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  Cultura
Agenda de eventos para  

curtir com segurança

  Por Aqui
Novo empreendimento gera 

preocupação entre moradores

  Política
Resultado das  

eleições na região

Fabi  
Frota

No auge  
da forma



Renato Casemiro  
Professor e Coordenador
de Física

Unid. Higienópolis: Av. Higienópolis, 996, São Paulo (11) 99681-5704 | Unid. Granja Vianna: Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km24), Cotia (11) 99897-6808

 @colegioriobrancosp crb.g12.br

Janaina Martins Cunha 
Professora de 1o Ano do Ensino Fundamental

bola

casa
abelha

O ano de 2020 trouxe diversos aprendizados! Desde o 
início do isolamento social, pudemos transformar 
desaaos em oportunidades! Buscamos respostas em 
nosso projeto pedagógico e em nosso compromisso 
com o desenvolvimento de cada aluno, porque inovar 
é uma prática no Colégio Rio Branco.

CComo o processo de alfabetização, que ganhou novas 
estratégias para acontecer no ambiente remoto, ou o 
projeto sobre "Buracos Negros", em que os alunos 
produziram vídeos e foram avaliados numa plataforma 
interativa. Exemplos de estímulo às múltiplas 
habilidades, tendo a tecnologia como parceira.
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O verdadeiro presente

O Natal está se aproximando e, depois de um ano de mudanças drásticas, são 
inúmeras as perguntas que pairam no ar. Comerciantes buscam resgatar o ânimo 
e continuam suas adaptações para alcançar as expectativas da data mais impor-
tante de vendas do ano. Enquanto famílias numerosas pensam em alternativas 
para uma ceia diferente, pois este ano, juntar mais de dez pessoas à volta de uma 
mesa pode ser bem arriscado. 
Para os comerciantes, um pequeno alívio: as vendas da Black Friday de 2020 pas-
saram de 5,1 bilhões – valor 31% maior do que o mesmo período do ano passado –, 
segundo levantamento da Neotrust/Compre&Confie. Isso quer dizer que o Natal 
também promete trazer bons ventos! 
E para as famílias a dica é discutir formas mais seguras para realizar essa tradicio-
nal festa de fim de ano. Com certeza, aqui caberão conversas para que se alinhem 
comportamentos e que se levem em conta os parentes que têm uma relação de 
risco da covid-19 maior que outros. 
Nossa entrevistada de capa Fabi Frota, mãe de Bella e Enzo, faz parte daquela 
turma de mulheres que suam diariamente para cumprir suas inúmeras tarefas 
sem deixar de lado os cuidados com o corpo, priorizando alimentação e colhendo 
os resultados que esse esforço traz. A motivação é a chave para um passo que 
pode ser transformador, veja as dicas dessa bailarina que, aos 40 anos, curte a 
família e o auge de sua forma. 
Com essa energia de um renascimento revigorante, encerramos nossa última 
edição do ano. Desejamos a todos os nossos leitores, amigos e parceiros um fim 
de ano de muita harmonia e serenidade. Que possam desfrutar de momentos 
felizes com seus entes queridos e valorizar a presença de cada um deles como o 
verdadeiro presente de Natal. 

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 
Bloco A - Salas 110 e 111 – 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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 #suavOznacircuitO 

ÁreA desmAtAdA

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

Abacateiro 
perigoso
Moro no Jardim 
Arco-íris e tem 
um pé de abacate 
em risco de cair, 
atrás da rua 
Ponta Grossa, 
no fundo do 
terreno. Cadê 
a Defesa Civil 
para cortá-lo?
PauLo 
da SiLva Santos

circuitO A solicitação foi 
enviada à Prefeitura de Cotia.

Atrapalhando o trânsito
Esse carro está parado há alguns 
meses na rua dos Búfalos, no Jd. da 
Glória, em esquina atrapalhando o 
trânsito! Rua da feira aos sábados. 
Poderiam avisar a algum departamento 
da prefeitura para verificar? 
Morador que preferiu 
não ser identificado

circuitO A carta foi encaminhada à 
Prefeitura de Cotia que, por sua vez, 
encaminhou ao setor responsável para 
que seja enviado um agente ao local 
a fim de averiguar a solicitação.

Moro no Colibri 1, desde 1996, uma rua que era cheia de árvores 
que amenizavam os vendavais e nunca destruiu imóveis. Aí veio 
um condomínio e comprou o terreno gigante das árvores, e quase 
todas foram retiradas. Eles sumiram, não sei se desistiram, foram 
proibidos, não deram propinas, ou faliram, só sei que temo as casas 
expostas a vendavais já que a antiga proteção de árvores não existe 
mais. É uma clareira aberta agora. Se meu imóvel for prejudicado 
por estar exposto às intempéries da natureza com o desmatamento, 
quem é responsável?
Roberto Moreira da SiLva

circuitO A carta foi encaminhada à Prefeitura de Cotia.

Empurra-empurra
Há mais de 40 dias, estamos pe-
dindo conserto desta via, que 
fica na região central de Cotia. A 
prefeitura disse que a responsa-
bilidade é da Sabesp e a Sabesp, 
por sua vez, também não atende 
ao chamado. Um jogo de empur-
ra-empurra danado!
PauL Gregson

circuitO A carta foi 
encaminhada à Prefeitura 
de Cotia e à Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp).



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 29/09/20   2:56 PM
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Cenário musical
A denominação Música 
Popular Brasileira foi 
criada por ele. 
Responsável pelos 
festivais de música das 
tevês Excelsior e 
Record, que agitaram o 
Brasil nos anos 60, ele foi, 
ainda por cima, o primeiro 
namorado de Elis Regina. Como se vê, o 
produtor Solano Ribeiro tem muita história 
para contar e, durante bate-papo com nossa 
equipe, relembrou alguns trechos de sua 
carreira e bastidores da música brasileira. 
Autor do livro Prepare Seu Coração, revelou 
as peripécias dos bastidores neste glorioso 
período e de que forma toda uma geração de 
grandes intérpretes se impôs pelo talento e 
colocou o debate cultural no centro de um 
momento político dos mais terríveis da 
história brasileira: a ditadura militar. Além 
do passado, falou do presente e também do 
futuro. Citou alguns nomes de novos artistas, 
comparou os anos 60 com o momento atual, 
falou das novas relações no mercado musical, 
contou por que escolheu a Granja Viana nos 
anos 80 para morar e, claro, fez suas apostas 
para o futuro da música. 

canal circuito  

revistacircuito.com/cada-vez-mais-vejo-
que-a-musica-independente-cresce-no-bra-
sil-revela-o-produtor-solano-ribeiro/

Cotia ainda é um local que dispõe de 
abundantes áreas verdes e uma das 
regiões que deveria ter atenção especial 
com sua biodiversidade e cuidados com 
o desmatamento, sendo um importante 
corredor de fauna. “A Granja Viana tem que 
continuar verde. Ela é um distrito ambiental 
de São Paulo e tem um papel fundamental 
como corredor de biodiversidade que 
liga a Serra do Mar e a Serra do Japi, 
alimentando as nossas espécies em extinção 
da Mata Atlântica. Eu até acho que a Granja 
merece um tratamento diferenciado do 
ponto de gestão ambiental”, pontuou 
o granjeiro e presidente do Instituto 
Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos 
Bocuhy. Em entrevista, o especialista 
falou sobre os desafios ambientais 
atuais e a relação do problema com a 
agropecuária e gestão política do país.

Carreira, maternidade 
e a relação com a 
Granja Viana 
Andrea Cassola – diretora de 
programas de TV, documentários e 
branded content – foi entrevistada 
no programa Circuito Almanaque, 
exibido via Facebook e YouTube. 
Além da maternidade e sua relação 
com a Granja Viana, Andrea falou 
da mudança de rotina com a 
pandemia. Comentou a série Queer 
Eye – um reality show de 
comportamento baseado em Queer 
Eye for a Straight Guy – que vai 
produzir em breve para a Netflix e, 
claro, relembrou seu trabalho em 
Partidas e Chegadas, exibido pela 
GNT e apresentado pela Astrid 
Fontenelle. “Gosto de contar 
histórias”, revelou.

Como sempre, a revista 
Circuito apoiando as 
nossas lutas e projetos.
ÂngeLa MaLuf  
escreveu em suas redes sociais

A questão da Raposo 
Tavares não depende 
de uma só cidade. 
Prescinde de um plano 
diretor de mobilidade 
urbana regional, ou seja, 
de todas as cidades que 
estão ao seu entorno e 
a margeiam. Um plano 
racional, integrado, com 
profundo estudo técnico.
francisco roque  
(sobre a mobilidade urbana)

A Raposo está muito 
perigosa. Carretas e 
caminhões em alta 
velocidade! Onde 
está a fiscalização? 
Terra de ninguém. 
cristiane freitas engracio
(sobre os corriqueiros 
acidentes na rodovia)

Muito interessante!
Joô santanna
(sobre o programa Circuito 
Almanaque com Padre Ticão)

Demais!
oLi ribeiro
(sobre a coluna Diário de
Bordo que tratou da Croácia)

 #circuitOOnline 

desAfios AmbientAis dA região
reperCurtiu 

O que bombou no 
mês passado

canal circuito 
revistacircuito.com/gosto-de-contar-his-
torias-revela-a-diretora-andrea-cassola/

Nosso caNal do 
YouTube 
No último mês

visualizações

3.949
horas de vídeo exibidas

123

canal circuito  revistacircuito.
com/a-granja-viana-merece-um-trata-
mento-diferenciado-do-ponto-de-gestao
-ambiental-afirma-carlos-bocuhy/

muitO além dO papel



DIGITE EKKO LIVE
GRANJA VIANA

Mais informações:
www.ekkogroup.com.br

LANÇAMENTO

119 a 168 m²
3 E 4 DORMS 

(INCLUSO PISCINA)

CASAS
DUPLEX e

TRIPLEX

ESTRADA MUNICIPAL WALTER STEURER, 1400
JARDIM GUERREIRO, COTIA/SP

VISITE O STAND
E CONFIRA AS
CONDIÇÕES

VIP SPACE

PISCINA
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por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Parque no Butantã não sai do papel
Em 2011, após mais de uma década de briga, os moradores do morro do Querosene, no 
Butantã, ganharam a perspectiva de ter um parque na vizinhança. No ano seguinte, o 
Conpresp (patrimônio histórico municipal) tombou 35.400 m² do terreno de quase 40 
mil m². Dessa forma, o local escapou do boom imobiliário que a chegada da estação 
Butantã do metrô deu início na região. Em 2020, no entanto, após quase duas décadas 
de reivindicações, os moradores continuam a esperar pela instalação do parque. Na 
prática, o que impede que o parque seja instalado é um desacordo entre o valor que a 
prefeitura acha que deve depositar aos proprietários e o valor arbitrado pela Justiça.

O estudo clínico da CoronaVac chegou à fase 
final e os resultados deverão sair neste mês. 
Isso será possível porque o estudo alcançou o 
patamar necessário para abertura da pesqui-
sa e análise da eficácia da vacina. Até o mo-
mento, 74 voluntários se infectaram, núme-
ro superior ao mínimo requerido para esta 
etapa, que previa ao menos 61 participantes 
contaminados. Os resultados serão enviados 
pelo Comitê Internacional independente 
na primeira semana de dezembro para que 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) analise o relatório para verificação 
da vacina desenvolvida pelo Butantan em 
parceria internacional com a biofarmacêuti-
ca Sinovac Life Science. A previsão é que 46 
milhões de doses estejam disponíveis no Bra-
sil até janeiro de 2021. As primeiras 120 mil 
chegaram no mês passado.

Linha 22 será 
replanejada
Mais uma vez, o metrô de Cotia 
volta a figurar no imaginário dos 
moradores  que sonham com 
transporte coletivo de qualidade, 
ágil e seguro. Isso porque o 
presidente da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, 
Silvani Pereira, disse em uma rede 
social, em meados de outubro, que 
a linha 22 será objeto de 
replanejamento pelo governo do 
estado. Será que podemos voltar a 
sonhar com o metrô? O projeto da 
Linha 22-Bordô, que já foi pauta 
várias vezes na revista Circuito, 
consiste em uma ligação entre uma 
futura estação chamada de 
Rebouças na avenida de mesmo 
nome, até a cidade de Cotia.

Vacina do Butantan chega à fase final
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bAzAr dA VidA – CAsA de Apoio
O tradicional bazar beneficente de Natal da Vida – Casa de Apoio 
Granja Viana começou no final de novembro e, em função da pan-
demia, está sendo realizado no Salão Social da instituição, localizada 
no Parque São George. Como em todos os anos, se destaca pela 
variedade de bolsas, sapatos, acessórios, artesanatos e decoração 
de Natal, sem contar as opções para presentes com preços tão es-
peciais quanto os projetos mantidos pela instituição, que atende 
crianças, adolescentes e idosos. Para manter a segurança de todos, 
a organização tomou todas as medidas necessárias de acordo com 
o protocolo SP de retomada, entre elas: uso obrigatório de máscara, 
uso de álcool em gel e número limitado de pessoas dentro do espaço 
para manter o distanciamento necessário.

Serviço 
Bazar de Natal Vida – Casa de Apoio 
Data: até 17 de dezembro de 2020   
Local: Salão de Eventos da Vida – Casa de Apoio – Rua Ribas, 61 – Pq. São 
George – Cotia – SP (Próximo ao Senai Cotia) 
Horário: das 10h às 17h de segunda a sexta-feira 
Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito,  
exceto do American Express 
Estacionamento: gratuito para clientes do bazar 
Mais informações: (11) 4612-4018

A Casa Redonda é uma associação educacional e beneficente que 
atua com estudantes e/ou moradores de regiões que registram 
altos índices de vulnerabilidade social. Atua de forma mais efetiva 
no Morro do Macaco, em Cotia.  Para manter e viabilizar os projetos 
educacionais e assistenciais durante esse período, que tem se re-
velado mais crítico nas periferias, a entidade está realizando uma 
Rifa Social. O fotógrafo Mauricio Lima contribuiu com uma obra 
assinada da série Farida, um Conto Sírio — vencedora do Prêmio 
Pulitzer 2016, para a Rifa Social da Casa Redonda. Por apenas R$ 
50, você se torna apoiador dessa iniciativa e ainda concorre a uma 
foto assinada pelo premiado fotógrafo que, por mais de uma década, 
tem se dedicado a contar histórias sobre a vida de pessoas afetadas 
por crises sociais e conflitos armados.

Serviço 
Rifa Social da Casa Redonda 
 cinekordel.com/rifa/

O amor pauta o Natal do  
Shopping Granja Vianna
O Natal de Amor chegou ao Shopping Granja Vianna, em 
uma festa completamente diferente dos anos anteriores 
neste 2020 tão desafiador de pandemia. O Papai Noel ficará 
em casa dessa vez, mas pertinho de cada um com suas 
mensagens especiais no Instagram. A Ball Parade convida o 
público a multiplicar atitudes que transformam vidas. Ao 
tradicional pinheirinho, juntam-se as Casinhas da 
Solidariedade, que recebem doações para ONGs da região, e 
o shopping center dá o exemplo. O Granja Vianna reverteu 
o investimento que seria realizado na tradicional campanha 
de fim de ano em cestas básicas que serão doadas para 
Pequeno Cotolengo, Oca – Escola Cultural e Adote um Pet. 

Quer um Pulitzer na sua parede?



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.

ROD. RAPOSO TAVARES, 14.893

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

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

R$ 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 R$ 16,90

cada

TELHA TROPICAL 
244X110X5MM CRFS 
ETERNIT 
Cód.4567609 R$ 36,90

cada

KIT SIENA  SUSP. 
BRANCO 60 
AJRORATO 
CÓD.4628209

PURIFICADOR 
ACQUA DUE 
(PAREDE) BCO 
LORENZETTI 
Cód.4660617

R$ 84,90
cada

REVESTIMENTO 
6022 HD 32X54 
VIVA 
Cód.4661605

R$ 16,90
m2

PISO 73181 53X53 
PORTO FERREIRA  
Cód.4516931

R$ 29,90
m2

Desde
1966

ANI
VER
SÁ
RIO

Festa de Ofertas

www.centercastilho.com.br

@centercastilhooficial

COMPRE TAMBÉM 
PELO NOSSO SITE

OFERTAS
VÁLIDAS

           LOJA VIRTUAL DU CASTILHO

R$ 199,90
cada

COM A APRESENTAÇÃO 
DESTE ANÚNCIO

CC-AN-REV-CIRCUITO-OUTUBRO-20.indd   1 28/09/2020   15:34
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Já estão à venda os apartamentos de um e dois dormitórios do 
empreendimento Villa Nova Fazendinha, na estrada da Fazen-
dinha, entre o bolsão da Fazendinha e o residencial Vila Velha, 
em um terreno de 10.800 m2. Prometendo um “condomínio clube” 
com, pelo menos, cinco torres de 21 andares com oito apartamentos 
em cada, mais três níveis de estacionamento e área de lazer, o 
empreendimento está trazendo grande preocupação aos 
granjeiros. 

Há um estudo de impacto deste empreendimento sobre a vizi-
nhança da região? E o esgoto destes apartamentos? De acordo 
com a Associação de Moradores e Proprietários da Fazendinha 
(Amafaz), há algumas semanas, em reunião na Secretaria de De-
senvolvimento Urbano de Carapicuíba, a associação pediu infor-
mações sobre o empreendimento e elas indicavam dimensões 
infinitamente menores do que está sendo apresentado no estande 
de vendas pela Imobiliária Direções. 

Moradora do Fazendinha há mais de 30 anos, a aposentada Sônia 
Gomes foi até o estande de vendas do empreendimento como com-
pradora para saber mais a respeito e foi ela que, de tanto perguntar, 
obteve de uma supervisora de vendas a informação sobre as três 
fases do empreendimento. “Eu já estava preocupada com os im-
pactos de cinco torres, imagina quando ouvi que serão 15? Fiquei 
muito chocada quando soube”, lembra. A sua maior preocupação 
é com o destino do esgoto dos prédios. O empreendimento fará 
uma estação de coleta e tratamento de esgoto? Até hoje, a Sabesp 
não chegou com tratamento de esgoto à região e os bolsões resi-
denciais utilizam fossas. Se não estiver prevista tal estação, onde 
será despejado? Lembrando que é uma área de nascentes, onde 
havia uma lagoa que foi aterrada há alguns anos.

Diante dessa situação, a reportagem da revista Circuito tentou 
entrar em contato com a incorporadora e construtora no número 
divulgado em seus folhetos, mas ficou em espera sem atendimento. 

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Carapicuíba também 
foi contatada e confirmou que o empreendimento já está mesmo 
totalmente aprovado e, até o momento, não há projetos de novas 
vias para a região. Disse também que um estudo de impactos sobre 
o trânsito da região foi solicitado à construtora, porém não detalhou 
os resultados. Ainda segundo a prefeitura, o esgoto do empreen-
dimento será coletado pela Sabesp de acordo com Termo de Com-
promisso da Sabesp n° 425/2019 e que as nascentes serão preser-
vadas de acordo com o Termo de Compromisso da Cetesb n° 425/2019.

Alguns movimentos de moradores estão se organizando para 
entrar com uma representação no Ministério Público a fim de 
tentar evitar impactos negativos ao meio ambiente e no trânsito 
da região. Pretendem também fazer uma petição pública on-line 
com esse fim. 

canal circuito
Acompanhe as discussões sobre este assunto 
revistacircuito.com/o-polemico-vila-nova-fazendinha//

empreendimento entre os residenciais Fazendinha e Vila Velha causa preocupação e mobiliza granjeiros

O polêmico Villa Nova Fazendinha

QuAis sErão os impActos dE um 
EmprEEndimEnto como EssE nA vizinhAnçA?
Uma conta rápida já dá a dimensão do problema:

21 AndArEs x 8 ApArtAmEntos  
168 apartamentos por torre.

Multiplicado por 15 torrEs 
são 2520 novas unidades habitacionais!

Se cada apartamento tiver  
um auto na garagem, serão no mínimo 

mais 2520 cArros a mais no  
trânsito da região.



JANELA PARA 
O TALENTO



500km
de pavimentação

O Programa Asfalto Novo está 
mudando a realidade de 
centenas de ruas da cidade de 
Cotia. Em quase quatro anos, 
cerca de 500 km de serviço de 
pavimentação foram 
realizados, tanto em ruas que 
eram de terras, quanto em 
vias que precisavam de 
recapeamento, muitas, até 
mesmo, foram totalmente 
fresadas, ou seja, a antiga 
pavimentação foi removida. 
Recentemente, foi a vez da 
Rua José Félix de Oliveira 
receber o serviço.  A via, 
inclusive, chegou a ser 
interditada por dois dias.

A Lei 2.141, de 28 de julho de 2020, dispõe 
sobre a criação, reprodução, comércio, 
circulação, saúde, bem-estar animal, adoção 
de cães, gatos e outros animais de companhia, 
e dá outras providências, no âmbito do 
Município de Cotia. A norma é bem densa e 
traz uma lista de obrigações e 
responsabilidades que devem ser cumpridas 
pelos criadores profissionais.  Entre as 
exigências, a reprodução desses animais só 
poderá ser realizada por canis, gatis ou 
criatórios regularmente estabelecidos e 
registrados na cidade de Cotia. Diz ainda que 
é de responsabilidade do proprietário ou 
tutor a manutenção e atualização dos dados 
dos animais no sistema integrado de 
informações descritos, de modo a garantir o 
bem-estar animal, como assistência média 
veterinária sob pena de  crime de abandono e 
maus-tratos, se isso não ocorrer.

canal circuito

Mariana Saliola é criadora de Braco Alemão na 
Granja Viana e foi uma das que acompanhou a 
elaboração da lei em Cotia, veja o que ela diz a 
esse respeito  
revistacircuito.com/
lei-regulamenta-criacao-de-caes-e-gatos-em-cotia/

rAposo tAvArEs no 
rAnking  dE roubos 
dE motos
Por conta da pandemia, 
o número de motos 
roubadas e furtadas no 
estado de São Paulo 
teve queda significativa. 
É o que aponta o 
Boletim Econômico 
Tracker-Fecap, um 
levantamento realizado 
pela Fundação Escola de 
Comércio Álvares 
Penteado (Fecap), em 
parceria com a empresa 
Tracker, a partir de 
análise dos boletins de 
ocorrência registrados 
pela Secretaria de 
Segurança Pública do 
Estado.  Entre os meses 
de março e agosto de 
2020, foram registradas 
em média 970 
ocorrências de roubo por 
mês, uma redução de 
14,16% em comparação 
ao mesmo período de 
2019, que teve média 
mensal de 1.130 roubos.  
A cidade de São Paulo 
lidera os rankings de 
roubos e furtos, com 
52,49% e 40,43%, 
respectivamente, das 
ocorrências registradas. 
Os logradouros com 
maior incidência de 
roubos são avenida 
Aricanduva, avenida 
Jacu Pêssego e rodovia 
Raposo Tavares. Só na 
região metropolitana da 
rodovia, foram 68 
ocorrências, colocando-a 
em sétimo lugar da lista.

Radares em  
rodovias paulistas
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) publicará 
em seu site a localização de todos os radares instalados nas 
rodovias estaduais paulistas, sejam fixos, móveis, estáticos 
ou portáteis. A publicação terá a localização, horário de 
funcionamento dos dispositivos e seus respectivos limites 
de velocidade. Medida atende a Lei 17.294, sancionada pelo 
governador João Doria em outubro, e o prazo para ser 
implantada é até em 90 dias. Atualmente, já está disponível 
a localização de radares fixos.
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maiOridade
Atobá Pizzaria sempre buscou ir além da boa gastronomia ao 
acrescentar o ingrediente ‘‘arte’’ em suas receitas. Daí surgiu 
a filosofia que acompanha a casa há 18 anos: pizza, música & 
arte! E para comemorar sua maioridade, além do cardápio 
original que é um dos seus diferenciais, lançou sua nova 
caixa de pizza que, além da assinatura da casa, passa a ter o 
selo “Eu Reciclo”, o sorriso que certifica as empresas que 
destinam recursos para o desenvolvimento e operação das 
cooperativas de reciclagem. 

Atobá PizzAriA
Rodovia Raposo Tavares, km 39 (sentido Cotia)

Reservas e informações: 4148-2000 / 97644-5938

BeBidas express
Bebidas em um piscar de olhos? Ou melhor, em um clique? 
Com o aplicativo Royal Bebidas Express, você tem à disposi-
ção delivery de refrigerantes, energéticos, cervejas, vinhos e 
espumantes. Rótulos nacionais e importados. São mais de 
400 produtos, incluindo cigarros e itens para narguilé, e o 
atendimento funciona inclusive de madrugada. Afinal, sua 
sede não tem hora. O app está disponível para download no 
Apple Store e Google Play e conta com programa de fidelida-
de: quanto mais consumir, mais pontos ganha.

royAl bebidAS
www.royalbebidas.com

Instagram: @royalbebidas24h

Porque sua
sede não
tem hora!

Seu delivery de bebidas
em qualquer momento!

CHAMA NO
           EXPRESS!

@royalbebidas24h | @royalbebidaslojawww.royalbebidas.com

pOr uma vida mais saudável
Se você está em busca de uma alimentação saudável e saborosa ao 
mesmo tempo, a dica é: Curumim Ervas e Temperos. Com uma 
tradição de 27 anos, a loja trabalha com mais de 5 mil produtos à 
sua escolha. É uma imensa variedade de condimentos, temperos, 
especiarias, grãos, cereais e produtos naturais. Isso sem falar nas 
cachaças e na linha oriental: tudo da liberdade, você pode 
encontrar aqui pertinho. Produtos de excelente qualidade a 
ótimos preços. Curta@curumimervasetemperos no Facebook e 
receba as novidades.

Curumim ervAS e temPeroS
Mercado Municipal de Cotia – Rua da Marinha, 184 – Parque Bahia

Delivery: 4616-9492

diagnósticO para pets
Com uma equipe formada por profissionais experientes, o 
Spécialité comemora 16 anos de atividades e referência em 
diagnóstico para pets. É um moderno e atualizado centro de 
imaginologia e análises clínicas para o seu pet, realizando 
diversos exames laboratoriais, de radiologia digitalizada, 
ultrassonografia, ecocardiograma com doppler em cores, 
eletrocardiografia computadorizada, aferição de pressão 
arterial e outros. O espaço dispõe de três salas de atendi-
mento, ampla recepção e estacionamento no local.

SPéCiAlité diAgnóStiCo veterinário
Avenida João Paulo Ablas, 465

Tels.: (11) 4702-3854 / (11) 4702-4526 / (11) 98311-6075
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cotiA gAnhA mAis umA EscoLA  
EstAduAL dE pEríodo intEgrAL
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No início do ano, visitamos a Escola Estadual 
Fernando Nobre, que fica na altura do km 21 da 
Raposo Tavares e é uma das que já faz parte do 
programa em Cotia, para entender como são as 
aulas e como o programa pode fazer a diferença 
não apenas na rotina dos estudantes durante o 
período letivo, como também enriquecer o 
potencial dos alunos para conquistar seus 
objetivos no futuro.  
revistacircuito.
com/o-ensino-integral-e-as-novas-relacoes-entre-
alunos-e-professores-aqui-na-regiao/

No final de outubro, a Editora Opet revelou o resultado do Prêmio Ação Des-
taque, um dos mais importantes no segmento de sistema de ensino em todo 
o país. A rede municipal de Cotia conquistou dois dos dez prêmios e foi um 
dos destaques do evento.
Com o projeto “Escola e Família Juntos para Ensinar e Amar!”, a professora 
Adriane Passos Almeida encabeçou o ranking e sagrou-se a grande campeã 
da premiação. Já o projeto “O Resgate da Cultura Popular em Tempos de Pan-
demia e Aulas Virtuais”, da professora Ana Paula Borella, e ficou em terceiro 
lugar. A cidade já havia se destacado na primeira etapa do prêmio, com cinco 
trabalhos entre os 30 classificados para a etapa final. Todos os anos, o certame 
reúne centenas de projetos educacionais apresentados por parceiros da Edi-
tora Opet que utilizam o selo educacional Sefe.
parceria – Cotia e a Editora Opet são parceiras desde o início deste ano, com 
a adoção, pela rede municipal de ensino, dos materiais didáticos Sefe e das 
ferramentas digitais para o Jardim I e II (Educação Infantil 4 e 5) e para o 
Ensino Fundamental nos Anos Iniciais e Finais.

pronto-socorro infAntiL à vistA
Um sonho que se tornará realidade: a rede 
municipal de saúde de Cotia vai contar com 
atendimento emergencial personalizado para 
crianças. No início do mês de julho, a prefeitura 
começou a construção do futuro Pronto-Socorro 
Infantil. A contratação da obra foi feita por meio 
de licitação e a empresa Engez Construções e 
Participações Ltda. é a responsável pela execução 
do projeto. As obras têm previsão de duração de 
aproximadamente oito meses.
O Pronto-Socorro Infantil será instalado na 
avenida Engenheiro Leon Psanquevich, região 
central, em um espaço de 1.200 metros quadrados. 
Serão instalados diversos consultórios, sala de 
inalação, sala de medicação, sala de gesso, leitos 
de emergência, entre outros.

Professoras 
conquistam prêmios

A Região Metropolitana de São Paulo terá 
mais 40 escolas do Programa de Ensino 
Integral (PEI), sendo mais uma em Cotia: a 
Ernesto Caetano de Souza Tenente, no 
bairro do Atalaia. E em Carapicuíba, mais 
seis. Em todo o estado, serão 400 novas PEIs 
que já estarão em funcionamento no 
próximo ano letivo. Pelo novo programa, os 
estudantes passam a ter uma matriz 
curricular diferenciada que inclui projeto 
de vida, orientação de estudos e práticas 
experimentais. Há ainda clubes juvenis de 
acordo com temas de interesse como dança, 
xadrez e debates. Os alunos contam com o 
apoio do professor tutor para fortalecer 
sua excelência acadêmica e na orientação 
do projeto de vida. Também frequentarão 
disciplinas eletivas escolhidas de acordo 
com seus objetivos. A carga horária é de até 
nove horas e meia – na rede regular, a 
jornada é de cinco horas e quinze minutos. 
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Já imaginou uma escola na  
qual você participa da definição  
do valor da mensalidade?
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Serviço
Escola Waldorf Guayi 
Rua S anta Rita, s/n – Bairro Itatuba (ao lado da 
pedreira) – Embu das Artes/SP 
WhatsApp: (11) 97596-4155 
E-mail: matricula@escolawaldorfguayi.org 
www.escolawaldorfguayi.org

da mensalidade à contribuição mensal: Uma mudança de conceito na relação financeira entre 
famílias e escola que representa o passo em direção à prática da fraternidade dado pela escola 
Waldorf Guayi. nela, as famílias são convocadas para a corresponsabilidade de definir os valores 
de contribuição mensal que mantém a saúde financeira da escola e de toda a comunidade.

Waldorf Guayi começou a ser criada por um grupo de mães, 
pais e professoras do Jardim Waldorf Espaço Bem Viver em 
2010. É uma escola associativa, gerida por famílias e professo-
res, e oferece Ensino Fundamental do primeiro ao oitavo ano.

Segundo Rudolf Steiner, criador da Antroposofia e da Peda-
gogia Waldorf, nenhuma criança pode ficar sem o ensino por 
conta de questões financeiras. “Esse é um desafio que como 
escola Waldorf temos a missão de resolver. Queremos a melhor 
qualidade de ensino possível para os nossos filhos. Queremos 
os melhores professores e queremos que sejam bem remune-
rados por isso. Queremos os melhores espaços pedagógicos, 
os melhores materiais, passeios, viagens etc. Queremos uma 
escola na qual a diversidade está presente na composição das 
famílias, pois entendemos que a diversidade é algo rico e que só 
traz benefícios ao desenvolvimento da criança e da comunidade 
escolar. Queremos promover uma educação de qualidade e uma 
escola que possa abarcar a todos os interessados, independente 
da sua condição financeira”, afirmam os pais.

Como então trabalhar com um modelo econômico  
que possa ser justo e mais humano?

Buscando responder a essas questões e anseios, a Guayi 
criou o Projeto Aprumar, que acaba de entrar em vigor. 
Esse projeto estabelece um fluxo de diálogo entre escola e 
famílias, no qual cada família, tendo acesso aos custos da 
escola, precisa responder à pergunta: Qual é o valor saudável 
que pode contribuir mensalmente para a escola? A família 
é convocada a olhar conscientemente para suas despesas e 
receitas, para o valor que dá à escola que escolheu como sendo 
a melhor para seus filhos e para o seu papel fundamental 
como membro mantenedor da escola. A partir dessas con-
siderações e reflexões, deve chegar a uma proposta de valor 
de contribuição mensal. Como apoio a esse exercício, alguns 
pais oferecem voluntariamente palestras e orientações sobre 
educação financeira para toda a comunidade.

Para famílias novas, o processo começa no contato com o 
corpo pedagógico da escola. A família é, antes de tudo, recebida 
pelos professores, que nesse primeiro momento irão atuar 
conhecendo a família, a história e individualidade da criança 
e cuidarão da harmonização necessária entre família e escola, 
visando o bem-estar e a qualidade do acolhimento e espaço de 
aprendizagem. Após essa etapa, a família será recebida pela co-
missão financeira que conduzirá os passos do Projeto Aprumar.
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

canal circuito 
“Jogo on-line não propaga violência”, diz Pedro Quintana. 
Morador da Granja Viana, ele se destaca entre os gamers do 
Brasil. Garante que não é um jogador compulsivo e tem apoio 
da família rumo às competições nacionais e internacionais de 
jogos on-line em que a estratégia e a disciplina são fundamentais. 
Veja a entrevista completa:  revistacircuito.com/jogo-on-line-
nao-propaga-violencia-diz-atleta-granjeiro-de-rainbow-six/

Arqueologia da Luta 
Combate, UFC e a Academia de Filmes 
lançaram a segunda temporada da série 
Espírito da Luta. No primeiro episódio, 
Arqueologia da Luta, o consagrado atle-
ta de MMA Demian Maia recebeu uma 
aula de história ao viajar pelo mundo para 
descobrir quando e onde aconteceram as 
primeiras competições de luta: ele começou 
sua viagem na Grécia, passou pelo Egito e 
terminou no Parque Nacional da Serra da 
Capivara, no Piauí. A produção foi dirigida 
pelo granjeiro Marcos Jorge, vencedor de 
três Grandes Prêmios do Cinema Brasileiro 
(promovido pela Academia Brasileira de Ci-
nema, equivalente ao Oscar do Brasil), além 
de dezenas de conquistas internacionais.

Do Circuito News  
para Rede Brasil TV
Graças ao sucesso do 
Circuito News, programa 
exibido em nosso canal 
do YouTube, em que 
concedeu uma entrevista 
sobre o universo game, 
o jovem Pedro Quintana 
ou Nuu2K, seu nick nos 
jogos, foi convidado a apresentar 
Altos Papos na TV, programa exibido na Rede 
Brasil de Televisão. A participação do jovem 
granjeiro irá ao ar, agora em dezembro.

canal circuito

Demian Maia, lutador de artes marciais mistas (MMA) e especialista em jiu-jítsu,  
participou do Circuito Almanaque e falou sobre o esporte. Faixa-preta de jiu-jítsu, 
esse fera quer largar o MMA como recordista de vitórias do UFC e cogita fazer  
mais duas lutas na carreira. Confira o bate-papo!  
revistacircuito.com/jiu-jitsu-e-uma-arte-essencial-para-se-desenvolver-afirma-demian-maia/

Empreendedor  
com pimenta na veia
Caito Maia, empreendedor e fundador da Chilli 
Beans, maior marca de óculos escuros da América 
Latina, retorna para a quinta temporada de 
Shark Tank Brasil, exibido pelo Sony Channel. 
Serão 12 episódios, em uma coprodução entre 
Sony Pictures Television (SPT) e Floresta 
Produções. Morador da Granja Viana por muitos 
anos, Caito já foi capa da revista Circuito.

empoderAmento
A cantora Mc Soffia lançou o single Empoderada, acompanhado 
de um videoclipe no YouTube. A nova música traz a vivência 
da rapper de 16 anos, potencializando em especial meninas 
negras retintas de cabelos crespos, muitas vezes excluídas do 
convívio social por terem a pele escura. No Dia Internacional 
da Menina, ela participou do tributo “She’s My Hero”, projeto 
idealizado pela World Woman Foundation, criado para mostrar 
grandes exemplos de mulheres e meninas, de todo o mundo, 
que servem de inspiração para outras mulheres e meninas.

relembrando
Em outubro de 2015, quando 
a pequena tinha 11 anos e fre-
quentava o Projeto Âncora, nós 
a entrevistamos. “Aceite sua cor 
e seu cabelo. E se você está so-
frendo algum tipo de racismo, 
não se intimide. Conte para a 
mãe ou para a professora”, 
declarou na entrevista. Naquela 
época, Soffia já era chamada 
de Princesinha do Rap.
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u	 André Minchillo CREMESP 51660
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u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luciana Giusti CREMESP 83056

 Infectologia

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

u	 Maria Fernanda Lago CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
 Laser e Medicina Estética

u	 Marcia Gomes Corrêa CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

u	 Márcio Ferraz CREMESP 89357 

 Urologia, Saúde do Homem, 
Vasectomia, Medicina Preventiva

u	 Monique Ribeiro Cantoni CREMESP 106360 

 Pediatria geral

u	 Patricia Aragão Morello CRP 06/48628-0

 Psicologia Clínica
 e Orientação Vocacional

u	 Paula Alexandra da  
Fonseca Canas CRP 06/31987-8

 Psicologia clínica

u	 Sandra Elisa Gonçalves CREMESP 117.515

 Nutrologia, Fitoterapia  
e Nutrição Clínica

u	 Thais Giuliano CRT 51751

 Terapia Integrativa  
(Naturopatia, Terapia Floral, Coach)

u	 Vivian Mansur CRN3: 26246

 Nutrição esportiva,  
funcional e estética
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amBiente educaciOnal segurO
Colégio Desafio é uma das escolas mais preparadas para o 
retorno das aulas presenciais! Todos os corredores, pátios e 
salas são extremamente amplos, arejados e abertos, evitando 
assim aglomerações e favorecendo a livre e contínua 
circulação do ar nos ambientes. As salas, além de grandes 
janelas e muita iluminação natural, são equipadas com 
Ozonizadores Purificadores de Ar. Faça uma visita e escolha 
o melhor para a educação do seu filho. Para mais informações 
e atendimento personalizado, entre em contato pelo 
WhatsApp da secretaria: (11) 99620-8554.

Colégio deSAfio
Rua Esmeralda, 200 (km 32 da Raposo Tavares sentido São Paulo)

www.cdesafio.com.br

temakis e cia.
Para os amantes da culinária japonesa é impossível não 
conhecer o temaki. A receita leva diversos ingredientes 
enrolados à mão com alga, o nori, em formato de cone. E é 
mesmo, uma delícia. Na região, o Taka vem encantando seus 
clientes pela qualidade e variedade dos seus temakis e também 
por um cardápio que reúne outras deliciosas opções da 
culinária oriental, como sushi, sashimi, yakisoba, teppan, 
sonomono, hotholl, uramaki, niguiri, hossomaki e muito mais. 
Você pode saborear no local ou pedir pelo iFood. Um novo 
conceito em culinária asiática, experimente e surpreenda-se!

tAkA temAkeriA
Av. Rotary, 174 – Jd. Nomura

Tel.: 4243-1146 / 99961-1188
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ColunA soCiAl
O que bombou no mês passado

acOntece pOr aqui personalidade/ social

A loja de acessórios e assistência 
técnica de celulares que você 

sempre quis encontrar por aqui 
acaba de ser inaugurada!! 

Localizada no parque São George, 
a Granja Tech oferece produtos 

nacionais e importados, a 
excelentes preços e conta com 

atendimento personalizado e 
simpático do próprio proprietário, 

Ednei Barboza Aparecido.

Granjeiros destacam-se em 
Campeonato de Churrasco, ocorrido no 
final de outubro. A equipe Texugo ficou 
em quarto lugar no Campeonato 
Brasileiro de BBQ, além de ter sido 
eleita a Equipe Revelação. Já 
Texuguinho, de apenas 9 anos, ficou em 
terceiro lugar no Campeonato 
Panamerica Kids de Parillerro.

Casa Noble foi destaque no 
quesito atendimento e 
experiência do cliente. Com a alta 
do mercado imobiliário de Vargem 
Grande Paulista, a imobiliária foi 
indicada pelos entrevistados da 
região a receber o título de Top of 
Mind, concedido pela The Best 
Pesquisas. Na foto, as 
proprietárias Ana, Beatriz e 
Camila comemorando o prêmio.

deixArAm 
sAudAdes

Sebastião Maçom 
deixa saudades 
em quem teve o 
privilégio de com ele 
conviver. Empresário 
de sucesso e muito 
trabalhador, gostava 
de aproveitar seus 
momentos de folga 
em viagens em 
família e pedal com os 
amigos por aí. Deixa 
a esposa Nilza e os 
filhos, Igor e Miguel. 
Este, proprietário 
do Jacques Janine 
Granja Viana.

Documentário póstumo
Cantor paulista projetado nacionalmente 
na década de 1960 e morador da Granja 
Viana, Jair Rodrigues (1939-2014) ganhou 
um documentário sobre sua vida e carreira. 
Jair Rodrigues – Deixa Que Digam estreou 
em 1º de outubro dentro da programação 
on-line da 25ª edição do festival É Tudo 
Verdade. Também foi exibido para o público 
nos EUA no Inffinito Film Festival.

De bem com a vida, 
Fernanda Fernandes 
esbanjava sorriso 
por onde passava e 
concedeu uma entrevista 
superastral para nossa 
equipe no início deste 
ano. Ela superou bullying, 
depressão, uma relação 
abusiva e um casamento 
desfeito. Foi eleita Miss 
das Américas Mercosul 
Plus Size 2020 e tinha 
planos de concorrer ao 
Miss Internacional. Mas os 
planos do Universo eram 
outros: a jovem morreu 
de infarto em outubro, 
grávida de seis meses.

Morou na Granja Viana por 
muitos anos e tentamos, 
por algumas vezes, 
conciliar as agendas para 
uma entrevista de capa. 
Infelizmente, não deu 
tempo. Tom Veiga morreu 
no início de novembro, 
vítima de um AVC. Era 
muito querido e, por isso, 
Ana Maria Braga e outros 
famosos lamentaram nas 
redes sociais sua morte 
precoce.. Responsável pela 
voz e pela manipulação 
do Louro José desde que 
o personagem foi criado, 
em 1996, Tom ficou 
conhecido pelas tiradas de 
humor e por sua simpatia.

A cooperativa financeira Sicoob CredMetal inaugurou, 
no dia 9 de novembro, sua nova agência que irá atender 
aos moradores de Cotia. A inauguração contou com a 
presença dos novos funcionários, representantes do 
grupo, diretores, sócios e convidados especiais.
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Sicoob CredMetal  
inaugura agência em Cotia
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Serviço
Sicoob CredMetal Cotia 
Avenida Professor Joaquim Barreto, 316 
Tel.: (11) 4703-6035 / 4703-6444 / 93761-4607 
www.sicoobcredmetal.com.br

Fundada em 1999, a cooperativa finan-
ceira Sicoob CredMetal conta, atualmen-
te, com mais de 3.800 associados nas 
mais de 177 empresas conveniadas. São 
seis unidades espalhadas pelo estado e 
uma delas em Cotia, recém-inaugurada.

Com a missão de ser uma referência 
na prestação de serviços voltados ao 
cooperativismo de “economia e crédito”, 
assim como já é em outras localidades, 
a Sicoob oferece todos os serviços para 
atender às necessidades financeiras dos 
associados. Lá, você pode contar com 
todos os serviços de um banco conven-
cional, mas a instituição financeira traz 
uma diferença que a destaca de todos 
os outros: ali você se torna muito mais 
do que um cliente, se torna um sócio. 
“Esse é um cooperativismo de crédito 
em que o associado, em poder ativo, é 
um dono. Ele é mais do que um cliente, 
ele ajuda a construir a cooperativa. 
Então, isso permite uma maior inte-
ração do cooperativismo com a forma 
da gente conduzir a administração 
da cooperativa, que sem dúvidas será 
um grande diferencial aqui na região”, 
comentou o presidente do conselho de 
administração da Sicoob CredMetal, 
Jorge Nazareno.

Rafaella Lemos é gerente da unidade de 

Cotia e explica que “a cooperativa tem o 
intuito de oferecer produtos com taxas 
diferenciadas para que essas pessoas 
tenham uma vida financeira saudável”. 
Essa relação personalizada é importante 
para que o serviço se adeque de maneira 
diferenciada para as necessidades de 
cada pessoa. Além disso, os sócios são 
orientados de como gerir suas finanças 

PrinciPais diferenciais
u  Os recursos financeiros são aplicados no desenvolvimento dos 

próprios cooperados e da comunidade.

u  Os serviços oferecidos procuram ter os menores custos de taxas 
e tarifas, além disso, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
é inferior ao praticado pelo mercado, pois somente é aplicada a 
alíquota adicional.

u  O atendimento é personalizado, porque a cooperativa atende espe-
cialmente as necessidades de seus associados.

u  O objetivo é orientá-lo sobre a melhor forma de gerir suas finanças.

u  Como a cooperativa de crédito não visa lucro, as sobras apuradas 
no final do ano são distribuídas entre os cooperados.

da melhor forma possível. 
Os recursos financeiros são aplica-

dos no desenvolvimento dos próprios 
cooperados e, como a Sicoob Credmetal 
não visa lucro, as sobras do final do ano 
são apuradas e os sócios decidem o que 
fazer. Muitas vezes, o grupo costuma 
até usar esse valor para causas sociais 
no município em que está.

canal circuito 
Estivemos na Sicoob CredMetal para 
conhecer as instalações e serviços 
oferecidos.  revistacircuito.com/
sicoob-credmetal-inaugura-agencia-em-cotia/
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cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

KArmAs
Marcos sá leMbra fatos que 

ocorreraM na vida de 
alguns faMosos e nos leva a 

refletir: coincidência, 
destino, provação, 

torMento ou karMa?

ConheCi o João quAndo me mudei para a Granja Viana. Era meu vizi-
nho e logo ficamos amigos, com algumas paixões em comum. Música e 
futebol. Todo sábado ele promovia uma democrática partida de futebol 
no campinho de grama da sua casa. Às vezes, eu chegava mais cedo a 
tempo de curtir um miniconcerto seu no lindo piano de cauda instalado 
na sala. Era um desbunde. João tocava Bach como ninguém no mundo. Foi 
consagrado em vários países pelo talento e habilidade. Como sempre, seu 
talento foi mais reconhecido no exterior do que por aqui. Eu conhecia 
bem a trajetória artística do João, suas conquistas, seus desafios e seus 
dramas. Mas ao assistir o filme que conta sua vida e obra, João, o Maestro, 
mais uma vez me surpreendi e emocionei-me com tamanho desatino. 
João Carlos Martins, pianista e maestro, ex-granjeiro, artista de tantas 
conquistas, por duas vezes teve o destino cruel de acidentar-se e ficar 
fisicamente prejudicado justo nas mãos que era por onde seu talento se 
revelava. Em 1965, em um jogo-treino da Portuguesa realizado no Central 
Park, Nova York, ele foi convidado para integrar o time, mas teve uma 
queda e perfurou o braço direito na altura do cotovelo, atingindo o nervo 
ulnar, provocando atrofia em três dedos e obrigando-o a parar de tocar 
por um ano. Anos mais tarde, vítima de um assalto na Bulgária, sofreu 
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traumatismo craniano que prejudicou 
seus movimentos com os dedos. Como pode 
alguém ser privado de exercer sua paixão e 
sua dádiva por conta de uma terrível coinci-
dência, em que a perda dos movimentos dos 
seus dedos o impedia de mostrar ao mundo 
a sua arte? João lutou e se superou, mas fica 
a pergunta: por que justo nas mãos, sua 
ferramenta de trabalho e mais importante 
parte do seu corpo e por onde mostrava ao 
mundo a sua paixão por Bach? Refletindo 
nesse ponto, lembrei-me de outros exemplos 
de infelizes coincidências, acidentes com 
a mesma carga de tragédia. Karma? Quem 
não se lembra de Osmar Santos? Locutor 
esportivo que revolucionou as transmissões 
futebolísticas com um jeito moleque cheio 
expressões inovadoras, paixão e emoção? 
“Parou por que, por que parou”? ”Ripa na 
chulipa e pimba na gorduchinha”, “Um pra 
lá, dois pra cá, é fogo no boné do guarda”, “Sai 
daí que o Jacaré te abraça, garotinho”, “No 
carocinho do abacate”, “vai garotinho, porque 
o placar não é seu” e uma das narrações de 

gol mais marcantes do rádio brasileiro: “Tiro
-lirolá Tiro-lirolí e que GOOOOL”. Também 
foi Osmar Santos quem criou a expressão 
“Animal”, que melhor representou o joga-
dor Edmundo, terminando pelo próprio 
atleta aceitar a expressão por se tornar sua 
marca registrada. Pois Osmar no auge da 
sua carreira sofreu um grave acidente de 
carro onde bateu a cabeça e teve o cérebro 
afetado justamente na área da fala. Uma 
desgraça. Osmar perdeu a capacidade de 
articular as palavras e, com isso, teve que 
abandonar sua paixão de narrar partidas 
e nos privar do seu talento. As tardes de 
domingo ficaram mais tristes. Karma? Outro 
exemplo de infeliz coincidência de destino 

lembrei-me de outros exemplos de 
infelizes coincidências, acidentes com a 

mesma carga de tragédia. karma?

ENSAIO FOTOGRÁFICO

GESTANTE
ESPECIAL DE NATAL

Venha conhecer nosso estúdio
integrado à natureza

C E N Á R I O S ,  F I G U R I N O S
E  M A Q U I A G E M  I N C L U S O S !

(11) 99230-7274
(whatsapp)

Caucaia do Alto-Cotia

R$

370,00

cruel foi João do Pulo. João Carlos de Oliveira, 
conhecido como João do Pulo, foi um atleta 
especializado em saltos, sendo ex-recordista 
mundial do salto triplo, medalhista olímpico 
e tetracampeão pan-americano no triplo e no 
salto a distância. João teve a carreira de atleta 
brutalmente interrompida em 1981, quando 
sofreu um grave acidente automobilístico. 
Após quase um ano de internação na UTI, 
sua perna direita teve de ser amputada, o que 
significou o encerramento de sua carreira 
de atleta. De novo, a história se repete. A 
parte do corpo por onde o talento de João 
se revelava lhe foi extraída. Coincidência, 
destino, provação, tormento, karma? Fica 
a reflexão.
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arte 
Observada

artista Multidisciplinar, 
nascida eM 1977 eM são 

paulo, onde vive e trabalha. 
possui diversas 

especializações, dentre elas, 
fotografia analógica 

histórica e experiMental 
pela faculdade saint 
Martins eM londres, 

desenho pelo senac, artes 
gráficas pelo taller de 

gráfica de havana eM cuba 
e escrita coM iMagens na 

city lit eM londres.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

Arte de 
CAthArinA 
suleimAn

o trAbAlho dA ArtiStA foi citado pela 
Wall Street International como “thought
-provoking” (provocador de pensamentos). 
Catharina se descreve como uma eterna 
pesquisadora e cada obra sua conta histó-
rias sobre a natureza, sonhos, memórias 
e arquétipos do feminino. Uma narrativa 
poética que explora técnicas como xilogra-
vura, aquarela, estêncil, colagem, bordado, 
fotografia, escultura, tipografia, tinturaria 
natural, entre outras. 

As obras de Suleiman estão presentes 
em algumas coleções importantes de arte, 
como a coleção Latino Americana da Unesco, 
com a obra Breathless Silence. Também 
na coleção permanente do Museu de Arte 
Contemporânea do Peru, com a obra Love 
Each Other. 

Desde 2013, desenvolve instalações e 
artes urbanas indoor e outdoor, trabalho 
que já foi mostrado no Memorial da Amé-
rica Latina, Instituto Tomie Ohtake, MIS, 
CCSP, EPA, entre outros. Seu trabalho já 
foi exposto individual e coletivamente em 
vários países na Europa, América do Sul e 
América do Norte.

vamos observar
Espada de Carne, 2020
Fotografia digital 
Catharina Suleiman

“Não estou mais aceitando aquilo que 
não posso mudar.” Com esta frase da mu-
lher, negra, ativista, educadora, feminista 
e, acima de tudo, lutadora Angela Davis, a 
artista Catharina apresenta seu mais novo 
trabalho intitulado Espada de Carne.

A frase de Davis adiciona uma nova camada 
à imagem: um útero formado por delicadas 

(e não tão delicadas) flores e plantas. Ou seria 
uma espada formada por belas e efêmeras 
plantas? Ambos. Esta obra integra sua série 
de fotografias da série Útero, que surgiu 
em março de 2019. Nesta época, a artista 
relata a descoberta do Sagrado Feminino 
e sua relação com a natureza. O Sagrado 
Feminino é uma filosofia, um estilo de vida, 
que promove ensinamentos sobre aspectos 
físicos e mentais da figura feminina. É a 
consciência dos ciclos femininos (como o 
da menstruação), da capacidade de criação, 



a artista, por meio de sua obra, cumpre seu papel  
na sociedade ao denunciar, encantar e abrir caminhos  

para novos (ou talvez não tão novos) pensamentos.
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acolhimento (gestação) e da força da mulher. 
É a reconexão consigo mesma e a harmoni-
zação de tudo isso com a natureza.  Algumas 
das figuras mais importantes do conceito 
são as deusas – aquelas que ouvíamos em 
histórias e lendas. Gaia, Lilith, Afrodite. 
Acreditam e ensinam que toda mulher tem 
uma deusa dentro de si.  A natureza é uma 
deusa e a nossa grande mãe. “Entender o 
Sagrado é encontrar uma ligação sua com 
essa natureza provedora de tudo o que 
temos”, explica a facilitadora de vivências 
do Sagrado Feminino, Rosângela Rosa. O 
Sagrado fala do despertar da essência femi-
nina, da união de mulheres e do seu poder 
na sociedade. Isso tudo anda de mãos dadas 
com os conceitos feministas. Há quem goste 
de distanciar as duas coisas, mas se estamos 
falando de empatia, sororidade, igualdade e 
valorização da figura da mulher, o Sagrado 

e o feminismo estão lado a lado. Catharina 
explica: “Acredito que a desconstrução do 
que me foi ensinado sobre meu corpo, meu 
gênero e minha sexualidade vai ser pesquisa 
e trabalho para o resto da minha vida”.

Foi esta série que me chamou atenção 
para o trabalho da artista alguns anos atrás. 
Até o momento, a série tem 46 imagens. A 
fotografia é delicada, mas, ao mesmo tempo, 
forte; leve, porém, ao mesmo tempo, pesada; 
bela e ao mesmo tempo instigante; simples, 
mas cheia de significados; é feminina, mas 
também masculina. 

Uma rosa vermelha no centro, uma or-
quídea, dois cravos e espinhos formam o 
útero. Dele sai uma espada, a de São Jorge, 
o aspecto masculino, o objeto agressor.  A 
planta é uma herbácea de origem africana. 
São Jorge é conhecido como o protetor dos 
pobres e dos necessitados. Ele deu sua vida 

e se tornou mártir, em vez de colaborar com 
a opressão. Um protetor das causas justas 
e generoso guerreiro que está pronto para 
proteger sua vida dos inimigos. Todos estes 
símbolos e metáforas presentes na obra são 
emoldurados por um fundo preto, como se 
flutuassem no espaço, ou num sonho. 

Para mim, as melhores obras de arte são 
aquelas que transformam coisas mundanas em 
objetos extraordinários.  As que transcendem 
seu papel e nos fazem, além de sentir, refletir. 
A obra de Catharina Suleiman é construída 
com muita sensibilidade e cuidado, narrando 
fatos pitorescos da memória coletiva feminina, 
revelando de forma discreta, camadas que 
compõe a nossa sociedade – ainda machista, 
ainda opressora e sempre com uma grande 
necessidade de transformação.  

Para conhecer mais o trabalho da artista, 
acesse www.catharinasuleiman.com.br.
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Pagamento e adiantamento de recebíveis 
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meSmo CerCAdA Por delíCiAS de uma 
das padarias mais famosas da Granja Viana, 
ela abre sua bolsa e retira uma marmitinha 
com dois ovos cozidos. Justifica que está em 
preparação para um trabalho e, por isso, 
precisa seguir à risca sua dieta. Fabi Frota é 
determinada e extremamente disciplinada. 
Foram essas qualidades que a levaram do 
mundo da dança ao fitness. São mais de 20 
anos de carreira, ora dividindo palco com 
Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega e Raul 
Gil, ora exibindo seu corpo escultural em 
eventos fitness pelo Brasil. Aos 40 anos, 
esposa do deputado federal Alexandre Frota 
e mãe de Enzo Gabriel (13 anos) e Bella (1 
ano e 9 meses), diz que vive a melhor fase 
de sua vida. Já não se cobra tanto e permite 
fugir da rotina de vez em quando. Arruma 

tempo para todas as tarefas de casa e da 
vida agitada do mundo fitness, como em-
presária e influencer da Black Skull. Adora 
dividir o que aprendeu sobre fisiologia e 
nutrição ao longo de sua carreira e, por 
isso, passou a utilizar principalmente o 
Instagram, depois de sua segunda gravidez, 
para dar dicas e informações para que as 
mamães possam recuperar a boa forma 
física durante e após a maternidade. Dona 
de um sorriso largo e corpão esculpido 
com muita força de vontade, ela abriu seu 
baú de memórias para nossa equipe em 
um bate-papo descontraído. Falou de sua 
rotina, revelou os segredos para manter 
a boa forma física e deu dicas para quem 
quer começar a sair do sedentarismo. Para 
ela, não importa a idade, a necessidade de 
hábitos saudáveis deve nos acompanhar 
ao longo de nossas vidas.

Fitness
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Mãe do Enzo. Mãe da Bella. Esposa 
do deputado federal Alexandre Frota. 
Assim, está o seu perfil no Instagram. 
E você, como se descreve?
Tenho 40 anos, sou mãe e esposa dedicada, 
completamente perfeccionista, mas sou uma 
molecona também. E rédea dura, quando 
precisa. Alguns me chamam de sargentão, 
porque em casa sou a que controla tudo, a que 
põe ordem, horário e regra; já o Alexandre 
(Frota, seu marido, com quem é casada desde 
2011) é quem tira tudo e mima demais. Eu 
sou taurina, ciumenta, mas também me 
sinto uma leonina porque quero acolher, 
cuidar e dar conta de tudo. Ao mesmo 
tempo em que quero programar para que 
tudo dê certo, sou alegre e tranquila, de 
sentar com meus filhos para brincar. Nós 
fazemos tudo, juntos.

Como você consegue conciliar tantos 
papéis?
Não é fácil, mas sou extremamente regrada. 
Se tenho que fazer, listo tudo em um papel e 
faço. Na minha agenda, se há 20 coisas para 
eu fazer no dia, tenho que cumprir todas. 
Sou muito neurótica com isso, com regras 
e horários. Porque acho que, se você deixa 
para depois, pode acabar não fazendo e uma 
coisa desandar a outra.

E sua rotina, como é?
Depois da Bella, que está com 1 ano e 9 meses, 
mudou muita coisa. Acordamos cedo, dou 

mamadeira para ela e coloco um desenho 
na televisão. Como ela é uma criança inde-
pendente, enquanto mama sozinha, preparo 
meu café da manhã e já vejo qual é a dieta 
do dia. Tiro um dia, geralmente o domingo, 
e monto as marmitas da semana e isso me 
ajuda muito. Checo, logo cedo, a agenda 
e programo o que vou fazer, já tentando 
colocar tudo na bolsa para ir à rua. Às 11, 
vou treinar. Treino todos os dias.

Ser mãe e ser fitness não é uma tarefa 
simples, certo?
Claro que a maternidade impactou no tempo 
que eu tinha para treinar. Mas minha flexi-
bilidade e capacidade de adaptação foram 
virtudes importantes para não abandonar a 
academia. No passado, cheguei a ter treinos 
muito longos, de duas horas de duração. 
Hoje, não consigo mais ter tanto tempo, 
porém garanto uma hora para fazer. A 
mesma lógica também serve para seguir 
uma alimentação balanceada. Então, com 
um pouco de planejamento e os profissionais 
certos orientando, é possível. Eu sou cercada 
por vários deles: o personal Fernando Cunha 
(@ffecunhaa), que é da Granja Viana também; 
o nutrólogo Ives Villarroel (@dr_ivesvilla); 
o nutricionista Luis Guilherme de Oliveira 
(@luisguilhermeeoliveira); o endócrino Thu-
lio Coelho (@drthuliocoelho). Isso sem falar 
nos produtos de suplementação da Black 

Skull (@blackskull) e das fórmulas da Atos 
Farmácia de Manipulação (@atosfarma).

Você já declarou que fica de olho na 
alimentação, mas não passa vontade. 
Qual seu pecado alimentar?
Açaí e pipoca. É até engraçado dizer que 
gosto de burlar a dieta com isso (risos).

Com seus filhos, você costuma ser 
regrada também?
Costumo sempre ir para o mais saudável. E 
ser saudável não quer dizer que é ruim. Se 
querem comer algo diferente e tomar um 
refrigerante, eu deixo. Mas no fim de sema-
na. Em casa, tento manter o mais saudável 
possível, mesmo sendo muito difícil com 
o Alexandre. Por ele, todo dia é fast-food, 
pizza. E com criança, então? Ele vira outra 
criança! Aí, eu fico policiando. 

Você passou a utilizar, principalmente, 
seu Instagram para dar dicas e informa-
ções para a mulherada recuperar a boa 
forma física durante e após a gravidez. 
Como foi este clique?
Gravidez também é o momento para inves-
tir em hábitos saudáveis e em uma rotina 
regular de exercícios. Mesmo grávida, não 
parei de treinar um só dia ou mudei minha 
dieta. E passei a divulgar esta rotina. Com 
isso, meus seguidores mudaram. Passei a 
falar mais com as mães e futuras mamães. 
Comecei a mostrar que era possível fazer 
atividades físicas com barrigão, porque eu 
mostrava meus treinos para elas. Falava da 
dieta que fazia e que isso era extremamente 
saudável para o bebê, inclusive suplemen-
tar. Fico feliz de ser mamãe fitness e ver 
o retorno das seguidoras. Elas elogiam e 
falam: “Hoje foi mais um dia de superação. 
Finalmente atingi meu objetivo. Que alegria, 
que emoção! Parecia impossível no começo, 

O segredO é ter BOns prOfissiOnais que 
ajudam e manter O fOcO, independentemente 

dO cansaçO Ou qualquer Outra cOisa.
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mas eu não desisti e hoje estou aqui explo-
dindo de alegria por ter acreditado no meu 
potencial”. Isso é motivador. 

Você é um exemplo de que é possível 
não abrir mão de nada mesmo com a 
maternidade.
Duas coisas que eu queria muito na vida: 
ter parto normal e, ah (suspira), o meu 
foi lindo... e amamentar. Quando a Bella 
nasceu, para amamentar, eu precisava de 
mais gordura no corpo. Aí eu jaquei (risos). 
E fiquei feliz da vida por isso, porque con-
segui amamentá-la até o nono mês. Uma 
das coisas que as mulheres têm que ter em 
mente é que, com a gravidez, os hormônios 
mudam, vai ter flacidez, vai ter celulite e 
você precisa desta gordura, mas tudo isso 
vai passar e, logo, o corpo vai voltar. É só 
uma fase. Com o Enzo, eu era mais rígida 
com o meu corpo. Ele, pequenininho, me 
pedia para sair da dieta e tomar um sorvete, 
por exemplo, e eu não saía. Com a Bella, não 
farei mais isso. Então, hoje, com 40 anos, já 
mãe de dois, não fico mais tão agoniada e me 
permito sair da rotina, de vez em quando. 
Me permito muito mais. 

Mas com 40 anos, o corpo muda e o 
metabolismo fica mais lento, não?
Olha, senti mudanças no meu corpo sim, 
mas não da forma como todos falam. Com 
a idade é mais difícil alcançar o shape? 
Sim, é! Mas a idade também faz com que 
você não se estrague tanto. O segredo é 
ter bons profissionais que ajudam e te 
animam. E, claro, sempre manter o foco, 
independentemente do cansaço ou qualquer 
outra coisa. Estabelecer metas em curto 
prazo permite que você fique motivada. As 
necessidades de hábitos saudáveis e fitness 
devem acompanhar toda mulher ao longo de 
sua vida. Não importa qual seja sua idade! 

Ficar em forma deve ser uma parte de sua 
rotina diária.

Envelhecer te preocupa?
Não. Envelhecer é um estado de espírito. 
Às vezes, me olho no espelho e falo “meus 
Deus, já tenho 40 anos”. Quarentar não é 
fácil! Mas a idade, o número mesmo, não 
tem nada a ver com o espírito e a forma 
como se sente. 40 anos é a nova juventude.

Você tem quase 60 mil seguidores. 
Como lida com a exposição?
De maneira supertranquila. Hoje, com a 
pandemia, é o contato mais próximo que 
eu tenho com o público. Gosto de ajudar 
as pessoas, colocá-las no caminho certo. 
Quero mostrar que elas podem e conseguem. 

Como referência em cuidados com o 
corpo, qual a dica para quem deseja 
começar?
Acordou, chama o universo. Mentaliza. 
Coloca uma música e já faça a programação 
do dia. Se for bem programado, você con-
segue encaixar tudo. O que eu mais escuto 
das pessoas é que elas não têm tempo para 
atividade física. Mas eu pergunto: nem 20 
minutos? Porque não importa o tempo de 
treino e sim a qualidade. Mas enfim, pri-
meiro, procure um profissional, sem essa 
de que “ah, vi no Google”. É melhor passar 
em uma consulta com um médico antes de 
começar. Um personal trainer pode ajudar 
a desenvolver um programa de exercícios 
baseado no seu objetivo e nível de experi-
ência. Então, se a pessoa quer começar e 
tiver muita vontade, recomendo que treine 
três vezes por semana, segunda, quarta 
e sexta. Dois dias, no mínimo. Mas olha, 
de nada adianta o treino, se a cabeça não 
estiver preparada para mudar os hábitos 
alimentares. Não vai funcionar. Alimentação 

é 70%. Você pode ter o melhor personal e 
realizar um baita treino, mas se não tiver 
uma alimentação adequada e equilibrada, 
vai jogar todo este trabalho fora. É tudo uma 
questão de adaptação. Não deixe que seus 
erros do passado afetem o seu presente. 
Quando isso ocorre, as pessoas tendem a se 
sentirem perdedoras, o que pode atrapalhar 
seus objetivos. É importante saber que 
você só pode controlar o que acontece hoje!

“Você é o que você come”, “Escolha ser 
feliz” e “Não desistir até ver o resulta-
do final” são frases inspiradoras que 
costumamos ouvir por aí. E para você, 
qual a sua frase inspiradora?
Não adianta eu chegar para você e dizer: 
“olha, é saudável”, “treina assim”... Se não 
te faz feliz, não adianta. Você tem que ser 
feliz da forma como você é. Não interessa 
o que as pessoas pensam, você precisa ser 
você. Em primeiro lugar, é estar bem consigo 

1. 15 de outubro de 2011: casamento 
com Alexandre Frota.
2. Fabi Frota, contracenando n’A Praça 
É Nossa.
3. Dividindo o palco com Raul Gil.
4. Ao lado do marido, em clique feito 
pela equipe da Circuito no ano de 2012, 
em sua casa na Granja.
5. No Carnaval de 2017, como madrinha 
de bateria da Escola de Samba Unidos 
do Peruche.
6. Em 2014, gravou A Praça É Nossa, no 
SBT, como a morena do grupo É o 
Tchan! Anos antes, Fabi Frota havia 
participado de um concurso para o É o 
Tchan e ganhou um carro.
7. Participando do Teleton.
8. Ao lado do marido, apimentando a 
tarde de domingo no programa Tudo É 
Possível.
9. Participando do Programa Silvio 
Santos, junto com Frota.
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mesmo. Veja: nunca fui tão feliz quanto 
agora. Esta é a minha verdade e, sendo a 
minha verdade, eu transmito muito mais. 

E quais pessoas te inspiram?
Nunca tive ídolos, sabe? Tem várias coisi-
nhas que admiro em um e em outro. Acho 
a Sandra Bullock (atriz hollywoodiana) 
linda. Mas a minha maior inspiração é o 
Alexandre. Ele foi ao inferno, abraçou o 
capeta e voltou, conseguiu dar a volta por 
cima. É o cara que deu um tapa na cara da 
sociedade. Não é porque é o meu marido, 
mas o admiro muito.

Como ele lida com sua carreira?
Ah, ele é o meu grande incentivador. Sem-
pre fiz parte da dança, vim do balé clássi-
co. Trabalhava na televisão, fazia parte 
das bailarinas do Programa do Ratinho, 
quando o conheci. Não, não... Na verdade, 
passei a integrar um grupo de funk que ele 
apadrinhou, o Funk Sexy. Estava entrando 
para fazer uma personagem do grupo, a 
Proibida do Funk, quando o conheci. Aliás, 
foi Alexandre quem trouxe o funk do Rio 
de Janeiro para São Paulo. Então, eu já era 
desse mundo artístico, mas tudo que fiz 
de diferente foi ele quem me incentivou. 

Diferente como?
Nunca tinha atuado, o que fazia na televi-
são era corporal. Eu confiava no meu taco 
dançando. Mas travava na hora de falar, 
interpretar. Foi quando fui convidada 
para fazer A Praça É Nossa e ele me deu 
aquele empurrão. Com o Alexandre, ou 
você aprende e vira um baita profissional 
ou você não aprende e desiste. Tem caboman 
que ele colocou para trabalhar e, hoje, é di-
retor de programa. E gosto desse jeito dele 

de trabalhar, que é “pápápápá”, é rápido, e 
aprendi muito com isso. Se é para fazer, 
vamos fazer e não enrolar. Então, para eu 
conseguir perder esse medo, ele me fez falar. 
Estava na quadra da X9 Paulistana (escola 
de samba) em um dia de festa, em que iriam 
me anunciar como musa, e Alexandre me 
disse: “o presidente vai te chamar e você 
vai agradecer a comunidade”. Oi? Como 
assim? Eu me tremia toda, mas já estava 
no palco e falei. Quando terminei, ele me 
perguntou: “doeu?” Assim, fui perdendo o 
medo e ganhei um papel n’A Praça É Nossa. 

Como foi esta experiência?
Foi uma fase muito boa. Trabalhar na Praça 
foi muito gostoso e divertido. Fazia uma 
vilã sexy e tive a oportunidade de pegar 
várias coisinhas minhas e ir encaixando na 
personagem. Aprendi muito com o Carlos 
(Alberto de Nóbrega) também. Aliás, não 
só com ele. Fui assistente de palco do Raul 
Gil também.

Dançar sempre foi uma paixão?
Minha intenção era trabalhar com a dança 
pelo resto da vida e até achava que iria 
fazer uma faculdade disso. Com 3, 4 anos, 
já tinha sapatilha de ponta e só não fui 
bailarina clássica porque, quando estava 
com 10 anos, meus pais se separaram, me 
mudei e não achei uma academia tão boa 
quanto a que eu tinha. Fiquei um ano muito 
triste porque não tinha mais o balé clássico, 
mas depois fui me encontrando em outras 
artes, outras danças e consegui voltar. No 
auge do axé, eu dançava na Reggae Night, 

acOrdOu, chama O 
universO. mentaliza. 

Fabi Frota é garota propaganda da 
marca estrangeira de 
suplementação Black Skull, 
pioneira na fabricação de colágeno 
orgânico e premiada por sua 
fórmula exclusiva livre de amônia, 
transgênicos, sódio, açúcar e 
metais pesados. Marcelo Bella, 
CEO da Black Skull e expert em 
suplementos esportivos, e também 
granjeiro, criou uma importante 
rede de sustentabilidade em sua 
marca, ao utilizar frutas da 
Amazônia em suas fórmulas e 
destinar parte da arrecadação de 
suas vendas para auxiliar famílias 
de ribeirinhos daquele local.
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uma casa topíssima, junto com Sheila Melo, 
antes de ela ir para o É o Tchan. Cheguei a 
participar do concurso para o “É o Tchan” 
também, no Domingão do Faustão, e ganhei 
um carro zero. 

Da dança, como chegou ao mundo 
fitness?
Descobri o mundo fitness quando eu tinha 
por volta de 20 anos e conheci um atleta 
topíssimo, o Marcelo Moura. Ele me viu 
ensaiando nas gravações do Ratinho, disse 
que eu tinha uma genética muito boa e me 
perguntou se tinha interesse em ser atleta. 
Mas eu odiava musculação (risos), Marcelo 
virou um amigo e me incentivou. Foi aí que 
fui aprender o que era de fato uma dieta. 
Até então, achava que miojo era dieta, que 
comendo bolacha de água e sal eu estava 
fazendo dieta. Ele me ensinou e, agora, já 
são praticamente 20 anos nessa rotina de 
dieta, treino, preparações e competições. 
Tomei gosto.

No início, foi difícil mudar os hábitos?
Ah, sim. Na época, morava só eu e meu pai, 
não tinha um suporte. E também não gostava 
muito de musculação, mas o Marcelo me 
disse: “me dá dois meses e você vai treinar 
e comer da forma que eu falar”. Lembro 
até que ele disse para eu não me preocupar 
com a balança, mas sim de olhar no espelho 
e ver a mudança. De fato, em dois meses, 
mudei. Mudei pensamentos e hábitos. O 
mais difícil foi com a alimentação mesmo, 
porque achava que o errado estava certo.

E mesmo porque você é taurina, né?
Sim, e dizem que os taurinos gostam de 
comer (risos). Mas eu sempre gostei muito 

de aprender e sugava o conhecimento de 
todos os profissionais que convivi. Não sou 
educadora física ou nutricionista, mas sei 
muito sobre o corpo.

Você chegou a competir também?
Sim. Quando me mudei para um prédio 
com uma academia embaixo, os donos me 
perguntaram se não queria competir. Acei-
tei. Fiquei em primeiro lugar na categoria 
estreantes e também no Over All, o melhor 
da noite. Não sabia fazer as poses certas, 
estava muita crua ainda, mas ganhei na 
coreografia. Só não continuei a competir 
porque percebi que havia largado a dança 
para fazer isso e não me trazia retorno 
financeiro, só o prazer de subir ao palco e 
ganhar. E a preparação também era muito 
difícil. Foi quando percebi que queria, sim, 
ser atleta, levar uma mensagem para as 
pessoas e mostrar o que podia ou não fazer 
com o corpo, mas não queria mais ser uma 
atleta de palco. Aí eu desisti e voltei para a 
dança, que era o que amava. Mas não larguei 
o mundo fitness e passei a fotografar para 
várias marcas de roupas, de suplementos...

Você é musa da Black Skull, marca de su-
plementos e que acabou de desenvolver 
o primeiro e único colágeno orgânico 
do mundo. Como é essa parceria?
Estou com eles há quase três anos. Já tra-
balhei com outras marcas, mas foi com a 
Black Skull que eu mais me identifiquei. 

É muito a minha cara! Os produtos são de 
qualidade... (para e pensa) e mais, quando 
eu engravidei, eles super entenderam, sabe? 
Continuei com a marca, cumpri toda minha 
agenda, barriguda, mas fui (risos).

Quais são seus planos para o futuro?
Participar de eventos no exterior, como o de 
Las Vegas, para conhecer as novidades do 
mundo fitness. E também dar palestrar, me 
jogar e levar o pouco que sei para as pessoas.

Para finalizar, conte-nos sua relação 
com a Granja?
Ah, é um lugar muito gostoso. Casei com o 
Alexandre no dia 15 e, no dia 17, já estava 
morando no bairro. Não tem como as pessoas 
daqui não se exercitarem, usando como 
desculpa “não gosto de academia” ou “não 
tenho grana para isso”, se na região você tem 
o Parque Cemucam. Tem ruas no bairro que 
são uma delícia para caminhar. Tem o Sesi. 
Enfim, a Granja é um lugar convidativo para 
atividade física, isso sem falar nas opções 
de alimentação saudável.

10. Com Marcelo Bella, granjeiro e 
CEO da marca de suplementos Black 
Skull.
11. Com o filho Enzo Gabriel, em 
evento da Black Skull.
12. Em 2018, ao descobrir que estava 
grávida.
13. No chá de revelação realizado no 
Granjota Pizza Bar.
14. Durante a gravidez, Fabi Frota 
exibiu boa forma.
15. Nascimento de Bella, em 9 de 
fevereiro de 2019.
16. O batizado da pequena aconteceu 
na Paróquia Santo Antonio.
17. Comemorando o primeiro ano de 
Bella Frota.
18. Família reunida para acompanhar 
a posse de Alexandre Frota no PSDB 
Cotia.
19. Durante recente viagem à Bahia 
em comemoração às Bodas de 
Cerâmica, Fabi e Alexandre Frota 
renovaram os votos de casamento.
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patrimônio 
cultural e 
arquitetônico 
de santana de 
parnaíba
até o Final de janeiro, a viaquatro, 
concessionária responsável pela operação 
e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô 
de São Paulo, leva para o público de três 
estações a mostra de fotos Jornada do Patri-
mônio Cultural de Santana de Parnaíba. O 
município, situado na região metropolitana 
de São Paulo, foi fundado em 1580 e possui 
um dos maiores conjuntos arquitetônicos 
preservados do estado. A exposição traz ainda 
informações sobre os imóveis e detalhes da 
história de Santana de Parnaíba.

cultural
Circuito

80 Anos no musEu do futEboL
Maior atleta do século 20, Edson Arantes do Nascimento virou 
rapidamente um ícone pop e ajudou a construir a imagem que o 
mundo inteiro tem do Brasil. Para mostrar essa lenda às gerações 
que não o viram jogar, o Museu do Futebol abriu a exposição Pelé 
80 – o Rei do Futebol, com curadoria do cenógrafo Gringo Cardia, 
em homenagem aos 80 anos completados em outubro. A mostra 
tem o patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura e fica em cartaz até abril de 2021. De quinta a 
domingo, das 12h às 18h (visitação até as 19h).

Anos 70
Depois de uma 
exclusiva que só 
toca anos 80, o 
Sistema Vintage 
de Comunicação 
acaba de lançar mais 
uma rádio: a Vintage 70. 
Transmitida diretamente dos estúdios da 
Granja Viana, a nova emissora é coordenada 
e dirigida pelo Paulinho Leite, mais conhecido 
como Velho Milk, ícone dos anos 80 no 
meio radiofônico em todo o Brasil. Sintonize 
em www.webvintage70.com e relembre as 
músicas mais expressivas da década de 70.

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

sErá QuE o Lobo mAu  
é rEALmEntE mAu? 
Em Os Três Porquinhos, a Verdadeira História, 
vamos conhecer a aventura do Lobovaldo, um 
lobo muito bonzinho que está em busca de um 
pouco de açúcar para terminar um bolo para sua 
mãe que irá visitá-lo. Entretanto, uma série de 
acontecimentos o tornam o vilão desta fábula. 
Além de Lobovaldo, a história nos apresenta 
outros personagens, como a gralha jornalista 
JR, o leão (chefe do Jornal), a médica gata e o 
cão policial. Além, é claro, dos porquinhos João, 
Manoel e Adalberto. A peça está em cartaz no 
Teatro Raposo Sala Irene Ravache, até 19 de 
dezembro. Aos sábados, às 16h.

obrA dE mEL brooks  
Em cArtAz
O Centro Cultural Banco do 
Brasil em São Paulo recebe, até 
21 de dezembro, a Mostra Mel 
Brooks – Banzé no Cinema, a mais 
abrangente retrospectiva sobre o 
diretor, ator, roteirista, compositor 
e produtor Mel Brooks. O evento 
traz a São Paulo 28 filmes, entre 
longas, documentários, um curta e 
o episódio-piloto da série Agente 
86. Considerado genial por Billy 
Wilder e Alfred Hitchcock, Brooks é 
um dos maiores representantes das 
comédias nonsenses americanas; 
sua obra é uma mistura única de 
surrealismo, burlesco, musical, crítica 
social e análise cinematográfica. 
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eleições municipais 2020: 
análise conjuntural de cotia e região

cArApicuíbA: 
Marcos Neves (PSDB) foi reeleito 
ao cargo de prefeito com 72,64% 
dos votos. O candidato derrotou 
a Professora Sônia, que ficou 
em segundo lugar com 11,89% 
dos votos. No município, houve 
28,5% de abstenção, 6,29% de 
votos brancos e 8,56 de votos 
nulos. A vice-prefeita eleita é 
Gilmara Gonçalves (MDB).

Embu dAs ArtEs: 
Ney Santos (Republicanos) foi 
reeleito ao cargo de prefeito 
com 48,39% dos votos. O candi-
dato derrotou Rosângela Santos 
(PT), que ficou em segundo 
lugar com 21,33% dos votos. 
No município, houve 21,06% 
de abstenção, 5,77% de votos 
brancos e 8,95 de votos nulos. 
O vice-prefeito eleito é Hugo 
Prado (MDB).

osAsco: 
Rogério Lins (Podemos) foi re-
eleito ao cargo de prefeito com 
60,94% dos votos. O candidato 
derrotou Dr.° Lindoso, que ficou 
em segundo lugar com 19,86% 
dos votos. No município, houve 
28,23% de abstenção, 6,3% 
de votos brancos e 11,41% 
de votos nulos. A vice-prefeita 
eleita é Ana Rossi (PL).

bAruEri: 
Rubens Furlan (PSDB) foi ree-
leito ao cargo de prefeito com 
85,19% dos votos. O candidato 
derrotou Mari Tavelli, que ficou 
em segundo lugar com 5,88% 
dos votos. No município, houve 
25,07% de abstenção, 5,17% 
de votos brancos e 7,95% de 
votos nulos. O vice-prefeito 
eleito é Piteri (PSDB).

vArgEm grAndE pAuListA: 
Josué Ramos (PL) foi reeleito ao 
cargo de prefeito com 51,73% 
dos votos. O candidato derro-
tou Piter Santos, que ficou em 
segundo lugar com 40,24% 
dos votos. No município, houve 
20,2% de abstenção, 3,28% de 
votos brancos e 5,63% de votos 
nulos. O vice-prefeito eleito é 
Capitão Evandro (Podemos).

itApEvi: 
Igor Soares (Podemos) foi 
reeleito ao cargo de prefeito 
com 98,00% dos votos, recorde 
em todas as eleições em nível 
Brasil. O candidato derrotou 
Carlos Nascimento, que ficou 
em segundo lugar com 1,01% 
dos votos. No município, houve 
23,38% de abstenção, 2,76% 
de votos brancos e 5,68% de 
votos nulos. O vice-prefeito 
eleito é Teco (PSD).

JAndirA: 
Doutor Sato (PSDB) foi eleito ao 
cargo de prefeito com 45,73% 
dos votos. O candidato derro-
tou Paulo Barufi, que ficou em 
segundo lugar com 34,76% 
dos votos. No município, houve 
24,59% de abstenção, 6,39% de 
votos brancos e 7,96% de votos 
nulos. O vice-prefeito eleito é 
Piti Piteri (DEM).

sAntAnA dE pArnAíbA:
Marcos Tonho (PSDB) foi elei-
to ao cargo de prefeito com 
53,16% dos votos. O candi-
dato derrotou Silvinho Pec-
cioli, que ficou em segundo 
lugar com 22,90% dos votos. 
No município, houve 22,7% 
de abstenção, 4,33% de votos 
brancos e 6,43% de votos nulos. 
A vice-prefeita eleita é Rosália 
Dantas (PSDB).

em 15 de novembro, eleitores foram às urnas eleger prefeitos e vereadores em um cenário político 
que rendeu muitas situações inusitadas e números, no mínimo, curiosos.

reeleição apertada em Cotia
Rogério Franco (PSD) foi reeleito prefeito com 49,30% dos votos, enquanto Welington Formiga (PSB) alcançou 
44,72%. Mesmo com 22,28% de abstenção, 5,82% de votos brancos e 8,77% de votos nulos, foi uma eleição bastante 
bipartida com os dois candidatos concentrando quase metade dos votos cada um.

As “rEELEiçõEs”: um fEnômEno?
Com exceção de Jandira e Santana de Parnaíba, todos os demais municípios da região preferiram manter 
seus prefeitos dos anos anteriores nessa nova fase.

Mudanças, especialmente nas leis nºs 13.877 e 13.878, ambas de 
2019, que alteraram o funcionamento dos partidos políticos e 
outras regras eleitorais começaram a valer nestas eleições. Entre 
elas, podemos citar o limite de gastos com campanhas municipais, 
limite de “autofinanciamento” que diz respeito ao investimento 
que cada candidato faz em sua própria campanha, pagamentos de 
honorários advocatícios e de contabilidade que agora podem ser 
realizados com o fundo eleitoral, partidos políticos podem receber 
doações pela internet, recursos de bens partidários podem ser 
usados para locação de bens móveis e imóveis, impulsionamento 
de conteúdo na internet pago com dinheiro do fundo partidário, 
mudanças na forma de registrar um partido político, relatórios 
técnicos e distribuição de recursos do fundo eleitoral.

Quociente eleitoral – “As alterações na Lei Eleitoral refletiram 
significativamente no resultado das eleições. Antes, só participavam 
da distribuição das vagas no Legislativo, os partidos ou coligações 
que atingissem o ‘quociente eleitoral’. Todos os demais partidos 
ou coligações que não alcançassem essa meta eram drasticamente 
descartados. Era como se houvesse um descarte das opiniões dos 
eleitores que optaram por partidos de menor representatividade”, 
pontua o advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucio-
nal, Francisco Carlos Machado. Como exemplo, ele cita a eleição 
de um vereador pelo Partido Social Cristão (PSC), “cujo partido 
não atingiu o quociente eleitoral, mas teve direito a ocupar uma 
cadeira”, ressalta.

novidades em relação à lei eleitoral



canal circuito   
No Circuito Almanaque, entrevistamos a especialista em ciências políticas, Beatriz Rodrigues 
Sanches, para entender como foi o espaço das mulheres nas eleições 2020. 
revistacircuito.com/mulheres-nas-eleicoes/
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Apesar do crescente número de mulheres 
interessadas na participação política, mais 
uma vez não vemos o nome de nenhuma sendo 
eleita como vereadora em Cotia. Com isso, a 
cidade atinge a marca de mais de 35 anos sem 
uma mulher ocupando uma das cadeiras na 
Câmara da cidade. A luta por igualdade na 
política tem se intensificado nos últimos anos, 
mas pelo jeito, ainda está longe da população 
ver resultados na prática, quando a única 
mulher eleita para cargo político foi a nova 
vice-prefeita Ângela Maluf (PV).
Contudo, vale destacar que as mulheres estão 
se dedicando a mostrar seu potencial no mu-
nicípio. “Despontou uma mulher, professora 
Irene Prestes (PSD), com 1.018 votos, tendo ela, 
inclusive, perfeitas condições de ocupar uma 
cadeira na Câmara Municipal, caso o prefeito 
faça o remanejamento adequado, o que seria 
um gesto de nobreza da parte dele. Afinal, há 
necessidade de seguir dando todas as oportu-
nidades e espaços na política que as mulheres 
merecem e têm direito”, comenta o advogado.

Mandato Coletivo Feminino (PSOL) 

1.052 votos

Professora Irene Prestes (PSD) 

1.018 votos

Maria Goreti Camarano (PV) 

645 votos

Andreia Negão (PMN) 

368 votos

Elaine Ricarte (PMN) 

367 votos

Olympia (PT) 

357 votos

da participação feminina

Feminino Masculino

Gênero

32,3%

67,7%
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Vereadores  
eleitos em Cotia

Em Cotia, o partido PSD se destacou com o maior número 
de vereadores eleitos, seguido pelo Solidariedade, Partido 
Verde e Pros, empatados em segundo. Houve renovação de 
quase 50%: dos 15 vereadores que ocupam hoje uma vaga na 
Câmara Municipal de Cotia, oito foram reeleitos.

u  sandrinho santos (Solidariedade) – 3.878 votos

u  dr. castor andrade (PSD) – 3.594 votos

u  sergio Folha (PV) – 3.591 votos

u  marcinho Prates (Solidariedade) – 3.454 votos

u  celso itiki (PSD) – 3.364 votos

u  Felipe Variedade (Pros) – 3.143 votos

u  Pedinha dantas (PV) – 3.047 votos

u Edson silva (Republicanos) – 2.831 votos

u  Paulinho lenha (MDB) – 2.787 votos

u  Professor osmar (Pode) – 2.512 votos

u  luis Gustavo Napolitano (PSD) – 2.445 votos

u  Peka santos (Pros) – 1.948 votos

u  serginho (PSB) – 1.816 votos

u  Johny santos (PMN) – 1.509 votos

u  iran soares (PSC) – 1.034 votos

formação de uma oPosição 
no legislativo?

“Mesmo tendo sido eleitos candidatos pelo grupo oponente, 
isso é raro ocorrer na cidade, e depende muito da dinâmica de 
articulação exercida pelo prefeito. Devemos ainda considerar que 
um vereador quando consegue se eleger, leva consigo demandas 
que geram grandes expectativas em seu eleitorado, mas que em 
geral só o prefeito pode realizá-las. Sendo assim, vereadores 
eleitos na oposição raramente mantêm esse posicionamento 
no exercício do mandato”, responde Francisco Machado.

recorde de candidaturas
Tivemos um recorde de candidatos a vereadores em Cotia: 
356. “Isso representa maior participação no que chamamos, 
no direito, de ‘cidadania passiva’, que é o ato de colocar-se à 
disposição para ser votado. Nos dias atuais, em que a grande 
mídia demoniza a política e implanta no inconsciente coleti-
vo que ‘política e político não são coisa que preste’, o ato de 
colocar-se à disposição para ser escrutinado já é um grande 
avanço, e uma demonstração de coragem, acima de tudo”, 
revela o especialista.

canal circuito   
Os resultados revelaram fatos interessantes nas eleições, como 
recorde de candidatos a vereadores, a vitória de uma mulher como 
vice, a luta pela representatividade e outros fatos que, melhor 
analisados, indicam que há determinados fatores envolvidos. Leia a 
análise completa em 
revistacircuito.com/analise-conjuntural-de-cotia-e-regiao/

Gestor experiente e um grande 
mobilizador social, Luis 
Gustavo foi conselheiro do 
Departamento de Ações 
Regionais da Fiesp (Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo) e vice-presidente do 
Conselho do Sesi/Senai na 
região. Atuou como sub-
prefeito da Granja Viana e 
secretário de Desenvolvimento 
Urbano da cidade, onde pode 
desenvolver alguns projetos 
para a região. Volta à Câmara Municipal para a 
legislatura 2021-2024 e, entre seus projetos, está o 
Hospital Veterinário e transporte público gratuito até o 
Senai. Quando questionado sobre ações específicas para 
a Granja Viana, o político responde de pronto: segurança 
e mobilidade. “Há muito a fazer por aqui e na cidade 
toda, mas esses dois pontos são cruciais para a paz da 
Granja Viana. Investiremos em segurança e mobilidade. 
Já me reuni com o prefeito e ele está extremamente 
alinhado com esses investimentos”, ressaltou.

luis gustavo naPolitano:  
representante da Granja na Câmara Municipal

Prefeito: 8 candidatos
Vice-prefeito: 8 candidatos
Vereador: 356 (23,73 candidato por vaga)
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Sobre as propostas e os projetos sociais 
para essa nova fase de governo, Rogério 
Franco declara que todos os projetos 
são pensados para seguir na rota do 
desenvolvimento e que em relação aos 
projetos que haviam sido pensados antes, 
se forem viáveis, serão executados nesses 
próximos anos de seu governo. “Nossos 
projetos foram pensados para seguirmos 
na rota do desenvolvimento, desburo-
cratização dos serviços públicos, mais 
segurança com os totens de vigilância e 
qualificação da nossa GCM. Programas 
sociais que melhoraram a qualidade de 
vida dos moradores e promovem a in-
clusão, como o Novo Olhar e o Além do 
Som, vão continuar, seguiremos com a 
Mãe Cotiana e teremos muita coisa boa 
em prol de quem mais precisa como o 
Renda Cotia Cidadã”, afirma.

Ele garante ainda que seguirá com o 
programa Asfalto Novo e Ilumina Cotia, 
projetos que estão “revolucionando 
a infraestrutura na cidade”, como faz 
questão de ressaltar. Também planeja 
universalizar a agenda eletrônica da 
Atenção Básica, a criação de Hospital Ve-
terinário e a sua atuação na regularização 
fundiária deve se intensificar. “Temos 
muitos projetos viáveis para Cotia, que 
foram pensados e serão executados nos 
próximos quatro anos. Vamos seguir 
lutando para que o governo do estado 
seja parceiro de Cotia nos projetos que 
vão solucionar os congestionamentos 
da Raposo Tavares”, comentou.

Balanço
No primeiro mandato de Rogério Fran-

co, que termina em dezembro, muitas 
promessas como a criação do “Projeto 
Mãe Cotiana” – que tinha como obje-
tivo reduzir a mortalidade infantil no 
município – e as melhorias da rede de 
urgência e emergência, com expansão 
ou adequação das unidades de pronto 
atendimento e serviços de apoio (Samu), 
saíram do papel e estão funcionando na 
prática. Mas outras promessas, como a 
criação do Centro de Saúde da Criança ou 
a ampliação do atendimento da Clínica 
da Mulher, ainda não foram cumpridas.

canal circuito   
Circuito conversou com os eleitos sobre sua trajetória até aqui e qual postura tomarão diante 
das demandas atuais do município; leia em 
revistacircuito.com/rogerio-franco-e-angela-maluf-falam-sobre-os-novos-desafios-para-cotia/

Novos desafios para Cotia

O prefeito reeleito rogério 
cardoso Franco do PSD tem 43 
anos, é casado, possui formação 
de nível superior e seu patrimônio 
declarado está em R$ 
2.707.538,02. Renovou seu cargo 
no município com 49% dos votos, 
sendo respectivamente um total 
de 57.059 votos.

A vice-prefeita eleita é Ângela 
maria maluf do PV, 65 anos, 
possui nível superior completo, 
trabalhou com pessoas com 
deficiência na Apae e no Ceic de 
Cotia. Já atuou como diretora de 
Cultura de Cotia, secretária-
adjunta de Saúde e, por duas 
vezes, secretária da Mulher.

uma mulher tomando as decisões
O cargo de vice-prefeita foi oferecido a Ângela Maluf, por meio de uma 
indicação partidária que, naquele momento, ela nem esperava. Ela conta 
que foi pega de surpresa, enquanto fazia sua pré-campanha para vereadora, 
mas aceitou de imediato: “fiquei muito honrada em partilhar de perto uma 
campanha com um gestor que eu já admirava”. Em dias em que a igualdade 
de gênero na política é uma luta constante, Ângela começou a entender a 
importância que sua vitória poderia significar na sociedade do município. 
“Uma mulher conquistando vez e voz, seja no Executivo ou no Legislativo, 
em uma empresa privada em cargos de diretoria, CEOs de empresas, 
reitoras de universidades, enfim, cargos em que a voz tenha a escuta de 
mais pessoas, é sempre benéfico, no sentido de que essas mulheres, além 
de agregarem às práticas anseios das demais mulheres, também serve de 
motivação para que não desistamos dessa busca, nestes espaços. Como eu 
disse, não é a Ângela que está lá somente, recebendo a oportunidade de 
levar as nossas demandas. É uma cadeira que está comportando mais 52% 
da população nela”, comenta.

relação de longa data com circuito
Em meados dos anos 2000, Ângela era professora eventual na escola Ary 
Bouzan, no parque São George, e realizou um trabalho com os alunos: muro 
com mosaicos. Assim que o projeto foi concluído, a equipe de Circuito 
esteve lá para registrar a bela iniciativa. O resultado chamou a atenção e 
Ângela recebeu uma proposta para fazer algo parecido na Apae. “Eu aceitei 
e aquele foi um trabalho tão enriquecedor para minha alma que nunca mais 
saí da Apae, até que muitos anos depois, fui aprovada em um concurso 
público que me levou para uma escola Ceic, que também é voltada para 
pessoas especiais”, lembra. “Então, devo muito à revista Circuito, por 
divulgar meu trabalho, o que me possibilitou conhecer muitas pessoas 
especiais”, concluiu.



odontologia

psicologia

Silvia Regina Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos

 (11) 99760-9994     silviareginatorr@uol.com.br
Rua Vaticano, 170 - Granja Viana, Cotia (Km 26 da Raposo Tavares)

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

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.

oftalmologia

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

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

Mais de  
30 anos  
de experiência

clínicas e consultórios
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fonoaudiologia 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

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

Marcello Bacci de Melo

José Félix de Oliveira, 1270 - sl 101 - tel 26904438 - 9 8114-9944

A dvo g A d o
AtuAnte há 25 Anos nAs áreAs:

Cível  
Empresarial 
Trabalhista  
Tributário  

Atendimento A pessoAs 
físicAs e jurídicAs

vacinas

educação
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9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

Comprar  
Mala 
pra quê?

a onda agora  
é alugar!.

AnA ElisA OlivEirA - (11) 98497-1789

Viajar Com  
malas premium  

nunCa foi tão  
simples e barato.

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

Trabalhamos com as companhias de seguros  
mais respeitadas do mercado

Tel.: (11) 4551 5487 / (11) 99591 8881 

Sua melhor  
opção  

em SeguroS!

fgvcorretoradeseguro@terra.com.br   -  Rua Batista Cepelos, 180 - Sala 3 - Centro - Cotia

curso

av. eid mansur, 262
Parque são george -  cotia

tel.: 94336-7707
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Loja 4 - Rua José Félix de Oliveira, 1100 
Granja Viana - Cotia - SP
Fone: (11) 4612-4747 - (11) 4612-3536    
       (11) 93342-0945   (11)  94701-5495

Loja 5 - Av. São Camilo, 1564 - Granja Viana
Carapicuíba - SP
Fone: (11) 4169-9400 - (11) 4169-1545 - (11) 4169-1410   
       (11) 94701-6330  (11) 93351-1687

compre também em nosso site: farmaciatemmaisfarma.com.br
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