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João  
Carlos  
Martins  

O maestro dá um 
exemplo de superação 
e cidadania, declara 
seu amor pela Granja 
Viana e traça planos 
para os próximos  
20 anos

  Por Aqui
Vale do Silício brasileiro começa 
a ser construído em São Roque 

  Comportamento
Transformação social que nasce 

nas ruas do Morro do Macaco

  Mobilidade
Ciclistas da região se unem para 

criar ciclofaixa até São Paulo
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Sincronia do bem 

Sair pela comunidade em busca de histórias transformadoras vem sendo a linha 
de trabalho da Circuito desde que nossa primeira edição começou a circular nos 
anos 2000. Em praticamente 21 anos de trajetória, o jornalismo nos permitiu 
registrar milhares de personagens, moradores da região que puderam mostrar 
sua força inspiradora.
Não há nada mais emocionante do que uma carreira que segue nos completando e 
nos surpreendemos com o resultado desta edição revelando pura sincronia tanto 
no olhar do maestro João Carlos Martins como no de cada morador do Morro do 
Macaco, entrevistados que, em comum, venceram desafios e seguiram o caminho 
do amor pela arte em busca do bem comum.
João Carlos Martins nos recebeu em seu apartamento no Jardim Paulistano, bairro 
em que vive atualmente por conta da proximidade do seu trabalho, mas durante 
essa incrível entrevista o maestro abriu seu coração ao dizer que os melhores 
anos de sua vida foram na Granja Viana, e não faltam lembranças das partidas 
de futebol que aconteciam em sua casa, sempre aberta à comunidade. Com 80 
anos, o pianista tem desenhado seus projetos para as próximas duas décadas, é 
ou não é uma fonte de inspiração? 
No Morro do Macaco, fomos recebidos pelo fotógrafo e parceiro Marcos Batata 
e não poderíamos ter saído de lá com nada menos do que buscávamos para esta 
incrível pauta: verdadeiras histórias de transformação social por meio da arte, 
do respeito e da solidariedade. Se você, como nós, é movido por esse combustível, 
prepare-se que esta edição vai te levar longe! 

Ótima leitura para todos.

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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Paulo Pompeo

CirCulação

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

Contato

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
Bloco A - Salas 110 e 111 – Granja Viana  
Cotia – SP CEP: 06709-015  
Tel.: 4702-3936   w99500-6086

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

Circuito
2020

                                       @revistaCirCuito
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MATERIAL PRELIMINAR SUJEITO A ALTERAÇÕES. Os móveis, utensílios e vegetação não fazem parte do contrato. *Casas com 03 vagas, com exceção das casas 19, 37, 55, 56, 74, 113, 114, 124, 135, 147 e 156. Acabamentos serão entregues conforme 
Memorial Descritivo do empreendimento. As medidas da planta são de face a face de paredes, sujeitas a variação em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados. Pergolado será ofertado como kit a ser adquirido posteriormente 
pelo proprietário no sistema de personalização. As churrasqueiras serão entregues conforme memorial descritivo. As informações contidas nesse folheto, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, 
fotos, mobiliário e peças  e decoração dos materiais de divulgação tem caráter exclusivamente promocional, o detalhamento dos serviços, equipamentos e cabamentos que farão parte desse empreendimento constam do Memorial Descritivo, 
Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e do compromisso de compra e venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto que será atingido anos após a entrega do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de 
acordo com o projeto de paisagismo. Ekko Vendas LTDA. – ME – Creci J-34937. Impresso em Fevereiro de 2020.

Realização:

ekkogroup.com.br

Intermediação:

119m² a 168 m²
3 E 4 DORMS 
(INCLUSO PISCINA)

CASAS
DUPLEX e

TRIPLEX

UMA CONEXÃO
ENTRE O SIMPLES
E O QUE É NATURAL

Ekko Store Granja Viana

Estrada municipal Walter Steurer, 1400 / JD. Guerreiro, Cotia/SP

VISITE O DECORADO

L A N Ç A M E N T O



Descaso no  
Jardim Colibri
O Jardim Colibri, no km 26 
da rodovia Raposo Tavares, 
há três anos, ainda era um 
bolsão verde, sem asfalto, 
com muitos animais e 
árvores. Agora, a cada dia 
avança a agressividade da 
especulação imobiliária, 
problema disfarçado pelo 
falso condomínio fechado 
por causa de simples 
cancelas nos acessos. Existe 
uma associação local de 
alguns moradores que não 
cuida da manutenção do 
bairro, e a prefeitura só 
recolhe o IPTU e fica isenta 
de obrigações. O mato, 
o lixo e a degradação do 
verde acontecem aos olhos 
de todos, sem nenhuma 
fiscalização, além das ruas 
intransitáveis por causa dos 
buracos. Infelizmente, mais 
uma área de Cotia sendo 
consumida pelo descaso.
José Monteiro

CIRCUITO A carta foi 
encaminhada à Prefeitura de 
Cotia.

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 

VielA AbAndonAdA

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

Tenho um galpão na rua Lúcia, no Parque São George. Ao lado, 
tem uma viela que a prefeitura simplesmente ignorou. Esse 
abandono vem me causando enormes transtornos e prejuízo, 
pois quando chove a água da rua em vez de correr pela viela, 
escorre para dentro do meu galpão. Recentemente, asfaltaram a 
rua e não concluíram a obra, deixando a viela pior do que já era. 
Já enviei até um vídeo para a Rede Globo a fim de tentar uma so-
lução, mas infelizmente até hoje ninguém deu importância. Fiz 
inúmeras reclamações na prefeitura e nada.
PauLo Teixeira dos Santos

CIRCUITO A carta foi encaminhada, com fotos e vídeos 
que o leitor nos enviou, à Prefeitura de Cotia.

No meio do caminho, uma valeta
Em dezembro, um carro de morador caiu na vala da rua Porto 
Rico, em Carapicuíba. Esse trecho não é asfaltado e não tem 
manutenção. E aí, prefeito Marcos Neves? Vai esperar acontecer 
um acidente perigoso?
Moradores do entorno

CIRCUITO Vídeo do local e a carta dos moradores foram encaminhados 
à Prefeitura de Carapicuíba que, por sua vez, informou que já está em 
processo de licitação as obras de pavimentação desta rua. “É 
importante ressaltar que a atual gestão realiza o maior Programa de 
Recapeamento da História de Carapicuíba, beneficiando mais de 700 
ruas nos últimos quatro anos. Além disso, já está em andamento a nova 
fase que vai contemplar 100 ruas neste primeiro semestre de 2021”, 
escreveram em nota à nossa redação. 



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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Obrigado pela 
oportunidade. 
Adorei a conversa e 
a reportagem! Pude 
acompanhar de perto 
a qualidade e liderança 
da revista na região 
durante os dez anos em 
que morei na Granja 
Viana... Parabéns!
JuLiano ohta

Parabéns pela bela 
ilustração da capa! 
ricardo cotecchia ribeiro
(sobre a capa do 
Circuito Comercial)

Parabéns para essa 
grande mulher!
adriano nuzzi aLonso 
(sobre a reportagem da 
primeira subcomandante 
mulher da região)

Live top!
Yan carLos
(sobre a entrevista 
com Diego Krausz)

Que show de vida! 
Parabéns!
sYLvia barroso
(sobre a entrevista 
com Léo Rocha)

 #SUavOznaCIRCUITO 

téCniCAs 
indígenAs de 
sobreViVênCiA 
nA florestA

reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

mUITO além dO papel

canal circuito 
revistacircuito.com/leo-rocha-no-combate-ao-fogo-na-chapada-dos-guimaraes/

canal circuito 
revistacircuito.com/
vejo-essa-pandemia-como-uma-cobranca-da-
natureza-querendo-o-lugar-dela-afirma-o-
alquimista-joel-aleixo/

canal circuito
revistacircuito.com/
didu-russo-e-a-gangorra-do-mercado-dos-vinhos/

canal circuito
revistacircuito.com/marcos-casuo-fala-da-
habilidade-dos-artistas-se-ajustarem-como-bambu/

Aos 11 anos, o menino branco encantou o pajé de uma tribo indígena em um encontro de pajés 
na Chapada dos Guimarães. Com pouca idade, ele já possuía conhecimento de ervas medicinais 
e dominava a técnica do arco e flecha. Foi, então, convidado a passar alguns meses na tribo. O 
que era para ser um período de três meses acabou se tornando uma imersão de seis, quando 
aprendeu não apenas sobre as plantas e seus usos, mas também sobre os importantes rituais e 
convívio na tribo. Com as técnicas de sobrevivência na floresta, ele foi convidado a participar do 
Programa Desafio em Dose Dupla, do Discovery Channel, ao lado do coronel Leite, especialista 
em técnicas militares. Em entrevista à nossa equipe, Léo Rocha contou sua história e também 
falou do combate ao fogo na Chapada dos Guimarães.

888.6k
seguidores no

#saibamais

matéria Completa 
No site

ervas poderosas
Alquimia, ciência que ficou popular 
por reunir química, arte e magia, na 
verdade tem suas práticas voltadas 
para a transmutação de determinados 
elementos em outros. Em entrevista, 
o alquimista, escritor e empresário 
Joel Aleixo explicou que ela trabalha 
com a relação entre a humanidade 
e a natureza, mostra quais as 
aplicações dessa ciência e como 
pode ser importante nos cuidados 
com a saúde. Indica, até mesmo, 
ervas comuns, que são poderosos 
agentes de combate a doenças.

Gangorra do mercado de vinhos
O especialista em vinhos Didu Russo 
apresenta panorama do consumo 
dessa bebida e das notícias que vêm 
percorrendo o Brasil em torno do 
aumento da venda de vinhos no primeiro 
semestre de 2020, na faixa de 37%.

arte circense
Marcos Casuo já foi destaque como artista no 
“Grande Circo Popular do Brasil” e no “Cirque 
du Soleil”. No Circuito News, programa exi-
bido pelo Facebook e pelo YouTube, o artista 
circense falou sobre a arte do circo e o impacto 
em tempos de pandemia. Para ele, essa situa-
ção foi uma oportunidade para pensar sobre 
as vantagens de ser artista e as habilidades 
encaixarem como “bambu” para se reinventar 
sem cair, diante de um desafio. 

Liderança 
absoLuta  
das mídias 
da região



Discovel
Rod. Raposo Tavares, Km31 | Portão - Cotia/SP
Tel 11 4148-9000 | Whatsapp 11 98919-1179 www.discovelveiculos.com.br

Perceba o risco, proteja a vida.

www.vw.com.br. Oferta válida até 28/02/2021 para veículos básicos e custo de frete incluso. Condição válida para toda a linha Volkswagen zero-quilômetro �nanciado pelo Banco 
Volkswagen. O CET para esta operação será calculado e informado previamente à contratação. IOF (observado o previsto do Decreto nº 10.414/2020) e cadastro serão inclusos no 
cálculo das prestações e no CET. 

Fazer parte da nova

volkswagen#vale

R$100.990
A partir de

O T-Cross agora tem a
central multimídia VW Play

T-Cross

Taxa zero

Venha conhecer e aproveitar as ofertas imperdíveis
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por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Concessionária do ano 
A CCR ViaOeste, concessionária responsável pela gestão e 
operação do Sistema Castelo-Raposo, é a grande vencedora 
da 6ª edição do Prêmio Concessionária do Ano. Concedido 
pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 
o reconhecimento busca identificar as melhores práticas e 
serviços prestados em vias concedidas no estado. O prêmio 
se refere à gestão da malha rodoviária ao longo de 2019.

Ciclofaixa Cotia x São Paulo

canal circuito
Saiba mais sobre a iniciativa e como apoiar 
www.revistacircuito.com/ciclistas-se-unem-para-criar-uma-ciclofaixa-entre-cotia-e-sao-paulo/

Ciclocidade, associação 
que representa os 

ciclistas urbanos de São 
Paulo, está encabeçando 

uma campanha para 
a criação de uma 

ciclofaixa que ligaria 
Cotia à ciclovia da av. 

Escola Politécnica, já na 
capital paulista. São 6 

km partindo da Estrada 
Velha de Sorocaba até 

São Paulo. Foi lançado 
um site para coletar 

assinaturas dos ciclistas 
interessados e pleitear 

a ciclofaixa junto às 
prefeituras e secretarias 

envolvidas.

Embu na Times Square
Em dezembro, a homenagem da Stone aos micros e pequenos 
empreendedores brasileiros foi destaque em uma das praças 
mais famosas do mundo, a Times Square, em Nova York. A 
campanha “Negócios são motores de sonhos” fez o nome 
de 219 cidades brasileiras brilharem nos painéis digitais 
da Nasdaq, entre elas Embu das Artes. Em 2019, foi a vez 
de Cotia ser homenageada em terras norte-americanas.



edUCaçãO

Como preparar 
crianças e jovens 
para boas escolhas

11

Além de garantir uma boa formação escolar, uma das principais preocupações 
dos pais é como ajudar a conduzir as escolhas dos filhos. Por isso, as escolas, em 
parceria com as famílias, investem cada vez mais em programas multidisciplinares 
que estimulem a ética, o senso crítico, a autopreservação e a empatia.

“Fazer boas escolhas é lidar, continuamente, com o conflito entre o que eu quero, 
o que eu posso ou o que eu devo fazer. Desde a infância, este exercício é vivenciado 
no dia a dia, nos conflitos, nos desejos, nas transgressões e reflexões”, explica Esther 
Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco.

Na instituição, esse trabalho acontece da Educação Infantil ao Ensino Médio, por 
meio de um projeto pedagógico cuidadosamente elaborado. Além de um contínuo 
processo de inovação curricular, o colégio traz em sua história programas de grande 
impacto no desenvolvimento da autoestima positiva:  

Monitoria rio Branco: há mais de 20 
anos, prepara estudantes para atuarem 
em atividades internas e externas de lazer, 
viagens de estudo de meio e eventos. Sob 
o lema Amizade, Lealdade e Honra, jovens 
a partir do 9° ano do Ensino Fundamental 
tornam-se referência para os alunos mais 
jovens.

JoveM eM PersPectiva: componente 
curricular do 8° ano do Ensino Fundamen-
tal que integra o módulo interdisciplinar 
Linguagens e Humanidades. Estimula a 
reflexão sobre temas como cultura da 
vaidade e do consumo, autoimagem, 
bullying, redes sociais, drogas, sexua-
lidade, a partir de dados científicos e 
análises aprofundadas. 

Unidade Granja Vianna
  (11) 3829-2972
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br|www.crb.g12.br
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Na área de tecnologia, o colégio participa 
do programa Aluno Google Tutor, em que 
jovens colaboram com colegas e professores 
para o uso da plataforma.

cursos livres: procuram despertar talentos 
e vocações para que cada aluno se conheça 
melhor e encontre seu potencial, sempre em 
torno da valorização da convivência, de hábitos 
saudáveis e do autocuidado, por meio dos 
esportes, teatro, artes, línguas e tecnologia.  

coletivos: os adolescentes têm a oportu-
nidade de participar espontaneamente de 
grupos formados por professores e alunos 
como o Humana Mente, o Aliteração e o 
REAJA (Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto 
ao Ambiente). 

A ideia de complementaridade entre as 
crianças e jovens se estabelece nesses tipos 
de vivências, pois cada um contribui com 
o que tem mais facilidade e aprende com o 
outro aquilo que lhe é desafiador.

construindo oPiniões: atividade que 
promove o debate crítico sobre temas 
complexos, com destaque para parti-
cipação e organização de simulações 
diplomáticas da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em que os alunos 
discutem problemas globais.

Mentoria de estudos: experiência 
pedagógica para a troca de conhe-
cimentos que integra a Tutoria de Es-
tudos Rio Branco. Alunos do 5° ano 
do Ensino Fundamental à 3a série do 
Ensino Médio, com mais facilidade em 
determinadas áreas, são convidados 
a apoiar os colegas, sempre com a 
supervisão da orientação educacional 
e da coordenação pedagógica.
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Vem Aí o VAle do silíCio brAsileiro...  
e Aqui nA região!

Produção orgânica de uva em São Roque
Pesquisador da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo está desenvolvendo projeto para viabilizar a produção de uva 
orgânica no município de São Roque. Os trabalhos são conduzidos na 
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica da 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e tem o objetivo 
de disponibilizar conhecimento e tecnologia para que os agricultores 
produzam suco de uva e vinho orgânicos de alta qualidade.

aNistia para impostos atrasaDos
A Prefeitura de Cotia lançou o Novo 
Sistema de Parcelamento de Dívidas de 
Cotia (NSPDC) que prevê a redução de 
juros e multas para o pagamento de 
impostos municipais atrasados como 
IPTU, ITBI e ISSQN. O contribuinte poderá 
solicitar, até 31 de março, o parcelamento 
de sua dívida vencida referente a qualquer 
período junto à Fazenda Municipal.

Serviço
Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia 
Adesão On-line: acesse www.cotia.sp.gov.br, entre 
em “Cidadão Online” e “Anistia” 
Adesão presencial: agende pelo site  
www.cotia.sp.gov.br/agendamento-cit/

As obras de construção do então Vila XP, 
agora chamado de Bioma, começaram em 
São Roque e devem ser concluídas no pri-
meiro semestre de 2022. O local será uma 
nova sede da XP Inc., projetada seguindo 
padrões ecoeficientes, utilizando 100% 
de energia renovável e cuja construção 
deve ocorrer nos moldes da grande sede 
que a Apple construiu em Cupertino, na 
Califórnia.

Em postagem nas redes sociais, Guilher-
me Benchimol, CEO e fundador da XP 
Inc., falou sobre o início dos trabalhos na 
região e as expectativas do empreendi-
mento. “Um sonho se transformando em 
realidade. O projeto está saindo do papel 
e, em breve, teremos uma das sedes mais 
inspiradoras do mundo. Mais qualidade 
de vida para nossos funcionários, mais 
liberdade para nossas equipes e, definiti-

vamente, uma empresa mais preparada 
para transformar o mercado financeiro e 
melhorar a vida das pessoas”, postou no 
Instagram. “Será um ambiente inspirador, 
integrado com a natureza, autossustentá-
vel e conectado com o primeiro aeroporto 
executivo internacional da América La-
tina. Poderemos receber nossos investi-
dores do mundo inteiro, diretamente no 
quintal da nossa casa. Isso sem conside-
rar toda a estrutura do Catarina Fashion 
Outlet e o resort que será construído, pou-
cos metros à frente. Obrigado, JHSF. Será 
o projeto mais incrível de todos os tem-
pos”, completou o executivo. A ideia da XP 
é ser o ponto de partida para a região se 
tornar uma versão brasileira do Vale do 
Silício, atraindo empresas principalmen-
te da área de tecnologia ou, ao menos, com 
forte vocação inovadora. A ideia parece 
promissora, pois por enquanto não existe 
no Brasil algo parecido. 

parceria com JHsF
Em dezembro, a JHSF assinou com a XP In-
vestimentos o contrato de compra e venda 
de um terreno de 705 mil metros quadra-
dos situado no complexo Parque Catarina, 
onde deve ficar o projeto. O valor firmado 
é de R$ 98,6 milhões e, em adição ao con-
trato, será celebrada escritura de servi-
dão, pelo valor de R$ 1 milhão, relativo ao 
uso de área complementar de cerca de 130 
mil metros quadrados, constituída por 
área de preservação ambiental.



EquipE multidisciplinar 
formada por:

f Médico
f Educador físico
f	 NutricioNista 
f ENfErMEira EstEta

Studio de tatuagem com Letícia Spilla  
que atua com o estilo preto e cinza, fineline e mandalas.

Mande SuaS ideiaS e agende Seu horário  
  (11) 945966337 /  @lespillatattoo

Realização do Control ADD Vulcan 
by Jerriane Medeiros que utiliza 

a linha de dermocosméticos 
Vulcan Ice®️ - Cosmobeauty indicado 
para o tratamento de hipercromias 

como melasmas, cloasmas gravídicos, 
efélides (ou sardas), hipercromias pós 

inflamatórias e lentigos (senis).  
Peeling para o tratamento clareador 

facial que eficazmente atua no controle 
da síntese melânica, agindo em 
inúmeras etapas da formação  

da melanina Indicado para 
todos os fototipos!

controlE do 

mElasma!

ClíniCa de estétiCa avançada  
Com tratamentos faCiais e Corporais

Endereço: Av. José Giorgi, 280 – Sala 28 - Telefone e   (11) 4551-1402
 @_studio28 - www.centroesteticostudio28.com

Studio 28 251.indd   5 02/02/21   2:48 PM



aCOnTeCe pOR aqUI 14

36%
 foi a redução  

nas fatalidades  
de trânsito em 
Carapicuíba

Segundo os novos dados do 
Infosiga SP, sistema do 
Governo de São Paulo 
gerenciado pelo Detran-SP 
e programa Respeito à 
Vida, a região 
Metropolitana da Capital 
registrou queda de 11% nas 
fatalidades de trânsito em 
2020. No ano, foram 1.565 
fatalidades contra 1.751 em 
2019. A maior queda nas 
cidades da região foi em 
Carapicuíba, que reduziu 
em 36% as mortes causadas 
por acidentes de trânsito. 
Já em Cotia, a queda foi de 
8%, caindo de 26 para 24 
óbitos.

Nova Diretoria
Formado pelos municípios 
de Barueri, Carapicuíba, 
Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana de 
Parnaíba, Araçariguama e 
Vargem Grande Paulista, o 
Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste 
Metropolitana de São 
Paulo (Cioeste) elegeu 
nova diretoria. Rogério 
Lins, prefeito de Osasco, é 
o atual presidente, 
enquanto Josué Ramos, 
prefeito de Vargem 
Grande Paulista, é o vice. 
O Consórcio 
Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São 
Paulo (Conisud) também 
tem nova diretoria: o 
prefeito de Embu das 
Artes, Ney Santos, foi 
eleito presidente e o de 
Taboão da Serra, Aprígio 
da Silva, é o vice-
presidente. Inaugurado em 
2001 e formado por oito 
municípios – Cotia e 
Vargem Grande Paulista 
estão entre eles –, o 
Conisud atua em defesa 
dos interesses da região 
cujo território está 
inserido em Área de 
Proteção de Mananciais.

imbróGlio Do km 22  
vai CheGar ao fim? 
No final de janeiro, o prefeito de 
Cotia Rogério Franco esteve reunido 
com o vice-governador Rodrigo 
Garcia. Em pauta, a ampliação do 
viaduto do km 22 para melhoria do 
acesso à Granja Viana. “Já iniciamos 
os estudos e as tratativas com o DER 
para execução dessa obra tão 
importante, que vai impactar a 
redução do congestionamento na 
Raposo Tavares”, comentou Franco, 
nas redes sociais. Será que o imbró-
glio deste trecho da Rodovia Raposo 
Tavares vai chegar ao fim?

Região ganha  
pomar urbano
Centro de Educação para Sustentabilidade (CES), em parceria 
com os movimentos Fazendinha Viva, Associação dos Mora-
dores (Amafaz) e Transition Towns, realizaram a primeira 
edição da ação “Pomar Urbano”, do Projeto Circuito Ecológico, 
que visa promover a preservação e recuperação da fauna e 
flora do bioma local, criando corredores de árvores nativas 
frutíferas, em pontos viciados de descarte irregular de lixos 
e entulho.
Cerca de trinta moradores colocaram as mãos na terra, con-
tribuindo com o plantio de mais de vinte e cinco árvores fru-
tíferas, entre elas, Cambucí, Grumixama, Araticum, Pitanga, 
Cereja do Rio Grande e Araçá. Além das oficinas de plantação, 
a ação contou com atividades sensoriais, caça ao tesouro e 
bombas de sementes.

Serviço
A próxima edição está prevista para acontecer no Jardim 
Primavera, sem data definida, por conta das novas 
restrições, devido à pandemia da Covid-19. Os interessados 
em levar a ação para o seu bairro, basta ligar (11) 4164-2305 
para mais informações sobre agendamento.
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18 anOS CUIdandO dO SeR
Espaço Integração Granja Viana acaba de soprar velinhas. 
Referência em Desenvolvimento Humano, Saúde e Bem-
estar, o local está comemorando 18 anos de atividades e quase 
80 mil atendimentos. Uma “vida” construída com muito amor 
e dedicação ao processo de cura por meio da consciência, 
como define seu fundador Maurício Bastos. Acesse  
www.espacointegracao.com.br e conheça o ambiente 
acolhedor, cercado de muito verde, ar puro e tranquilidade e 
todas as especialidades oferecidas para cuidar e ser cuidado.

eSpaço integração
Rua São Francisco, 170

Tel.: 4702-4838 – (11) 99174-8290 (WhatsApp)

em defeSa dOS aSSOCIadOS
Você, profissional registrado em conselho regional do sistema 
Crea/Confea e Cau, sabia que em Cotia tem uma associação 
para defender seus interesses? A Aetec foi fundada em 13 de 
setembro de 1993 e, desde então, vem orientando quanto a 
normas que disciplinam o exercício profissional, além de 
promover eventos, cursos e estudos para a categoria e manter 
uma estrutura completa à disposição dos associados. Quer 
saber mais? Acesse www.aetec.org.br e veja como se associar e 
quais são as vantagens e os benefícios.

aetec – aSSociação doS arquitetoS, engenheiroS e técnicoS de cotia 
Av. Santo Antônio, 294 – Portão – Cotia/SP

Informações: 4616-2398/ 99552-2581

dIabeTeS nãO Tem Idade
Silenciosa, a diabetes preocupa. Estimativa da Organização 
Mundial de Saúde aponta que, em 2025, o número de 
diabéticos em todo o mundo deve chegar a 350 milhões. Como 
nem todos os casos estão relacionados com obesidade, 
sedentarismo ou má alimentação, consultar-se com um 
endocrinologista é fundamental. Na região, temos o médico 
Arnaldo T. Oda. Ele tem 30 anos de experiência na área da 
endocrinologia, focado em redução de peso, tireoide e 
controle de diabetes, aliada a um tratamento humanizado. 
Agende uma consulta pelo WhatsApp 94360-8496.

arnaldo t. oda (crM 18691)
The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22 

Bloco A – Sala 204 - Contato: clinicamedicaoda@uol.com.br

COnfORTO e bem-eSTaR 
Carinho e profissionalismo para quem sempre cuidou de nós. 
Lorenzo Casa de Repouso para Idosos traz para a região novo 
conceito de residencial sênior. Lá, o idoso vive em um 
ambiente pensado e planejado para proporcionar bem-estar, 
segurança e conforto, conciliando a proximidade e o carinho 
da família com o acompanhamento de uma equipe qualificada 
e toda estrutura necessária. Conta com câmeras internas de 
monitoramento em tempo real e atividades de socialização 
diárias, entre outros diferenciais que mostram vocação, 
excelência, qualidade e evolução.

lorenzo caSa de repouSo para idoSoS
Rodovia Raposo Tavares, km 40 – n° 449 – Vila Camargo  

 Vargem Grande Paulista - Telefone/ WhatsApp: (11) 94778-0639
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A Enel Distribuição São Paulo e Assaí Atacadista, em parceria 
com a Prefeitura de Carapicuíba, acabam de inaugurar novo ponto 
de coleta de resíduos no município. O ecoponto faz parte do pro-
grama Ecoenel, que oferece desconto na conta de energia dos 
consumidores em troca de materiais recicláveis. Para ter acesso 
ao benefício, o cliente da Enel deve levar uma conta de luz recente 
com o material para descarte até o local.

Para agilizar o processo de entrega e pesagem dos resíduos, os 

materiais devem ser separados e limpos com antecedência. Papéis 
e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No 
caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou mate-
riais que comprometam a pesagem. Segundo a gerente de susten-
tabilidade da Enel, Solange Mello, a distribuidora incentiva o 
consumo consciente entre seus consumidores e promove o descarte 
correto dos resíduos, um dos principais desafios impostos aos 
centros urbanos.

DesCarte Do  
lixo eletrôNiCo
Cotia lançou o Programa Sucata Digital, para 
descarte de lixo eletrônico de forma correta e 
segura. A iniciativa está sendo desenvolvida 
em parceria com a Coorpenova Cotia Recicla, 
que receberá todo o material depositado pela 
população. O que o Sucata Digital vai receber? 
Computadores, tablets, monitores, teclados, 
impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos 
de som, micro-ondas, rádios, telefones, 
celulares, carregadores, fios, televisores 
pequenos e médios.

novo local faz parte do ecoenel, programa que gera bônus na conta de energia pela troca de materiais 
recicláveis.

Ponto de coleta de resíduos  
em Carapicuíba

Serviço
O interessado deve procurar o posto de coleta do 
programa Ecoenel, portando uma conta de luz 
para fazer seu cadastro. Depois disso, o cliente 
recebe um cartão, que dá direito a troca de 
materiais recicláveis por descontos na próxima 
conta. Todo o material é pesado e calculado de 
acordo com o valor praticado em mercado. No 
ato de cada pesagem, o cliente recebe um 
comprovante do bônus a ser creditado na 
próxima conta de luz. O contêiner do programa 
está no estacionamento do Assaí, e atende de 
terça a sábado. 
Endereço: Av. Desembargador Doutor Eduardo 
Cunha de Abreu, 1.455 – Vila Municipal 
Horário de funcionamento: de terça-feira a 
sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h

Serviço
As entregas poderão ser feitas todas as 
sextas-feiras, das 8h às 16h, na recepção da 
Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária, 
que fica na rua Jorge Caixe, 306, bairro Jardim 
Nomura (na antiga Pró-Cotia).

moraDores  
em movimeNto

Devido às fortes 
chuvas das últimas 
semanas, houve um 
grande acúmulo de lixo 
no Rio Cotia, na divisa 
de Jandira e 
Carapicuíba, no bairro 
Chácara do Peroba. 
Para fazer a limpeza da 
área, moradores que 
participam do 
Movimento 
Fazendinha Viva se 
reuniram em um 
domingo e recolheram 
30 sacos com sujeira.
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u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luciana Giusti CREMESP 83056

 Infectologia

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

u	 Maria Fernanda Lago CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
 Laser e Medicina Estética
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Comportamental
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 Nutrição esportiva,  
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pReCISandO de Um eSpaçO dIfeRenCIadO 
paRa aTendeR SeUS ClIenTeS OU 
paCIenTeS? COnheça O eSpaçO SOUl
Salas totalmente decoradas e mobiliadas onde você paga por hora 
de uso. Ideal para profissionais liberais, terapeutas, esteticistas, 
fisioterapeutas e aulas de ioga e meditação. 
Bem localizado, o espaço fica no Vianna Village e conta com todas 
as comodidades e facilidades de um Centro Comercial: segurança, 
acessibilidade, visibilidade e estacionamento gratuito.

eSpaço Soul
Rua Mesopotâmia, 109 – Jardim Passárgada

Mais informações: (11) 4702-2655
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

pArCeriA
Com letra 
inspirada em Luísa 
Sonza, Vitão lança 
'Samu' com Léo 
Santana. Single, 
que mistura funk, 
pop e pagodão 
baiano, chega 
acompanhado de 
clipe, gravado em 
meio à pandemia.

Cultura dos 80s
Apaixonado pelo tema, 
amante da boa música e 
munido de grandes histórias, 
o ator Rodrigo Veronese – 
que morou na Granja Viana 
por seis anos e foi capa da 
revista Circuito em 2012 – 
apresenta, ao lado de Rafael 
Dutra, o programa 80 por 
segundo na rádio 80 FM. 
“Um sonho antigo trabalhar 
com rádio, além de levar 
um pouco de alegria nesse 
momento tão triste do Brasil 
e do mundo”, diz Veronese.

Youtubers dA região
Gabriel Xavier e Shirley Manholer formam uma dupla que 
a gente se apaixona logo no primeiro like. O casal – que 
começou sua história em Osasco e hoje mora em Vargem 
Grande Paulista – faz sucesso no YouTube com games, 
desafios, paródias, webséries e esquetes. Com mais de 600 
mil inscritos e quase 200 milhões de visualizações, o canal 
aborda temas atuais com inteligência e bom humor, sem 
economizar na criatividade. Eles também criaram o Mundo 
Aquarela Kids, canal com conteúdo voltado para crianças 
de todas as idades e com mais de 3 milhões de inscritos.

fotogrAfiA 
premiAdA
Golden Lens é a 
premiação do Ins-
piration Photogra-
phers que escolhe os 
melhores da fotografia em 
diversas categorias. Casamento, família, 
vídeo e retrato. A fotógrafa Chris Bueno 
ganhou como melhor retratista (ou mais 
premiada, como indica o Golden Lens). Ela, 
que mora na Granja Viana, recebeu vários 
prêmios em 2020 e, agora no começo de 2021, 
teve mais esse grande destaque, superando 
fotógrafas europeias.

Canal CirCuito

Conheça a história do casal  
revistacircuito.com/casal-da-regiao-faz-sucesso-no-youtube/
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Acertamos que a Granja Viana estaria no 
Big Brother Brasil, só erramos no nome do 
representante. Em vez de Felipe Titto – que 
teria recusado o convite por duas vezes –, 
o escolhido foi Projota. Fã do reality, ele 
já se apresentou três vezes no programa: 
a primeira no BBB 17, a grande final do 
BBB 18 e em um show no BBB 20. Agora, 
ele é um dos participantes. Morador da 
Granja Viana, o cantor e rapper, que já 
foi capa de Circuito, diz que vai sentir 
falta da filha, da esposa e do videogame 
enquanto estiver no reality show, mas 
vê grande oportunidade para a carreira. 
“Este convite é a porta de entrada para os 
sonhos que hoje eu tenho. Ainda tem muita 
gente que não me conhece tão a fundo. 
Mas agora não vai ter jeito. Vou chegar 
na casa deles pela porta da frente todas 
as noites e falar: ‘Oi, eu estou aqui e meu 
nome é Projota. Canto um rap e faço um 
monte de coisa e espero que você goste’”, 

contou, em entrevista à TV Globo.
E ele já ‘chegou chegando’ ao programa. 
Logo de cara, foi apelidado pelo público 
de “terror do Boninho”, tudo porque 
adivinhou o motivo dele e outros cinco 
colegas estarem isolados numa casa 
diferente. E depois chamou a atenção 
novamente, mas por ser “Maria Fifi”. 
Um suposto erro da produção entregou 
a ele que Carla Diaz estava no programa 
e, logo, ele saiu espalhando a fofoca para 
o resto dos colegas de confinamento.
Até o momento, Projota mostrou que sabe 
ler bem o jogo e carisma não lhe falta. Na 
internet, são múltiplos os comentários 
de internautas que se surpreenderam 
ao redescobrir o cantor. “Divertido”, 
“inteligente” e “gente boa” são algumas 
das características apontadas. Agora é 
acompanhar para ver se ele não se perde 
no meio do caminho, algo que seus fãs 
esperam que não aconteça.

deixArAm 
sAudAdes

Padre Ticão morreu aos 68 anos, por 
problemas cardíacos. Era pároco da Igreja 
São Francisco de Assis, na zona leste 
de São Paulo, conhecido pelo trabalho 
social que desenvolvia e também por 
defender o uso da cannabis medicinal 
para tratamento de doenças.

Danilo Barquet foi vereador 
e presidente da Câma-
ra Municipal. Tinha 
muitos ofícios: taxis-
ta, lenhador e dono de 
posto de gasolina. Du-
rante muitos anos, foi 
comerciante no bairro 
Atalaia. Partiu com 94 anos. 
Cotiano “das antigas”, é gente que ajudou 
a construir esta cidade. Foi de uma Cotia 
que não existe mais e que está guardada 
na memória de muitos.

“Pequena no tamanho, mas enorme 
no coração.” Com essas palavras, João 
Getulio rendeu homenagem à sua mãe, 
Valeria Ferreira Vidor. Ela morreu em 

janeiro, depois 
de cinco anos de 
luta contra um 
câncer. Mulher 
de olhar doce e 
que gostava de 
ajudar o próxi-
mo, era muito 
querida pela co-
munidade gran-
jeira. Entre ami-
gos e familiares, 
fica a certeza de 
que está na luz 
que sabiamente 
mostrou a todos.

Chegou  
ao mundo
Nasceu o herdeiro 
do empresário 
Miguel Maçom 
e da veterinária 
Bruna. Pedro veio 
ao mundo no dia 
28 de janeiro, 
trazendo alegria 
para toda a família.

Canal CirCuito

Em novembro, Padre Ticão bateu um 
papo com nossa equipe  
revistacircuito.com/cannabis-medicinal/
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Saúde

Raquel NataçãO:  
um espaço único para praticar atividades físicas em contato com a natureza
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Piscina Para BeBês
Piscina em área coberta, salinizada, aque-
cida a 32º e filtragem ininterrupta. Mede 
3m x 5m, e profundidade de 20cm a 40cm. 
De acordo com objetivo da aula, os bebês 
tem aula na piscina média. Os pais parti-
cipam na água até os 2 anos da criança.

Piscina Média
Coberta, salinizada, aquecida a 32º. 
Medindo 12,5m x 10m, com profundida-
de de 1,30m. Aulas de sobrevivência e 
hidroginástica.

Piscina adaPtação
Cobertura transparente, salinizada e 
aquecida a 32°, medindo 3m x 5m e 
profundidade de 40cm. Destinada à 
adaptação ao meio líquido para crianças 
acima de 2 anos. Os pais ficam ao lado 
da piscina acompanhando as aulas.

Se você busca uma alternativa para realizar atividades 
físicas de forma agradável na Granja Viana há um espaço 
desenvolvido para trazer o que há de melhor quando o as-
sunto é equilibrar exercício físico e um ambiente de paz: a 
Raquel Natação.

“Estamos constantemente aperfeiçoando nosso espaço 
para aliar infraestrutura de alta qualidade, personalização 
de atendimento distribuindo turmas com poucos alunos e 

ainda priorizando o contato com a natureza. Acredito que 
essa receita nos coloca em um posicionamento diferenciado”, 
pontua Thiago Budicin, sócio, sobre o trabalho que desenvolve 
na Raquel Natação.

O amplo espaço integrado à natureza permite uma desconexão 
com o ritmo acelerado da rotina e propicia uma experiência 
única aos alunos. Além da natação, a área de 7.000m² conta ainda 
com atividades de hidroginástica, pilates, funcional e tênis.

Piscina grande
Cobertura transparente, salinizada, 
aquecida a 30º. Medindo 12,5m x 8m, 
profundidade de 1m a 1.80m. Aulas 
de aprendizagem dos nados crawl, 
costas, peito e borboleta. Mergulhos, 
saídas e viradas.

Piscina de treinaMento 
(25 metros)
Coberta, salinizada e aquecida a 29º, 
medindo 25m x 10m, com profundi-
dade de 1.40m a 2m, pé direito de 
15m para uma boa circulação de 
ar. Destinada  a  aperfeiçoamento e 
treinamento.

Pilates
Sala com 60m² envidraçada em meio 
aos jardins. Conjunto de aparelhos 
destinados a pratica de pilates.



Serviço 

R. São João, 330. Vila Santo Antônio - Cotia - SP  

  (11) 4613-1550          (11) 97188-3239 

atendimento@raquelnatacao.com.br
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Funcional
Treinamento individualizado que visa a 
melhora do condicionamento fisico de 
cada aluno nas atividades do dia a dia 
ou de atletas em competições esportivas. 
Sala com ar condicionado e equipamentos 
específicos para a realização de aulas 
dinâmicas e diversificadas, que atendam 
cada aluno de acordo com seus objetivos.

tênis
A estrutura do espaço conta até mesmo 
com quadra de tênis profissional de saibro 
e materiais de primeira qualidade para 
um melhor aprendizado da modalidade. 
Caso esteja iniciando no esporte, o pro-
fessor fará o empréstimo da raquete em 
seu primeiro mês e dará o suporte para 
a compra de materiais.

coModidades
A Raquel Natação busca que toda a 
experiência de visita de seus alunos pro-
porcione segurança e bem estar. Por isso, 
o projeto de paisagismo dos jardins é 
pensado como um convite ao desfrute 
da natureza e dos benefícios que essa 
proximidade oferece.

natureza
As principais piscinas foram construídas 
em meio à natureza. Nas árvores da escola 
os alunos ocasionalmente tem o prazer de 
executar os exercícios na companhia de 
esquilos, saguis, borboletas e flores. A área 
preserva o que a Granja Viana tem de melhor.

Reforço Escolar Presencial
Educação Infantil / Alfabetização

Pedagoga, especialista em alfabetização e letramento,  
com experiência no ensino mediado com Jogos.  

Experiência com alunos com altas habilidades e alunos  
com TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Larissa saLzmann  

•  Aulas Personalizadas  
de acordo com a necessidade 
de cada aluno.

•  Alfabetização através  
de jogos e brincadeiras.

•  Hábitos de leitura  
e escrita.

• Auxílios nos deveres  
de casa.

•	 Orientação	nos	 
trabalhos Escolares.

•	 Estudo	e	apoio	nas	 
revisões dos conteúdos  
para	avaliações.

•	 Adaptação	de	materiais	 
para	alunos	com	defasagem	 
de	aprendizagem.

•	 Atividades	 
Complementares. 

(11) 9 55206843         @larisalzmann

MarMitas fitness e 
veganas saborosas  

na granja viana  
e região.

www.go4fit.com.br
  95381-7030

 @go4fit     /go4fitbr 



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.

VerdAdes
Marcos sá escreve sobre 

“inclusão” digital.

a tecnologia veio para ficar. As redes sociais, e-commerce, bankline, 
atendimento eletrônico, os apps etc. e etc., vieram para simplificar a vida 
do consumidor. Certo? Não é bem assim, vejamos. Os bancos adotaram 
um sistema que torna a vida do correntista mais prática, mas acima de 
tudo, faz com que você trabalhe para o banco de graça, sem nenhuma 
contrapartida e ainda pague tarifas mensais absurdas. Fora a economia 
que eles tiveram com a redução do número de agências e do número 
de funcionários. Se pudessem usar de sinceridade na comunicação, 
diriam: pessoal, muito obrigado. Vocês tiraram um peso das nossas 
costas! Trabalham para nós de graça, fazendo os pagamentos no lugar 
dos nossos funcionários/caixas, pagam tarifas e, quando vocês precisam 
de algo nosso, seus pedidos são analisados on-line. Nada de falar com 
gerentes, que nós também reduzimos ao mínimo e nada de explicações 
da nossa parte, para poder cobrar módicos juros de 9% a 15% ao mês sem 
ter que dar explicações e ouvir chororôs. Para reclamar de alguma coisa, 
é só você perder umas três horinhas no bankfone e, no fim, ouvir um 
não de uma funcionária robótica nossa treinada para repetir sempre 
a mesma coisa. Para amenizar, nós que somos um oligopólio, fazemos 

CLIENTE
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uma propaganda com um monte de gente 
feliz e sorrindo, e fica por isso mesmo. 
Se quiser mudar de banco, no outro vai 
ser pior. Funciona mais menos igual com 
pequenas e cruéis variações o contato 
com as teles, TVs por assinatura, cartões 
de crédito, e-commerce, etc. Experimente 
cancelar alguns desses serviços. A tal 
inclusão digital é uma piada. Imaginem 
um idoso ou uma pessoa com dificuldade 
no domínio dos labirintos digitais e você 
verá o tamanho da encrenca que se tornou 
a vida de milhões de cidadãos. Ou, como 
diria o Bonner, cidadões. Sem falar no 
acesso, nem sempre disponível técnica 
e/ou financeiramente a todos. Vai marcar 
uma consulta? Entra no aplicativo e se vira! 
Pobre dos vovôs e vovós! Sua conta de luz 
está um absurdo? Entra no site e fica lá para 
sempre. Vai ao supermercado? Nesse caso 
o Pão de Açúcar merece destaque negativo. 
Para que serve o Cartão Mais? Se para ter 
acesso aos descontos, que na verdade nem 
descontos são, você tem que baixar o app, 
procurar na lista de descontos do app se 

existe desconto para sua compra e clicar 
em cima? Uma perda de tempo. Você lá no 
caixa tentando compatibilizar compras 
versus descontos, a fila aumentando, seu 
estresse crescendo, e a solução vem da sim-
pática atendente. Clica em todas as ofertas. 
Oi? Um desperdício de tempo e paciência. 
Quem inventou esse método nunca foi a um 
supermercado na vida e já deve ter sido 
demitido. Mas o método burro continua 
firme e forte. É igual o cara que organiza 
o trânsito de veículos na Granja Viana. O 
beócio nunca dirigiu no bairro na vida. 
Nem sabe onde fica. Só faz besteira. Mas 
de novo, para que serve o Cartão Mais? Já 
os telefones para atendimento ao público 

Imaginem um idoso ou uma pessoa com 
dificuldade no domínio dos labirintos 

digitais e você verá o tamanho da encrenca 
que se tornou a vida de milhões de cidadãos

viraram peças de museu. Os números nem 
aparecem nos sites das digníssimas empre-
sas. Não existem, e o problema é seu. Os 
caras querem economizar no atendimento 
via telefone e, mais uma vez, o problema é 
do tolo do consumidor. Se vira nos trinta. 
Tente trocar um aparelho com defeito com-
prado nos Supermercados BIG. As regras 
deles referentes às trocas são da ‘idade 
da pedra’ e desrespeitam o Procon e até a 
Constituição. Não tem acordo. Azar o nosso. 
São raras as empresas que aprenderam a 
respeitar o consumidor e fazem um bom 
atendimento. E quando você conhece uma, 
vira cliente fiel. Investem na satisfação dos 
clientes. Simples assim.

CLIENTE
RENOVA

MANUTENÇÃO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA
Prevenção  +  Restauração  +  Manutenção

LIGUE E RENOVE:             11 91118-1595

Ajustamos a proposta  conforme a necessidade do cliente, oferecendo a melhor  
solução para garantir a saúde das suas superfícies e estruturas de madeira. 

PERgOlADOS 
Construção e manutenção 

PAREDES vERDES 
Construção e paisagismo

gUARDA CORPO PARA vARANDAS 
Construção e manutenção 

MObIlIáRIO  URbANO
DECkS 

Construção e manutenção

MaNUtENçãO
MADEIRA

Do começo ao fim
antes                    depois

Psicanálise
Freud com Lacan

Atende na Granja Viana  
e Vila Madalena
Fone: (11) 9 9103-4473
        @psicanalise.granjaviana

Fábio Sanchez
Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo 
(formações clínicas)
Mestrado pelo Instituto 
de Estudos Avançados 
da Unicamp
Grupo de Pesquisa 
Psicose: diagnosticar 
em psicanálise
Especialização em 
casal e família  
(Sedes Sapientiae)

“Somos seres 
desejantes 
destinados à 
incompletude. 
É o que nos faz 
caminhar”

(J. Lacan) 



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
Observada

artista visual e designer 
paulista, nascido eM 1987.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

pAulo 
bruno

a arte SeMpre Se fez preSente em sua 
vida. Trocava facilmente a bola de futebol 
pelo lápis de cor. O grafite foi a primeira 
expressão artística que teve contato, seguido 
pelo skate, que o aproximou ainda mais do 
movimento da Arte Urbana em São Paulo. 
Terminando o ensino médio, dedicou-se 
a cursos voltados ao desenho técnico, de-
sign e web design. Nessa época, começou 
a participar de concursos de design de 
camisetas, vencendo alguns em websites 
conhecidos, como Threadless, Design by 
Humans e Camiseteria. Paulo ainda fez 
parte da equipe de design da VY2 por dois 
anos, onde focou no desenvolvimento de 
produtos, rótulos e websites. Após sair da 
agência, fez cursos de tipografia e lettering 
com grandes artistas como Marina Chaccur 
e Filipe Grimaldi. Trabalhou para marcas 
como Porsche, Ford, MCD, B3 (Bolsa, Brasil, 
Balcão), Bottero, Colcci, Consul, Art Battle 
e Arcah. Também teve sua arte decorando 
programas de TV como De Férias com o Ex, 
Top Chef, Agora É Que São Elas, entre outros.

Apaixonado pelo desenvolvimento tipo-
gráfico e tendo isso como base em tudo o 
que faz, hoje o artista aplica sua caligrafia 
em diversos suportes, como telas, muros, 
roupas, sapatos etc. A caligrafia é uma 
prática muito antiga da escrita. Diversas 
culturas, como árabe, chinesa, indiana, 
islâmica e a japonesa consideravam a arte 
da escrita parte integrante de sua história 
e identidade. Compartilhando ferramentas 
similares e tendo a palavra como eixo de 
criação, a diversidade de estilos e técnicas 
é demarcada entre as diferentes culturas de 
diferentes regiões. Originalmente, o ato de 
escrever era usado em mosteiros, para copiar 

textos sagrados e documentos importantes. 
A escrita não era apenas usada para regis-
trar a história, mas também para registrar 
anseios sociais, preocupações filosóficas e 
espirituais profundas das sociedades, tendo 
um papel fundamental na compreensão do 
desenvolvimento da raça humana. 

Este estilo há décadas saiu dos livros de 
história e entrou em museus, galerias e nas 
casas das pessoas por meio de nomes como o 
do americano RETNA, do tunisiano El Seed, 
dos franceses L’Atlas e Vincent Abadie Hafez e 
do inglês Seen. Paulo Bruno segue o caminho 
de seus predecessores utilizando palavras 

e imagens por elas criadas para expandir e 
fundir os limites da pintura e do design, com 
composições poderosas e lúdicas. 

vamos observar
Justaposição
2019 - Gravura prolográfica
Papel Hahnemühle
Linha William Turner, matt 300 g/m
50 x 45 cm - Tiragem 20 

Justaposição é uma gravura original, feita 
à mão por meio de um processo de impressão 
chamado prolografia. O artista escolheu 
este processo propositalmente por causa 



Todas as escolhas feitas pelo artista se encaixam dentro de sua 
ideia e mensagem central, o que me remete à frase de Khalil 

gibran: “Todo o trabalho é vazio a não ser que haja amor”.
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dos paralelos que este método possui com 
o tema da obra: o amor. A prolografia é um 
método de impressão bem antigo e artesanal, 
em que várias etapas minuciosas e manuais 
são necessárias para sua execução. O artista 
diz que o amor requer o mesmo cuidado e 
dedicação. A arte sempre teve um papel 
central na construção da estética. A beleza da 
arte da caligrafia é vista como uma das fontes 
mais inspiradoras para vários grafiteiros 
e artistas urbanos da atualidade. Com essa 
apropriação, os autores continuam hoje 
a remodelar a produção artística contem-
porânea. Esta é uma forma de arte que nos 
permite ver o espaço entre as letras e o estilo 
das letras como uma obra de arte que pode 
evocar profundas emoções e trazer signi-
ficados diferentes às palavras desenhadas. 
No caso de Paulo Bruno, a emoção que ele 

quer evocar é uma só. 
À procura de uma definição do que é a 

beleza, encontramos termos como “quali-
dade”, “caráter ou virtude do que é belo”, 
“agradável”. A beleza, teoricamente, como o 
conceito proposto por Aristóteles na Filosofia 
Clássica até Roger Scruton na Modernidade, 
seria como uma virtude, assim como a ver-
dade e a justiça, um hábito de caráter guiado 
por preceitos do bem, de ordem moral. Até 
meados do século 20, a arte se movimentava 
juntamente com o belo, isto é, criando formas 
estruturalmente complexas, ricas em cores, 
significados e sequências rítmicas de dimen-
são a dimensão. Já na modernidade, a finali-
dade da arte passou de ser de comunicação 
da beleza para a expressão de originalidade. 
Não somente a arte foi afetada pelo conceito 
de autenticidade como objetivo da vida, mas 

outras áreas de conhecimento sofreram 
danos crônicos e profundos, prolongando a 
duração da nova “ética” e suas aplicações. A 
arte tornou-se desalmada ao assumir a feiura 
igual à beleza na busca pela autenticidade. 
O trabalho de Paulo Bruno, apesar de total-
mente contemporâneo, tem alma antiga por 
tentar resgatar o belo e o significado estético. 
Se observarmos as palavras embaralhadas, 
podemos ler a palavra amor escrita duas 
vezes, em azul e em laranja. O artista esco-
lheu cores opostas e complementares para 
esta obra. Quando sobrepostas, além de se 
destacarem, formam uma terceira cor – mais 
uma metáfora sobre amar.

Serviço
As gravuras Justaposição estão disponíveis para 
venda pelo Instagram do artista: @PauloBBruno
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Militante entuSiaSMado da inclusão 
social por meio da música clássica, o maestro 
e pianista João Carlos Martins convoca os 
artistas da área musical a se manifestarem 
por mudanças no país, e embora rejeite 
falar de política, diz que não é possível se 
omitir “numa fase difícil como essa” pela 
qual passamos. Sua parte ele faz empe-
nhado, em plena pandemia, em “fechar 
o Brasil em forma de coração”, um sonho 
que atribui a Villa-Lobos e que assumiu. 
Tenta realizá-lo atendendo a centenas de 
orquestras pelo país e erguendo projetos 
como a Fundação Bachiana e sua Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP, que formam novos 
talentos da música erudita.
Quem o vê trabalhando integralmente 
com música por todo o país não imagina os 
reveses que já enfrentou na carreira, com 
acidentes múltiplos (sendo os mais graves 
um braço perfurado durante uma partida 
de futebol, em 1965, e um violento golpe na 
cabeça durante um assalto em 1995) que 

quase o fizeram perder completamente 
os movimentos das mãos. Depois de 24 
cirurgias nas mãos, nos braços e no cérebro, 
Martins deu a volta por cima como quem 
assobia um allegro: com limitações para 
tocar, buscou luvas biônicas e encontrou 
estratégia para malandramente “enganar 
o cérebro” e lidar eficientemente com uma 
distonia. E começou a reger. Sua militância 
é uma forma de agradecer a Deus pela 
oportunidade de nunca deixar sua vocação 
para a música.
Nesta entrevista à Circuito, o músico declara 
amor eterno à região da Granja Viana, onde 
promovia concertos e partidas de futebol 
inclusivas em sua casa, já na década de 
1970, quando a desigualdade social ainda 
não estava em pauta, e diz que só não volta 
para o local por causa de suas atividades 
intensas em São Paulo. E ensina como cuidar 
do espírito pensando o país, e a cuidar do 
corpo com teimosia. A arte e os segredos 
de João Carlos agora são seus.

         Vamos  
    deixar a  
            torre de  
      marfim!

por  Fábio Sanchez
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Maestro, como alguém que já passou 
por tantos incidentes, cada um deles 
capaz de encerrar sua carreira, e de-
zenas de cirurgias, ainda se mantém 
ativo e trabalhando com o que sempre 
quis? Como superar tantos problemas?
Acho que meu caso não é de superação, é 
de teimosia. As pessoas nascem como uma 
flecha lançada, têm que atingir certo destino. 
Pode ter desvios, como eu, que tive erros e 
acertos na vida. Os erros procurei corrigir, 
os acertos aprimorar, e finalmente a flecha 
está em direção ao destino para o qual ela foi 
focada, e eu, no dia que completei 80 anos 
(em junho de 2020), anunciei meus projetos 
para os próximos 20 anos.

Mas como o senhor reagia aos diagnós-
ticos médicos que indicavam que não 
poderia mais fazer música?
É preciso ter a capacidade de se adaptar 
ao contexto, assim como faz a medicina, 
e confiar que pode dar certo. Os médicos 
estão fazendo pesquisas, e até hoje não 
descobriram uma solução para a distonia, 
um problema que eu tenho (movimentos 
involuntários, como tiques). Fui operado 
no cérebro por um médico genial, o Paulo 
Niemeyer, e tive acesso a técnicas novas 
que vão surgindo. Para a distonia, por 
exemplo, há sempre formas de como você 
consegue driblar o cérebro. Segui o con-
selho de Voltaire, que dizia: me diga qual 
é a doença que eu sei qual é o remédio. 
Sabia que meu remédio para a distonia 
era ficar dormindo até dez minutos antes 
de uma apresentação em concerto, porque 
aí eu entrava para o palco como se fosse 7 
horas da manhã, quando a distonia ainda 
não se manifesta. Aprendi a lidar com meu 
próprio corpo. São mais de 2 mil concertos 
nos quais sempre dormi até dez minutos 
antes da apresentação. Eu chego como se 
estivesse acabado de acordar, porque aí a 

distonia não aparece. E transformo a noite 
numa manhã, porque consigo dormir na 
hora que quero. E tem soluções paliativas. 
Agora estou com essas luvas biônicas, com 
as quais pelo menos posso encostar os dez 
dedos no teclado novamente, depois de 22 
anos em que fiquei tocando com dois ou 
três dedos, porque nunca abandonei meu 
velho companheiro (o piano).

adaptar-se não deve mesmo ser pro-
blema para o senhor, que já circulou 
por ambientes tão diferentes como os 
palcos glamorosos e o ringue de boxe; 
que transitou da extrema sensibilidade 
que é tocar Bach até o reme-reme da 
política...
Não, não transitei nesses ambientes. O 
que aconteceu foi o seguinte: eu, por duas 
vezes, por motivos de saúde, fui obrigado 
a paralisar meu ofício, que é a música, o 
piano. Isso me deu muita revolta, tanto é 
que com 29 anos cheguei a entrar numa 
banheira para tentar me suicidar.

Como foi essa experiência?
Nesse momento, eu já tinha tido o acidente 
(perfuração de um braço durante um jogo 
de futebol) e feito a primeira operação, 
com uma lesão profunda no nervo ulnar, 

já tinha tido atrofia na mão direita, estava 
usando dedeira de aço e tive pela primeira 
vez uma crítica ruim do New York Times. 
E o crítico estava certo, porque a missão de 
um pianista é perfeccionismo e emoção. 
Emoção ainda tenho, mas perfeccionismo 
não. Então, falei para meu empresário: 
acabou aqui. Mas voltei sete anos depois 
de uma forma melhor do que eu estava.

Foi nessa época que surgiu o boxe?
Então, era tão grande a revolta de não poder 
continuar meu ofício, que considero uma 
missão, a música, que eu quis ir para um 
ramo totalmente oposto, para não pensar 
em música, e acabei sendo empresário do 
Eder Jofre (único pugilista brasileiro campeão 
mundial por duas vezes). Encontrei com ele 
no prédio do apartamento do meu pai, e falei 
que ele tinha que recuperar o título, eu o en-
corajei a isso, e que se ele estivesse disposto, 
seria seu empresário. No dia seguinte, ele 
me ligou e falou que, apesar dos 37 anos, ia 
começar a treinar. Um ano e meio depois, 
em 1973, era campeão mundial novamente. 
Aí quando ele conquistou o título mundial 
pela segunda vez, vencendo também os que 
não acreditavam nele, aquele momento 
também foi para mim o motivo para que eu 
me esforçasse ao máximo, com operações e 

Uma daS épOCaS maIS felIzeS da mInha vIda 
fORam OS anOS qUe paSSeI na gRanja vIana
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fisioterapia, a retomar meu ofício. O boxe 
me ajudou a retornar para a música. Depois 
de muitas fases e trabalhos diferentes, fui 
gravar toda a obra de Bach para o teclado 
etc. Em 1993, voltei definitivamente para a 
música. E esses últimos 28 anos, certamente, 
têm sido os melhores anos da minha vida, 
apesar de 24 cirurgias.

Como conseguiu se encontrar num 
mundo tão diferente como a promoção 
de lutas?
Quando me dedico a alguma coisa, vou de 
corpo e alma. Então eu me dediquei à orga-
nização daquela luta, fui para o México, fui 
para a Espanha, a fim de conseguir realizar 
a luta em Brasília, e reuni dois experts, 
um em show business, que era o Marcos 
Lázaro, e um no boxe, chamava Abraham 
Katznelson. Falei para eles: vocês estão aqui 
para realizar meu sonho, que é ver o Eder 
Jofre recuperar o título mundial. Deu certo.

e sua participação na política?
Nunca participei das ações políticas. A única 
coisa que fiz e me arrependo na minha vida 
é de, durante dois anos, ter participado de 
uma campanha política, que é um cadáver 
que vou ter enterrado no meu peito até o 
fim da minha vida, e que me recuso a falar 
nesse assunto.

Como vê o momento atual da política 
brasileira e a gestão da cultura no país?
Avalio que a gente passa por fases gregas 
e romanas na história. Na fase grega, as 
artes imperam. Nas fases romanas, o ma-
terialismo. Estamos passando por uma 
fase difícil. Eu, há 30 anos, não falo mais 
de política, não toco mais nessa palavra, 
mas quando estamos numa fase difícil 
como essa, o importante é a velha frase do 
Kennedy: não é o que o país pode fazer por 
você, mas o que você pode fazer pelo país. 

Se todos os artistas, pelo menos os músicos, 
no meu caso os da música clássica, saíssem 
das torres de marfim e fossem ao encontro 
de todos os segmentos da sociedade, nada 
impedirá que se rume para algo melhor, 
porque haverá repercussão na sociedade. 
Só para você ter uma ideia: um vídeo que 
postei no Instagram tocando Bach, deu 33 
milhões de visualizações no mundo inteiro, 
e nas nossas lives estamos próximos de 
2 milhões de visualizações, e não foram 
tantas lives assim.

usar a força da imagem do artista para 
melhorar o mundo?
Sim. Eu me inspiro em muitas pessoas e 
procuro inspirar muitas pessoas também, 
é uma relação de ida e volta. Veja, hoje, se 
passo por um aeroporto, quantas pessoas 
vêm emocionadas, às vezes até chorando e 
dizendo, olha, eu tive um câncer, mas ao ver 
sua superação, acabei enfrentando minha 
doença. Isso que estou lhe contando, fatos 
assim, aconteceram centenas de vezes nos 
últimos 15 anos, quando passei a ter mais 
projeção na imprensa. Essa força tem que 
ser usada para algo bom.

Há 26 anos, o senhor se tornou um 
militante pela inclusão social. O que 
houve para provocar isso?
Foi quando comecei a pensar a carreira 
de maestro. Comecei realmente a ter um 
projeto. Como pianista, eu era um braço 
que se fechava sobre o piano. Como maestro, 
abri a mão. A única forma de agradecer a 
Deus por continuar na música por meio 
da regência era assumir uma responsa-
bilidade social. Sempre me baseio, e vou 
repetir aqui, a famosa frase do Kennedy: 
não espere o que um país possa fazer por 
você, mas faça o que você pode pelo país. 
Dentro do meu pequeno universo, tenho 
feito minha pequena contribuição procu-
rando realizar o sonho do Villa-Lobos, que 
era fechar o Brasil em forma de coração por 
meio da música. E graças à exposição na 
mídia, hoje saio na rua e qualquer pessoa 
fala “ô maestro”. Penso que essa fama deve 
ser usada a favor desse sonho. E estamos 
tentando. Hoje, já criei algumas orquestras 
e, além disso, tenho cerca de 500 orquestras 
parceiras, do Rio Grande do Sul a Roraima, 
e posso lhe dizer que é pura emoção cada 
vez que surge um projeto. Por exemplo, em 
Suzano, meu projeto é com uma escola que 
fica perto daquela onde houve recentemente 
um atentado contra estudantes. Lá, trabalho 
com uma orquestra de jovens, cujos alunos 
que participam acabaram ficando melhores 

1. João Carlos Martins, ainda criança
2. Primeiros acordes no piano
3. 1953: estreia como pianista
4. Família Martins
5. Tocando no Carnegie Hall
6. Nos anos 1980, em clique de Sergio 
Sade/Dedoc
7. Na sala de sua casa nos Jardins, João 
Carlos Martins participou do programa O 
Mundo Pós-Pandemia – O desafio da 
superação, da CNN Brasil
8. Luvas biônicas criadas por fã, o Bira, 
ressuscitam mãos do maestro
9. Maestro desfila pela Vai-Vai, que o 
homenageou no Carnaval de 2011 (Foto: 
Cida Souza/Tititi/Dedoc)
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nas outras disciplinas da escola. Hoje, tra-
balho com a Fundação Bachiana, que faz 
projetos em vários lugares do Brasil. Sou 
celetista da fundação. A Orquestra Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP é um desses projetos, 
a única orquestra privada com seu perfil 
na América Latina.

O que é uma orquestra parceira?
É um projeto chamado Orquestrando São 
Paulo, Orquestrando o Brasil. Mantenho 
contato com os maestros, tem um curso 
para alunos com mais de mil diplomas 
emitidos sobre as boas práticas da regência. 
As orquestras mandam para mim ensaios e 
analiso devolvendo meu comentário. É um 
tipo de consultoria que corre o Brasil inteiro.

É fácil ou difícil descobrir novos 
talentos?
É possível, sim. Quando vou para qualquer 
lugar menos privilegiado, divido as crian-
ças em quatro grupos. Os que podem fazer 
parte de um público, os que poderão ter a 
música como um hobby, os que poderão ser 
profissionais e os que são um diamante a ser 
lapidado. Essa é a divisão que faço com meus 
professores. Funciona. Já lancei menino 
de 11 anos em Nova York tocando Vivaldi. 
Acho que estou cumprindo minha missão.

Como é sua militância na área da saúde?
Agora iniciei uma campanha sobre a dis-
tonia, que é uma doença contra a qual luto 
há décadas, sou uma pessoa distônica. 
A distonia atinge 33 milhões de pessoas 
no mundo, e iniciei uma campanha que 
deverá ser coroada em 17 de outubro no 
Carnegie Hall, quando celebro 60 anos 
da minha estreia naquele palco. Após o 
concerto, haverá uma coletiva para que, 
uma vez que a pandemia já esteja mais 
controlada, chamar a atenção de governos 
para a pesquisa que inclui distonia e o mal 
de Parkinson. Em outras palavras, o homem 
consegue tirar fotografia de uma pedra em 
Vênus e não consegue descobrir a solução 

para a distonia, a distonia vocal e o mal de 
Parkinson. É preciso investir mais e vamos 
ajudar no que puder.

O senhor passou por tantos desafios 
físicos e em sua carreira que cabe per-
guntar: a música é uma experiência 
corporal ou espiritual?
Tem que ter o coração no cérebro, mas se a 
pessoa não tem a alma... A alma é algo que 
transita ao lado do corpo. Se a pessoa não 
tem a alma jamais será capaz de transmitir 
emoção. Hoje (dia da entrevista, em 26 de 
janeiro), prestei uma homenagem à minha 
cunhada no Instagram. Ela morreu, com 
covid, e coloquei uma peça que combinei 
com meu irmão, e dizendo na mensagem 
que a música explica que Deus existe. É um 
vínculo espiritual, sim. Então, sobre sua 
pergunta, é preciso cuidar do físico e do 
espírito com a mesma intensidade. Quanto 
aos desafios, há dois tipos: o obstáculo que 
é colocado na sua frente e que parece pra-
ticamente impossível de ser ultrapassado. 
Para este você tem que ter determinação e 
ultrapassar. E aquele que Deus colocou e que 
não dá para ser ultrapassado. Para esse, é 
preciso ter humildade. O grande segredo 
na vida é distinguir um obstáculo do outro.

tem religião?
Acredito em Deus profundamente, mas 
aceito todas as religiões, acredito que todos 
os caminhos levam a Deus.

Como é seu cuidado com o espírito?
Cuidar do espírito é, para mim, assumir na 
vida a responsabilidade social, e o que você 
pode fazer. No meu caso, é pela música, o 
que pode fazer com crianças e jovens no 
que diz respeito não só à inclusão, mas 
mostrar a eles o que é cultura, e o que a 
música significa para uma nação, porque as 
artes e a cultura são as almas de uma nação. 
E quando a nação não está ligada nem à 
cultura nem as artes, é porque ela está num 
caminho que eu diria muito problemático. 
Então, responsabilidade social passou a 
fazer parte da minha vida há cerca de vinte 
e poucos anos, e hoje já posso garantir que 
trouxe milhares de crianças e jovens para 
esse universo fantástico da música clássica. 
Com meus concertos, minha orquestra, 
procuro levar a música clássica a todos os 
segmentos da sociedade, desde um Carnegie 
Hall até a favela, uma Fundação Casa, um 
presídio. Essa é minha questão hoje e que 
pretendo cumprir até o final de minha vida.

É verdade que, nos anos 1970, na Granja 
Viana, o senhor já promovia a inclusão?
Eu organizava concertos para a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), 
às vezes convidava cem, duzentas pessoas 
para assistir concertos na minha casa. 
Uma das épocas mais felizes da minha vida 
foram os anos que passei na Granja Viana. 
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Mas eu morava entre Nova York e a Granja, 
e quando voltei definitivamente, que os 
médicos falaram que nunca mais poderia 
tocar profissionalmente, e iniciei minha 
carreira de maestro, seria impossível morar 
fora de São Paulo e ter os ensaios, que às 
vezes vão até altas horas da noite, e para 
fazer a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, isso 
demandou também muita ação na capital. 
Tenho saudade da Granja. Moraria na Granja 
de novo se não tivesse que vir a São Paulo. 
Se tudo que eu tivesse que fazer fosse lá 
dentro, certamente levaria os últimos 20 
anos da minha vida por lá.

O que a Granja tinha de tão feliz?
No meu tempo de Granja, no começo dos anos 
1970, todo mundo se conhecia, então, quando 
corria pelas ruas, qualquer um que passava 
cumprimentava, era um ambiente que não 
dá mais para voltar no tempo. E a Granja 
Viana foi diferente de outros condomínios 
fora de são Paulo, ela teve um crescimento 
vegetativo, e não um crescimento planejado. 
Era tudo muito tranquilo. Veja que, naquela 
época, todo sábado e domingo tinha jogo 
de futebol em casa, e do mesmo jeito que 
vinham personalidades como David Uip 
(médico), diretores de bancos, vinha uma 
garotada que morava do outro lado, da parte 
pobre, e eu fazia questão que jogássemos 
todos juntos, depois todos iam juntos para 
o banho de piscina. Porque minha teoria é 
que perante Deus somos todos iguais, então 
o jogo de futebol tinha a maior diversidade 
de jovens possível. Todo sábado de tarde e 
domingo de manhã, a gente juntava uns 
quatro times, e fazíamos torneios das duas 
às seis da tarde, e no domingo das dez a uma.

quem ganhava?
Ah, o dono do campo sempre tinha certo 
privilégio (risos). Eu não era um craque 
não, meu time muitas vezes perdia, mas 
sempre botava uns dois craques jovens 
no meu time para talvez ter uma pequena 
vantagem sobre os outros. Mas ainda assim 
ganhei muito e perdi muito.

O futebol é uma paixão que se compara 
à música?
É, o amor à música nasce e morre com você, 
o amor a um time de futebol também nasce 
e morre com você.

É muito duro ser apaixonado pela 
Portuguesa?
Bom, talvez seja mais difícil gostar de um 
time como a Portuguesa do que torcer 
por um Corinthians. Mas a Portuguesa 
hoje, pela primeira vez, ganhou a Copa 
Paulista, e vai voltar para a série B, ou seja, 
não desistiu não. Ela começou a queda nas 
principais divisões por um ato não ético no 
STJD (ato irregular que gerou alterações na 
classificação dos times na tabela oficial do 
campeonato nacional de 2013), foi aí que 
iniciou a derrocada dela. Naquela época, 
eu fazia palestras para os jogadores para 
motivá-los a ir para a série A. Num dia que 
eles jogaram a última partida e já estavam 
classificados, eu estava dando um concerto 
em Nova York, no Metropolitan, e quando 
saí do palco, vi pela internet o time da 
Portuguesa no Canindé com uma faixa 
escrita “Obrigado, maestro, sua história 
é a nossa inspiração”, agradecendo por eu 
ter ajudado na conquista, tenho até essa 
foto. Por causa daquela questão pouco 

ética, nunca mais fui à Portuguesa, mas 
este ano nomearam um presidente que me 
pediu para eu ser nomeado simbolicamente 
embaixador do centenário da Portuguesa. 
E justamente quando a Portuguesa ganhou 
a Copa Paulista, então fui pé-quente, como 
fui na Vai-Vai (o maestro foi tema da escola 
de samba paulistana em 2011, com o enredo 
vitorioso A música venceu).

O senhor ainda cultiva essa paixão? 
ainda assiste futebol?
Claro, esse último ano por causa da pande-
mia só saí de casa para live e para concerto, 
saio do carro e entro com máscara. Todos os 
músicos com o distanciamento necessário. 
Faz dez meses que não saio de casa.

10. Na Sapucaí, Ana Furtado e João 
Carlos Martins no desfile da Grande Rio 
(Foto: Alexandre Durão/G1)
11. O emocionante exemplo de talento, 
genialidade e superação de João Carlos 
Martins inspirou o espetáculo teatral 
Concerto para João, com direção de 
Cassio Scapin e texto de Sérgio Roveri
12. Sua história também virou filme. Nos 
bastidores de João, o Maestro, com o ator 
Alexandre Nero
13. Coral de crianças refugiadas participa 
de concertos de João Carlos Martins em 
São Paulo. Na foto, o maestro com 
criança angolana que vive no Brasil (Foto: 
Projeto Somos Todos Iguais)
14. Participando do Fantástico, da Rede 
Globo. Ele tocou a música Eu Sei Que Vou 
Te Amar, acompanhado pela voz da 
cantora Anitta
15. Ao lado do irmão, o jurista Yves 
Gandra Martins, ele participou da posse 
de Jô Soares na Academia Paulista de 
Letras (Foto: Christina Rufatto/Estadão)
16. Com o ex-jogador Carlos Casagrande, 
sendo um dos revezadores da tocha 
olímpica em 2016.
17. João Carlos Martins é um torcedor 
fervoroso da Portuguesa
18. Tocando o Hino Nacional no gramado 
do Canindé (Foto: Gazeta Press)
19. Homenagem da Portuguesa: 
“Obrigado, maestro, sua história é a 
nossa inspiração”. Esta é a única foto 
sobre o balcão do bar de sua enorme 
sala, onde reina um piano clássico.
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as desmemorias da 
emília - a marquesa  
de Rabicó
eMília – a Marquesa de rabiCó, a boneca mais 
famosa do mundo da literatura infantojuvenil, 
resolveu escrever suas “desmemórias”, que, 
segundo ela, são fatos esquecidos com meias-
verdades inteiras contadas do seu jeitinho. 
Para tal missão, ela resolveu contar com a ajuda 
do seu amigo inseparável: o sábio Visconde 
de Sabugosa. O espetáculo do Grupo Trapo é 
apresentado aos sábados, às 16h, de 6 a 27 de 
fevereiro, no Teatro Raposo.

Cultural
Circuito

#partiucasadavó
Moradora da Granja Viana, Rafaela Puopolo acaba de lançar 
#partiucasadavó – O vaso do Marajó e outras histórias da vovó. O livro 
foi escrito por uma atriz que, após criar tantos personagens, vivencia 
um dos papéis mais especiais de sua vida: o de ser avó fora dos palcos. 
Rafaela se diverte com a curiosidade e as traquinagens dos netos Gael e 
Cecília, que a remetem às viagens e histórias do passado. Neste universo 
mágico e ingênuo, trafegam detalhes encantadores e inesquecíveis.

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

sabeDorias  
para partilhar 
Em sua nova obra, Mario 
Sergio Cortella convida o leitor 
a sair do 
automático, 
parar um 
minuto e 
dedicar-se a 
uma reflexão 
filosófica a 
respeito das 
multiplicidades 
da vida. Nas 
mensagens, o 
filósofo não pretende oferecer 
uma receita ou um caminho 
já traçado, mas provocar 
aqueles que buscam o saber 
e têm o desejo de ir adiante.

Gravura abstrata
A Pinacoteca de São Paulo inaugura a programação 2021 com exposição 
sobre Fayga Ostrower, uma das artistas mais marcantes do século 20. A 
mostra Fayga Ostrower – Imaginação Tangível apresenta, em 130 traba-
lhos, um panorama de uma das pioneiras da gravura abstrata no Brasil. 
Até 31 de maio, o público poderá apreciar a pluralidade das obras que 
se relacionavam com a literatura, estamparia, arquitetura, ampliando 
os limites tradicionais das técnicas de xilogravura e gravura em metal.

Biomas brasileiros 
Que tal passear pelo shopping e conhecer a beleza da 
biodiversidade brasileira com toda a sua riqueza, passando 
por uma experiência sensorial, explorando detalhes de 
obras de arte que são imperceptíveis aos olhos e, ainda, ter 
uma revoada de araras- azuis sobre a cabeça? Essas são 
algumas das experiências trazidas pelo Shopping Taboão 
com a atração Natureza Viva. O evento acontece em parceria 
com o Greenpeace e vai até 28 de fevereiro, oferecendo ao 
público contato com a natureza, de forma lúdica e educativa.

serviço 

Para adquirir o livro, entre em contato 
pelo e-mail partiucasadavo@gmail.com 
ou por WhatsApp (11) 99136-1582. A obra 
custa R$ 30, com frete incluso para todo o 
Brasil, e a verba será destinada para o 
Centro Infantil Boldrini.
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i nsp i radoras que nascem na per i fer ia

Arte,
cultura

O Morro do Macaco é um dos pontos mais conhecidos de 
Cotia por ser um berço de artistas e produtores culturais. É 
um espaço em que pessoas criam de tudo, mas pouco dessas 
produções saem dali para fora da comunidade, da mesma 
forma que também é difícil que produções e atividades cul-
turais de fora cheguem aos moradores do morro. Reunimos 
aqui algumas histórias inspiradoras de lá que dão exemplo 
de gentileza, respeito e amizade, que também constituem a 
cultura e se tornam ferramentas de transformação social.
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Ele já perdeu a conta de quantas conquistas vieram e vidas que conse-
guiu mudar graças ao funk. Aos 27 anos, o MC Jorginho PDR já chegou a 
lugares que muitos artistas não chegam, cantando letras inspiradas na 
realidade do Morro do Macaco, local onde nasceu e cresceu, combinadas 
com um ritmo envolvente. O canal do Youtube do artista já alcança mais 
de 800 mil seguidores e seu último videoclipe, Vai Tomar Banho Tiriça, 
passou de 200 milhões de visualizações na plataforma TikTok. 

No cenário musical ao qual faz parte, é um dos mais admirados da 
zona oeste de São Paulo por manter a realidade que vive e histórias 

que conheceu na periferia como tema de suas composições. “O 
funk é uma forma de expressão, é voz que a comunidade tem. 

Favela não é só crime. Favela tem cultura, tem lazer. Os melhores 
artistas e jogadores de futebol vêm daqui. Aqui tem verdadeiros 
diamantes, só precisam ser lapidados, ou ajudados”, afirma. Ele 
revela que, ao compor as letras e o conteúdo de reflexão social 
apresentado nelas, sua preocupação é como a mensagem irá 
fazer a diferença na vida das pessoas da periferia. 

Fazer parte da comunidade e estar próximo da vida dos 
outros moradores é uma tarefa que o MC se dedica em manter. 

Ele defende que quando as pessoas não se esquecem de suas 
raízes e fazem sua parte ajudando o próximo, fica mais fácil de 

todos compartilharem as conquistas sociais. “Eu me envolvo em 
todos os projetos sociais que me chamam. Às vezes, o que é pouco 

para nós, é muito para o próximo. Essa aqui foi uma comunidade que 
sempre me abraçou, por que não vou abraçá-la?”, questiona.

Herança de bondade
Em uma época em que o município de Cotia era bem diferente do que vemos hoje e as poucas vias que havia 

ainda eram de terra batida, a rotina de dona Marciliana era acordar um pouco antes de o dia clarear para 
começar as atividades no sítio para o qual trabalhava, como carvoeira. Além disso, sempre executava serviços 
manuais, entre eles, um que a tornou bastante 
conhecida em meados de 1979, quando foi 
morar na “Casa Redonda”: trabalhos de crochê. 
Ela criava encantadoras toalhas e distribuía 
aos moradores que guardam as peças até hoje, 
como símbolo de sua bondade e carinho. 
Porque além da generosidade, tinha o hábito 
de conversar e incentivar os moradores do 
morro a serem próximos. 

A “Casa Redonda” foi uma das primeiras 
construções do morro e tinha esse formato 
em referência ao circo, paixão do proprietário 
que a construiu. Atualmente há uma ONG 
assistencial à educação no Morro do Macaco 
que carrega esse nome em homenagem a Dona 
Marciliana e sua importância na comunidade 
que morou até os 84 anos, deixando um legado 
que deve se manter por muitas gerações: de 
união e respeito ao outro. Quem fundou e, até 
hoje, ocupa o cargo de Diretor Executivo da 
ONG Casa Redonda é seu neto, Marcos Batata.

Poder da rima como ferramenta  
de mudança social
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Desta vez, a história que vira inspiração 
no Morro do Macaco teve início bem longe 
das ruas da comunidade, na cidade de Laje, 
na Bahia. Foi em meio aos comércios daquela 
região, quando procurava oportunidades de 
emprego que o jovem Vailton Silva Santos teve 
contato com um profissional que fazia fotos, se 
apaixonou pela arte dos registros visuais e, a 
partir dali, teve os primeiros contatos com o 
que definiria uma carreira que lhe renderam 
boas histórias.

Da Bahia para São Paulo e de São Paulo para 
o mundo... o ano era 1969, enquanto a história 
registrava que o homem estava pisando na 
Lua pela primeira vez, o jovem Vailton Santos 
pisava nas ruas movimentadas e cheias de 
novidades da capital paulista. Se ele era um 
rapaz esperto em sua cidade natal, por aqui 

chegou mostrando ainda mais potencial e, em poucos dias, 
já atuava na função oficial de revelador em laboratório de 
renome da época. Passou por várias agências e estúdios 
de fotografia e rapidamente ganhou reconhecimento com 
suas produções diferenciadas. De “clique em clique” e se 
modernizando conforme as novas ferramentas fotográficas 
surgiam, Vailton chegou à Folha de S.Paulo. Nesse período, 
houve uma transição com uma série de mudanças na admi-
nistração e equipe do jornal para se adequar às demandas 
e corrigir erros na produção de conteúdo da mídia. Entre 
as mudanças, o chefe do laboratório de fotografia acabou 
saindo e Vailton Santos foi o indicado para assumir a vaga.

Pela Folha de S.Paulo, o fotógrafo passou a cobrir matérias 
especiais viajando para destinos inesquecíveis que foram 
registrados pelas lentes de suas câmeras. Viagens que, além 
de experiências únicas, garantiram histórias envolventes de 

diferentes culturas e até relatos que rendem risadas. “Fui 
para Disney, fiz matéria do Empire State em Nova York, 
Curaçao e muitos outros lugares. Teve até uma história 
bem engraçada... quando fui para Miami fotografar um 
navio que havia naufragado, cheguei lá e acabei me 
perdendo ao procurar por ele, perdi o voo três vezes 
para voltar e, no final, descobri que ficava embaixo do 
aeroporto que cheguei”, conta, se perdendo em risadas.

Com o passar dos anos, a trajetória inspiradora de 
Vailton não perdeu o ritmo agitado. Ao sentar com ele 
para tomar um café, o que não irão faltar são histórias 
que reuniu ao longo de sua vida até hoje. Morador que-
rido do Morro do Macaco, abriu sua própria agência, a 
“Vailton Fotografia”, que atualmente atua com trabalhos 
voltados para Cotia e região e garante que essa atividade 
é o que faz sua vida estar completa: “Fotografia, pra 
mim, é uma arte que complementa a vida”.

Arte que complementa a v ida
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As tatuagens fazem parte de culturas encontradas em diferentes épocas, carregando 
diferentes significados para as pessoas. No Morro do Macaco, esta representação cultu-
ral é marcada por um profissional que é referência por seu trabalho diferenciado e sua 
história na comunidade. Fundador e proprietário do Al Capone Studio, Everton Ferreira, 
de 33 anos, atualmente é reconhecido por seus trabalhos como tatuador, mas já trabalhou 
fazendo pinturas artísticas em muros e outras atividades visuais pelo morro, uma delas 
até foi tema de divulgação pela Copa do Mundo há alguns anos.

Sua relação com essas atividades começou cedo, quando ele 
tinha 12 anos. A admiração pela tatuagem sempre des-

pertava seu interesse em aprender mais, porém não 
havia muita oportunidade nem era algo comum na 

comunidade. Ele teve que percorrer um longo 
caminho de aprendizado e experiências até 

chegar à posição de referência e respeito 
que tem hoje. Sempre precisou trabalhar 

fora para se manter e com isso não so-
brava tempo para dedicar ao estudo e 
aperfeiçoamento. O tatuador conta 
que procurou um equilíbrio para 
seguir com as atividades, trabalhando 
durante o dia e fazendo tatuagem à 
noite. Fez até algumas amizades com 

Marcando v idas com sua arte

profissionais mais experientes que lhe 
passavam algumas dicas de técnicas que 
faziam diferença nos resultados. “Apren-
di na prática mesmo, nunca fiz curso, 
não que não precise, é como eu digo, a 
tatuagem é infinita e vai só evoluindo, 
então estudar para dominar as técnicas 
é bom e tem bastantes cursos para se 
fazer. Mesmo para quem sabe desenhar, 
mas não tem experiência é difícil. É uma 
atividade que você precisa praticar. E se 
você quiser fazer um ano de curso, vai 
precisar de muito dinheiro”, comenta.

Já deu para entender um pouco que se tornar um tatuador profissional não é tarefa fácil, e na peri-
feria as chances acabam sendo ainda mais desafiadoras. Além disso, Everton também enfrentou dias 
difíceis até conquistar seu espaço para trabalhar com as atividades que ama. Ficou um tempo afastado 
das tatuagens e, há cerca de seis anos, retornou com seus objetivos de montar seu empreendimento 
voltado para esse segmento. Hoje ele é casado, dono do próprio negócio e espera continuar evoluindo 
não apenas como profissional, mas como pessoa. “Para mim, ser tatuador é ótimo. Faço uma coisa que 
gosto, além de trabalhar para mim mesmo, aprendo com a tatuagem e evoluo como pessoa”, diz.
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Quando estava no segundo ano do ensino médio, sua 
turma precisou fazer projetos sobre doenças mentais, de-
pendência química e outras patologias afins. Halitane Rocha 
decidiu abordar questões sobre alcoolismo. Ela e os colegas 
planejaram uma videorreportagem e acabaram visitando 
uma clínica para ouvir relatos de quem lutava contra esses 
problemas. Foi naquele momento que despertou em Halitane 
o interesse pelo jornalismo. Dedicou-se muito aos estudos 
por meio do Cursinho Popular de Itapevi, que ela afirma 
ter sido muito importante para seu resultado no Enem e 
garantiu uma bolsa de estudos. Logo nos primeiros anos de 
ensino superior, recebeu prêmio de melhor revista quando 
trabalhou um olhar distinto para as mulheres e chamou 
a atenção de todos da universidade. Nessa época, a jovem 
interessada pela quebra de preconceitos e desigualdade 
social buscou oportunidades que relacionavam seu viés 
ideológico e a área da comunicação, até que, finalmente, 
conheceu a Agência Mural, principal veículo que produz 
notícias sobre as periferias de São Paulo: “Foi a partir daí que pude ter outra percepção para falar desses lugares 
sem focar na violência. Poder focar nas pessoas que fazem a diferença, pessoas que se mobilizam, que ajudam 
uns aos outros e se profissionalizam. Tive ainda outra percepção de como agir nesses lugares”. 

Além de desenvolver conteúdo jornalístico focado na periferia, Halitane participa e desenvolve ações sociais 
de variados segmentos para a comunidade. Entre elas, o “Sarau na Praça”. “As pessoas têm muito essa ideia de que 
artistas são aqueles que são famosos. Mas isso não é verdade, né? Artistas são todos aqueles que produzem arte. 
Tem muitos artistas na comunidade, só que eles não têm recursos para produzir e serem, então, reconhecidos”, 

diz a jovem que é uma das fundadoras deste projeto.
Assim como o Cursinho Popular de Itapevi se mostrou 

relevante para viabilizar a realização de seu sonho, 
Halitane sentiu-se inspirada a levar essa diferença 
a outros jovens, mas dessa vez, como professora no 
Cursinho Popular de Cotia. E seu mais recente projeto, 
“Mães da Perifa”, busca trazer soluções para problemas 
comuns (ou incomuns) vividos por mães da periferia. 

Aos 25 anos, Halitane dedica sua vida para transfor-
mar a vida das pessoas por intermédio de incentivo, 
cultura e educação, assim como a sua foi transformada. 
Uma atitude que vai além dos projetos sociais que 
realiza com determinação e carinho. Apesar de jovem, 
sua trajetória já se tornou uma das histórias mais 
inspiradoras para a comunidade do Morro do Macaco.

transmit indo  
as vozes da periferia
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Paulo Tertuliano é assistente de fotógrafo e 
baterista da banda de afropunk Punho de Mahim. 
Morador do Morro do Macaco desde 1990, o jovem 
já apoiou e articulou projetos de shows e festivais, 
debates políticos e, atualmente, desenvolve produ-
ções audiovisuais com seu projeto Doc89 e outras 
atividades na região. Além disso, buscando criar 
mais conteúdo reflexivo relacionado ao espaço 
urbano e comunicação visual, foi colaborador 
no projeto Farpa Poética e na ONG Casa Redonda. 

O jovem dá exemplo de versatilidade quando o 
assunto é expressão e produção cultural, seja por 
fotos, filmes ou pela música. De suas produções, 
um curta-metragem ganhou destaque por mostrar 
objetos do cotidiano que fazem parte de sua vida 
em uma narrativa engajada na reflexão. “Geral-
mente, crio quando sou impactado por questões 
que me afetam. Da agressão e violência policial que 
acontece e são expostos na mídia, até coisas que 
são positivas e construtivas, então eu pego isso e 
procuro desenvolver uma criação em cima desse 
contexto da minha visão de mundo e do que estou 
sentindo”, explica. Seu projeto Doc89 já tem cerca 
de 16 publicações de produções de curta duração. 

Tem relação também com a produção musical na 
cena underground desde 2011, atua oficialmente 
como baterista desde 2015 e, durante esse perío-
do, passou por diferentes projetos. Um deles é a 
banda Punho de Mahim, cujo estilo corresponde 
ao movimento afropunk e foi formada por amigos 
que decidiram promover o combate ao preconceito 
por meio da música. “As letras são pautadas em 
pessoas que desenvolveram resistência e críticas 
sociais”, afirma. Vivendo muitas situações em que 
esse tema se torna a realidade da periferia, Paulo 
e seus colegas de grupo musical têm proprieda-
de para expressar a dor do racismo estrutural, 
machismo, sexismo e outros males que ainda 
estão presentes no dia a dia dos moradores da 
comunidade. 

Para quem está nessa luta, nutrir uma visão 
otimista diante de tanta injustiça e desigualdade e 
confiar na arte como ferramenta de transformação 
é o que mantém Paulo e muitos outros moradores 
com esperanças de dias melhores para a comuni-
dade. “A importância desses projetos é justamente 
levar a reflexão sobre vários aspectos sociais e 
produzir conscientização por meio da arte. No 
futuro, espero que essa realidade esteja melhor 
em vários quesitos”, comenta.

Um olhar diferenciado do morro

canal circuito
Leia todas as histórias na íntegra 
revistacircuito.com/arte-cultura-e-historias-
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odontologia

psicologia

Silvia Regina Torrentes CRP 06/143063

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

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

endocrinologia

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210
(11) 9 97970427     sandrapaolini2@gmail.com

ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

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

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

oftalmologia

terapias complementares

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

Granja Viana - Tel.: (11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br
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R. Gal. Fernando Vasconcellos C. de Albuquerque, 80 - conj.412B 
roseli.d.mauro@gmail.com - Tel.: 99611.9880 - www.dimauropsicologia.com.br

Roseli Di Mauro Psicóloga CRP 06/31865-8

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de casal
Atendimento presencial e online - Adultos e Crianças

Mais de  
30 anos  
de experiência

clínicas e consultórios

Rua Tapes, 34 - Granja Viana    (11) 9 7400-4466

 Psicanálise Clínica  Massoterapia, Naturopatia e Psicoterapia Tântrica
 Constelação Familiar Sistêmica  Practitioner em Florais de Bach
 Aromaterapia e Aromatologia Clínica   Leitura de Registros Akáshicos 

Terapeuta Erica Reis (CRT 43.703)
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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

casa e construção

farmácia

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
  • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       9 9104-1349 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

Trabalhamos com as principais 
novidades do mercado farmacêutico.
Não perca tempo indo até São Paulo, 
consulte-nos!  Entrega em domicílio



Gatinhos..
Maria José

Minutos de distração que valem ouro.
dora tschirner

Bugio todo na pose para as fotos.
JuLice pereira da rocha

Granja Viana!
neto paes

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
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