reconhecidos pela Padi, maior certificadora de
mergulho do mundo. O primeiro nível
é o Open Water Dive, que é referente
ao “curso básico”. Mas existem, de fato,
alguns requisitos para a prática dessas
atividades, isto é, no mínimo, 10 anos
de idade, estar em boas condições de
saúde – e isso precisa ser avaliado por
um médico – e, muito importante, que
a pessoa se sinta confortável na água.
Não é preciso se preocupar em comprar
equipamentos, pois a escola oferece
máscara, snorkel, nadadeiras e outros
itens que o aluno precisará. O Open
Water Dive acontece em dois fins de
semana. No primeiro, são realizadas as
aulas teóricas e práticas. E no seguinte,
o chamado Checkout, que se trata de
quatro mergulhos no mar, e para isso
a equipe costuma acompanhar o aluno
para a finalização em Paraty.
“O grande diferencial da Evidive é que
nós possuímos um lago representando
esse ambiente natural, transformando a

experiência em mar aberto em Paraty, a
mais tranquila possível, por já ter feito
treinamento em um ambiente natural
com peixes, plantas e areia no próprio
Dive Center”, explica o sócio-proprietário
Marcelo Scassi, professor de educação
física e instrutor de mergulho. Ou seja,
depois de aprender a mergulhar nos espaços realísticos da escola, o teste final
torna-se mais natural no mar.
Canal Circuito
Estivemos no local para conferir de perto
tudo o que o Evidive oferece
revistacircuito.com/oportunidade-paramergulhar-em-uma-experiencia-unicanunca-esteve-tao-perto-dos-granjeiros/

Serviço
Evidive Escola de Mergulho
Estrada do Capuava, 4227 – Granja Viana
(11) 98908-2887
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Escola de vida

Em dias atuais, encontrar um trabalho
em que nos sentimos realizados, valorizados e motivados pode ser difícil.
Poder ganhar a vida com um hobby que
seja a paixão de vida então, para muitos
parece um sonho distante. Fabiano Silva
é o fundador e proprietário da Evidive
e, hoje, sabe bem como é realizar esse
sonho. Ele era dono de uma empresa de
tecnologia e lá trabalhava para crescer
na vida. Com os serviços monótonos
atrás de um computador e reclamações
de clientes sendo levados a ele dia após
dia, Fabiano viu sua vida ficando tediosa
e maçante. Aos poucos, foi ficando
triste com a vida que levava até que se
aproximou da depressão. Foi, então, que
buscou ajuda com uma terapeuta que
o questionou sobre ele só viver para o
trabalho e não ter uma válvula de escape, um “hobby”. Naquele momento,
não soube nem o que responder, pois
não praticava atividade para espairecer.
Em outro dia, conversando com seu
amigo, que também era um colega de
trabalho, foi convidado a mergulhar,
coisa que nunca havia feito ou tido
contato até então. Após o convite ser

Mais do que
uma atividade
O mergulho é uma prática que oferece
lazer, atividade física, é antiestresse,
está em contato com a natureza e
assim pode-se aprender muito sobre
o ecossistema marinho e se conscientizar sobre a situação global que este
se encontra. É uma ação que pode ir
muito além do hobby. “O mergulho é
uma atividade extremamente prazerosa que envolve controle emocional,
então a gente tem que conhecer a si
mesmo. Além disso, há uma conexão
com a natureza, com o mar e outros
seres vivos. Acho que conhecer algo
que é tão pouco explorado é muito
interessante, a gente sabe muito
mais do espaço do que dos oceanos,
então é uma oportunidade única. A
contemplação é uma experiência
muito forte”, comenta o mergulhador
Fabiano Silva, fundador da escola.

aceito e os dois planejarem e decidirem
por mergulhar em Ilha Grande, no Rio
de Janeiro, Fabiano precisou aprender
que a atividade envolvia três partes.
“Na teórica, me lembro que quando
começamos a falar dos problemas potenciais, fiquei com bastante receio e,
em um momento, pensei até em desistir
do curso. Mas não sou uma pessoa
de desistir, então continuei”, recorda.
Decidido que mesmo com um pouco
de medo, iria até o fim, Fabiano e o
amigo embarcaram para a experiência
na prática. Foi uma sensação única,
Fabiano estava envolvido pelo silêncio
debaixo d’água, pelas bolhas, a quase
ausência de gravidade, a interação com
a natureza e a conexão foi tão forte que
ele não parou mais de mergulhar desse
dia em diante. “Naquele momento, eu
me apaixonei e não parei de mergulhar
mais. Foi ali que nasceu o sonho de
transformar a vida das pessoas através
do mergulho, assim como a minha foi
transformada”, descreve. Algum tempo
depois, em 2017, Fabiano tomou outra
decisão que mudaria ainda mais sua
vida: vender a empresa. Por causa do
contrato que tinha, ele não poderia

trabalhar naquele segmento durante um
período. Mas na hora de escolher o que
fazer da vida, seguir para as atividades
dentro d’água foi uma coisa natural para
ele e, então, aquilo que era hobby transformou-se em profissão. “Finalizei o curso
no mar e continuei fazendo novos cursos
e novas especializações, até a hora que
decidi trabalhar com mergulho e virar
um profissional de mergulho”, conta.
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Quiropraxia
é coisa séria, procure um
profissional graduado.

Dores nas costas
Dor de cabeça
Hérnia de disco
Ciático
Postura
entre outros
dr. roberto bleier,
atual presidente da
associação de quiropraxia,
atua há 10 anos na região.
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anos

Protagonismo
juvenil
Em comemoração aos 20 anos da revista Circuito,
reunimos uma moçada que já mostra a que veio em
trajetórias de puro sucesso. Veja mais histórias de jovens
que pensam grande e voam alto.
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Menina de Ouro de Cotia

Jovens empreendedores

Aos 20 anos, cursando faculdade de Design no Mackenzie, Matheus Camargo, conhecido como
MC, começou a desenvolver sua própria marca de roupas estilo Street Wear, a Aura, com o amigo
Bruno Bastos, conhecido como B2, três anos mais velho. Isso foi em 2017. Mas não colocaram logo
as roupas à venda, pois também desenvolveram uma estratégia de marketing. Primeiro, Matheus
desenvolveu uma identidade visual da marca, um aviãozinho, que transformou em adesivo e colava
em toda parte. Então, em março de 2018, começaram a trabalhar a marca nas redes sociais, principalmente no Instagram, postando o aviãozinho colado em vários pontos de Cotia, perguntando
onde estava. A marca caiu no gosto da galera. Em dezembro de 2018, eles começaram a vender as
primeiras roupas pela internet e, hoje, a marca está em camisetas, bonés e bermudas da tribo do
Street Wear de Cotia e região. Em dezembro de 2019, Matheus e seu sócio conseguiram espaço para
abrir sua loja física, a Pico Aura. Agora, além da loja de roupas, têm um barzinho com sinuca ao
lado, uma hamburgueria em foodtruck e uma barbearia! Eles já têm até funcionários trabalhando
para eles. Todos na mesma etária.

Pingo de Ouro

O percussionista John Anderson da Silva Cardoso frequenta o Instituto Gira-Sol, de Cotia, desde
quando ainda estava na barriga de sua mãe, a famosa tia Vera Lucia Nunes da Silva, vice-presidente da entidade. “Aos 4 anos, eu já tocava atabaque, depois passei para o pandeiro e fui aprendendo, um a um, como
tocar todos os instrumentos de percussão”, conta. Lembrado como um dos Pingos de Ouro do Instituto, logo
passou de aluno do projeto a voluntário mirim, aos 13 anos. Um pouco antes, ele também participou do Projeto
Guri, o que também lhe trouxe boa experiência com a música. Hoje, aos 23 anos, músico profissional, toca em
barzinhos e casas de shows, além de dar aulas particulares de música, mas não deixou o trabalho voluntário.
Todos os sábados dá aulas de música no Instituto Gira-Sol, onde tudo começou.

Aline Santos fará 20 anos em
dezembro. Durante dez anos, foi
mais conhecida por Nina, pois
esse foi seu nome de atleta nas
equipes de Ginástica Rítmica e
Ginástica Estética de Grupo de
Cotia, treinada pela professora
Maria José Belafronte Hernandes, a Zeza. Aline começou a
treinar aos 7 anos e conquistou
títulos importantes como o
de campeã pan-americana de
Ginástica Estética de Grupo em
2017 e pentacampeã Brasileira de
Ginástica Estética de Grupo em
2018. Sim, ela foi uma das meninas de ouro que mobilizaram
Cotia em uma grande campanha
em 2017 para conseguir viajar
para o México, lembra? Também
foi medalha de bronze em Ginástica Rítmica nos Jogos Regionais
de 2018, em Santo André, com o
aparelho fita. Em 2019, porém,
por falta de apoio no esporte,
resolveu deixar de representar
Cotia e partiu para outros rumos
profissionais. Hoje, ela trabalha
como recepcionista na escola de
dança e pilates aberta por uma
de suas ex-colegas da ginástica
e também faz um curso técnico
de enfermagem.
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Babá de células?

Vitória nas marés da vida

Henry Alarcon Donato, de 18 anos,
entrou na Escola da Granja no 5º ano
do ensino fundamental, vindo de outra
escola, onde não havia se adaptado. Chegou com dificuldades de aprendizagem,
mas principalmente autoestima baixa e
problemas de relacionamento. “Foi um
trabalho bem longo, com coordenadores,
diretores, professores, mas com o tempo
comecei a me enturmar e descobrir as
coisas que gostava”, ressalta. E uma delas
era nadar. Quando estava no 8º ano, sua
mãe o levou para competir no Ibirapuera,
pelo Sesi Cotia, quando venceu os garotos
do Sesi Osasco. Foi aí que ele recebeu um
convite para fazer um teste no Sesi Osasco
e passou. Como continuava com notas baixas na escola, sua mãe resolveu tirá-lo da
natação. Mas o técnico pediu um bimestre
para mudar a vida do Henry e… mudou.
O jovem concluiu o ensino médio, entrou
em Engenharia Civil no Mackenzie, e hoje,
no quarto semestre da faculdade, além de
estudar, continua competindo. É atleta da
Federação Paulista de Natação, representa
a Prefeitura de Osasco nas competições
e também é atleta do Mackenzie, com
bolsa por representar a universidade em
competições universitárias.

Desde criança, Kayque Alves Telles
Silva sempre foi muito curioso e interessado em assuntos de ciências, pesquisas e
descobertas científicas. Amava histórias sobre
dinossauros! Entrou aos 6 anos na primeira
série do Colégio Giusto Zonzini e logo seus
pais foram consultados sobre a possibilidade
de passá-lo direto para a segunda série, pois
seu desenvolvimento estava adiantado. Kayke
formou-se no ensino médio aos 16 anos e,
com essa idade, ingressou no primeiro ano
da Faculdade de Ciências Biológicas da USP,
graduando-se como bacharel aos 19 anos
e concluindo a licenciatura com 20 anos! No
ano passado, fez uma prova para cursar a
pós-graduação do Departamento de Genética
e Biologia Evolutiva da USP e entrou como
aluno de doutorado direto. Está bom assim?
Não. Simultaneamente ao doutorado direto,
Kayque está fazendo outra graduação em
química! Ele explica que, apesar de todos
estes estudos, nunca teve interesse exclusivo
pela área de biologia e ainda pretende se
graduar também em física para compreender
as ciências por completo.

Herdeiro da Congada
Sobrinho neto do Sr. Benedito, criador da Congada de São Benedito de
Cotia, patrimônio imaterial da cidade de Cotia, o jovem Rógi Castro, de
19 anos, entrou para a congada aos 3 aninhos de idade, quando ganhou
um surdinho de chumbo revestido de corino e um apito. De lá para cá,
não parou mais de participar desta manifestação cultural que acontece
todos os anos em maio. Aprendeu a tocar todos os instrumentos, as danças, as tradições e, hoje, é um dos principais divulgadores da Congada de
São Benedito, contramestre e herdeiro das funções do tio-avô no grupo.
É ainda passista das Escolas de Samba Unidos do Peruche e Leandro de
Itaquera, trabalha na área de eventos culturais e faz faculdade de Gestão
Empresarial na Fatec de Cotia, também se formou em Logística pelo Senai
Ricardo Lerner, de Cotia, além de ter cursado Gestão Financeira pela Fundação Bradesco. Para o futuro, pretende fazer pós-graduação em Comércio
Exterior e abrir um negócio na área de gastronomia.
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Craque da região

Num passe de mágica

Nascido e criado no chamado Morro do Macaco, o jovem Kaique Henrique de Sousa
sempre pensou em trabalhar com artes, ser ator ou algo assim. Foi por isso que, aos 12 anos,
foi fazer um curso na Recriarte, em São Paulo. Depois soube de um curso de Palhaçaria na
Escola de Artes de Itapevi e também se inscreveu. Formou-se palhaço, mas logo em seguida
aprendeu alguns truques com cartas de baralho e moedas e encantou-se pela magia. Começou
a pesquisar mais e, aos 13, já estava se apresentando como palhaço e mágico em festinhas de
aniversário. Também se apresentava voluntariamente em asilos, abrigos de crianças e hospitais
para levar um pouco de alegria a quem precisava. Com 15 anos, já estava vivendo de sua arte,
porém não deixou de lado os trabalhos voluntários. Juntando a arte da palhaçaria com a mágica,
ele criou o Magilhaço! “Eu fazia mágicas vestido de palhaço”, conta. Aos 20 anos, foi contratado
pela Rede de Clínicas Médicas para trabalhar com mágica alegrando os pacientes. E aí nasceu
mais um personagem: o Dr. Magia. Hoje, aos 22 anos, em meio à pandemia, Kaique vive uma
situação diferente porque todos os shows contratados foram cancelados. Agora, ele tem tentado
se reinventar fazendo shows de magia on-line.

Empreendedora do turismo
Uma viagem de formatura do ensino
médio integrado ao técnico de Administração na ETEC de Cotia foi decisiva na
vida de Carolina Menezes, hoje com
23 anos. Ela tinha 17 anos, na época, e
foi pela primeira vez com a turma para
a cidade histórica de Paraty, no Rio
de Janeiro. Gostou tanto que no ano
seguinte foi novamente. Para Carol, o
único defeito da viagem era o custo,
e foi então que começou a pesquisar
por conta própria sobre organização
de viagens, hospedagens e passeios.
Chegou à conclusão que conseguiria
organizar uma viagem semelhante
com mais passeios, por menos da
metade do preço que havia pagado.
Organizou a sua primeira “trip” aos 18
anos, levando amigos e colegas de um
curso de aprendiz que fazia em uma
ONG. Foi um sucesso, e não parou
mais de organizar viagens. Abriu sua
própria empresa: a Carol Trips e trocou
de faculdade. Hoje, cursa Turismo na
Fatec de São Roque.
Canal Circuito
Leia a história completa destes e de outros jovens
revistacircuito.com/protagonismo-juvenil/

Morador do Jardim Boa Vista, próximo
do Raposo Shopping, Gabriel Pereira dos Santos começou a brincar
com bola aos 5 anos. Logo sua mãe o
colocou na escolinha Chute Inicial, do
Corinthians, nas proximidades de casa.
Foi lá que ele conheceu o treinador
Luis Fernando Leal, que anos mais
tarde, quando já tinha 14 anos, o levou
para treinar no Clube Pitangueiras
e o encaminhou, também, para um
teste no Guarani, de Campinas. No
segundo teste, passou e ficou por dois
anos morando lá. Aos 17 anos, surgiu
uma nova oportunidade para fazer
um teste no sub17 do Corinthians e
ele passou. Hoje o meia é o camisa
7 Sub20, tem sido muito elogiado na
mídia especializada e foi destaque na
Copinha. Já tem até salário e contrato
assinado com o Timão com validade
até 2022.
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ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Efeitos como Atrofia Vaginal, Ressecamento, Flacidez
e Incontinência Urinária são coisas do passado.

Rua José Félix de Oliveira, 834 Lj. 5
Granja Viana - Cotia - Fone 4702.4420

endocrinologia

Dr. Arnaldo T. Oda

Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

Profissional com vasta experiência
na área principalmente em redução
de peso, diabetes e tireóide.
The Square

Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204
Granja Viana - Tel.: (11)

94360-8496

clinicamedicaoda@uol.com.br

oftalmologia

odontologia

fonoaudiologia

psicologia

Silvia Torrentes

CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a adolescentes e adultos

(11) 99760-9994 -

fisioterapia / pilates
Dra

Sandra Paolini crefito 3/51896-F

Fisioterapia • RPG • Pilates
(11) 9

97970427

Neide Aparecida Piva- CRP 06/155375
Psicóloga

Pós-graduada em terapia Junguiana • Atendimento adultos e adolescentes

(11) 976219252

sandrapaolini2@gmail.com

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210

silviareginatorr@uol.com.br

Mais de

30 anos
de experiência

neidepiva@gmail.com

Roseli Di Mauro

Psicóloga CRP 06/31865-8

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de casal

Atendimento presencial e online - Adultos e Crianças

R. Gal. Fernando Vasconcellos C. de Albuquerque, 80 - conj.412B
roseli.d.mauro@gmail.com - Tel.: 99611.9880 - www.dimauropsicologia.com.br

terapias complementares
Medicina Integrativa • Acupuntura • Hidroterapia • Ginástica Holística • Microfisioterapia
Nutrição • Relax Aquático • Psicoterapia • Coaching • Rebirthing • Terapia do Ser
Hipnose • Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

17 anos de atividades

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

41

advocacia

serviços

E S PAÇO C O W O R K I N G

Família e Sucessões
Tel.: 2898-9630
advocacia@patriciamartins.com.br - www.patriciamartins.com.br
THE SQUARE - Raposo Tavares, km. 22, Sala 111 - Bloco C - 06709-015 - Cotia SP

Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião
Auditório para eventos
Recepcionista
Ótima localização
www.aetec.org.br/coworking

Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.
@espacocoworkingcotia

(11) 4616-2398 / 9.9552-2581

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

Izaú
Alves
Advocacia

11 9 9439-7934
11 4551-0312
contato@alvesadvocacia.com.br
izaualvesadvocacia
www.alvesadvocacia.com.br

Marcello Bacci de Melo
AdvogAdo
Atuante há 23 anos nas áreas:
Cível | Empresarial | Trabalhista
Tributário | Atendimento a
pessoas físicas e jurídicas
José Félix de Oliveira, 1270 - sl 101 - tel 26904438 - 9 8114-9944

Antes meu, Agora seu

Moda sustentável para todas as idades

(11) 96377-6294
antesmeuagoraseu.moda | antesmeuagoraseu.moda@gmail.com
Rua José Félix de Oliveira, 1.148 - loja 7 - térreo - Villa Funchal – Granja Viana

Olhar
Compartilhado
Seu ponto de vista sobre
a região

Um pica-pau veio nos visitar.
Adriana Pancini

Xodó, nossa sakura florindo na porta de casa!
Stella Wilderom

Dezenas de espécies de peixes se
multiplicam e crescem.
Marcelo Brettas

Eu amo minha varanda!
Daniele Marsiglia Piovesan

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

20.47

OFERTAS

LOJAS

PONTOS

As melhores ofertas
para você!

Encontre a loja
mais próxima.

Acumule pontos e
ganhe frete grátis!

VARIEDADE

TABACARIA

HORÁRIO

Mais de 400 itens de
bebidas nacionais e
importadas

Cigarros e itens
para narguile

Atendimento na
madrugada!

3.25
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Um Shopping de Bebidas nacionais e
importadas na palma da sua mão. Tá com
sede? Chama no Express!
Disponível na

App Store

Disponível no

Google Play

LOREM IPSUM A
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Lorem Ipsum/ April 2018
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Lorem Ipsum/ April 2018

LOREM IPSUM A
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Lorem Ipsum/ April 2018

Seja um franqueado! Saiba mais sobre a empresa que mais cresce no segmento de bebidas em São Paulo.
Entre em contato com nossa equipe: (11) 9 8600-3400 | franqueadora@royalbebidas.com

www.royalbebidas.com

@royalbebidas24h | @royalbebidasloja

