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  Saúde
Vacinação contra coronavírus  

vai começar no Estado

  Por Aqui
Região é destaque  
em competividade

  Previsões
2021 pela visão da astrologia, 

tarô, cabala e numerologia

Juliano Ohta
Executivo compartilha 
experiências e dicas para 
vencermos qualquer crise







Esperança renovada

Quando a última badalada de 2020 soou, nossos sonhos se renovaram e a nossa 
esperança ganhou novo fôlego. Manter essa chama acesa ao longo dos próximos 
meses é o desafio que vai nos levar a superar obstáculos, melhorar nossos pro-
cessos e ir além do que planejamos. 
Não foi à toa que, para abrir as edições de 2021, escolhemos o executivo Juliano 
Ohta. Na contramão das previsões, ele transformou a crise em oportunidade. 
Aproximou-se dos seus colaboradores, colocou o digital como prioridade de ação e 
viu seu segmento crescer. Ele compartilhou com nossa equipe suas experiências, 
erros e acertos, dando dicas para gestores e empreendedores em seus negócios. 
Que seus ensinamentos sirvam para renovar os ânimos, mas que sobretudo 
colaborem para se transformar em ação.
Podemos contar também com a ajudinha dos astros e, para isso, trazemos as 
previsões da astrologia, do tarô, da numerologia e da cabala. Até mesmo os mais 
incrédulos reservam um tempinho para, ainda que discretamente, atualizar-se 
sobre o que dizem os astros quanto ao ciclo que se inicia.
Trace metas e sonhos. O que você quer realizar em 2021 em cada área? Seja como 
for, as palavras-chave deverão ser sempre empatia, coletivismo e compartilha-
mento. Feliz 2021!

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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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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Lixão
Pergunto: até 
quando, sr. 
prefeito Marcos 
Neves de 
Carapicuíba??? 
Este lixão está 
em trecho da rua 
Porto Rico (Chácara de La Rocca).
Marcilia Rosária

CirCuito A carta foi encaminhada 
à Prefeitura de Carapicuíba, que disse 
que o local não se trata de um lixão. 
Em nota à nossa redação, informou 
que disponibiliza uma caçamba para 
que os moradores possam colocar 
o lixo, “no entanto, infelizmente há 
pessoas que acabam jogando fora 
da caçamba, assim causando esse 
grande acúmulo de lixo”. Afirmou 
ainda que a equipe de coleta realiza 
a limpeza constantemente no local. 

Vandalismo
Quero denunciar 
o vandalismo 
na passarela de 
pedestre do km 25, 
os motoboys estão 
utilizando como 
rota e, a cada dia, 
as barreiras estão 
mais danificadas. 
Marina Yoshimoto

CirCuito A reclamação foi enviada 
ao Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) que, por sua vez, 
afirmou que realizará o reparo nos 
bloqueios de metal da mencionada 
passarela. Sobre a denúncia do 
uso do dispositivo de travessia por 
motociclistas, informou ainda que 
solicitará ao policiamento rodoviário a 
intensificação da fiscalização no local e 
aproveitou para ressaltar que “transitar 
com veículo em passarelas é infração 
gravíssima, prevista pelo Artigo 193 
do Código de Trânsito Brasileiro”.

facebook 
circuito 
facebook.

com/revis-
tacircuito/

f

whatsapp
circuito
(11)9 9500 

6086

w

e-mail 
circuito 

revista-
circuito@
revistacir-
cuito.com

CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

 #suavoznaCirCuito 

FAltA de mobilidAde

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

Bueiro perigoso
Por favor, entrem em contato com a Prefeitura de Cotia, antes 
que aconteça um acidente. Esse bueiro fica na estrada Velha de 
Sorocaba, sentido Jardim Santa Isabel, ao lado do The Square.
Alexandre Wenceslau

CirCuito A reclamação foi enviada à Prefeitura de Cotia.

Estrada do Embu está lotada 
de condomínios e nenhuma 
alternativa para sair desse 
trânsito. Eu também tinha 
verificado enquanto fazia ca-
minhada como estão tristes 
alguns trechos de calçada, 
com fio caído. Fora a falta de 
respeito com pessoas que pre-
cisam de transporte público e 
não tem ponto de ônibus. Os 
moradores ficam debaixo de 
chuva ou de uma banca para 
se proteger, enquanto espe-
ram o ônibus. Cadê a prefeitu-
ra que não vê tudo isso?
Fabio Donizete

CirCuito A carta do leitor foi 
enviada à Prefeitura de Cotia.



Há 30 anos no mercado, diagnósticos confiáveis, 
preços justos e atendimento humanizado.

Alameda Araguaia, 943 | Alphaville, Barueri/SP 4185-8595
R. Corifeu de Azevedo Marques, 209 | Centro, Carapicuiba/SP 2222-1130

@transduson
www.transduson.com.br

Consulte seu resultado Online!

Um completo centro de diagnóstico avançado!

Trata-se de um exame utilizado para avaliar 
o grau de fibrose hepática, ou seja, cicatrizes 
no fígado causadas por lesões.

Elastografia Hepática

Atendemos todos os planos da SulAmérica 
para os exames de análises clínicas.
Consulte a lista completa dos que atendemos 
convênios no nosso site!
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Juro que eu amei 
o convite e estou 
superfeliz com o 
resultado da matéria. 
É um prazer sempre 
poder contribuir e 
dividir um pouco 
sobre os bastidores 
da minha carreira, em 
como as coisas foram 
acontecendo e o quanto 
minha vida mudou. 
fabi frota

Gostaria de agradecer 
a homenagem que 
vocês publicaram 
na revista. Muito 
obrigado mesmo!!! 
miguel maçom

Vocês foram incríveis 
com a gente. Gratidão 
por tudo! Muito sucesso 
e prosperidade.
nanci castro silva

Não tem mais 
condições... mais um 
empreendimento? E 
infraestrutura para isso?
margarete corci
sobre a matéria do Villa 
Nova Fazendinha

Muito boa entrevista, 
parabéns pela iniciativa!
wagner madeira
sobre a edição do Circuito 
News “Xadrez e Educação”

 #suavoznaCirCuito 

opinião sobre A rotAtóriA nA 
ConFluênCiA José Félix e são CAmilo

reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

Números do 
Facebook 
No último mês

Pessoas alcançadas: 

5.291.446

muito além do papEl

canal circuito
O cruzamento da avenida São Camilo com a rua José Félix de Oliveira ganhou uma 
nova rotatória em outubro de 2019. Na ocasião, estivemos no local para conferir: houve 
melhora, ou não, no tráfego? Assista ao vídeo 
revistacircuito.com/
cruzamento-da-av-sao-camilo-com-a-rua-jose-felix-de-oliveira-ganha-uma-rotatoria/

Por motivo do recapeamento da rua José Félix de Oliveira, na confluência com a avenida 
São Camilo, o referido aparato foi removido, razão pela qual se nota uma inquestionável 
melhora naquele tormentoso trecho, mais conhecido como “o trecho do trânsito indiano”, 
como referência a um vídeo bastante conhecido de um cruzamento maluco existente, 
presume-se, na capital daquele país. Essa rotatória que, esperamos todos, esteja abolida de 
forma definitiva, foi mais um triste experimento que causou uma situação semelhante à do 
tal “trânsito indiano” mencionado. É tão absurda que, ouso pensar, deve ter sido resultado de 
um surto psicótico de alguém, isso porque desborda, em muito, o limite do racional. No local, 
pasmem todos, há possibilidades de até 16 (dezesseis) tipos de direções diferentes a serem 
tomadas pelos motoristas, o que excede em muito o razoável, tanto pelo volume de trânsito, 
como por tratar-se de uma passagem com as diminutas dimensões do local. Ali já foram 
tentadas diversas alternativas, uma delas a proibição de conversão à esquerda de quem vem 
na São Camilo, sentido interior, para acessar a José Felix, proibição essa nunca respeitada por 
ninguém, graças a falta de fiscalização no local. A única sinalização que deu algum resultado 
foi a colocação de semáforos que, sem qualquer explicação, depois de algum tempo foram 
removidos, não sem antes terem ficados por meses no amarelo piscante. De lá para cá, só 
tivemos experimentos infelizes que, sistematicamente, causam enormes congestionamen-
tos nas duas avenidas, com piores reflexos para a São Camilo por ter um volume de trânsito 
várias vezes maior que a José Félix. Para encerrar, me permito lembrar uma fábula, a saber “o 
cavalo selado”. Há um ditado popular que diz: “se um cavalo selado passar perto de você, suba 
porque pode ser que ele passe apenas uma vez”. Sugiro que façam uma pesquisa de satisfação 
com os motoristas daquele trecho e concluam o óbvio:  “rotatória, nunca mais”!

Luiz Carlos, morador do Residencial
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canal circuitO 
revistacircuito.com/granjeiro-sempre-granjeiro-descre-
ve-presidente-do-comite-paralimpico-internacional/

canal circuitO 
revistacircuito.com/criancas-e-adolescen-
tes-no-contexto-atual-e-pos-pandemia/

canal circuitO 
revistacircuito.com/importante-re-
curso-pedagogico-xadrez-vira-
moda-apos-serie-da-netflix/

GrAnJeiro  
sempre GrAnJeiro
Andrew Parsons foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) e é, atualmente, presidente do Comitê Paralímpico Interna-
cional (IPC). Foi presidente do Comitê Paralímpico das Américas 
(APC), entre 2005 e 2009, e é o atual membro da Comissão de Coor-
denação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que foram 
adiados para 2021. Ele lembra com carinho de momentos marcan-
tes da infância e adolescência na Granja: “as brincadeiras de rua, 
os passeios de bicicleta e os jogos de futebol me conferiram uma 
infância e uma adolescência muito saudável e bacana, cercado 
de muitos amigos”. Quatro anos depois desta declaração, quando 
foi capa da edição 199, ele mais uma vez recebe nossa equipe para 
uma entrevista. Desta vez, na edição do Circuito Almanaque, pro-
grama exibido pelo YouTube e Facebook. Hoje, ele mora em Bra-
sília. Mas afirma: “granjeiro sempre granjeiro”. Além da sua rela-
ção da Granja Viana, durante a entrevista, ele fala da paixão por 
esporte e a escolha da profissão. Contou como chegou ao Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), onde de estagiário se tornou presi-
dente. Comentou sobre os principais desafios, responsabilidades 
e como vê o esporte paraolímpico no Brasil e, por fim, abordou o 
adiamento das Olimpíadas e Paraolímpicas.

Xadrez, importante recurso pedagógico
Mesmo quem não joga xadrez se encantou pela história da jovem Elizabeth 
Harmon, protagonista da série O Gambito da Rainha, da Netflix, que está en-
tre as mais assistidas no streaming. E despertou o interesse pelo jogo. Para 
falar sobre isso e como o xadrez pode ser aplicado na educação, conversa-
mos com Jefferson Pelikian, bicampeão paulista (1988 e 2002), vice-cam-

peão brasileiro em 1994, integrante 
da equipe Olímpica Brasileira na 
Armênia em 1996 e Rússia em 1998, 
bicampeão panamericano sênior 
em 2017 na Colômbia e 2018 nas Ilhas 
Virgens Americanas. Jefferson tam-
bém é técnico da Seleção Brasileira 
em diversos campeonatos sul-ame-
ricanos, panamericanos e mundiais 
e é considerado um dos melhores 
treinadores de xadrez do país.

Turismo e lazer em Cotia?
Sim! Cotia pode te surpreender com inúmeras possibilidades de locais 
para turistar e com tipos variados de atividades de lazer. E, claro, 
também com lugares inusitados, como o Sítio do Padre Miguel, local 
onde o famoso padre fazia a prática do exorcismo e está rodeado 
de curiosidades. Veja estas e outras opções que selecionamos 
com a ajuda de turismólogas locais e divirtam-se por aqui!

canal circuitO 
revistacircuito.com/turismo-e-lazer-em-cotia/

Para tratar 
desse assunto 
que fez parte 
da rotina de 
muita gente 
e continua 
sendo a atual 
preocupação 
de muitas famílias, a médica especializada 
em adolescentes, Sheila Niskier, 
recebeu nossa equipe e explicou quais 
os efeitos da pandemia nas famílias 
com crianças e adolescentes. Falou das 
mudanças de hábitos relacionadas à 
renda, alimentação e educação e deu 
dicas para enfrentar esses desafios.

#saiBamais

maTéria CompLeTa 
no siTe

Crianças e adolescentes no contexto  
atual e pós-pandemia



EduCação

Qual a importância  
da educação infantil  
na pandemia?

10

As dúvidas sobre manter ou não os 
filhos pequenos na escola durante a 
pandemia é uma das preocupações de 
muitas famílias nesse período. Crianças 
de 4 a 6 anos têm a obrigação legal de 
estarem matriculadas na escola. Mas, 
e as menores? Considerando, inclusive, 
fatores econômicos, muitos pais se per-
guntam se realmente vale a pena manter 
os pequenos em instituições de ensino. 

Para falar sobre isso, Sueli Marciale, 
psicopedagoga e diretora assistente do 
Colégio Rio Branco – Unidade Granja 
Vianna, faz observações que podem 
ajudar na decisão e a elucidar dúvidas 
comuns:

educação fluida: 
Presencial e online

“Se considerarmos reflexões trazidas 
por Zygmunt Bauman sobre a comple-
xidade do mundo de hoje, a fluidez e 
rapidez das informações, as incertezas 

A criança, como sujeito potente, explo-
ra, experimenta, comunica, transforma, 
cria conhecimentos a partir da relação 
com o entorno e da convivência com 
outras pessoas, além do ambiente fami-
liar. E quando pensamos nesse cenário 
de isolamento social, essa concepção 
não é diferente.

A criança de 2 anos em diante mostrou-
se capaz de se adaptar à nova situação, 
mediada por professores que ressigni-
ficaram ambientes de aprendizagem, 
adequaram ferramentas e propiciaram 
condições diferenciadas para o desen-
volvimento de várias habilidades, entre 
elas as socioemocionais.

A grande conquista foi a aprendizagem 
baseada em projetos em que as crianças 
demonstraram interesse por situações 
de cuidado consigo mesmo, com os 
amigos, com animais de estimação, com 
a natureza e propostas, de acordo com 
as faixas etárias.”

Quais os PrinciPais 
asPectos da educação 
antes dos 4 anos de idade? 

“O primeiro é a convivência, um con-
vívio diferente de um grupo primário 
que é a família. A criança formará vín-
culos com outras crianças e conseguirá 
trabalhar seus sentimentos. Algo que 

e a necessidade de desenvolver várias 
competências para lidar com esse ce-
nário, entendemos que a escola vem 
cumprindo seu papel de preparar os 
alunos nesse sentido.

A escola, seja no ambiente virtual ou 
presencial, continua sendo um espaço 
de socialização, de trabalho com valores 
como empatia, solidariedade e convi-
vência democrática.”

novas configurações em 
um ambiente de incertezas

“Ao olharmos com mais atenção para a 
educação infantil, em função das deman-
das sociais desde 1996 (LDB, Lei 9.394/96), 
vemos o quanto tem se redefinido como 
parte importante da educação básica, pois 
traz a concepção da criança como sujeito 
potente, garante o direito à educação a 
partir dos 4 anos, porém não exclui a 
possibilidade de crianças de 2 ou 3 anos 
de idade frequentarem as escolas.
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apareceu muito durante a pandemia foi 
o trabalho com as emoções: as crianças 
falaram de suas alegrias, tristezas e 
usaram diferentes representações para 
conversar sobre esses temas, às vezes 
sobre os pais estarem muito cansados 
em casa, questões econômicas ou mesmo 
falecimentos na família. A criança teve 
no professor esse espaço de escuta e 
acolhimento onde são desenvolvidos o 
autocuidado e o cuidado com o outro.”

letramento 
“Outro aspecto importante é o letra-

mento: as crianças entram em contato 
com vários gêneros textuais que darão 
suporte a uma alfabetização futura; co-
nhecer textos científicos, curiosidades, 
entrar em sites com as professoras – 
sempre mediadas por um adulto. 

Os letramentos são fundamentais 
para as crianças se conectarem com esse 
mundo e aprender a brincar com recur-
sos diferenciados, tanto no ambiente 
remoto quanto no presencial, além de 
lidar com outros contextos, que não só o 
de casa. Assim, ao irem para o Infantil 4 
e 5, elas levarão as experiências desses 
trabalhos em grupos, desses pequenos 
projetos que fizeram e de conversas 
com adultos.

No Colégio Rio Branco, por exem-
plo, durante os ciclos letivos 1, 2 e 3, as 
crianças desenvolveram uma série de 
conhecimentos que resultaram em um 
projeto maior no ciclo 4, então, eu diria 
que é extremamente importante manter 

as crianças na escola porque é o início 
da educação básica e de um trabalho 
forte com valores, com cidadania, com 
a valorização da vida e também das 
outras aprendizagens que fazem parte 
do campo das experiências.

É comum as pessoas entenderem a 
importância da Educação Infantil a partir 
dos 4 anos por conta da obrigatoriedade, 
porém a criança aprende muito antes e 
é capaz de mostrar suas aprendizagens 
e potencialidades independente do am-
biente (presencial ou remoto) em que 
se encontra. 

A pandemia deu oportunidade de 
enxergar como as crianças, nessa faixa 
de 2 e 3 anos, utilizaram diferentes lin-
guagens para demonstrar a diversidade 
de aprendizagens.” 

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

 colegioriobrancosp

Sueli Marciale
Diretora assistente 

Do Colégio rio BranCo – 
UniDaDe granja Vianna.  

Atua especialmente 
com educação infantil 
e ensino fundamental. 

Psicopedagoga, com formação em Letras pela 
Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-

SP), com especializações em Linguística 
Aplicada ao Ensino de Letras e Relações 

Interpessoais na Escola. Conferencista, possui 
certificações internacionais e lecionou no 

Ensino Superior na PUC-SP, por 20 anos. 
Acumula experiência docente e de gestão como 
diretora, coordenadora e assessora pedagógica 

em renomadas instituições de ensino.
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pOr aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Financiamento internacional
O BID Invest concedeu à Sabesp financiamento de R$ 950 milhões para 
obras e reestruturação previstas no Programa Novo Rio Pinheiros e, 
também, para instalação de sistemas de geração de energia solar em 
terrenos próprios, em sua maioria no entorno  das Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETEs) da companhia. O financiamento será 
dividido em duas partes. A primeira, em um prazo de 14 anos, tem o 
objetivo de contribuir para a despoluição do rio Pinheiros e para 
incorporação das tecnologias de geração solar nas 
áreas da Sabesp. A segunda, com prazo de dez anos, 
refinanciará uma parte da dívida em 
moeda estrangeira e, 
consequentemente, 
reduzirá exposição global 
ao câmbio.

CCR ViaOeste fez uma inversão na rodovia Castello Branco, em Barueri. O remodelamento traz nova opção de acesso ao 
Rodoanel Oeste para quem utiliza o viaduto da avenida Tucunaré para a rodovia, atendendo uma solicitação da prefeitura 
à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Os trabalhos foram iniciados pela concessionária em setembro e 
foram concluídos antes do prazo firmado com a Artesp, que era de 180 dias.

Vitrine do Artesanato
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
de São Paulo, em parceria com as Secretarias 
Estaduais de Cultura e Economia Criativa, de 
Turismo e de Desenvolvimento Regional, 
lançou a plataforma “Vitrine do Artesanato”, 
portal exclusivo para exposição de produtos 
artesanais produzidos por artesãs e artesãos 
paulistas cadastrados na Subsecretaria do 
Trabalho Artesanal nas Comunidades do 
Estado de São Paulo (Sutaco). O portal reúne 
mais de mil produtos de 120 artesãos de todo o 
estado e busca ser um meio para conectar 
comprador e fornecedor.

serViço
www.artesanatopaulista.com.br

Inversão de acesso
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Faixa preta
O judoca Thiago Alberto da Silva, da equipe 
principal da Secretaria de Esportes, Cultura e 
Lazer de Cotia, conquistou a segunda graduação 
na faixa preta 2º Dan ou Ni-dan. A classificação 
foi outorgada pela Federação Paulista de Judô 
(FPJ) e pela Federação Brasileira de Judô. O atleta 
já participou de eventos competitivos na Argen-
tina, no Canadá e nos Estados Unidos, represen-
tando a cidade de Cotia.

CotiA ContemplA 131 proJetos Com reCursos dA lei Aldir blAnC
A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia acaba 
de divulgar a relação com os espaços culturais contempla-
dos pelo subsídio cultural e a lista com os projetos premia-
dos pelo Edital de Premiação Benedito Pereira de Castro 
(Seu Dito da Congada). Ao todo, o município recebeu o 
repasse de R$ 1.624.725,72, por meio da Lei Federal 
14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, para auxiliar o setor cultural 
que foi fortemente impactado durante a pandemia do novo 
coronavírus. Do total recebido por Cotia, 98% serão dis-
tribuídos entre os beneficiados que atenderam aos pré-re-
quisitos, ou seja, R$ 1.591.906,26. 

canal circuito
Veja a relação dos espaços e projetos contemplados pelo 
Edital de Premiação Benedito Pereira de Castro (Seu Dito 
da Congada) e pela Chamada do Subsídio Cultural 
revistacircuito.com/cotia-contempla-131-projetos-
com-recursos-da-lei-aldir-blanc-distribuindo-cerca-
de-r-16-milhao-em-premios-e-subsidios/

Competições no 
Kartódromo Granja Viana 

Principal campeonato regional do país, a 
Copa SP de Kart realizará sua primeira 
etapa em 6 de fevereiro e serão oito etapas 
no ano com encerramento em 20 de 
novembro, com um total de dez categorias: 
Rotax Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax 
Junior Max, Rotax Max, Rotax Max 
Masters, Rotax DD2, Rotax DD2 Masters, 
KZ2, Sixspeed e Pró-500. Já o retorno da 
Copa KGV está programado para 27 de 
fevereiro com sete etapas ao longo do ano, 
e a definição dos campeões após sete etapas 
em 18 de dezembro, data que está reservada 
para a 25ª edição das 500 Milhas de Kart, 
ainda sob definição do local. As categorias 
confirmadas para a edição de 2021 da Copa 
KGV são: Mirim, Cadete, Fórmula 4 Júnior, 
Fórmula 4 e Easy Kart (ação promocional) 
– Shifter Rok e Rok Cup Executive, no 
entanto, ainda estão sujeitas a 
confirmação.

Dia de Doar tem iniciativa  
em residencial da região
Como o banco de sangue do Hospital Albert Einstein estava com 
baixo estoque, Carla Panonko, moradora do Residencial Vila Verde e 
que faz parte da equipe médica do hospital, teve a ideia de mobilizar 
seus vizinhos. Depois de meses de planejamento para trazer todos os 
equipamentos e estrutura de doação e montar no salão de festas do 
residencial sem formar aglomerações, a ação foi realizada com a 
participação de 120 moradores, o que poderá salvar até 360 vidas.



Revolução do  
mercado imobiliário

O Grupo CI5R teve a honra de apre-
sentar aos seus colaboradores, hoje 
mais de 130, na sua magnífica festa de 
confraternização e premiação, quando o 
apresentador Sergio Malandro e o CEO 
do Grupo, Paulo Baptista anunciaram a 
aquisição de mais uma unidade imobili-
ária, a RE/MAX DEZ. Essa apresentação 
contou com a presença de mais de 250 
pessoas em um espaço aberto e arejado, 
como recomendado pela OMS. 

A partir de agora, o Grupo CI5R detém 
três unidades imobiliárias – RE/MAX 
CasaInveste, RE/MAX Imperial e RE/
MAX Dez –, além da Universidade Cor-
porativa CI5R. E continua considerando 
indispensável valores como atitude, 
ética, honestidade, compromisso, gra-
tidão e competência. Sendo prioridade 
a aplicação dos mesmos no exercício 
da atividade, quer entre colaboradores, 
como junto de clientes. Todos esses 
valores começam a ser repassados na 
formação CI5R.

15fiquE ligado

Grupo Ci5r adquire mais uma unidade do mercado imobiliário. 

serViço
Se quiser vender seu imóvel, o Grupo CI5R tem a 
solução. Procure uma de suas unidades, contate 
um dos consultores e poderá usufruir de um 
serviço de qualidade excepcional. 

 
 
Telelefone: (11) 97116-8097 
www.remaxcasainveste.com.br

 
Telefone: (11) 94761-6442 
www.remaximperial.com.br 
 
 

Telefones: (11) 94255-1055 
www.remaxdez.com.br

“Desde o início, ficaram claros a seriedade 
e o comprometimento que o grupo tem, 
não somente com seus clientes, mas 
também com seus consultores. Após nossa 
integração, participamos de um treinamento 
realizado pela Universidade CI5R e estamos 
extremamente animados com essa nova 
fase e ainda mais motivados para entregar 
o melhor serviço aos nossos clientes”, 
afirmou Rodrigo Matsui, 
sócio da RE/MAX DEZ. 

“Estamos muito felizes com essa nova integrante 
na nossa família, acreditamos no potencial da 
RE/MAX DEZ e é um privilégio sua inclusão ao 

nosso Grupo CI5R. Temos muitos planos para 
inclusão dos novos corretores e estamos ansiosos 

para que 2021 seja o ano da RE/MAX DEZ, o ano 
de novos horizontes, novos resultados e novos 

clientes. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance 
para auxiliar e impulsionar essa nova franquia 

do grupo, acreditamos muito no potencial”, 
comentou Paulo Baptista, CEO Grupo CI5R.
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15mil
pontos de 

 iluminação  
pública

Nos últimos meses, bairros 
de Cotia passaram a contar 
com iluminação pública e, 
onde já existia, a prefeitura 
fez a requalificação 
substituindo as antigas 
lâmpadas de vapor de sódio 
por iluminação de LED. O 
trabalho está sendo 
realizado por meio do 
programa Ilumina Cotia e, 
de acordo com o 
Departamento de 
Iluminação Pública, da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, mais de 
15 mil pontos de iluminação 
pública já foram 
requalificados e implantados 
na cidade.

canal circuitO

Veja o ranking completoo  
revistacircuito.com/ranking-competividade-municipios

sisTema de 
segurança
Carapicuíba acaba de 
instalar o sistema 
Detecta, que são 
equipamentos de 
monitoramento em 
todas as entradas da 
cidade. Eles funcionam 
como leitores de placas 
de veículos e detectam 
carros que são roubados 
ou furtados. Após 
identificação, é 
mandado um sinal para 
que a Polícia Militar 
realize a ação necessária 
e encontre o automóvel. 
Além deste sistema de 
segurança, já estão em 
funcionamento câmeras 
de segurança no parque 
dos Paturis, Planalto e 
Aldeia, além de 43 
câmeras de 
videomonitoramento 
espalhadas em pontos 
estratégicos da cidade. 
Guardas Civis 
Municipais utilizam a 
tecnologia para atuar 
com mais agilidade e 
eficiência no 
policiamento preventivo. 
Já os agentes de trânsito 
podem acompanhar em 
tempo real se aconteceu 
algum acidente ou se 
tem um veículo 
quebrado, agilizando as 
ações e diminuindo os 
transtornos para os 
motoristas. 

CoTia esTá enTre as meLhores Cidades para fazer negóCios
Um estudo realizado pela Urban Systems e divulgado pela revista Exame – o levantamento “Me-
lhores Cidades para Fazer Negócios 2.0 – versão 2020” – mostra que Cotia está entre os 100 mu-
nicípios mais bem avaliados em relação a atrativos para o desenvolvimento de negócios, consi-
derando condições específicas. De acordo com o estudo, as melhores notas atribuídas ao município 
estão nos segmentos econômicos de Comércio (5,107), Serviços (5,716), Mercado Imobiliário (3,697) 
e Educação (3,670). Cada nota, a Urban Systems chama de Índice de Qualidade Mercadológica 
(IQM). O IQM do segmento da Educação de Cotia colocou a cidade com o 37º melhor resultado no 
ranking de 100; já em Comércio, a cidade ficou em 40º lugar; no IQM de Mercado Imobiliário, 
Cotia ficou com a 47ª colocação, enquanto em Serviços, 92ª. 

Região é destaque  
em competividade
O Ranking de Competitividade dos Municípios aponta 
Barueri como o mais competitivo do país. O estudo analisou 
405 municípios brasileiros, todos com população acima 
de 80 mil habitantes, em 55 indicadores, organizados em 
12 pilares e três dimensões. A primeira colocação para a 
cidade vizinha se deve ao seu destaque em dimensão eco-
nômica (segunda colocação), em conjunto com as posições 
medianas nas dimensões institucional e social (36ª posição 
e 23ª colocação, respectivamente). Cotia é o 104º município 
da lista e Carapicuíba, 235º. Santana de Parnaíba também 
merece destaque entre as cidades da região: além de quarto 
lugar na lista geral, desponta em primeiro no quesito Me-
lhor Sustentabilidade Fiscal do Brasil.
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u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Carlos Eduardo T. Pouza CREMESP 101025

 Cirurgia Plástica

u	 Claudia Zanetti Moura CREMESP 80175

 Neurologia Clínica

u	 Claudio Lepera CREMESP 70055

 Ortopedia, Traumatologia 
 e Medicina Esportiva

u	 Denis Smith CREFITO 3 72806-F

 Fisioterapia esportiva, 
 ortopédica e prevenção de lesões

u	 Denise Lorena Guida CREMESP 88412

 Endocrinologia e Metabologia

u	 Elisabete Dobao CREMESP 170764

 Dermatologia e Cosmiatria

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

Denis Smith
CREFITO 3 72806-F
Fisioterapia esportiva , ortopédica 
e prevenção de lesões

Patricia Aragão Morello
CRP 06/48628-0
Psicologia Clínica 
e Orientação Vocacional

Maria Fernanda Lago
CREMESP 143406
Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
Laser e Medicina Estética

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:

4702-0626 / 4777-9333

www.doutoresdagranja.com.br

Av. São Camilo, 980 - Sala 05
Granja Viana - Cotia
Centro Comercial Granjardim

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
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Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva
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Infectologia

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

fiquE ligado

CoopErativismo finanCEiro
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 
CredMetal oferece todos os serviços para atender às 
necessidades financeiras dos associados. Lá, você pode 
contar com todos os serviços de um banco convencional, 
mas a instituição financeira traz uma diferença que a 
destaca: ali você se torna muito mais do que um cliente, se 
torna um sócio.

siCooB CreDMetal Cotia
Avenida Professor Joaquim Barreto, 316 – Centro – Cotia

Tel.: (11) 4703-6035 / 4703-6444 / 93761-4607

sEguros E ConsórCio ao sEu alCanCE
Buscando garantir sua segurança, a de sua família e de seu 
patrimônio? Segue uma dica: FGV Corretora de Seguros. Há 
anos atuando na região, a corretora trabalha com os melhores 
consórcios e seguradoras do mercado e oferece os preços mais 
atrativos, além de atendimento de qualidade, comprometido e 
individualizado para oferecer o produto que melhor atenda à 
necessidade de cada cliente.  
Acesse www.fgvcorretoradeseguros.com.br  
e peça sua cotação!

FgV Corretora
E-mail: fgvcorretoradeseguro@terra.com.br

Tel.: (11) 4551-5487 / (11) 99591-8882
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serViço 
Para acessar a agenda, basta o paciente 

baixar o aplicativo Saúde Simples 

Cotia, disponível gratuitamente para 

celulares e tablets ou, ainda, acessar o 

site da prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), 

entrar em Secretaria de Saúde e 

Agendamento SUS.

serViço 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE) 

Avenida São Paulo, 144 - Embu das Artes/SP 

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h 

Tel.: (11) 4781-6953

emBu das arTes  
ofereCe programa ConTra hiV
Único município da região a oferecer a 
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) por meio do 
Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 
Embu das Artes já atendeu 52 pessoas. No 
mês de dezembro, no qual é celebrado o Dia 
Mundial da Conscientização e Luta Contra 
Epidemia de HIV/Aids, um boletim 
epidemiológico da cidade de São Paulo 
mostrou redução inédita de 25% na 
incidência da infecção desde 2017. Uma 
vitória importante, pois desde 1980, auge da 
epidemia de HIV no mundo, o número de 
novos casos só vinha aumentando.
A PrEP consiste no uso diário de 
medicamentos antirretrovirais (ARV) para 
pessoas soronegativas antes de uma 
exposição de risco ao HIV, principalmente 
aquelas que vivem em situação de maior 
vulnerabilidade, e faz parte de uma nova 
abordagem para a resposta do HIV. 
O SAE funciona no sistema “porta aberta” e 
conta com uma equipe multidisciplinar 
formada por médicos infectologistas, 
enfermeiro, assistente social e psicólogo. 
Além de HIV/Aids, trata também todo tipo de 
infecção sexualmente transmissível, como 
hepatite e sífilis, cujos testes podem ser feitos 
em todas as unidades de saúde, em qualquer 
época do ano, sem a necessidade de marcação 
de consulta. Quem teve relação sexual de risco 
pode visitar o espaço para receber orientação.uBs do parque são george  

ConTa Com agenda on-Line
Cotia, por meio das Secretarias de Saúde e de Gestão Estratégica e 
Inovação, universalizou o projeto “Conexão Saúde”. Com isso, o aplicativo 
Saúde Simples Cotia passou a disponibilizar a agenda on-line de todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para os pacientes. 
Agora, qualquer morador que tenha cadastro em uma UBS pode marcar 
ou desmarcar consulta com a atenção básica, além de acessar a 
disponibilidade de medicamentos por farmácia, agendamentos realizados 
e o histórico das últimas consultas. Com o uso da tecnologia, espera-se 
impacto na queda do absenteísmo, pois o sistema permite que o usuário 
seja lembrado do seu agendamento e possa responder confirmando ou 
cancelando a consulta, caso não possa comparecer; com isso, libera a vaga 
para outra pessoa.

canal circuitO

Ator, professor de teatro e youtuber, Diego 
Krausz é também HIV positivo e se tornou um 
grande divulgador da prevenção e também da 
conscientização sobre como viver com a 
Síndrome da Imunodeficiência Humana (HIV). 
Em dezembro, mês da campanha do laço 
vermelho, ele nos concedeu uma entrevista em 
que falou como é conviver com a doença.  
revistacircuito.com/
diego-krausz-desmitifica-o-hiv/

canal circuitO

As obras foram realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia 
e o projeto foi viabilizado com a ajuda de recursos federais, com contrapartida 
municipal, conforme já noticiamos.  
revistacircuito.com/obras-na-jose-felix-de-oliveira-prometem-melhorias-
no-asfalto-calcadas-sinalizacao-e-iluminacao-publica-na-via/

Rua José Félix de Oliveira 
passa por melhorias
Os trabalhos envolveram a fresagem do antigo pavimento, ou seja, a antiga 
massa asfáltica foi removida, ganhou nova pavimentação, foram feitas in-
tervenções em paradas de ônibus, além disso, a via também ganhou nova 
iluminação pública com lâmpadas de LED. Em breve, a prefeitura realizará 
a finalização dos trabalhos com a implantação da sinalização de trânsito 
(vertical e horizontal).



assistênCia téCniCa dElivEry
De repente seu celular parou de funcionar? Não se desespere! É 
só ligar para a Granja Tech, que busca seu equipamento em casa 
e realiza o conserto, com garantia, de qualquer marca e sistema. 
Além de assistência técnica, a loja recém-inaugurada no parque 
São George conta com uma variedade de produtos eletrônicos, 
nacionais e importados, a excelentes preços. Aceita cartões de 
crédito e débito e oferece soluções para empresas. No instagram 
curta @granjatech_ e fique por dentro de todas as promoções e 
novidades.

granja teCh
Rua Mazel, 234 – Parque São George

Tel.: (11) 4777-0435 / WhatsApp: (11) 95731-6334

faCtoring na granja viana
Para que um negócio atinja o sucesso e consiga desempenhar 
suas atividades com maestria, é preciso que as finanças estejam 
equilibradas. Quando isso não acontece, é hora de procurar 
auxílio. Na Federal Invest, maior empresa de fomento comercial 
do país, você encontra soluções financeiras sob medida para as 
necessidades de sua empresa: antecipação de recebíveis, gestão 
de contas, máquinas de cartões sem custo e crédito com garantia 
de imóvel, entre outras opções.  
Acesse www.federalinvest.com.br e conheça!

FeDeral inVest
The Square Open Mall – Bloco F – Sala 404

Whatsapp: (11) 3500-6019

Como Colo dE mãE
O ano será de novidades no Instituto de Desenvolvimento 
Infantil Ana de Sá: novos projetos pedagógicos e ensino 
fundamental alicerçado no construtivismo, na educação 
humanista, ambiental e holística. Uma educação 
transformadora de vidas, empreendedora e emocional. Haverá 
projetos nos quais serão trabalhados de emoções ao ensino 
bilíngue, além de aulas de meditação e robótica educacional. E 
quem fizer a matrícula ainda na primeira quinzena deste mês, 
terá 20% de desconto.

institUto De DesenVolViMento inFantil ana De sá
Rua Nova Amazonas, 901

Tel.: (11) 2690-2556

ExpErt Em EduCação intErnaCional
A Experimento Intercâmbio Cultural é pioneira no segmento, 
com mais de 50 anos de atuação no Brasil, e é a maior rede 
especializada exclusivamente em educação internacional. 
Com consultores capacitados para avaliar e identificar os 
interesses e as necessidades do futuro intercambista, 
oferecendo a opção que melhor atenda às suas expectativas, 
tais como: Programa de Férias, Idiomas, AuPair, High School, 
Universitário, Trabalho Voluntário, Estudo+Trabalho, 
Programa para Executivo e Liderança Feminina.

experiMento interCâMBio CUltUral 
The Square Open Mall – Bloco A – Sala 3

granjaviana@experimento.com.br / 9 4026-1098
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20aContECE por aqui personalidade

personAlidAde
Gente que faz e acontece

De volta à telinha
Fora da TV Globo desde que fez 
uma participação especial em A 
Lei do Amor (2016), Denise Fraga 
foi escalada para Um Lugar ao Sol, 
novela das 21h de Lícia Manzo 
que tem estreia prevista para o 
primeiro semestre deste ano. A 
atriz – que mora na Granja Viana 
e foi capa de Circuito em abril de 
2020 – começa a gravar agora 
em janeiro e vai viver na trama 
uma cantora com problemas de 
alcoolismo.

Influencia-
dor digital

Ao lado de nomes de peso, 
Rodrigo Cintra recebeu 

um troféu de influencia-
dor mais relevante da 

categoria de Beleza do 
“Prêmio Influenciadores 

Digitais 2020”. O hairs-
tylist e coapresentador do 

Esquadrão da Moda, que 
também é granjeiro e foi 

capa de Circuito em julho 
de 2019, foi premiado pelo 

voto técnico e pelo voto 
popular na categoria.

do exeCutivo pArA A televisão
O prefeito de Santana de Parnaíba está se aventurando 
no ramo do talk show. No dia 6 de dezembro, Elvis Cezar 
fez sua estreia na TV com o programa de entrevistas 
Brasil que Faz, exibido aos domingos, na Rede TV. O 
primeiro convidado foi o apresentador Ratinho. 

De volta para casa
Após quatro anos como comentarista do Grupo 
Globo, Muricy Ramalho – que foi nossa capa 
em 2014 – se despede da TV e volta para o São 
Paulo Futebol Clube. Ele é o novo coordenador 
técnico do time e, em sua despedida da emissora, 
admitiu que “é difícil falar não” ao Tricolor.

CArreirA de Atriz
Após quase dez anos dedicada ao jornalismo 
e à apresentação de programas de TV, Cynthia 
Benini está retomando a carreira de atriz. Ela 
começou a rodar o longa O Garoto do Cachecol 
Vermelho, uma coprodução 
entre Brasil e Canadá, com 
direção de John Christian, 
mas as gravações foram 
interrompidas por 
conta da pandemia. 
Cynthia foi nossa 
capa em abril de 2011, 
na época em que ainda 
morava na Granja Viana.
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Lista VIP
Perto da estreia do BBB21, supostos nomes convidados 
para integrar o reality show voltaram a circular na web. 
Dentre eles está o do ator Felipe Titto, que já integrou o atual 
elenco da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. 
Será que o granjeiro vai para a casa mais vigiada do Brasil?

deixArAm 
sAudAdes

Por 15 anos, o advogado Roberto Ferrari 
de Ulhôa Cintra presidiu o Think Tank  
Pensar e Agir Granja Viana. Como ele 
mesmo dizia, a função do grupo era 
dar soluções novas para os problemas 
da Granja Viana e “pensar diferente”, 
assim como ele mesmo fazia. Foi também 
vereador em Cotia, por dois mandatos, 
de 1989 a 1992 e de 1993 a 1996. Ulhôa, 
como era conhecido, estava em uma 
casa de repouso e morreu aos 78 anos 
após uma parada cardiorrespiratória. 
Deixa um filho, duas netas e um legado 
de pensar e agir.

Arquiteto urbanista, José Roberto Ba-
raúna Filho foi secretário de Desen-
volvimento Urbano de Cotia e elaborou 
um projeto de revitalização da Granja 
Viana. Aliás, lutar por melhorias para 
o bairro era uma de suas bandeiras. 
Foi um dos fundadores do Movimento 
Granja Viva, presidente da AETEC Cotia 
e presidente-fundador do Rotary Club 
de Cotia – Granja Viana Empresarial. 
Lutava contra um câncer e deixa espo-
sa, a psicóloga Cintia Baraúna, e o filho 
José Victor, que está seguindo os passos 
profissionais do pai.

De bancário a empresário do ramo da 
construção, Lourival do Coticenter foi 
um dos primeiros moradores do Parque 
Alexandra e tinha um histórico de lutas 
em prol da comunidade. Foi um dos 
fundadores do Conselho das Associações 
Amigos de Bairro de Cotia e também da 
Sociedade Amigo do Bairro Residencial 
Parque Alexandra, chegando a receber 
uma homenagem da Câmara Municipal 
de Cotia por isso. Morreu aos 62 anos, 
vítima de uma parada cardíaca, enquanto 
lutava por uma cidade mais igualitária 
como gostava de dizer. 

Modo felicidade
Larissa Manoela ativou o modo felicidade. O filme Modo 
Avião, estrelado pela granjeira, ao lado de Erasmo Carlos, 
ficou no top 10 em 70 países em todo o mundo e foi o 
filme de língua não inglesa mais visto da Netflix Brasil.



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Cotidiano

marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

desCobertAs
Marcos sá escreve sobre o 
desafiador ano de 2020 e o 

que esperar de 2021.

lá VaMos nós, 2021! Nunca um ano novo foi tão esperado! Não tanto 
pelo que ele será, mas sim pelo que foi seu antecessor 2020. Este novo 
ano chega cheio de esperanças. Vacina, fim da pandemia, volta às aulas 
e ao normal, retomada econômica, redução do desemprego, torcida nos 
estádios, esportes coletivos, viagens, abraços e beijos nas pessoas amadas, 
são muitas as expectativas de retomarmos nossas vidas e vivê-las inten-
samente. Não vejo a hora de os noticiários mudarem de assunto: covid-19, 
óbitos, segunda onda, distanciamento social, máscara, contaminação, 
são horas diárias de más notícias, uma tristeza só! Mas sempre há um 
lado bom em tudo: esse ano de reclusão nos fez descobrir novas coisas 
e dar mais valor às velhas. Aposto que todo mundo descobriu como é 
o seu próprio hálito. Sim, o uso das máscaras faz com que convivamos 
diariamente com ele, seja bom ou ruim. As máscaras agora fazem parte 
dos nossos apetrechos diários. Quando saio, carrego dois celulares, 
carteira, mochila de trabalho, chave do carro, álcool em gel e, agora, mais 
uma ou duas máscaras. Dá para imaginar o que pessoas minimamente 
atrapalhadas, como eu, sofrem com essa parafernália toda? A toda hora, 
um desses apetrechos me abandona, e passo horas procurando pelo 
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desaparecido. Nossas rotinas mudaram 
abruptamente, em home office com a família 
e com as crianças sem aula e sem amigos, 
tivemos que exercer a paciência. Executi-
vos(a), empresários(a), chefes e pessoas que 
costumávamos ver sempre na estica nos 
escritórios e coworkings, aparecem nas 
calls, descabeladas, de bermuda, moletom, 
camiseta, com a cara lavada, de chinelão e 
entre latidos dos cachorros e berros das 
crianças, coadjuvantes inesperados nas 
calls. Levei horas para reconhecer um 
colega que sempre vai de terno e gravata e 
que apareceu numa call de boné e camiseta 
regata. Mães e pais desesperados tentando 
participar das calls, ao mesmo tempo que 
tentam apaziguar uma briga por chocolate 
entre irmãos na cozinha. Sem contar a 
quebradeira na obra no andar de cima 
ou a furiosa furadeira descontrolada do 
vizinho ao lado. E temos caras dos Correios, 
Mercado Livre e iFood que batem na porta 
o tempo todo com entregas. Tem também 
o telefone fixo da casa, que não serve para 

nada, mas você tem que ter por conta do 
pacote da internet. O maldito toca o dia 
inteiro e atendo, sim, porque lá em casa 
ninguém atende, e lá vem o telemarketing 
oferecendo tudo o que eu não preciso! 
Outra ligação, agora uma gravação ro-
bótica, depois, um agente financeiro, e a 
pior de todas, a Vivo, procurando por um 
caloteiro que nunca vi mais magro. Tem a 
Jéssica, a Rita e o famoso Clarindo, sobre 
o qual já escrevi aqui. De tanto insistirem 
na procura pelo desconhecido Clarindo, 
resolvi informar solenemente a Vivo que, 
infelizmente, o tal Clarindo falecera. Teve 
enterro e tudo mais, portanto achei que 
me livraria de tais ligações. Doce ilusão! A 

sempre há um lado bom em tudo:  
esse ano de reclusão nos fez descobrir 

novas coisas e dar mais valor às velhas.

busca continua! Eles querem o defunto! Mas 
voltando ao trabalho, dois extremos: há dias 
com reuniões intermináveis, WhatsApp 
24h, chamadas todo o tempo e a qualquer 
hora, sem tempo para refeições, banho, 
café etc. Ou dias com marasmo total. Em 
ambos os casos, a ansiedade prevalece e 
temos a sensação que faltou alguma coisa. 
De bom, intensificamos a convivência com 
nossos entes queridos, valorizamos mais 
nossas casas e buscamos torná-las mais 
confortáveis. Cuidamos mais da nossa 
saúde e aprendemos que a vida é frágil. 
Que 2021 seja um ano de realizações e 
de compensações de tudo pelo passamos 
em 2020!



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

nascida eM 
birMinghaM, 

inglaterra, eM 1971, a 
artista estudou na 

bourneMouth school 
e na poole college of 

art and design, 
graduando-se eM 1992.

milenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

Helen 
beArd

Depois De se ForMar, Helen trabalhou 
como estilista freelancer de moda, diretora 
de arte e assistente na indústria cinemato-
gráfica por 15 anos. Enquanto trabalhava 
em outras áreas, continuava sua prática 
artística, incluindo pintura, colagem e 
bordado, além de fazer também esculturas 
e instalações. Ela agora vive e trabalha em 
Brighton, na Inglaterra.
Há dois anos, a artista chamou a atenção 
de outro artista britânico: Damien Hirst, 
que é considerado um dos maiores artistas 
do final do século 20 e o nome mais proe-
minente do grupo Young British Artists. 

Hirst imediatamente a convidou para par-
ticipar da exposição Simulation/Skin em 
sua Newport Gallery, em Londres. Outras 
exposições na capital seguiram, incluindo 
True Colors em abril de 2018, novamente 
em Newport. Hoje, seus trabalhos são ven-
didos por dezenas de milhares de libras 
esterlinas. “Principalmente chocada” é 
como ela descreve seus sentimentos sobre 
a ascensão nos últimos anos.
O trabalho da artista explora temas defini-
dos dentro de um contexto mais amplo do 
relacionamento e do sexo. Suas obras mais 
recentes são pinturas a óleo, em grande 

escala, com campos coloridos de close-ups 
de imagens sexuais. Estas imagens que ela 
usa de referência são tiradas de materiais 
pornográficos e transformadas em obras 
coloridas e alegres. Os campos de cores 
marcantes da experiência sexual feminina 
de Helen Beard são uma celebração emocio-
nante do desejo carnal. Suas superfícies 
estão repletas de texturas ricas, que imitam 
os contornos flexíveis do corpo humano. 
Embora proveniente de imagens porno-
gráficas, o trabalho de Beard está longe de 
ser bruto: sua paleta policromática junta 
blocos de carne entrelaçados, resultando em 
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um emaranhado tátil e alegre de fantasia 
erótica. “Quero apresentar o sexo de uma 
forma excitante que não envolva vergonha 
ou pudor”, diz a artista. 

vamos observar
Eu reflito sobre minha reflexão
2019
Óleo sobre tela 
200 x 190 x 4 cm

Parece um desperdício que o mundo tenha 
esperado tanto tempo para ver o trabalho 
desta artista: simultaneamente ousado, 
mas íntimo, abstrato, mas lúcido. Apesar 
da aparência simples, suas pinturas são 
meticulosamente planejadas. Escolher a 
paleta é sua parte favorita do processo. Cada 
sombra deve contrastar com sua vizinha, 
o que pode ser complicado no estágio de 
planejamento. “Às vezes, desenho algo e 

percebo ‘aquela nádega não pode terminar 
aí, porque vai ficar da mesma corʼ”, diz ela. 
Então, ela vai modificando o desenho até 
tudo se encaixar. É como um quebra-cabeça. 
Esta imagem foi retirada de uma revista de 
pornografia. Ela, então, as adapta e as recorta 
antes de colocá-las em seu filtro interno. 
Um pequeno estudo torna-se então uma 
tela imponente. As fotografias não fazem 
justiça a este trabalho. Só de perto você pode 
ver as pinceladas delicadas e dançantes que 
preenchem as formas, dando vida aos temas. 
Concentrar-se exclusivamente no sexo 
retratado no trabalho de Beard e em seus 
links com a pornografia é negligenciar sua 
beleza e o impacto de sua criação. Algumas 
peças aparentam mais abstratas – partes do 
corpo são reduzidas a formas geométricas 
suaves – enquanto suas pinturas mais re-
centes são o que ela chama de “narrativa”, 

mais próximas do figurativo. Esta obra, e 
todas as obras de Helen, falam sobre o olhar 
feminino. Para a artista, é importante que 
suas obras dialoguem com temas “tabu” 
como este, para que as mulheres também 
possam abraçar sua sexualidade, que não 
tenham vergonha disso. “Uma sociedade 
patriarcal rebaixa as mulheres o tempo 
todo e tenta colocá-las em seus lugares, o 
que as faz ter vergonha de se exibir. Então, 
é uma reação a isso, eu suponho.” Seu obje-
tivo é que sua arte conte a história de uma 
protagonista feminina, por meio de olhos 
femininos, para obter alguma paridade 
em um mundo continuamente desigual. 
Ela também quer que as pessoas vejam seu 
trabalho como comemorativo e positivo 
e particularmente na era #MeToo, para 
lembrar aos telespectadores que a maioria 
do ato sexual é bom e natural.
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UMa DiVersiDaDe De MoDelos de negócio 
e a experiência multicultural marcaram a 
trajetória de Juliano Ohta, que com apenas 
32 anos já era CEO. Com quase duas décadas 
dedicadas ao grupo Saint-Gobain, ele atuou 
em diferentes empresas da companhia no 
Brasil e em países da Europa. Liderou gran-
des transformações nos negócios em que 
passou e, particularmente, na Telhanorte 
Tumelero, em relação à cultura organizacio-
nal e ao novo posicionamento da empresa, 
com ainda mais foco no cliente e no mundo 
digital. Em meio à crise causada pelo coro-
navírus, conseguiu manter o negócio em 
pé e, mais, crescer no e-commerce. Nesta 
entrevista exclusiva, ele revela o segredo 
do sucesso, fala dos impactos da crise e 
como ela pode levar pessoas e empresas 

ao crescimento. Ressalta a importância do 
cuidado na gestão de pessoas, com empatia 
e proximidade. Diz que adora compartilhar 
suas experiências e contou, com emoção, um 
acidente que sofreu aos 18 anos, enquanto 
surfava e que lhe custou a perda da visão 
de um olho. O que para alguns poderia 
ser o fim, para ele foi apenas o início de 
uma jornada de autoconhecimento que 
o levaria ao sucesso de hoje. Por fim, fala 
da Granja Viana, onde morou até 2019. 
Um apaixonado pela região, foi aqui sua 
readaptação ao nosso país, quando retor-
nou da Europa em 2009. Segundo ele, o 
bairro está quase no lugar perfeito, pena 
que tenha a Raposo Tavares no meio do 
caminho para atrapalhar.

        Empatia  
 é o maior 
   combustível 
para inovação
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Capa 28

Um dado chama atenção na sua história: 
ter se tornado CEO aos 32 anos. Como 
foi sua trajetória até aqui?
Até os 24 anos, morei no Brasil. Fiz Admi-
nistração na FGV e comecei a trabalhar em 
empresas mais tradicionais. Fui para o ramo 
de consultorias e não me adaptei. Queria ter 
uma visão mais empreendedora. Montei uma 
empresa ligada ao surfe, que é minha grande 
paixão, e também não deu muito certo. Tentei 
trabalhar com meu pai também, que tinha 
uma distribuidora de válvulas industriais. 
Foi aí que decidi mudar um pouco minha 
vida e ir para França fazer um mestrado de 
empreendedorismo. Lá, continuei buscando 
oportunidades de negócios e, como não achei, 
passei a procurar emprego. Foi quando 
encontrei a Saint-Gobain, onde comecei a 
trabalhar em 2001 e assumi minha primeira 
empresa, como CEO, aos 32 anos.

E experiência no exterior o que agregou 
de conhecimento?
Toda experiência fora nos faz enxergar as 
coisas de outra maneira. O francês é muito 
cartesiano, metódico, rigoroso, disciplinado 
e tem um senso de comércio muito forte. O 
varejo francês é muito desenvolvido e foi 
onde que construí minha carreira. Devo 
muito à França, onde fui, a princípio, para 
ficar um ano e acabei ficando oito. Morar 
fora também traz uma perspectiva diferente 
sobre nosso país e conseguimos ver muito 
melhor suas qualidades e defeitos. Isso é de 
uma riqueza enorme, acho que todo mundo 
deveria ter este tipo experiência. Costumo 
até traçar um paralelo... [para e pensa] Nasci 
na década de 1970, portanto não sou gera-
ção X ou Z, tampouco nativo digital. Sou, 
digamos, um imigrante digital. Nasci em 
um mundo ainda analógico, demorei para 
ter internet e faço hoje no mundo digital 
esse processo que fiz na França. O que é ser 
imigrante? É se dedicar a falar uma língua, 
a se adaptar a esse novo mundo... e às vezes 
o imigrante se adapta até melhor do que 
quem é nativo.

Essa transformação digital, hoje tão 
acelerada, é positiva?
No mundo digital, tem coisas boas e ruins. 
As pessoas são mais ágeis e inovadoras, 
mas também menos resilientes, pacientes 
e talvez com mais dificuldade em construir 
a longo prazo.

A Telhanorte colocou o digital como 
prioridade de ação, certo? Como se 
deu esse processo?
Por uma decisão pessoal, resolvi voltar para 
o Brasil e passei a trabalhar na Telhanorte 
Tumelero, divisão de varejo do Grupo Saint-
Gobain no país. Fui diretor de operações e, 
depois, diretor comercial e marketing. Fui 
para outro negócio e voltei há três anos, já 
como CEO e uma missão muito específica: 
fazer a transformação da organização. A 
partir daí, comecei um plano bastante am-
bicioso que chamei de um novo norte para 
a Telhanorte, um trocadilho. Começamos 
a trabalhar todos os fundamentos dessa 
transformação. Entre eles, estava o plano 
de melhoria do digital, do e-commerce, do 
aplicativo, dos canais virtuais e interação 
entre eles. Logicamente que são três anos 
de trabalho e sabemos que as coisas não 
acontecem do dia para noite, mas veio a 
pandemia. E aconteceu. De um lado, os con-
sumidores ficaram mais abertos ao digital 
porque não podiam ir às lojas e passaram 
a pedir no e-commerce. Por outro lado, as 
empresas tiveram que se adaptar. O digi-
tal, antes da pandemia, era prioridade de 

ideias. Após a pandemia, virou prioridade 
de ação. Nosso e-commerce, por exemplo, 
cresceu 3% no início da pandemia. E hoje 
é 4% maior do que era no ano passado. O 
digital funcionou.

Essa mudança, inclusive, colaborou para 
o seu segmento. A pandemia mudou 
a relação do consumidor com lar e 
estimulou reformas, não? 
Sim. No começo, as pessoas não estavam 
comprando nada de reforma e construção. 
Com o tempo, passaram a consumir produtos 
de acabamento e de manutenção, porque 
estavam ficando mais em casa e vendo 
a mesma parede. (risos) Depois de dois 
meses, aumentou o consumo de produtos 
de decoração, quadros e jardinagem. Mas 
reforma mesmo foi por volta de junho, 
quando começaram a enxergar a casa de 
uma forma diferente. Todo mundo estava 
passando mais tempo nela, seja trabalhando, 
estudando, treinando. Então, era preciso 
adaptar todos os espaços. A casa ganhou, 
realmente, uma grande importância e, a 
partir daí, o impacto para nosso negócio 
foi positivo.

o digital, antEs da pandEmia, Era 
prioridadE dE idEias. após a pandEmia, 

virou prioridadE dE ação.
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O que podemos aprender com essa 
crise causada pela pandemia? 
A crise nos fortaleceu. Claro que não dá para 
deixar de mencionar as perdas humanas e 
todas as feridas deixadas. Mas olhando sob 
outro ponto de vista, aprendemos um pouco 
mais sobre nós mesmos e os outros. A empatia 
foi potencializada e fomos mais solidários. 
Acho que as empresas se fortaleceram e 
aprenderam a serem mais ágeis, de estarem 
preparadas, de olhar para seus colaboradores, 
focar mais no cliente, serem mais digitais. 
As crises, no final das contas, nos ajudam a 
evoluir sempre. E no Brasil, estamos acostu-
mados com crise, mas essa de fato foi braba. 
(risos) Ensinou que controlamos bem menos 
do que achamos. Provou isso de maneira 
brutal, e até agressiva. Mostrou também 
que precisamos estar sempre preparados. 
Quando pensamos no caixa de uma empresa, 
não podemos operar muito no limite, porque 
situações como essa podem acontecer. Outro 
aprendizado é a importância de nos aproxi-
marmos das pessoas e da base. Eu sempre 
fui uma pessoa muito próxima dos meus 
colaboradores e reforcei isso ainda mais. 

Com esse pensamento, você passou 
a fazer uma live toda semana com os 
colaboradores. Como surgiu esta ideia 
e de que forma ajudou a enfrentar estes 
momentos difíceis?
Era preciso sentir o que estavam sentindo e 
quais os problemas reais, tanto deles como 
dos nossos clientes. No início, a questão da 
gripezinha era muito latente para alguns, 
enquanto outros falavam que era o fim do 
mundo. Então, foi muito importante, naquele 
momento, contextualizar a tempestade 
que estávamos enfrentando. Aí assumi 
esse papel e, do dia 27 de março até hoje, 
toda semana tenho uma live com 100% dos 
colaboradores, tentando em primeiro lugar 

ouvi-los e, depois, contextualizar o que está 
acontecendo. A partir disso, mostramos os 
problemas que vamos enfrentar, começamos 
a direcionar e podemos dizer: nosso barco 
nessa tempestade está indo nessa direção, 
com esses equipamentos e com todos esses 
recursos. Tudo isso mostrou um resultado 
incrível, porque sentimos o engajamento dos 
funcionários, a segurança e, logicamente, 
com isso, farão o melhor trabalho.

Em uma de suas entrevistas, você fala 
que as empresas costumam ter foco em 
venda, mas a pandemia fez olhar para 
o cliente. Ele é a peça mais importante 
de qualquer negócio?
Ele, certamente, tem um papel muito grande. 
É um dos stakeholders mais importante. Sem 
ele, não sobrevivemos. É quem faz rodar a 
máquina. Muitas vezes, falamos que somos 
focados em cliente, mas somos em vendas. 
Focar no cliente é focar, primeiramente, no 
seu interesse. Não o interesse econômico, 
mas da necessidade, da dor ou do desejo. 
Essa pandemia mostrou que, muitas vezes, 
não enxergamos isso. Ter empatia com o 
cliente é o maior combustível para inova-
ção. Frequentemente, precisamos sentir no 
coração e na barriga, o que o cliente sente. 
Precisamos nos apaixonar por ele também, 
porque a paixão nos aproxima.

Quais são as perspectivas para 2021?
Para ser bem sincero, muitas incertezas. O 
que eu acredito é que o primeiro trimestre 
ainda será bom para nós, porque muitas 
pessoas ainda estão fazendo reformas 
em casa. A partir do segundo trimestre, a 
situação deve começar a se complicar. Mas 
o que guardo sempre é o otimismo. Tem 
muito boa vontade no Brasil, uma equipe 
econômica que tem feito bons progressos, 
bons empresários também que vão con-
tinuar investindo, como é o nosso caso. 

O importante, neste momento, é ler essa 
situação como uma conjuntura e não como 
uma situação estrutural do país. Aliás, no 
Brasil especificamente temos um déficit 
habitacional de oito milhões de casas. Então, 
tem muita casa para ser construída e nós 
queremos participar desse movimento.

Como a Saint-Goban vê o Brasil no 
contexto global?
É um dos principais países. Estamos sempre 
entre a quarta e quinta posição, disputando 
com a China. Saint-Gobain tem 355 anos e 
no Brasil, mais de 80. É um país bem im-
portante para o grupo. Tirando a França, 
é um dos poucos países que tem todas essas 
atividades implantadas. É um grupo que está 
bem estabelecido no Brasil e vai continuar 
investindo nos próximos anos.

1. Juliano Ohta com seus pais e dois 
irmãos, Márcio e Fernando.
2. Família: filhos Felipe e Rafa e esposa 
Tiana.
3. Em 2000, na sua primeira moradia 
em Paris.
4. Surfando, sua grande paixão.
5. Com Johnny Halliday, astro francês, 
em 2007, em ação promocional da 
empresa SFIC em que trabalhou de 
2006 a 2009 e onde se tornou 
presidente, aos 32 anos.
6. Reuniões na empresa SFIC.
7. Na final de Roland Garros, onde o 
tenista Gustavo Kuerten sagrou-se 
tricampeão em 2001.
8. Com Aimé Jacquet, técnico da 
seleção da França campeã do mundo 
em 1998 contra o Brasil. Foto tirada em 
2008.
9. Vida na Granja Viana.
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“Daqui a dez anos, vamos ter lojas 
menores, com redução do número de 
prateleiras, e que serão um ponto de 
experiência para o consumidor. Ele 
pode ir à loja física, ver o produto e 
comprar no on-line, retirando-o no 
drive-thru ou no centro de distribuição, 
se quiser, para não perder tempo.” Esta 
declaração foi dada em uma das várias 
entrevistas que já concedeu. Algumas 
mudanças que previa já estão aconte-
cendo. Você imaginava que, da noite 
para o dia, compras on-line e retiradas 
em drive-thru seriam uma realidade?
Tão rápido assim, não! Em termos de urgên-
cia, o cliente teve que se adaptar rapidamente 
ao digital e as empresas também. Isso ace-
lerou o processo. Já estamos há dez meses 
na pandemia. E como dizem, os hábitos são 
formados a partir de dois meses. [para e 
pensa] Então, vamos continuar pedindo mais 
delivery. (risos) Mudamos de patamar. Claro 
que, quando as coisas normalizarem, talvez 
caia um pouco, mas vai estar muito acima do 
patamar anterior. Uma prova é que, mesmo 
com todas as nossas lojas abertas, o on-line 
continua crescendo e é uma evidência de que 
isso vá continuar. Mas eu não imaginava isso, 
pensava que seria um processo paulatino. 
E de certa forma, ajudou bastante o nosso 
processo de transformação. 

E para aquelas empresas que têm difi-
culdade em romper com modelos mais 
tradicionais, será que vão sobreviver?
Sempre digo que as necessidades do cliente 
não esperam a nossa incompetência. (risos) As 
empresas que não se adaptam têm tendência 
a perder relevância. O que é mais desafiador, 
hoje em dia, é que, se o cliente não tem uma 
alternativa numa loja, ele vai ter em algum 
aplicativo, como o Rappi, por exemplo. As 
empresas de materiais de construção, que 
são de um setor mais tradicional, não podem 
se dar ao luxo de esperar. Antes, aguardá-
vamos o cliente na loja física e, hoje, isso 
já não é mais verdade. Com um clique, ele 

pode mudar de fornecedor e as opções são 
múltiplas. Sempre digo para o meu pessoal: 
se você não pensar nos problemas a resolver 
para o seu cliente, vai ter alguma startup em 
algum lugar do mundo, que vai ver onde você 
não está atendendo bem, tentar resolver e 
conquistar seu cliente. E é muito caro hoje 
em dia conquistar novos clientes.

Acaba de tocar em um ponto que você 
costuma defender: por maiores que 
sejam, as empresas precisam ter men-
talidade de startup. 
Exatamente. Temos uma colaboração muito 
ativa com as startups. A Saint-Gobain é 
mantenedora do Cubo do Itaú, que é um 
ecossistema de startups referência no Brasil 
desde 2015. Participei desse processo inicial 
e, hoje, temos uma relação muito próxima. 
Nós fazemos processo de aceleração, temos 
um programa interno de intraempreende-
dorismo em que os funcionários podem 
criar uma solução e, se der certo, podem 
sair da empresa e pagamos o salário. Temos 
várias parcerias e, dentro desse programa, 
trouxemos o arquiteto de bolso, que é uma 
solução para fazer um 3D virtual, em duas 
horas, de qualquer ambiente da sua casa. 
Então, as startups resolvem problemas muito 
específicos, de uma forma muito ágil. Elas 
estão aí para colaborar conosco. A inovação 
aberta é a tendência: nós não conseguimos 
fazer tudo, então temos que estabelecer 
parcerias. Como eu disse, o consumidor 

não espera para ter suas necessidades 
atendidas e ele tem muitas alternativas 
no mercado. Então, empresas que não têm 
essa mentalidade, vão perder relevância e, 
ao longo do tempo, podem até desaparecer.

Falando em novas soluções, o autosser-
viço em lojas de materiais de construção 
foi uma grande revolução no segmento. 
O que podemos enxergar como futuros 
diferenciais no atendimento em loja 
ou mesmo no ambiente digital para os 
próximos anos?
Você sabe que o autosserviço foi uma criação 
da França? Lá atrás, no segmento alimentar, 
foi uma revolução. E quando veio para cons-
trução, também. Mas com uma diferença: o 
autosserviço na construção é assistido. Você 
precisa saber, por exemplo, qual o melhor tipo 
de sifão para sua pia, o melhor prego para 
pendurar um quadro. Nas nossas operações 
de home center, o autosserviço tem a maior 
parte do faturamento das nossas lojas. Mas 
também temos uma assistência muito forte: 
aproximadamente 80% da nossa venda passa 
por um vendedor, em algum momento. O que 
eu acho que vai acontecer cada vez mais: ter-
mos um autosserviço digital, o e-commerce, e 
ali o cliente também pode ser assistido, porque 
tem todas as informações do produto, tem a 
possibilidade de chamar por WhatsApp e, 
durante a pandemia, por exemplo, colocamos 
videochamada também como alternativa 
em algumas lojas. Nos próximos anos, deve 
melhorar cada vez mais as informações do 
ponto de venda, tanto físico quanto digital, com 
mais benefícios, comparações, fotos e vídeos, 
e ao mesmo tempo com a possibilidade de o 
cliente ter essa interação humana. 

as EmprEsas  
quE não sE adaptam 

têm tEndênCia a 
pErdEr rElEvânCia.
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Logo no início da entrevista, você disse 
que surfe é sua paixão e até tentou 
empreender neste ramo. O que você 
aprendeu com o esporte? 
Sou apaixonado por surfe e costumo sempre 
fazer um paralelo entre minha vida pessoal 
e profissional com o esporte. Surfe é lindo 
de ver, mas difícil de aprender. Precisa ter 
muita resiliência para furar a arrebentação, 
esperar a onda certa. [para e pensa] Quem 
desiste fácil das coisas, não surfa. Aprender 
a ficar de pé é uma coisa, aprender a surfar 
de fato precisa de horas de prática. Tenho 
uma ligação muito emocional com o esporte. 
Quando eu tinha 18 anos, tive um acidente 
grave, uma prancha entrou no meu olho e 
perdi a visão dele. Fiquei de cama por mais 
de três meses. Então, foi um mergulho que 
fiz dentro de mim para entender o que havia 
acontecido. Aquilo me forçou ao autoconhe-
cimento e, depois que tudo passou, saí uma 
pessoa melhor e mais resistente. Comecei 
a fazer terapia. Voltei para a faculdade e 
consegui me formar como um dos melhores 
alunos. Depois, abri um negócio de surfe e 
foi mais um aprendizado. Descobri que não 
se pode misturar prazer com negócio, sem 
ter uma avaliação muito criteriosa. Surfe é 
muito bacana, porque ele mostra... [reflete] 
Cada onda é diferente e você precisa captar 
a melhor. O que faz um surfista profissional 
muito bom é a escolha da onda. Trazendo 
isso para a vida, é preciso escolher muito 
bem os caminhos que vai seguir. E uma vez 
escolhido, tirar o máximo. Um bom surfista 
pega uma onda pequena e transforma numa 
grande. Logicamente, como algo impre-
visível, você precisa se reinventar a cada 
momento. Precisa se adaptar às manobras 
de acordo com o vento.

Você morou na Granja Viana por uma 
década, qual a sua relação com o bairro?
A Granja significou muito para mim, foi 
meu retorno ao Brasil e minha readaptação 

depois de quase dez anos fora. Fui acolhido 
por aqui, com toda minha família. Meus 
dois filhos nasceram na França e cresceram, 
basicamente, na Granja. Temos um vínculo 
muito, muito forte com a região. O que me 
fez mudar para São Paulo foi a praticidade 
do trabalho. A Raposo realmente não deixa 
saudade, o que deixa saudade realmente é a 
Granja. Se minha vida fosse só aí, certamente 
não teria saído.

O que curte por aqui?
Ir ao centrinho, comer uma pizza, poder ir 
ao comércio local ali do lado do barbeiro, que 
continua sendo o da Granja, andar na rua... 
Eu morava na General Fernando Vascon-
cellos, atrás do shopping, e é uma rua toda 
arborizada, uma das mais bonitas na minha 
opinião. Curto também o clima amistoso, de 
conhecer todo mundo. Tem muito verde, 
não é uma selva de pedras como São Paulo. 
Então, rapidamente, você desliga do trabalho. 
É uma delícia. A Granja Viana está quase no 
lugar perfeito, mas tem a Raposo no meio do 
caminho para atrapalhar. (risos)

Para finalizar, quais são suas dicas de 
ouro para ajudar outros gestores com 
seus negócios?
Primeira dica: buscar sempre ser uma em-
presa humanizada. Não trabalhamos com 
máquinas, mas com pessoas. É importante 
falar com elas, ouvi-las e saber do que pre-
cisam. Comunicação direta, principalmente 
para quem está na ponta, é importante. Ter 
uma visão crítica e saber antecipar os cená-
rios também. Se você não tiver essa visão 
mais crítica, um concorrente por menor 
que seja ou uma startup vai ter essa visão 
por você, capturar e conquistar seu cliente. 
Falo sempre para meus gestores: vocês 

precisam ser muito mais procuradores de 
problemas do que resolvedores deles. Em 
primeiro lugar, identifique o problema 
que precisa ser resolvido. Gaste energia no 
problema relevante, numa dor do cliente, 
do colaborador ou da sociedade. Identifique 
bem esse problema, formule em sua equipe 
e, depois, a solução vai ser automática. Essa 
é uma dica que tenho falado sempre e que 
serve bastante. E, por fim, uma frase que 
gosto muito: a empatia é o maior combustível 
para inovação. Temos que servir, antes de 
vender. O foco deve ser nos clientes e não 
nas vendas, necessariamente.

10. Felipe na Escola da Carol.
11. Rafael na Escola da Carol.
12. Filhos na Raquel Natação.
13. Quando os filhos estudavam no 
Colégio Sidarta.
14. Com os pequenos, em viagem à 
Disney.
15. Em frente ao Centro Georges 
Pompidou, em Paris.
16. Foto com Barack Obama, em 2019.
17. Inauguração de uma das unidades 
da TelhanorteJá.
18. Com o time de colaboradores.
19. Clique feito pela revista Circuito, 
durante a inauguração da Telhanorte 
Raposo Tavares.
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canal circuito
Ouça a entrevista completa 
revistacircuito.com/juliano-ohta/



Conexões  
do Cuidar
a linha 4-amarela recebe ex-
posição fotográfica sobre projeto 
que busca reduzir a solidão de 
pacientes isolados em tempos de 
pandemia. A mostra, que contem-
pla registros da equipe da ONG 
ImageMagica – utiliza a fotografia 
como ferramenta de humanização 
dentro de hospitais – começou em 
dezembro, na estação Fradique 
Coutinho, e segue para as estações 
Paulista e Luz, em janeiro e feve-
reiro, respectivamente.

cultural
Circuito

reLeiTuras soB Lo-fi
Nicholas Alecsandro Kirimis, ou simplesmente 
Kirimis, é professor de música de algumas 
escolas da região e acaba de lançar, no 
Youtube e SoundCloud, o álbum Um 
Elefante na Loja de Cristais. Gravado pela 
Ölie Records e em parceria com os amigos 
R-Dosage e Enrico Pavan, traz releituras de 
dez músicas conhecidas, sob a textura do 
lo-fi, “assim construindo uma ponte artística 
entre gerações”, como descreve o músico. 

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Sentimentos 
musicados
Carla Dieguez lançou seu EP 
de estreia, Todas as Cores. São 
cinco músicas que compôs 
com base em histórias vividas, 
imaginadas ou ouvidas. Foram 
feitas, em sua maioria, durante 
o período de isolamento. 
“Sentimentos à flor da pele me 
levaram a escrever e musicar 
essas cinco faixas em ritmos 
diversos e bem brasileiros”, 
explica a artista, que contou 
com o apoio de outros músicos, 
como os também granjeiros 
Felipe Avila e Ju Cassou.

reTrô diVas 
a déCada perdida
Na reluzente São Paulo dos anos 1980, o 
grupo Divas Stars estourou com grandes 
sucessos. Dolores, Laila e Fabrícia, amigas 
inseparáveis com temperamentos bem 
diferentes, levaram o público ao delírio. O 
tempo passou, a fama e o glamour desapa-
receram, a ambição falou mais alto e elas 
foram forçadas a abandonar suas carreiras. 
Com a ajuda de Alfred Dumont, o antigo 
produtor, e seu amigo Edgar, um dançari-
no aposentado, as Divas Stars pretendem 
retornar aos palcos! E agora? Será que, 
depois de tantos anos, as “encalhadas” no 

tempo irão recuperar sua década perdida? 
Veja nesta divertida peça, regada a músicas 
de grandes sucessos da década de 1980. Em 
cartaz até 29 de janeiro, no Teatro Raposo 
Shopping – Sala Irene Ravache.



Lenine Voz e Violão
Não é sem razão que Lenine se diz um cantautor: o artista que canta suas 
próprias composições, ou – como faziam os trovadores do século 12 – 
transforma em versos as questões, os amores e as sagas de seu tempo. O 
espetáculo – que acontece em 26 e 27 de fevereiro de 2021 – é um encontro 
com o público durante um novo processo criativo. Estabelece um fluxo 
contínuo para canções que percorrem sua carreira no palco e no estúdio, 
como A Mancha (Lenine/Lula Queiroga), composições recentes do projeto 
Lenine em Trânsito e algumas surpresas da criação colaborativa na estrada, 
em detalhes que revelam a essência de cada canção. O show acontece no 
Teatro Opus e os ingressos já estão à venda.

Tour por 
grafite de rua
É possível conferir 
uma parte significativa 
dos grafites que estão 
espalhados pela cidade 
de São Paulo sem sair 
de casa. Nomeado de 
MAR 360°, o projeto 
inédito do Museu de 
Arte de Rua (MAR), 
com realização da 
Secretaria Municipal de 
Cultura de São Paulo, 
e desenvolvido pela 
Triarts New Media, 
apresenta 40 murais, 
valorizando a arte de 
rua. Eles poderão ser 
vistos em um verdadeiro 
tour virtual cultural 
pelas mais variadas 
zonas e bairros que 
cortam a cidade, por 
meio de uma plataforma 
on-line que possibilita 
a visualização de um 
mapa personalizado, 
disponível em  
www.mar360.art.br.

dinossauros  
inVadem são pauLo
Já imaginou fazer um safári com o seu carro, 
mas em vez de leões, macacos e girafas, as 
estrelas seriam braquiossauros, triceratops 
e até um tiranossauro?! Se a garotada de 
casa ama dinossauros, anote na agenda: o 
Parque Burle Max, no Morumbi, recebe o 
megasshow Jurassic Safari Experience, que 
mistura interatividade, diversão e ciência 
em um ambiente lúdico para as crianças 
se sentirem como se tivessem viajado 
no tempo! Sem precisar sair do carro, as 
famílias conferem um show com mais 
de 50 réplicas animadas de dinossauros 
em tamanho real que irão correr e fazer 
performances em volta dos carros. A 
temporada vai até 17 de janeiro. Informações 
e ingressos em www.jurassicsafari.com.br.

BasTidores de Ti
Lançado pelo selo Reality 
Books, o livro Da Informática 
à Tecnologia da Informação – 
Jornalistas contam suas histórias 
reúne relatos reais de 30 
jornalistas especializados em TI, 
que contam situações inusitadas, encontros com 
personalidades importantes e histórias inéditas 
dos bastidores do jornalismo. Entre os autores está 
Daniel dos Santos, que já trabalhou em veículos 
como Veja, Época, Info Exame e PC World e mora 
na cidade de Embu das Artes há mais de dez anos.

em BusCa da quaLidade
Escrito por Ronaldo José Damaceno, 
a obra A Qualidade Fazendo Parte 
de Você! é indicada aos líderes 
empresariais, colaboradores e a cada 
um que mantém o compromisso 
em alcançar os resultados desejados. O e-book, 
disponível na Amazon, Google Play e outras 
plataformas, retrata a qualidade como um potencial 
que se estabelece em crenças do indivíduo perante 
suas próprias competências e pelo envolvimento 
em atividades rotineiras com afinco, dedicação 
e amor, de maneira que satisfaça o cliente.

o que é, afinaL, o sonho?
Para que serve o sonho? Como 
extrair sentido de seus tantos 
símbolos, repletos de detalhes e 
significados? Neste livro, o renomado 
neurocientista Sidarta Ribeiro 
responde a essas e muitas outras 
questões sobre um dos grandes 
enigmas da humanidade ao recuperar narrativas 
literárias e históricas do mundo todo. Ele mostra 
como os sonhos eram importantes às civilizações 
antigas, como no Egito e na Grécia, situando-os no 
cerne da ciência e da política, ou como as culturas 
ameríndias preservam alguns dos exemplos 
mais bem documentados de profecias oníricas 
capazes de guiar povos inteiros. Ao mobilizar os 
principais debates da psicanálise, da medicina, 
da biologia molecular e da neurofisiologia, O 
Oráculo da Noite apresenta uma história da 
mente humana pelo fio condutor do sonho.

canal circuitO

Em entrevista exclusiva à nossa equipe, ele falou 
sobre este tema: sonhos, ciência e psicanálise no 
Brasil contemporâneo.  
revistacircuito.com/sidarta-ribeiro/

uniVerso maVeriCk
Escrito por Paul Gregston, é um livro 
completo sobre a história do Ford 
Maverick, do projeto até o final de 
suas vendas nos cinco países onde 
foi fabricado. Um ícone da indústria 
automobilística que vendeu milhões 
de unidades, durante 1969 e 1979. 
A obra traz documentos históricos originais e 
todos os detalhes de cada versão conforme os 
países de origem. Ou seja, muita história, fotos 
e informações sensacionais em 320 páginas. 
O livro está disponível para venda no Mercado 
Livre e pode ser autografado pelo autor.
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vacinação contra 
coronavírus vai começar
São Paulo lançou o Plano Estadual de Imunização contra o co-
ronavírus. A campanha vai começar no dia 25 de janeiro, com 
prioridade para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos 
ou mais e grupos indígenas e quilombolas na primeira etapa. A 
campanha será coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde e 
implementada em parceria com as 645 prefeituras de São Paulo. 
O objetivo é dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 

mil para até 10 mil locais.
O cronograma estipula cinco etapas de vacinação a partir do 
início da campanha. Até o fim de março, o governo de São Paulo 
estima que quase 20% dos 46 milhões de habitantes do estado 
estejam imunizados com duas doses da Coronavac e conta com a 
rápida aprovação da vacina do Butantan pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Produção de vacina contra coronavírus
A fábrica do Butantan ocupa área produtiva de 1.880 metros quadrados e dispõe de 
seis máquinas principais para envase do extrato composto da vacina enviado pela 
biofarmacêutica Sinovac Life Science, além de rotulagem e embalagem do imunizante 
desenvolvido em parceria internacional firmada pelo governo de São Paulo e pelo 
Butantan há seis meses. Para produzir a vacina na capacidade máxima de um milhão 
de doses por dia, a fábrica do Instituto Butantan tem operação 24 horas, sete dias 
por semana. No mesmo complexo são envasados anualmente 80 milhões de doses 
da vacina contra a gripe, além de 13 tipos diferentes de soros que são usados na rede 
pública de saúde. A Coronavac tem composição semelhante a outros imunizantes 
produzidos pelo Butantan, o que facilita e agiliza o processo de envase.

Canal circuitO

Veja imagens da linha de produção da Coronavac no Brasil  
revistacircuito.com/sp-inicia-producao-brasileira-de-vacina-do-butantan/
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dose 1:
25/1 

Profissionais da saúde,  
indígenas e quilombolas

08/2  
Pessoas com 75 nos ou mais

15/2  
Pessoas com 70 a 74 anos

22/2 
Pessoas com 65 a 69 anos

01/3 
Pessoas com 60 a 64 anos

dose 2:
15/2 

Profissionais da Saúde, 
indígenas e quilombolas

01/3 
Pessoas com 75 anos ou mais

08/3 
Pessoas com 70 a 74 anos

15/3 
Pessoas com 65 a 69 anos

22/3 
Pessoas com 60 a 64 anos

segurança
No dia 19 de outubro, o gover-
no de São Paulo e o Butantan 
anunciaram que a Coronavac 
é a mais segura entre as vaci-
nas que estão em etapa final 
de estudos clínicos no Brasil. 
Nenhuma reação adversa grave 
foi registrada e apenas 35% 
dos voluntários participantes 
do estudo clínico apresentaram 
algum tipo de reação classifi-
cado como leve, como febrícula 
(febre baixa e temporária) ou 
dor no local da aplicação. Em 
novembro, a revista científica 
Lancet publicou os resultados 
de segurança da Coronavac 
nas fases 1 e 2, realizados na 
China, com 744 voluntários. A 
publicação mostrou que a vaci-
na é segura e tem capacidade 
de produzir resposta imune em 
97% dos casos no prazo de até 
28 dias após a aplicação.

25 de janeiro a 28 de março
18 milhões de doses

Duas aplicações por pessoa, com intervalo  
de 21 dias entre a primeira e a segunda dose

Cronograma de vaCinação

A primeira instituição privada, 
da classe (casas de repouso), 
do município e região, 
com câmeras internas de 
monitoramento em tempo real.

 11 94778-0639
Rodovia Raposo Tavares KM40  
N° 449 Casa 2 - Vila Camargo  
Vargem Grande Paulista/SP

 lorenzo.casaderepouso@outlook.com

Vocação, 
excelência, 
qualidade 

e eVolução.

CASA DE REPOUSO
PARA IDOSOS

LORENZO

Criado em 2018,  
lorenzo casa de Repouso 

para idosos é um novo 
conceito de residencial senior. 

Aqui o idoso vive em um 
ambiente pensado e planejado 

para proporcionar bem-
estar, segurança e conforto. 

Estrutura e atividades de 
socialização diárias.
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     Espiritualizar a matéria  
  e materializar o Espírito

2021, a busca pelo novo e pelas mudanças.

Bem-vindo, 2021! Começamos o ano com muita esperança de 
uma vida mais saudável, harmônica e em paz. Neste ano, além da 
esperança, precisamos mais do que nunca ter clareza mental e emo-
cional em nossos propósitos e escolhas, e continuar despertando 
a atenção, a presença e, assim, a consciência do que realmente é 
valoroso e importante em nossas vidas. Ferramentas de autoco-
nhecimento como meditação, terapias, estudos profundos, física 
quântica e afins serão instrumentos poderosos para aprendermos 
a lidar habilmente neste ano que está começando. As visões da 
astrologia, cabala, tarô, numerologia e calendário maia para o ano 
de 2021 nos mostram alguns caminhos bem similares entre eles.

Astrologicamente, o ano começa com a entrada do Sol no signo de 
Áries em 21 de março de 2021, mas já estamos sentindo a vibração 
destes aspectos em nossas vidas. 

O ano de 2021 será regido por Vênus, planeta ligado às escolhas 
voltadas ao bem-estar, harmonia e prazer. Porém, outros aspectos, 
como Urano em Touro, sugerem a libertação, renovação e criati-
vidade como fundamentos básicos.

O elemento “Ar” será o preponderante nos planetas e aspectos 
regentes. Ano que precisaremos aprender a respirar consciente-
mente, focar e priorizar o que realmente é fundamental e sagrado. 
A ampliação da razão e intelecto será predominante.

Para isso, o desenvolvimento da clareza mental/emocional é 
primordial. A comunicação consciente, as relações mais profundas 
e conexões verdadeiras serão pontos-chave.

A inspiração de abertura ao novo, de ideias criativas, de ex-
perimentações e, ao mesmo tempo, a percepção e respeito pelo 
“outro”, das diferenças de valores e propósitos e do que pode ser 
integrado e unificado no coletivo, serão fundamentais para que 
o ano seja benéfico a todos.

teNdêNcias
2021, um ano que demanda a busca pelo novo e pelas mudanças 

por meio do equilíbrio, integração e conexão com a nossa verdade 
mais profunda. De autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, 
responsabilidade social! O olhar primordial para dentro de si, 
mas não esquecendo da relação com o coletivo e com o outro. Ou 
seja, um ano que solicita muita conexão, interiorização e intuição 
e, ao mesmo tempo, criatividade, expansão e mudanças.

eras
A Era de Áries, 2 mil anos antes de Cristo, foi a Era das Guerras, 

do domínio do metal e de instrumentos. A era da posse, da conquista 
e do desenvolvimento do Humano.

A Era de Peixes surgiu com o advento de Cristo e do Cristianismo. 
Foi uma era ligada à conexão religiosa. Voltada às tradições, cultos, 
gurus, divindades, templos, igrejas, como também ao misticismo 
e espiritualidade e ao desenvolvimento do Ser.

Agora, na Era de Aquário, com a entrada de Saturno e Júpiter 
em Aquário em 21 de dezembro de 2020, simbolizando a atual 
transição das eras, temos um período de integração entre o Ser 
e o Humano.

poteNciais para 2021
A Era de Aquário e o Ano de 2021 nos solicitam desenvolver-

mos a transcendência e a inovação como propósito essencial, de 
podermos despertar a expansão criativa e transformadora, a 
visão ampla e resiliente, a conexão intuitiva e espiritual e uma 
tremenda evolução das tecnologias científicas.

Tecnologias estas, cada vez mais avançadas, mas que precisam, 
fundamentalmente, de mãos humanas sábias para controlá-las como 
também uma prática constante de desapego e (des)identificação 
de crenças, dogmas, tradições, matéria, posses, status e poder.

palavras-chave
discerNimeNto, iNteGração, escolhas

Trazer mais consciência ao propósito, por meio do discernimento, 
integração e consciência da escolha, com o intuito de integrar o 
caminho de equilíbrio entre as seguintes polaridades:

 Razão  x  Emoção
 Ciência  x  Espiritualidade
 Mente  x  Corpo
 Inteligência  x  Inteligência 
 artificial   emocional
 Individualismo  x  Coletivo
 Ser  x  Humano
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sombras de 2021
q  Clima forte de mudanças, incertezas e instabilidade.
q  Medo do novo e do desconhecido.
q  Escapismos, prazeres descartáveis, superficialidade e 

banalidades.
q  Enquanto a espécie humana se achar proprietária do planeta 

Terra, manipulando, controlando, destruindo, vamos perce-
bendo que isso simboliza a destruição de nossa própria espécie.

q  A competição, a ganância, o poder, a arrogância e, consequente-
mente, a violência, julgamento, preconceito, racismo imperando, 
tendem (caso não elevemos a consciência) a ocasionar um pro-
cesso lento e contínuo de autodestruição da espécie humana. 
Um exemplo claro foi a vinda da covid-19, no ano passado.

perGuNtas-chaves para 2021

Indivíduo-Eu
q  Quais são minhas prioridades essenciais?
q  Estou sendo realmente verdadeiro comigo?
q  Existe uma coerência entre o pensar, falar, sentir e agir?

Coletivo-casal, família, cidade, pais, sociedade, humanos
q  Quem somos nós?
q  Estamos somando realmente?
q  O que queremos em conjunto?

suGestões para o aNo

q  Autoconhecimento  
(terapias, leituras, workshops, retiros)

q  Auto-observação (qualidade de atenção 
consigo: corpo, mente e emoções)

q  Práticas meditativas/espirituais (gratidão, 
aquietar, respiração, meditação, ioga etc.)

q  Práticas para saúde física (esportes, 
alimentação saudável, sono, natureza)

q  Práticas artísticas e culturais (música, fotografia, 
pintura, dança, escrita, apresentações, eventos etc.)

q  Práticas intelectuais (leituras,  
estudos, cursos, workshops)

Maurício Bastos atua, há 22 anos, como terapeuta e desenvolveu 
um método de atendimento individual chamado ”Terapia do Ser”, 
cujo propósito é o desenvolvimento da compreensão e aceitação 
real da verdadeira identidade. Este trabalho tem seu fundamento 
na ioga, psicologia budista e antroposofia. É também criador e 
coordenador do Espaço Integração há 18 anos, na Granja Viana.

www.mauriciobastos.art.br
www.espacointegracao.com.br

“A sua felicidade 
depende da 

qualidade de 
suas escolhas”

Autor desconhecido
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aquário recebe aspectos de tensão de alta energia. para o taurino, uma mudança em seu estilo de 
vida está chegando. leão e escorpião têm alguns conflitos para resolver. e os outros? analisamos 
como 2021 está chegando para cada um dos 12 signos do zodíaco.

2021 é a promessa de regeneração de um mundo que foi 
afetado pela pandemia de covid-19 e suas consequências em 
muitos níveis. Isolamento social, quarentena e restrições eco-
nômicas vieram de mãos dadas com uma das configurações 
astrológicas mais fortes dos últimos tempos: a conjunção 
tripla em Capricórnio.

Muitos associam este momento com uma nova porta de 
entrada para a Era de Aquário. Outros marcam como um 
evento-chave o final de um ciclo de 200 anos marcado pelas 
conjunções de Júpiter e Saturno nos signos de Terra. Com 

eles, vai um período de civilização centrado na acumulação, 
construção material e relações hierárquicas entre os seres 
humanos. E começa um período de Ar, onde o aspecto da 
ligação vai adquirir maior preponderância.

2021 traz várias surpresas. A entrada de Júpiter e Saturno 
em Aquário no final de 2020 marcará outro momento ener-
gético para a civilização. A isso será adicionado a quadratura 
de Urano em Touro com Saturno que governará todo o ano de 
2021, e que implica uma mudança de paradigma e enquadra 
um período de transformação.

2021: um novo mundo

Áries
É muito fácil você agir e ir em busca do 
que deseja, porém 2021 será um momento 

de parar e esperar que o Universo lhe dê. 
Pare de lutar. Confiar, hein?

amor: momento ideal para trabalhar da maneira 
como você fala consigo mesmo. se houver raiva, 
seus pensamentos serão limitados e você se punirá 
continuamente. o pior? Você pune o seu ambiente 
que não tem culpa pelo que acontece com você. 
dica: melhore seu diálogo interno.
dinheiro: aceite a situação, está tudo bem como 
está acontecendo. desfrute da neutralidade, nada 
é bom ou mau. se você precisa chorar para se 
esvaziar, faça. Não pense que isso o torna fraco. 
dica: aceite seu presente.

touro
2021 será o ano ideal para fechar ciclos, não recuse 
aprender com as situações que vão surgindo e não 

fuja com vícios. Fechar ciclos inacabados é uma grande 
promessa.

amor: o foco tem que estar em você, veja se você está 
realmente se ouvindo ou o que está fazendo é tentar gostar 
do seu ambiente. dica: trabalhe seu próprio amor.
dinheiro: mude sua percepção do dinheiro e a maneira como 
você vê o trabalho. É hora de você tomar a decisão de mudar, 
não hesite mais: você sabe que há novos rumos a seguir e 
não deve esperar que o Universo escolha por você.

Gêmeos
eu sei que você acha difícil deixar sua mente em branco, em paz e 
sossego por um tempo. seus pensamentos nunca param, você vive 

em busca de respostas, mas este ano é ideal para você não se apegar 
aos seus pensamentos e agir mais por intuição. deixe-se fluir e pule no vazio 

do sentimento.
amor: ao encorajá-lo a sentir, seu ego está cedendo e você é encorajado a se expressar 
a partir do amor e da beleza. Arrisque-se a mostrar a sua verdade, você se sentirá 
com maior poder pessoal e seu ambiente ficará feliz por isso. dica: conexão.
dinheiro: deixe que a vida e os ciclos aconteçam, você não quer queimar etapas. 
reserve um tempo para ter calma e cuidar de si mesmo. tudo o que acontece é 
perfeito. Não tente parar o inevitável e você verá que, com o tempo, o que aconteceu 
foi o melhor. dica: relaxe.

câNcer
É hora de aprender a se respeitar, a partir 
da aceitação de suas luzes e sombras. seja 

você mesmo e permita que os outros sejam 
eles mesmos. Não faça nada por obrigação, mas 

porque quer. respeite seus gostos e desejos, não 
tente agradar a todos.
amor: deixe de lado a mente racional, é hora de 
se rebelar contra as estruturas e paradigmas pre-
estabelecidos. Pergunte a si mesmo: o que você 
quer com seus relacionamentos? Você tem o que 
é preciso para viver em paz e harmonia? o que 
devo mudar? dica: seja feliz!
dinheiro: nem tudo que reluz é ouro. Aprenda a ver 
além das formas. Veja com os olhos do coração e 
se sente que é hora de fechar um palco no trabalho, 
faça. dica: intuição.
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2021: um novo mundo
leão
momento de observação do lugar que está ocorrendo dentro de seus 
relacionamentos mais próximos, você sabe que move montanhas, porém 

se não entrar na rede está fora do jogo. livre-se do tóxico para sempre.
amor: é hora de acabar com seus laços tóxicos permanentemente. Assim 

que você se permitir, isso abrirá a porta do poder pessoal, contribuindo para a pos-
sibilidade de criar o que você deseja. dica: desapego.
dinheiro: cure suas finanças, conecte-se com abundância infinita. se novas oportu-
nidades surgirem, não tenha medo de fechar esse ciclo para se abrir para um mais 
abundante. dica: felicidade.

virGem
Comece a se observar, a 

reconhecer seus dons, 
habilidades. dentro de 
você tem tudo que precisa 
para ser feliz, apenas vá 

em frente e se veja com 
luzes e sombras e integre-as 

em sua vida. Você é abençoado, 
agradeça.
amor: do amor a si mesmo você pode 
entender o outro e suas motivações, 
aceitá-las sem julgar, acompanhá-las e 
capacitá-las. Pare de tentar mudar o 
outro e apenas apoie-o. dica: empatia.
dinheiro: mude seus pensamentos sobre 
a falta, pois eles estão manipulando seu 
crescimento. Pegue o medo pela mão 
e siga em frente. Você quer crescer em 
seu trabalho, mudar de emprego ou 
empreender, vá em frente. esta é a hora 
de fazer isso. Não duvide. dica: não se 
deixe manipular pela sua mente.

libra
Às vezes, queremos um companheiro, 

um emprego melhor, uma casa, mais 
dinheiro, porque pensamos que “alguma coisa” 
vai nos fazer felizes se a tivermos e não é assim. 
Confie em si mesmo, na vida. Você não precisa 
de mais nada. o que você tem é muito, só não 
consegue valorizar.
amor: comece a nutrir seu interior, aprenda a 
estabelecer limites e você verá como pode co-
locá-los em seu ambiente. Pare de tentar agradar 
a todos, é hora de assumir o controle de sua 
autoestima e poder pessoal. dica: sua intuição.
dinheiro: flua com as situações. Você não gosta 
de conflitos, então observe e aja. deixe a rigidez 
adotada para caber em todos os lugares e se 
abrir para a vida, não tenha medo de se mostrar 
como você é. dica: flexibilidade.

escorpião
o que você está vivendo é o 
reflexo da sua própria resistência 

interna, é normal passar por medos 
e fracassos. tudo na vida requer suas fases 
e processos de maturação. Não resista, a 
vida tem experiências maravilhosas para você 
e muitas ocorrerão em 2021.
amor: confie em si mesmo, não deixe que 
os outros o julguem, avaliem ou façam você 
se sentir menos. Ninguém que te ama quer 
te mudar. Pelo contrário, te aceita e te acom-
panha em cada passo que você dá. e aban-
done aqueles que o subestimam ou não o 
apoiam. dica: poder pessoal.
dinheiro: se o que eles oferecem não é exa-
tamente o que você quer ou não te convence, 
não se contente! lute pelo que você quer. 
lembre-se de que o Universo escuta e, se 
você disser o que não gosta, isso trará o que 
você realmente deseja. dica: coerência.

saGitÁrio
Você pode sentir que tudo o que está passando é adversidade, porém em cada situação 
há um lindo presente. mudar porquê? Por que e para quê? Confie na sua fé.
amor: pare de ouvir o seu ego, que está falando com você por falta, deixando-o preso 

em laços tóxicos. lembre-se: conformar não é perdoar ou permitir abusos. Você sabe que 
merece melhor. o que você está esperando para encontrar? dica: tome o medo pela mão.

dinheiro: você pode sentir que está envolvido em situações de que não gosta, em lugares e com 
pessoas que o incomodam. Você pode mudar a situação. mas também pense no ensinamento 
que tudo isso deixa para você. É hora de aceitar e aprender. dica: tolerância.

capricórNio
Preste atenção aos seus pensamentos e palavras. 
Palavras criam realidade e você está pensando e 

verbalizando coisas que trazem conflito e dor para 
sua vida. Você não acredita por medo.

amor: expresse suas emoções, pois é necessário. o pro-
blema aparece quando você responsabiliza os outros pelo 
que está acontecendo com você e descarrega suas emoções 
sobre eles. Aprenda a sentir sem se projetar. dica: se ex-
pressar sem envolver terceiros.
dinheiro: este não é o momento de calar a boca e ser um 
seguidor, é o momento ideal para ser um líder e expressar 
sua opinião. Valorize-se, acredite em si mesmo, entre em 
ação e concretize seus projetos. dê-se ao mundo. dica: 
autoavaliação.

aquÁrio
tudo o que você passa é para 
o seu aprendizado, mesmo que 

sua mente racional não entenda. 
As experiências o tornam mais livre 

e poderoso, libertando-o do condiciona-
mento. Perdoe a si mesmo.
amor: o que te causa dor constitui um 
grande avanço em sua vida, mesmo que 
você não seja capaz de ver agora. Às 
vezes, ao longo do caminho, temos que 
abrir mão de pessoas, grupos, situações 
que retardam seu processo e evolução. 
dica: avanço.
dinheiro: você está se deixando condi-
cionar pela rotina, crenças, hábitos e, ao 
perder seus pertences, o material de 
hoje o condiciona. Quando você se 
identifica muito com o externo, nós nos 
limitamos e o castelo de areia desaba. 
É importante que você lembre que vi-
vemos em constante mudança e isso é 
maravilhoso. chave: poder pessoal.

peixes
o mundo espera que você compartilhe sua luz, deixe-a brilhar. 
Não tenha medo de fazer algo diferente, quebrar o molde ou iniciar 

uma atividade que você nunca fez, mas sempre o tentou. 2021 é 
um ano para experimentar e ir atrás dos seus sonhos.  

amor: o que você não gosta nas outras pessoas é algo que você reprime 
em si mesmo. Aceite e entenda que dentro de cada um de nós existem 
dois sistemas de pensamentos opostos e igualmente coerentes, que nos 
fazem criar oportunidades infinitas. dica: abrace sua sombra.
dinheiro: mude a forma como você age no seu trabalho, suas rotinas, torne-
se mais flexível e se abra a novas oportunidades. trabalhe menos horas, 
tenha mais tempo para você. só você sabe de que mudança precisa em 
sua vida. dica: abrir-se para a mudança.

Mãe Débora
Conselheira Espiritual - Búzios – Tarô – Previsões

WhatsApp: (11) 94995-9489
E-mail: esoterico_brasilero@hotmail.com



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

40guia

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

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

educação

9 7047 8216

MOTOFRETE
SERVIÇOS PERSONALIZADOS

Entregas 
a partir de 

R$ 30,00R$ 30,00

serviços

a n u n c i e  a q u i   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

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

Viajar com malas premium  
nunca foi tão simples e barato.

aluguel de malas de um jeito  
seguro e descomplicado.

AnA ElisA OlivEirA - (11) 98497-1789



A aranha vive do que tece.
gustavo machado

Nosso ilustre e colorido vizinho.
alexandre gaspareto

Fica em casa!
teresinha de aguiar

Peixinho preguiçoso.
Julio cypriano

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

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

a região
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