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  Comportamento  
Histórias de  

mulheres da nossa 
comunidade que se 

destacam pela 
liderança em suas 

carreiras

  Por Aqui 
Adutora amplia  

o abastecimento  
de água em  

Caucaia do Alto

  Meio ambiente 
Carapicuíba  

recolhe 88 mil 
toneladas  

de entulho

Dig 
Dutra

Atriz revela 
como superou 

assédio e 
depressão
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Com liderança feminina, a empresa do 
ramo imobiliário Casa Noble comemora 
o aniversário de dois anos no mês das 
mulheres e reúne o que há de melhor 
quando falamos em atendimento 
diferenciado aos clientes, serviços de 
credibilidade na compra, venda, locação 
e administração de imóveis. 

“O mercado imobiliário é muito 
masculino, geralmente quem 

dirige as imobiliárias são homens. 
Então acho que isso é muito 

legal porque a gente conseguiu 
trazer um novo olhar para esse 
mercado e somos uma empresa 

dirigida por três mulheres 
que está se destacando”

Camila Bezerra, publicitária e pós-
graduada em Marketing Digital pela ESPM, 

é diretora de marketing da Casa Noble

“Essa atividade é a realização de vários sonhos, não só os nossos. 
Estar com nossos clientes, entender a necessidade deles e buscar aquilo 
que estão procurando é o nosso maior propósito. Não olhando apenas 
o negócio, mas realmente a realização dos sonhos deles. Por isso que 

a gente se destaca hoje como a melhor imobiliária em atendimento, 
porque o cliente se sente acolhido com um especialista que entende 

da região dando atenção para o que ele realmente precisa”

ana lúCia Bezerra é empresária, atua no mercado imobiliário desde 
2014, é também diretora comercial da Casa Noble

Nos últimos meses, houve forte crescimento 
no mercado imobiliário da região, quando 
muitas pessoas passaram a reconsiderar a 
importância de buscar imóveis com amplos 
espaços em ambiente com maior qualidade 
de vida. Para ajudar essas pessoas a realizar 
seus sonhos de conquistar a casa própria, 
uma empresa está se destacando no segmento 
por trazer um serviço profissional diferente 
de outras companhias do ramo.

A Casa Noble Negócios Imobiliários 
não atua somente no atendimento de 
clientes que desejam comprar ou vender 
um imóvel, mas oferecendo suporte a 
locações e administração de proprietários 
destes bens. Em uma área formada por 
maioria masculina, conquistar espaços 
com mulheres à frente da empresa trouxe 
ainda mais reconhecimento quando os 
negócios começaram a ganhar visibilidade 
em Cotia e região.  

Ana Lúcia, diretora comercial, 
Beatriz, diretora de negócios  
e Camila, diretora de Marketing.

Empresa fundada e liderada por três mulheres da região comemora 
dois anos se destacando com serviços inovadores para o segmento



Serviço 
Casa Noble Negócios Imobiliários - CRECI: 33748J 
Rua José Manoel de Almeida, 1209 – Sala 2   
–Jardim Europa, Vargem Grande Paulista/SP 
Tel.: (11) 4559-0949 / (11) 99556-0949 
E-mail: contato@casanoble.com.br  
www.casanoble.com.br

“Vim de um mercado tradicionalista 
e fazer parte de uma empresa que 

se destacou como qualidade de 
serviço no ano de 2020 recebendo 
o prêmio de melhor imobiliária de 
Vargem Grande Paulista é muito 
gratificante para mim. Estamos 

com muitos projetos e expectativas 
para os próximos meses”

Beatriz de Souza é empresária, atua 
no mercado imobiliário desde 2012 e é 

diretora de negócios na Casa Noble

A empresa foi fundada por três sócias 
em dezembro de 2018. Ana Lúcia Bezerra 
e Beatriz de Souza já desenvolviam 
atividades na área e compartilhavam da 
paixão pelo mercado imobiliário. Camila 
Bezerra, por outro lado, veio com uma 
experiência corporativa e sempre teve 
espírito empreendedor. Cada uma com 
suas habilidades e experiências, mas 
com um propósito em comum de criar 
uma empresa que ajudasse as pessoas a 
realizar seus sonhos, elas reuniram visão 
estratégica e marketing na concepção da 
Casa Noble Negócios Imobiliários.

A Casa Noble tem atividades voltadas 
para condomínios fechados e nesse espaço 
elas são especialistas, além de oferecerem 
um serviço desburocratizado e digital 

simplificando os processos imobiliários. 
Na Granja Viana e região, grande parte dos 
moradores corresponde a esse perfil de 
clientes da empresa, e sua qualidade de 
serviço tem conquistado cada vez mais 
satisfação e reconhecimento por aqui. A 
imobiliária cresceu 125% em valor geral 
de vendas de 2019 a 2020. E para 2021, elas 
têm uma meta ainda mais visionária com 
objetivos de aumentar a equipe e locais 
de atividade, com crescimento estimado 
em 300% ao longo dos próximos meses. 
Nesse mesmo período observado, houve 
também um crescimento de 200% em valor 
geral de locação, e seguindo o plano para 
este ano esse número deve chegar a 350%. 
Foram 713% de novos contatos em 2020, e 
seguindo os indicadores no período atual, 
a equipe está bem otimista com o cenário 
para o futuro da empresa.

"Ótimo atendimento do corretor desde o primeiro contato para  
consulta e disponibilidade do imóvel desejado! Extremamente cordial e 

disponível para agendar a primeira visita e apresentar o imóvel para minha 
família! Preparado e técnico sobre os detalhes da casa! A partir da 

proposta de Compra, processo assumido pela Beatriz que conduziu, a 
partir de então com a mesma disponibilidade e cordialidade, sempre muito 
atenciosa e disposta a resolver o processo de maneira prática e segura! 

Recomendo o serviço prestado pela Casa Noble Negócios Imobiliários, pois 
me passaram toda a segurança que eu precisava para conduzir o processo 

e realizar o sonho da minha família! Gostei." 
Thiago Chacon

"Não tenho palavras para descrever o que esta Imobiliária faz  
para seus clientes, nitidamente lutam pelos nossos sonhos como se fossem 

os deles, super indico pelo contexto, por tudo... Muito obrigado!"
Ricardo Sá

 
Fotógrafo: Victor Costa  (Instagram: @55victorcosta) 

Maquiagem:Felipe Gomes (Instagram: @lipe.makeup) e Giovanna Brenait (Instagram: @gibrenait.makeup)  
Alimentação: Tapiocaria Marminino  (Instagram: @marmininoficial)

Quer vender, comprar ou alugar? 
Entre em contato conosco:

Experiência dos clientes

Equipe Casa Noble comemorando o sucesso de 2 anos



Força feminina

Março é o mês do Dia Internacional da Mulher, um marco de nossas conquistas. 
Infelizmente, neste ano, muitas mulheres não poderão ir às ruas para os atos, 
manifestações que crescem em conceito e que abrangem muito mais do que a 
palavra feminismo é capaz de traduzir.
Não faz tanto tempo assim em que nós vivíamos em um universo dominado 
praticamente por homens e qualquer destaque à figura feminina era quase 
inexistente. Mas com muita luta e persistência, essa realidade mudou. Tivemos 
direito a votar e ser votada, pudemos nos divorciar sem olhares preconceituosos 
e, mais ainda, passamos a ocupar um “lugar ao sol”.
Mulheres em posição de liderança já são uma realidade. E nós aqui da Circuito, 
sempre atentos ao entorno, descobrimos algumas dessas mulheres em nossa 
comunidade e trazemos suas histórias. Desempenhando diversos papéis, elas 
são múltiplas, mães, empresárias, independentes, formadoras de opinião e, 
sobretudo, engajadas a inspirar.
Nossa matéria de capa é também bem inspiradora. Era comum cruzarmos com a 
atriz Dig Dutra pelos restaurantes da Granja, mas com a pandemia ficou reclusa em 
sua casa em São Paulo, desenvolvendo aquilo que – como ela mesma diz – a salvou: 
a arte. A mesma arte que a ajudou, além da força de vontade, terapia e amigos, a 
se reerguer quando entrou em depressão por conta de um assédio psicológico. 
Ela nos abriu seu coração e encoraja, hoje, outras mulheres a compartilhar suas 
histórias para que elas percebam que não estão sozinhas. Acha importante que a 
dramaturgia traga assuntos como esse à tona e sente-se orgulhosa de participar 
desse engajamento.
Bem, o mundo agora é delas! E o mundo delas, agora, é seu nesta edição especial. 
Boa leitura e até a próxima!

GabriEla NapolitaNo aloNso 

zap!
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Diretora

Gabriela Napolitano Alonso 
gabi@revistacircuito.com
arte 
Marco Ponzio
arte@revistacircuito.com
reDação

Juliana Martins Machado
MTB 57882 SP
jornalismo@revistacircuito.com
Eric Ribeiro
foto capa

Rodrigo Lopes
foto De Destaque interno

Rodrigo Lopes
comercial

comercial@revistacircuito.com
financeiro

financeiro@revistacircuito.com
revisão

Paulo Pompeo

circulação

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

contato

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
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
2021

                                       @revistacircuito
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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 31/03/2021 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. 

Para um
novo você,
uma nova
Volkswagen

NOVA VWNOVA VW NOVA VW

T-CROSS T-CROSS

T-Cross 200 Tsi
20/21
A partir de

R$101.990

Entrada + saldo
Toda a linha com parcelas de atéR$ 99,00 2022



Sem IPTU?
Até o momento, não recebi o 
carnê do IPTU de Carapicuíba.
Francisco Travassos de Assis

CirCuito O munícipe pode acessar a 
segunda via do IPTU no site da prefeitura 
www.carapicuiba.sp.gov.br. Para mais 
informações, ele deve entrar em contato 
com a Secretaria de Receita e Rendas.
 

Pedido de ajuda
Tenho um filho de 2 anos com 
paralisia cerebral que faz 
tratamento no Jardim Umarizal no 
HC Lucy Montoro, já faz algumas 
semanas que ele não vai para 
fisioterapia porque a Secretaria de 
Transporte diz que não consegue 
levá-lo. Ele pode perder a vaga 
por conta disso, e não posso ir de 
ônibus porque ele é de risco.
Cleia, moradora de Cotia

CirCuito Encaminhamos a 
solicitação para a Prefeitura de Cotia e, 
de acordo com a Coordenação Técnica 
da Secretaria de Saúde, foi feito 
contato com o responsável pelo 
paciente e esse foi incluído no cadastro 
para utilizar o transporte da Secretaria 
de Saúde para realização de suas 
terapias.
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CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
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 #suavoznaCirCuito 

AbAndono

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

Mais uma vez, venho pedir ajuda para a situação da Normandia, no final 
da rua Guarujá, na altura do km 30. Está cada dia pior: estão jogando en-
tulho e já tomou metade da rua. Agora, só conseguimos passar um por 
vez. Por favor, ajude a denunciar o descaso com esse local. Caos. Aban-
dono total.
Ana Paula

CirCuito A carta da leitora foi enviada para a Prefeitura de Cotia, que até 
o momento não se manifestou.

Denúncia
Estou impressionada com a quantidade de pessoas debochando da covid-19. Em 15 minutos 
em supermercado da Granja Viana, peguei três pessoas com lenços e cuecas no rosto. 
Seria tão bom que a revista abordasse essa questão. É necessário enfatizar o perigo 
à saúde pública e o descaso dos comerciantes em impedir esses acontecimentos.
Iara Regina

CirCuito O Decreto Estadual nº 64.959/2020 estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras, como 
uma das medidas para conter a transmissão do novo coronavírus. Desde 1º de julho do ano passado, a 
Vigilância Sanitária pode multar pessoas ou estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso de 
máscaras em espaços comuns. As denúncias poderão ser feitas pelo telefone 0800-771-3541, sendo 
garantido o sigilo e anonimato. A ligação é gratuita e permite também registro de denúncias relacionadas 
às Leis Antifumo e Antiálcool para menores. Os valores recebidos das multas serão integralmente 
repassados ao programa Alimento Solidário, que distribui cestas de alimentos para famílias carentes.



O jeito mais gostoso de dizer

Feliz  Páscoa.
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Que legal, joguei futebol na 
casa dele por alguns anos. 
Um cara sensacional, muito 
alegre e acolhia em sua 
casa os moleques (meus 
amigos). Jogava com luva 
de boxe para não machucar 
os dedos, isto antes do 
ocorrido em Londres.
dado mendes
(sobre João Carlos Martins, nosso 
entrevistado de capa de fevereiro)

Adorei receber a revista 
pelo WhatsApp, assim 
me atualizo. Obrigada!
alda canto

Muito gratos pela atenção 
que a revista Circuito 
nos deu. A Prefeitura de 
Carapicuíba fez uma 
manutenção na rua Porto 
Rico, só ainda não começou 
o processo de asfalto. 
Mais uma vez, obrigada. 
Obrigada+. Circuito é a 
única que nos dá atenção.
marcilia rosária
(sobre a carta em relação ao 
asfaltamento da rua Porto Rico)

A edição está primorosa, 
da revista toda!
biba

Desde criança, sempre 
tive vontade de aparecer 
em alguma revista e me 
emocionei quando vi na 
Circuito a divulgação do meu 
trabalho. Muito obrigado 
pelo que vocês fizeram. 
Foi de uma importância 
pessoal enorme.
nicholas alecsandro kirimis
(sobre a nota de divulgação 
do lançamento do álbum Um 
Elefante na Loja de Cristais)

Importante o registro 
dos nossos, das 
nossas histórias...
sheyla melo
(sobre a reportagem das 
histórias do Morro do Macaco)

reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

muito além do papel

Vacinação contra o coronavírus
Acompanhe em nosso portal a atualização do número de vacinados nos 15 municípios que 
compõem o Grupo de Vigilância Epidemiológica 10 – Osasco. A página é alimentada periodi-
camente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda 
a campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

canal circuito
revistacircuito.com/vacinacao-contra-o-coronavirus/

#SaIbamaIS

maTérIa comPleTa 
no SITe

Desafios do jornalismo 
investigativo
Repórter do Núcleo de Jornalismo 
Investigativo da Rede Record 
de Televisão foi entrevistado do 
programa Circuito Almanaque. 
Lumi Zúnica, que foi vencedor e/ou 
finalista dos prêmios mais cobiçados 
do jornalismo brasileiro como Tim 
Lopes, Vladimir Herzog e Esso, falou 
sobre os desafios, os momentos de 
tensão, os equipamentos usados 
nas reportagens investigativas 
e até sobre as ameaças sofridas 
pelos jornalistas que optam pelo 
jornalismo investigativo.

encontros e desencontros 
dos dias contemporâneos
De acordo com a especialista em rela-
cionamentos Claudya Toledo, quando a 
pessoa tem uma ideia definida de seus 
objetivos em uma relação séria e usa 
corretamente suas redes sociais, encon-
trar seu par pode ser mais fácil. “Para to-
das as pessoas, existem oportunidades” 
é o que ela aponta. Confira muitas outras 
curiosidades sobre os relacionamentos 
na atualidade na entrevista completa que 
deu à nossa equipe. A especialista respon-
deu muitas dúvidas sobre o casal moder-
no e formas de encontrar seu par perfeito. 
Além de obstáculos e desafios em um re-
lacionamento duradouro, descubra dicas 
que podem manter o amor no ar ao longo 
dos anos de casamento e muito mais.

canal circuito
revistacircuito.com/lumi-zunica-fala-dos-
desafios-do-jornalismo-investigativo/

canal circuito
revistacircuito.com/
para-todas-as-pessoas-existem-
oportunidades-revela-a-especialista-em-
relacionamentos-claudya-toledo/



R. Corifeu de Azevedo Marques, 209 | Centro, Carapicuiba/SP 2222-1130
@transduson

www.transduson.com.br

Um centro de diagnósticos completo e avançado!

Consulte seu resultado Online!

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

Análises clínicas 
Radiografia Odontológica
Ressonância Magnética 
Ultrassonografia

(11)

4185-8595(11)Alameda Araguaia, 943 | Alphaville, Barueri/SP



por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Patrimônio 
Cultural Imaterial 
do Estado de  
São Paulo
A Feira de Artes e Artesanato 
de Embu das Artes foi 
declarada “Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado de 
São Paulo”, após a aprovação 
pela Assembleia Legislativa do 
Projeto de Lei 918/2016. Este 
título ajuda a salvaguardar as 
expressões culturais, as 
tradições e a ancestralidade.

Localizada na região do Alphaville na cidade de Santana de 
Parnaíba, a Reserva Biológica do Tamboré possui mais 3,5 
milhões de metros quadrados, se configurando como a maior 
unidade de conservação ambiental municipal do Brasil no 
perímetro urbano. Além do trabalho de preservação desen-
volvido, o município realiza outros projetos no local, como 

as atividades do Condemas e CES Alphaville, a implantação 
do Bem-estar Animal, a utilização eficiente de recursos como 
água e energia elétrica, o Projeto Arborizar e o programa Nas-
ce Um Bebê, Nasce Uma Árvore, que foi criado em 2020, e já 
distribuiu mais de 1.500 mudas para todas as mamães que ti-
veram seus filhos. 

Vacina Já
O site Vacina Já foi desenvolvido 
para agilizar a campanha de 
vacinação contra a covid-19 no 
estado. Nele, todas as pessoas aptas a 
receber a vacina do Butantan podem 
fazer um pré-cadastro e garantir, 
quando for sua vez, um atendimento 
mais rápido nos locais de vacinação 
e evitar a formação de 
aglomerações.

Serviço
www.vacinaja.sp.gov.br

Maior reserva biológica em perímetro 
urbano do Brasil 



Sua Pascoa é na Gran Viana

Av. São Camilo, 1181 – Granja Viana – Cotia 11 4612-4100 – granviana.com.br

SiGA A  
GrAn ViAnA   
         @granviana  

Red velvet
Sensação
Brigadeiro
Churros

Torta de limão

OvOS de 
PáSCOa de 

COlheR:

 COlOmBa  
PaSCOal:

de frutas
Chocolate
Red velvet

Gran Viana 252.indd   51 02/03/21   3:01 PM
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Coração Fraterno de Cotia  
faz vaquinha on-line
O Grupo Coração Fraterno de Cotia lançou uma vaquinha virtual 
para compra de uma nova máquina de costura e materiais para dar 
continuidade ao projeto Almofadas de Coração, que ajuda mulheres 
no pós-cirúrgico da mastectomia. “Para quem ainda não nos conhece, 
somos um grupo de voluntários que confecciona almofadas em for-
mato de coração que são doadas em diversos hospitais e centros 
oncológicos, para mulheres que fazem a mastectomia, a fim de ame-
nizar a dor após a cirurgia”, explica Sueli Clini de Almeida, coorde-
nadora do grupo.
Todas as almofadas obedecem a um padrão de tamanho e de peso, e 
o tecido deve ser o tricoline. Todo o trabalho é feito voluntariamente 
e o material utilizado é produto de doação. “Para confecção utilizamos 
tecidos que são tricoline 100% algodão, linhas, sacos plásticos 60×40, 
fitilhos e enchimento, sendo que a principal necessidade é uma nova 
máquina de costura e uma balança de precisão de mesa, pois todas 
as almofadas são pesadas uma a uma”, explica a coordenadora.

regionAl dA grAnjA ViAnA está  
VinCulAdA à seCretAriA de obrAs

MudAnçAS  
nAS SECrEtArIAS 
MunICIPAIS dE CotIA

  de Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano para 
Secretaria Municipal de Defesa 
Civil;

 de Secretaria Municipal de 
Esportes, Cultura e Lazer para 
Secretaria Municipal de Esportes e 
da Juventude;

 de Secretaria Municipal de 
Habitação para Secretaria Municipal 
de Habitação e Urbanismo;

 de Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio para Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e 
Empreendedorismo;

 de Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Agropecuária para 
Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente;

 de Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos para Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura 
Urbana;

 de Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito para 
Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade;

 de Secretaria Municipal da 
Juventude para Secretaria 
Municipal de Cultura e Lazer;

 de Secretaria Municipal da Mulher 
para Secretaria Municipal dos 
Direitos Humanos, Cidadania e da 
Mulher.

Serviço 
Regional da Granja Viana 
Avenida Denne, 163 – Parque São George  

Tel.: (11) 4702-3964

canal circuito
A história começou em 2002, nos Estados Unidos, quando a 
enfermeira Janet Kramer Mai teve câncer de mama e precisou 
passar por mastectomia. Em 2014, uma enfermeira da Dinamarca 
conheceu o projeto e o levou para seu país. Não demorou para 
a proposta se propagar pela Europa e chegar também ao Brasil. 
Em novembro de 2015, surge, então, o Grupo Coração Fraterno. 
Primeiro, em Itupeva, no interior de São Paulo. Depois, em Cotia. 
Em 2018, contamos a história do grupo na região e seu propósito.
revistacircuito.com/
mulheres-de-cotia-confeccionam-almofadas-para-mastectomizadas/

Serviço 
Você pode ajudar a  
dar continuidade a 
este lindo projeto com 
qualquer quantia;  
a meta é arrecadar  
R$ 15 mil. 
Contribua:  
vaka.me/1719549

Projeto de lei nº 02/2021, aprovado pela 
Câmara Municipal de Cotia, reorganizou 
a estrutura administrativa da Prefeitura 
de Cotia. Foram extintas as secretarias de 
Desenvolvimento Urbano e de Juventude 
e criadas as de Defesa Civil e de Cultura. 
De acordo com o prefeito Rogério Franco, 
a medida busca “atender o plano de gover-
no” e ressalta que “não cria nenhum cargo 
público e tampouco implica qualquer au-
mento de despesa”. Por conta desta mudan-
ça, a Administração Regional da Granja 
Viana, com suas unidades subordinadas, 
prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei 

Complementar nº 253, de 2018, foi transfe-
rida da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano para a Secretaria Munici-
pal de Obras e Infraestrutura Urbana. A 
subprefeitura da Granja Viana é uma rei-
vindicação antiga dos moradores e sua 
criação, há alguns anos, foi importante 
porque permitiu a implantação e a perma-
nência de uma estrutura administrativa 
mais próxima e à disposição da região.



Ofertas válidas de 01/10 até 31/10/2020 ou enquanto durarem os estoques. Salvo erros de impressão. Informamos que, em função dos descontos dados nos preços de produtos e promoções anunciados, reservamo-nos o direito de limitar em 50 m2, 5 peças e 5 latas dos produtos anunciados 
em m2 em peça e em lata, respectivamente, por cliente. Preços à vista para retirada. Frete não incluso. Fotos somente para efeito ilustrativo. Vendas somente no varejo.* Horário de atendimento UTI (entrega em 90 min.) - de segunda á sábado das 8 às 17 horas, aos domingos das 9 às 16 horas. 
Frete de R$ 60,00. Área de atuação: Grande São Paulo, Praia Grande (neste local, somente no raio de 25 km da unidade de compra) A partir de R$1.000,00 de venda o valor do frete à calcular será de 5,0% (cinco por cento) sobre a venda. Isto para a Cidade de São Paulo e ou até 25 km da Loja. 
Peso limite para frete: 800 kg. Casos especiais: negociação no ato. Exceto ofertas.**Consulte condições nas lojas ou pelo televendas (11) 2122-9898. *** Sujeito a aprovação de crédito pela CEF. **** Consulte regulamento. Exceto material básico.

ROD. RAPOSO TAVARES, 14.893

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

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

R$ 65,90
cada

TINTA ACRILICA 
GLASURIT FOSCA  
BCA  20L  SUVINIL 
Cód.4618939

R$ 169,90
cada

FORRO PVC BCO 
DUPLO 20X8MM 
(BARRA C/4MTS)
MADEX 
Cód.4602366 R$ 16,90

cada

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

cada

KIT SIENA  SUSP. 
BRANCO 60 
AJRORATO 
CÓD.4628209

PURIFICADOR 
ACQUA DUE 
(PAREDE) BCO 
LORENZETTI 
Cód.4660617

R$ 84,90
cada

REVESTIMENTO 
6022 HD 32X54 
VIVA 
Cód.4661605

R$ 16,90
m2

PISO 73181 53X53 
PORTO FERREIRA  
Cód.4516931

R$ 29,90
m2

Desde
1966

ANI
VER
SÁ
RIO

Festa de Ofertas

www.centercastilho.com.br

@centercastilhooficial

COMPRE TAMBÉM 
PELO NOSSO SITE

OFERTAS
VÁLIDAS

           LOJA VIRTUAL DU CASTILHO

R$ 199,90
cada

COM A APRESENTAÇÃO 
DESTE ANÚNCIO

CC-AN-REV-CIRCUITO-OUTUBRO-20.indd   1 28/09/2020   15:34

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

60.indd   52 31/03/20   12:21 PM

  WWW.REVISTACIRCUITO.COM  w(11) 9 9500 6086  f/revistacircuito 

Circuito
  Especial

Nos 20 anos da Circuito, 
projetamos como será a 
Granja Viana das 
próximas décadas

  Por Aqui
Como os residenciais 
cuidam das áreas verdes

Denise 
Fraga
compartilha sua 
paixão pelo ritual da 
narração de histórias
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Campanha 
#circuitoempatia
Lançamos uma rede de apoio solidária!
Acreditamos que nossa comunidade vencerá
a pandemia com a união de todos.

Já que 
#lereumsantoremedio
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88mil
TonelaDaS  

de entulho nos 
últimos  

quatro anos

Carapicuíba instalou seis 
ecopontos em diferentes 
bairros, oferecendo aos 
munícipes locais para o 
descarte correto de entulho 
e madeiras. Com o 
funcionamento 
intensificado a partir do ano 
de 2017, nos últimos quatro 
anos os locais recolheram 88 
mil toneladas de entulho e 
mais de 8 mil toneladas de 
madeira, que são 
encaminhados para a 
destinação correta. Além 
dos ecopontos, a prefeitura 
também trabalha em 
operações diárias de 
limpeza urbana, cata-treco e 
campanhas de 
conscientização.

w

Serviço 
Um dos ecopontos fica na Aldeia, 
Rua José Ailton de Camargo, 75. 
Funciona de segunda a sexta, das 
8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 
12h. O horário de recebimento de 
materiais durante a semana é das 
8h30 às 16h30. Mais informações 
pelo telefone 4184-3867.

recIclagem De 
eleTrônIcoS é Tema 
De ProjeTo Da eTec 
raPoSo TaVareS
Sabe aquele celular, 
laptop ou tablet 
encostado e fora de uso? 
Esses itens podem 
ganhar sobrevida se 
forem descartados 
corretamente. Atentos 
aos princípios da 
Tecnologia Verde, 
estudantes do curso 
Técnico Integrado ao 
Médio de Informática 
(Etim) da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Raposo 
Tavares, da capital, 
desenvolveram o 
aplicativo E-Trash para 
ajudar o usuário a fazer 
o descarte em locais 
apropriados.
O app oferece a opção 
para empresas e 
instituições com postos 
de coleta se 
cadastrarem para 
receber, além de 
celulares e tablets, 
computadores e 
notebooks. Na outra 
ponta, as pessoas 
interessadas em dar 
uma destinação correta 
aos seus equipamentos 
podem baixar o 
aplicativo e, por meio de 
geolocalização, receber 
todas as informações 
sobre os pontos mais 
próximos da sua região. 
A terceira ponta da 
cadeia, a coletora de 
sucata eletrônica, faz o 
agendamento para 
retirada dos aparelhos 
nos postos.
O TCC E-Trash 
participou do 3º 
Hackaton Acadêmico do 
Centro Paula Souza e 
conquistou o segundo 
lugar.

Conisud assina 
protocolo de intenções 
sobre resíduos sólidos
O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande 
São Paulo (Conisud) formalizou um “Protocolo de Intenções” 
para o desenvolvimento de cooperação técnica para a gestão 
e o gerenciamento de resíduos sólidos, em parceria com a 
Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. O 
objetivo do documento é a conjugação de esforços para a 
implantação das “Políticas Nacional e Paulista de Resíduos 
Sólidos no Estado de São Paulo”, que vislumbra uma série 
de ações conjuntas, como elaboração de material técnico-
didático, encontros, seminários, palestras, capacitações etc., 
além de promover a inclusão social de trabalhadores de coleta 
seletiva, incentivo à criação de cooperativas e associações 
de coleta de materiais recicláveis, disseminar experiências 
e conhecimentos de modernização e novas tecnologias, entre 
outras, abrangendo os oito municípios integrantes do Conisud 
(Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Taboão 
da Serra, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Cotia e Vargem 
Grande Paulista).

sobre o Conisud
Inaugurado em 2001, o Conisud atua em defesa dos interesses 
da região, cujo 90% do território está inserido em Área de 
Proteção de Mananciais. A associação civil ganhou força e 
importância em 2006, com a aprovação da Lei Federal nº 
11.107, que reconhece os conselhos intermunicipais.
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YAGO BRANT
• EX-ALUNO DE
  ADMINISTRAÇÃO
• HR BUSINESS
  PARTNER NA
  SOFTWAREONE

GRADUAÇÃO 
VAGAS REMANESCENTES
Administração, Direito,Relações 
Internacionais e Sistemas de Informação

MELHOR
FACULDADE
DE COTIA E REGIÃO

Descontos de até 20% com a nota do ENEM 
ou para colaboradores de empresas parceiras.

Informações:
Rodovia Raposo Tavares, 7.200, Granja Vianna - Cotia - SP
(11) 4613-8455
www.riobrancofac.edu.br

Adutora amplia abastecimento de água em Caucaia do Alto
A Sabesp e a Prefeitura de Cotia acabam de inaugurar uma adutora 
(tubulação para fornecimento de água) no Jardim Japão, em Cotia Cotia, 
última etapa das obras de reforço e melhoria do sistema de abastecimento 
da região de Caucaia do Alto. O empreendimento permitirá distribuir 
água diretamente do Sistema São Lourenço e ampliar o abastecimento 
da região por meio da integração do bairro Jardim Japão ao Sistema 
Integrado Metropolitano. Serão beneficiados os bairros Jardim Japão, 
Caucaia do Alto, Aguassaí, Água Espraiada, Monte Verde, Chácara Tro-
pical, Jardim das Oliveiras, Vila São Roque, Santana e Bosque dos Pereiras. 
A obra recém-inaugurada teve duração de oito meses e os investimentos 
foram de R$ 4,03 milhões, sendo R$ 2,92 milhões por parte da Sabesp, 
e R$ 1,11 milhão por parte da GP Desenvolvimento Urbano, empresa 
responsável pelo projeto e execução. “A parceria do poder municipal, 
da Sabesp e da iniciativa privada, nesse caso, a GP Desenvolvimento 
Urbano, é vencedora”, ressaltou o diretor Metropolitano da Sabesp, 
Ricardo Borsari. E Ruth Portugal, COO da empresa GP Desenvolvimento 
Urbano, endossou a afirmação: “acredito na otimização dos recursos 
que são finitos para beneficiar de forma sustentável as soluções de sa-
neamento (abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto) ob-
servadas de forma mais ampla, regional e não só local. Parcerias do 
setores público e privado, como essa, contemplam maior número da 
população carente, dando dignidade de ter na sua porta água com qua-
lidade, esgoto tratado e com inteligência técnica, não carreando o sistema 
viário e com respeito ambiental. Isso é fazer um desenvolvimento urbano 
com planejamento e infraestrutura sustentável. Este é o futuro e a forma 
como a GP acredita em empreender”.

canal circuito
Leia no site mais informações sobre a obra e o vídeo  
de divulgação da adutora
revistacircuito.com/sabesp-inaugura-nova-adutora-e-amplia- 
abastecimento-em-cotia/
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KarTóDromo na TeleVISão
O kartismo brasileiro terá uma visibilidade 
inédita na temporada 2021. Um dos maiores 
campeonatos do País será exibido em horário 
nobre e na TV aberta em São Paulo: a Copa 
São Paulo de Kart, que é disputada no Kartó-
dromo Granja Viana, terá seus melhores mo-
mentos exibidos no programa Momento Ve-
locidade, da TV Gazeta, que vai ao ar todo 
domingo, às 20h.

Judoca de Cotia em 
mestrado na USP
Que a prática esportiva promove bem-estar, saúde e muita alegria, isso é 
praticamente uma opinião unânime. Mas agora, Jaqueline Souza, atleta 
contemplada pelo Programa Bolsa Atleta de Cotia e que representa a cidade 
em diversas competições, conduzirá um projeto de mestrado para comprovar 
o desenvolvimento motor proporcionado pela prática do judô, com base na 
idade do praticante e tempo de prática da modalidade. A judoca da Secretaria 
de Esportes, Cultura e Lazer é formada em Educação Física e foi aprovada 
no processo seletivo do mestrado da Universidade de São Paulo (USP). A 
atleta seguirá com os treinamentos e competições programados para a equipe 
principal da secretaria e poderá, também, seguir com a participação nas 
competições universitárias nas próximas temporadas.

concUrSo Para ProfeSSor
Foi publicado no Diário Oficial da Cidade de 
Carapicuíba, o edital do concurso público de 
ingresso para provimento do cargo de profes-
sor. Ao todo, serão 52 vagas disponíveis para 
Professor de Educação Básica I. A jornada de 
trabalho é de 30 horas aulas semanais e a re-
muneração mensal do cargo é de R$ 1.999,85 
mais benefícios. As inscrições estarão abertas 
e vão até o dia 17 de março.

Serviço 
Inscrições e informações: www.concursosrbo.com.br

As duas unidades estavam com o 
atendimento presencial suspenso desde 
março de 2020, por conta da pandemia da 
covid-19. Os locais passaram por 
adequações e terão controle de acesso por 
meio de senhas a fim de evitar 
aglomerações. Para entrar no local todas 
as pessoas deverão estar de máscara. O 
horário de atendimento será das 9h às 
16h, de segunda a sexta-feira. Mesmo com 
a retomada do atendimento presencial, a 
população pode acionar os serviços do 
Procon remotamente, por meio do portal 
consumidor.procon.sp.gov.br

Procon De coTIa e De caUcaIa reTomam aTenDImenTo PreSencIal

proCoN Cotia
Rua Jorge Caixe, 306, Jardim Nomura
Tel.: 4703-3473 - E-mail: procon.cotia_resposta@hotmail.com

proCoN CauCaia
Rua Manoel Ferraz de Almeida, 38, Caucaia do Alto
Tel.: 4242-3759 - E-mail: procon.caucaia_resposta@outlook.com
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u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Carlos Eduardo T. Pouza CREMESP 101025

 Cirurgia Plástica

u	 Claudia Zanetti Moura CREMESP 80175

 Neurologia Clínica

u	 Claudio Lepera CREMESP 70055

 Ortopedia, Traumatologia 
 e Medicina Esportiva

u	 Denis Smith CREFITO 3 72806-F

 Fisioterapia esportiva, 
 ortopédica e prevenção de lesões

u	 Denise Lorena Guida CREMESP 88412

 Endocrinologia e Metabologia

u	 Elisabete Dobao CREMESP 170764

 Dermatologia e Cosmiatria

João Paulo Lian Branco Martins
CREMESP 51925
Psiquiatria, Psicanálise 

Fernanda Erci S. Bauer
CREMESP 97620
Ginecologia e Obstetrícia

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

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

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

André Minchillo
CREMESP 51660
Cirurgia Geral e
Esclerose de Varizes

Fones:

4702-0626 / 4777-9333

www.doutoresdagranja.com.br

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

Sandra Elisa Gonçalves
CREMESP 117.515

Nutrologia, Fitoterapia e 
Nutrição Clínica

Claudio Lepera
CREMESP 70055 

Ortopedia, Traumatologia e 
Medicina Esportiva

Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175

Neurologia Clínica

Guadalupe Pippa
CREMESP 51577

Reumatologia

Luciana Giusti
CREMESP 83056

Infectologia
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Infectologia

u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luciana Giusti CREMESP 83056

 Infectologia

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

u	 Maria Fernanda Lago CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
 Laser e Medicina Estética

u	 Marcia Gomes Corrêa CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

u	 Márcio Ferraz CREMESP 89357 

 Urologia, Saúde do Homem, 
Vasectomia, Medicina Preventiva

u	 Monique Ribeiro Cantoni CREMESP 106360 

 Pediatria geral

u	 Patricia Aragão Morello CRP 06/48628-0

 Psicologia Clínica
 e Orientação Vocacional

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

 Psicologia clínica

u	 Sandra Elisa Gonçalves CREMESP 117.515

 Nutrologia, Fitoterapia  
e Nutrição Clínica

u	 Thais Giuliano CRT 51751

 Terapia Integrativa  
(Naturopatia, Terapia Floral, Coach)

u	 Vivian Mansur CRN3: 26246

 Nutrição esportiva,  
funcional e estética

Fique ligado

alimentação saudável
Está sem tempo e criatividade para cozinhar? Não se 
preocupe! Na GO4FIT, você encontra diversas opções de 
pratos doces e salgados, snacks e sucos ultracongelados. que 
ficam prontos em menos de 5 minutos. A linha abrange 
pratos light, low carb e veganos, tudo realmente muito 
gostoso e, o melhor, saudável. Entrega em toda a região da 
Granja Viana, Cotia, Osasco, Carapicuíba, Taboão da Serra, 
Embu das Artes e São Paulo. Ah, e aproveitei: até o fim de 
março, tem 10% de desconto em todo site. 

Go4Fit
WhatsApp (11) 95381-7030

Loja on-line: www.go4fit.com.br

qualidade de vida
Muito mais do que um bairro, um projeto de vida. O Vitta 
Granja Viana é um bairro planejado com mais de 35 mil m² de 
área verde, lago natural, pista de caminhada, academia ao ar 
livre e contato coma natureza, proporcionando muita 
qualidade de vida. O empreendimento conta com 450 lotes de 
125 m², sendo 390 para uso residencial e 60 mistos, com toda 
infraestrutura, excelente localização e comércio a poucos 
minutos. Faça um tour virtual em vittagranjaviana.com.br e 
planeje o futuro de sua família.

vitta Granja viana
Rua Dr. Ladislau Retti, 1732 – Parque Alexandre

www.vittagranjaviana.com.br
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coSTelão fogo De chão benefIcenTe
O Pequeno Cotolengo Paulista realizará um dos eventos mais 
importantes para a entidade e que já se tornou uma tradição: a 
Costela & Leitão Fogo de Chão. Cada refeição custa R$ 60 e serve 
em média três pessoas e vem acompanhada de muita carne, 
arroz, feijão gordo, farofa e vinagrete. Além de comer bem, 
você ainda colabora com o trabalho da entidade que, desde 1964, 
vem realizando acolhimento institucional a pessoas com 
deficiências físicas e mentais em situação de abandono ou 
vulnerabilidade social.

Artistas visuais de Cotia criam o 
maior mural de grafite da cidade
Arte, cultura e muitas cores. Com esses e outros elementos carregados de valores sociais, 
o maior painel de grafite da cidade começou a ser produzido pelas mãos de artistas 
premiados com recursos da Lei Aldir Blanc. A obra, desenvolvida por Italo Marciano, 
Icaro Chang (Cravos), Mikaela Masetti (Mika), Carlos Augusto (Caco) e Maria Fernanda 
(Fefa) com participação de Emerson Stoned, tem 220 metros lineares e está localizada 
na praça José Giorgi com a rua Maestro Manoel Vitorino dos Santos, na altura do km 
26 da Raposo Tavares. O projeto intitulado “O maior mural de grafite de Cotia” tem 
como objetivo proporcionar para a população a convivência com a arte urbana dentro 
de uma visão geral do que está englobado no grafite: expressão, imaginação e muitas 
cores.

canal circuito

Estivemos no local e conversamos com os artistas 
revistacircuito.com/artistas-visuais-de-cotia-criam-o-maior-mural-de-grafite-da-cidade/

Praça joSé gIorgI ganha 
roDa-Do-fogo 
O plantio de uma muda de roda-de-
fogo (Stenocarpus sinuatus) 
aconteceu no final de fevereiro e 
marcou a celebração dos 116 anos 
do Rotary International. O local 
escolhido para receber a espécie foi 
a praça José Giorgi, na Granja 
Viana. A ação contou com a 
participação do Rotary Club de 
Cotia Granja Viana – Inspiração e 
da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente de Cotia, que 
intermediou a ação e liberou o 
espaço público para receber a 
árvore do Rotary. Além disso, 
colaboradores do Viveiro 
Municipal prepararam o local do 
plantio e deixaram o berço aberto 
para receber a muda.

Serviço 
Os ingressos podem ser adquiridos de segunda a sexta,  
das 8h às 17h na recepção do 
Pequeno Cotolengo. Nos fins de semana, das 9h às 16h e também aos 
domingos nas missas do Santuário São Luís Orione. Já o delivery deve ser 
encomendado pelo WhatsApp (11) 98154-5775 ou pelo telefone (11) 4612-2662. 
Costela & Leitão no Fogo de Chão 
Data: 21 de março, das 11h às 14h 
Drive Thru ou Delivery

canal circuito

A atriz Larissa Manoela gravou um vídeo, convidando para o evento 
revistacircuito.com/cotolengo-realiza-costelao-fogo-de-chao-beneficente/



independênCia e pratiCidade
A Oticon começa o ano trazendo uma novidade: o aparelho 
auditivo recarregável Oticon Opn S miniRITE R. Com essa 
tecnologia, é possível usar o aparelho o dia todo, incluindo a 
transmissão de áudio, de forma confortável, além de carregá-
lo em apenas 3 horas. O aplicativo ainda permite localizar os 
aparelhos pelo GPS, saber a quantidade de bateria, alterar o 
volume e até atender telefone em alguns modelos. Na região, a 
novidade está disponível no Centro Auditivo Estilo de Vida, 
onde você encontra as mais modernas tecnologias em 
aparelhos auditivos e fonoaudiólogos especializados.

Centro auditivo eStilo de vida
The Square Open Mall – Bloco C – Sala 102

Telefones: (11) 4702-6262 / (11) 98233-9959

tudo novo, tudo em Casa
A rede Barbosa Supermercados começou a campanha 
Tudo Novo, Tudo em Casa, que vai até 30 de abril. Serão 
sorteados mais de 2 mil prêmios divididos em seis 
cenários que compõem o ambiente familiar: estudo, 
trabalho, cozinha, treino, descanso e lazer. Os prêmios 
incluem smart TVs, smarthphones, notebooks, tablets e 
até o famoso PlayStation 5. A cada R$ 45 em compras, já é 
possível participar com um número da sorte. A promoção 
é válida em todas as unidades da rede.

BarBoSa SupermerCadoS
Encontre a unidade mais próxima de você: (11) 3003-2557 /  

www.barborasupermercados.com.br

reForço esColar
Seu filho está precisando de reforço escolar? Larissa 
Salzmann é pedagoga, especialista em alfabetização e 
letramento, com experiência no ensino mediado com jogos. 
Oferece aulas personalizadas de acordo com a necessidade de 
cada aluno, hábitos de leitura e escrita, adaptação de 
materiais para alunos com defasagem de aprendizagem, 
auxílio nos deveres de casa e trabalhos escolares, além de 
estudo e apoio nas revisões dos conteúdos para avaliações. 
Tem experiência com alunos com altas habilidades e também 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

reForço eSColar preSenCial – eduCação inFantil / alFaBetização
WhatsApp (11) 95520-6843

@larisalzmann

oportunidade para morar ou investir
Localizado na altura do km 21 da Raposo Tavares, o Ekko 
Live Granja Viana traz o que há de melhor e mais moderno 
em condomínios de alto padrão. É um residencial de casas 
entre 119 m² e 168 m², com três dormitórios, uma suíte e 
piscina privativa. O empreendimento chama a atenção 
ainda por sua beleza, comodidade e facilidades. Tem 
espaço pet, bicicletário, playground, brinquedoteca, 
sportbar, academia, spa, sauna, coworking, salão de festas 
e lazer de clube, entre outros diferenciais.

ekko live Granja viana

Estrada Municipal Walter Steurer, 1400 

www.ekkogroup.com.br/empreendimentos/post/

ekko-live-granja-viana

Welcome

2
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

Anthony Bourdain 
brasileiro
Há anos, o chef André Mifano – que morou na 
Granja e foi nossa capa em junho de 2014 – se 
divide entre a cozinha e as câmeras. Em se-
tembro, ele estreou Lugares Desconhecidos 
na CNN Brasil. Para quem não conhece, esse 
é um dos programas de gastronomia e viagem 
com maior prestígio da TV mundial, com 12 
temporadas produzidas e vencedor de sete 
prêmios Emmy. A atração ficou no ar até 
2018, quando o chef Anthony Bourdain - que 
apresentava a atração - morreu. Agora, o 
brasileiro assume o comando.

ComentAristA 
dA bAnd
O bom filho à casa torna. Felipe 
Giaffone está de regresso 
para a Band, onde atuou como 
comentarista por pouco mais 
de dez anos. Depois de dois anos 
no Grupo Globo, o piloto da 
Copa Truck e responsável pelo 
do Kartódromo Internacional 
da Granja volta à emissora 
paulista para completar 
a equipe que vai narrar e 
comentar as transmissões 
de Fórmula 1 e Stock Car.

ComAndo  
de reAlity show
Depois da saída de Marcos 
Mion da Record, a direção da 
emissora vem trabalhando 
para fechar logo o substituto 
do apresentador no comando 
de A Fazenda. Vários nomes 
começaram a surgir nos 
últimos dias e, entre eles, o 
de Felipe Titto foi sondado 
pela cúpula da emissora. 
O granjeiro já comandou 
Are You the One? Brasil e 
Ridículos, na MTV, e o Vídeo 
Show, na Globo. Será que 
agora vai para a Record?

região no bbb 21
Além do granjeiro Projota, o 
Big Brother Brasil 21 conta com 
mais uma pessoa da região. O 
economista Gilberto, conhecido 
como Gil do Vigor, viveu um 
tempo no Jardim Rosemary, em 
Itapevi. A revelação de que morou 
na cidade vizinha aconteceu em 
conversa com outra participante, Juliette. 
“Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. 
Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está 
andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala 
assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, 
lembrou. A menção no BBB 21 fez diversos seguidores e amigos 
marcarem o vendedor Batata Uou nas redes sociais, além de 
moradores de Itapevi declararem apoio ao antigo morador.
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Parceria
Um dos maiores nomes da história do reggae 
brasileiro começou 2021 com uma parceria! A 
bandas Planta & Raiz, Mato Seco e Cidade Verde 
Sounds se juntaram em uma união histórica e 
lançaram Rasta Business, primeiro single em inglês 
voltado para o mercado internacional. A canção já 
está disponível nos apps de música e YouTube.

Geraldo Garcia era um exemplo de 
homem público a ser seguido, cumprindo 
sempre seu papel de líder comunitário na 
busca de soluções para necessidades do 
bairro do Jardim Cotia e adjacências, onde 
morava. Foi o primeiro vereador eleito 
pela comunidade do Morro do Macaco. 

luís Carlos Gomes ficou 
muito conhecido na Jovem 
Guarda, como o cantor Ted 
Nelson. Dono de uma voz pe-
culiar e um talento inato, ele 
era morador da Granja Viana 
e encantava a todos com sua 
simpatia, alegria por viver e 
músicas animadas. Faleceu 
vítima de câncer. 

Marinei rodrigues silveira 
era funcionária da Prefeitura 
de Cotia há muitos anos. Como 
recepcionista da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, atendia a 
todos sempre com cordialidade 
e simpatia. Sorriso largo era 
sua marca registrada. Tinha 
53 anos e foi mais uma vítima 
da Covid-19. 

CAbeleireiro Confeiteiro
Rodrigo Cintra, hair stylist de 
celebridades e apresentador do 
programa Esquadrão da Moda, 
integra o time de famosos do Bake 
Off Celebridades, reality show de 
confeitaria do SBT que estreou no final 
de fevereiro. Ele é granjeiro, foi nossa 
capa em julho de 2019 e contou que 
tem intimidade zero com a cozinha. 
Mas afirmou que se preparou para o 
desafio, fazendo as receitas da família 
para filhos e esposa provarem.

Crônica premiada
Crônica de um Navegante, da argentina 
mais granjeira que conhecemos, Mónica 
Palacios, foi selecionada para o Prêmio Off 
Flip de Literatura. O texto será publicado em 
uma coletânea colaborativa a ser lançada 
durante a Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip), prevista para julho

Músicos da região 
lançam videoclipes

Compositora desde os 15 anos, Elaine 
Braga estreou a carreira em Minas Gerais 
com a música Vou Beber para Te Esquecer 

e, ao longo da carreira, fez grandes 
homenagens como Simplesmente Mãe, 

que traz sua assinatura e lhe rendeu 
mais de cinco milhões de visualizações 

nas principais plataformas digitais. 
Em 2017, sua carreira se projetou com 

a composição e gravação de Coração 
Vagabundo. Agora, a cantora de Cotia 
acaba de lançar Me Chama de Neném.

Já o Migrassom – duo de artistas que 
explora ritmos latinos, árabes, europeu 
e instrumentos regionais em diálogo 
com matrizes formadoras da música 
brasileira – lançou Azul. O videoclipe 
foi gravado no Parque Teresa Maia e 
destaca a preservação do meio ambiente 
no Brasil, chamando a atenção para 
o verde que se foi e destacando a 
capacidade que a natureza tem de se 
refazer quando não há interferência 
negativa das mãos do homem.

deixArAm 
sAudAde



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.

fACe oCultA
Marcos sá escreve sobre 

o poder “oculto” das 
redes sociais

lá vamoS nóS, 2021! Muito prazer! Sabe quem eu sou? Você pensa que 
me conhece, mas quem conhece você muito bem e além do que você 
imagina, sou eu. Sei tudo da sua vida. Sou seu amigo, seu psicólogo, 
seu censor, seu sócio, seu pesadelo, seus sonhos, seu ego, superego e 
controlo sua vida conforme meus interesses comerciais ou ideológicos, 
usando algoritmos que você nunca vai saber como funcionam. Vendo 
seus dados com suas preferências e hábito de consumo para quem 
quiser comprar, você autorizou e não sabe e pensa que eu deixo você 
ficar navegando de graça. Não tem almoço grátis, não. Meu modelo de 
negócios é uma troca, você me dá suas informações e eu deixo você me 
acessar. Ponho nas páginas dos seus posts, quem eu quero, quando eu 
quero e você fica lá todo intrigado, kkkk me divirto e ganho milhões 
às suas custas. Aliás, milhões, não. Trilhões! Numa ida ao shopping, fiz 
umas comprinhas. Adquiri o Instagram e o WhatsApp só para não ter 
concorrentes. Foi uma bagatela. Uma pechincha. Dinheiro de pinga, 
pois meu valor de mercado é de cerca de R$ 4.000.000.000.000,00 (quatro) 
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trilhões ou U$ 800 bilhões. É muita grana, 
mais do que o PIB de muitos países. Con-
trolo você e mais da metade dos habitantes 
deste planetinha. Sei coisas de você que 
talvez nem se lembre ou não queria que 
alguém se lembrasse nunca mais. Mas eu 
não esqueço. Sei dos seus segredos, dos seus 
hábitos e preferências, sei da sua família 
do seu trabalho, tenho fotos e vídeos de 
você e dos seus entes queridos e sei do seu 
passado e até do seu futuro. Duvida? Sabe 
aquela viagem que você comprou para o 
mês que vem e vai pagar em dez vezes? 
Viu? Eu sei! Sabe o restaurante que você 
reservou?  Eu sei e também sei até quem 
vai com você. Os passeios que programou 
e muito mais. Lembra aquele exame que 
você agendou no laboratório? Está aqui 
anotado e quando sair o resultado eu vou 
saber. Todas aquelas compras que você fez 
com seu cartão, estão no meu radar. Adoro 
essa parte! É aí que a batata assa! Posso 
ajudar a eleger ou destituir presidentes! 
Sei em quem você vai votar nas próximas 

eleições e se não for o candidato da minha 
aprovação posso até te excluir, ou excluir 
o candidato da minha rede, censurando 
na maior. E daí? Vai encarar? Ninguém 
reclama a forma como eu pago impostos, 
é um mistério e os governos se calam. A 
grande mídia fica mansinha comigo e olha 
que eu publico seus conteúdos sem pagar 
um centavo para eles. Já fechei um monte 
de jornais pelo mundo afora, pois publico de 
graça aquilo que eles pagam para produzir. 
Ninguém aguenta, né? Certamente você 
já está viciado na minha plataforma. Sim, 
plataforma é o jeito bacana de chamar a 
armadilha que você caiu. Ou mais legal ainda, 
redes sociais. Sou a maior do mundo! Você lá 

meu modelo de negócios é uma troca,  
você me dá suas informações e eu deixo 

você me acessar

viciadão, todo dia me passando suas infor-
mações e preferências políticas. Hehehe, eu 
sou a mãe das narrativas. Narrativa é quando 
as pessoas escrevem suas versões dos fatos 
com interpretação própria, podendo ser a 
verdade ou não, distorcem, contorcem e se 
me interessar eu propago e divulgo. Senão 
excluo. A narrativa é irmã das fakes news, e 
aí eu nado de braçada. Censuro o que eu julgo 
certo ou errado e obedeço ou não, conforme 
meus interesses, quando um juiz me manda 
censurar algo que ele não gostou. Comecei 
fazendo graça com os amigos da facul, pu-
blicando um livro com os rostos da galera 
das turmas. Acho que virei Deus. Acho não, 
tenho certeza. Quem sou eu?

Segmentos de atuação
Estamos onde nossos clientes precisam.

Lojas Escolas Escritórios Centros de
Distribuição

Restaurantes Hospitais Academias Condomínios

Contoladoria de Acesso

Copa e Recepção

Conservação

Jardinagem

Zeladoria

Logística

Limpeza

Portaria

SERVIÇOS

11 4147.1406

11 94879.0531

11 99206.0945
/valentinalogisticafacilities

/valentina-logistica-integrada

VALENTINA
Logística & Facilities

Oferecemos serviços terceirizados, 
atuando em vários segmentos 
empresariais, com total excelência, 
dedicação e transparência aos 
parceiros e colaboradores.

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
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arte 
observada

milenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

ele naSCeu em milão. Após os estudos 
artísticos mudou-se para Roma, onde co-
meçou a trabalhar nas áreas da escultura, 
cenografia e do cinema, o que lhe proporcio-
nou uma visão heterogênea das artes. Entre 
os contrastes da paisagem contemporânea, 
o escultor reconhece o seu próprio Genius 
Loci e identifica a fusão como princípio 
fundador da sua obra. Desde 2013, tem 
realizado instalações em espaços públicos, 
contextos arqueológicos, festivais e tem feito 

exposições em todo o mundo. 
Em 2018, criou o Etherea, sua maior escul-
tura até hoje, para o Coachella Music and 
Arts Festival, nos EUA. Em 2019, concebeu 
o Simbiosi para o prestigiado parque ar-
tístico Arte Sella e fundou o Studio Studio 
Studio, um laboratório interdisciplinar de 
apoio a artistas, projetos de arte pública 
e produções de arte contemporânea. Em 
2020, apresentou a instalação permanente 
Opera na Reggio Calabri. 
Há uma qualidade estranha no trabalho 
do escultor italiano Edoardo Tresoldi, que 
decorre do fato de que o que você vê é tão 
importante quanto o que você não vê. Parte 
arquitetura, parte arte, parte alucinação, 
suas construções etéreas mergulham o 
visitante em um ambiente de sonho, que 
exige ser reconstruído mentalmente em 

vez de consumido visualmente.
Concebidas como intervenções espaciais e 
construídas em malha de arame, as esculturas 
de Tresoldi são projetadas em uma linguagem 
híbrida de arquétipos clássicos e formas 
modernistas. Incorporando a convergência 
de escultura, cenografia e arquitetura, eles 
transcendem a corporeidade desses ofícios 
firmemente materiais ao incorporar uma 
quarta dimensão centrada na ausência. A sua 
transparência também significa que estão em 
diálogo com a paisagem em que se encontram. 
Ao dar tanta atenção ao que está faltando 
quanto ao que está lá, as criações misteriosas 
de Tresoldi negociam uma linguagem fluida 
entre os conceitos ferozmente antagônicos 
de realidade, memória e fantasia; uma luta 
atemporal cujo desfecho é, em última análise, 
deixado para o espectador.

capturando a poesia da 
ausência coM telas de araMe

edoArdo 
tresoldi



suas criações são criaturas temporárias dentro  
do majestoso cenário natural do local escolhido.
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vamos observar
Basilica di Siponto – 2016
Instalação permanente encomendada 
pelo Ministério Italiano de Patrimônio 
Cultural e Atividades e Turismo
Malha de arame
Parque Arqueológico de Siponto, 
Manfredonia, Itália

Em 2016, Edoardo realizou, em conjunto 
com o Ministério da Cultura da Itália, a inter-
venção autoral na escavação arqueológica da 
Basílica Paleocristiana de Siponto, uma con-
vergência única entre a arte contemporânea 
e a arqueologia, que lhe rendeu a Medalha de 
Ouro da Arquitetura Italiana.

Ruínas e arquétipos clássicos estão forte-
mente enraizados na psique do artista italiano. 
O fato de ter vivido em Roma por sete anos, 
enquanto trabalhou como cenógrafo, também 

influenciou muito sua pesquisa. Roma é uma 
inspiração poderosa e atemporal para artistas. 
Seu fascínio pelas ruínas ganhou vida com a 
Basílica di Siponto, que inspirou a Ruína Me-
tafísica, um projeto que apresentou durante 
a Business of Design Week em Hong Kong, 
em dezembro do ano passado. É uma ruína 
contemporânea que reintroduz as formas da 
arquitetura original do monumento, agora em 
ruínas, através da transparência das malhas 
de arame. A obra monumental leva o visitante 
para nova experiência emocional e espacial, 
imersa na paisagem contemporânea.

A impermanência é uma parte essencial 
do valor efêmero do trabalho de Edoardo. 
Suas intervenções dependem da existência 
temporal de um lugar e podem ter diferentes 
durações de vida dependendo do tipo de 

obra de arte e da narração. Uma vez que o 
ciclo de vida da obra foi concluído, ela desa-
parece, deixando o lugar com seu equilíbrio 
preexistente.

As suas instalações trabalham ironicamente 
com o dualismo entre a pureza e a experiência 
filtrada, que interagem até, eventualmente, 
deixar o espectador no centro de tudo. Assim, 
como a arquitetura, com a passagem de uma 
macrorrealidade, o corpo humano torna-se 
a chave para a leitura da obra, a descoberta, 
a medição e o experimento da realidade. 
Finalmente, uma analogia entre o humano, a 
arquitetura e seu entorno é estabelecida. As 
esculturas de Tresoldi parecem consolidar 
corpos e estruturas que de outra forma per-
maneceriam invisíveis, capturando assim toda 
a beleza etérea e poesia do que está ausente.

PSICOLOGIA JUNGUIANA

Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que escolho me tornar.
Carl Gustav Jung

Dra. Monica Martinez
Especialista em Psicologia 
Junguiana pelo Ijep com 

aperfeiçoamento pelo C. G. 
Jung Institute (Suíça), tem 
doutorado pela ECA-USP, 

pós-doutorado pela Umesp 
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pela Universidade do Texas 
em Austin.

analisejunguianasp@gmail.com   
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BaSta liGar a televiSão para ver a atriz Dig 
Dutra, já que alguns dos principais trabalhos 
de sua carreira voltaram à telinha em reprises. 
Na Globo, ela está como Rochelle em A Força do 
Querer. Na Band, é a Bruxa Mega em Floribella. E 
no canal Viva, é a sua veia cômica que está no ar 
no humorístico Zorra Total como Abadia, aquela 
que roda tranças. Por conta de tantos trabalhos 
ao mesmo tempo e que apresentam nuances tão 
distintas, ela chegou a ser chamada de soberana 
das reprises, título que não a incomoda nenhum 
pouco. Pelo contrário, adora. Adora rever seus 
papéis. Para ela, é uma forma de reencontrar um 
lugar de conquista e, ao mesmo tempo, estímulo 
para buscar novos desafios. Na pandemia, com os 
trabalhos paralisados, resolveu investir nas artes 
plásticas, na escrita de peças, nos cursos on-line e 
nas ilustrações. Também adaptou o trabalho com 
o grupo de teatro para o universo on-line. Migrou 
para o Instagram e passou a fazer cenas de ficção 
ao vivo. Como ela mesmo afirma, a arte a salvou 
completamente durante este período tão crítico, 

porque a manteve ocupada e feliz. E ah, a felicidade... 
Dig é super alto-astral. Aos 45 anos, garante que o 
elixir de beleza e longevidade é a alegria. “Não pode 
é envelhecer por dentro”, garante. Mas quem a vê 
esbanjando sorrisos por aí, não imagina que ela já 
passou por um fase nebulosa, em que sofreu assédio 
psicológico e entrou em depressão profunda. Só 
conseguiu sair dessa com terapia, medicamentos 
e muito amor das pessoas ao redor. Hoje, encoraja 
outras mulheres a compartilhar suas histórias para 
que elas percebam que não estão sozinhas. Acha 
importante que a dramaturgia traga assuntos como 
esse à tona e sente-se orgulhosa de participar desse 
engajamento. Em entrevista à nossa equipe, já em 
uma fase em que diz que encontrou o equilíbrio 
ideal, ela abriu seu coração e seu livro de memórias. 
E aproveitou, é claro, para declarar amor à Granja 
Viana, bairro que frequenta bastante. Para ela, 
aqui é um daqueles lugares que a gente sempre 
quer voltar – e, sim, ela sempre volta!
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recentemente, você foi chamada de 
soberana das reprises. Isso porque, 
com a pandemia, as emissoras repri-
saram algumas atrações e você esteve 
no ar em, nada mais, nada menos, que 
quatro produções. “Malhação”, “Força 
do Querer” e “Zorra total”, na Globo, 
e também em “Floribella”, na Band. 
Como é se ver na tV, em tantos papéis 
diferentes, ao mesmo tempo? Você 
“se assiste”?
Assisto sempre que posso. Adoro rever. 
Mesmo que eu implique com alguma coisa, 
gosto muito mesmo de assistir e de me ver 
em cena. Sei o quanto trabalhei para cada 
papel e cada um deles me realizou de alguma 
forma. Ao assistir novamente reencontro 
esse lugar de conquista. Me estimula a 
buscar novos desafios. Tenho carinho por 
tudo que já fiz. 

Qual a atuação inesquecível?
Tenho muito carinho por todos os meus 
personagens, mas meus preferidos são os 
que criei para meu espetáculo solo, que 
deve estrear em breve. São meus xodós. 
 
Qual personagem foi mais difícil de 
compor?
Todo personagem é um desafio porque 
sempre quero ir além da minha zona de 
conforto. Nunca encaro algo como “esse é 

fácil”. Eu procuro, justamente, me superar, 
descobrir novas nuances. Esse é o meu 
trabalho. Me dedicar, estudar e crescer. 
 
tem algum papel que gostaria de re-
presentar e ainda não o fez?
Ainda quero fazer uma grande vilã. Adoro 
o processo de composição do personagem. 
Acho as vilãs muito ricas em termos de 
construção. 
 
uma de suas personagens marcantes 
foi Kátia, de “Malhação”. Mãe de uma 
adolescente e que tem que lidar com 
o drama de descobrir que seu marido 
está assediando a enteada. A perso-
nagem, em vez de sair em defesa da 
filha, a culpa pelo assédio. Como foi 
atuar em um papel como esse?
Não foi à toa que Malhação – Viva a Diferença 
foi premiada. É uma história maravilhosa, 
muito bem escrita é necessária nos dias de 

hoje. Os personagens geram identificação 
com o público e total empatia. O sucesso 
foi tão grande que deu origem a outra série 
chamada As Five, com o elenco principal 
de Malhação como protagonista. É urgente 
falar de diversidade e de inclusão. 

Situações como “Malhação” apresentou 
parecem coisa de novela, mas não são. 
Isso acontece e muito na vida real, não?
Infelizmente, nossas cenas retratam a triste 
realidade de muitas meninas. O tema assédio 
é super-relevante e a forma como foi abor-
dado foi muito significativo. Assédio é crime 
e é preciso denunciar. Acho maravilhoso 
como os autores usam a dramaturgia para 
informar e educar. Fico muito orgulhosa 
com esse engajamento. 

passou por alguma situação parecida?
Não.
 
Mas já foi vítima de outro tipo de as-
sédio, o que resultou numa depressão 
profunda. Pode nos falar sobre isso?
Sofri assédio psicológico, que não deixa de 
ser danoso para quem sofre. Com o tempo, 
as sequelas são horríveis e a depressão é 
quase que inevitável. O mais assustador é 
que você não percebe de imediato. É algo 
que vai minando sua autoestima e vai te 
destruindo aos poucos até você se anular 

a arte me salvou 
Completamente 

durante a pandemia. 
me manteve 

oCupada e Feliz
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totalmente. E o pior é que não é lenda, você 
realmente se convence de que a culpa de 
tudo é sua. Só consegui sair dessa com 
terapia, medicamentos e muito amor de 
pessoas importantes para mim. 
 
Você acha que compartilhar essas 
histórias é sempre importante para 
que as mulheres vejam que não estão 
sozinhas?
Acho muito importante falar e acho que 
a dramaturgia tem um grande papel ao 
tocar nesses assuntos. A exposição de 
tantos temas diversos e relevantes gera 
debate nas rodas de amigos, nas escolas, e 
até em casa. A identificação faz com que o 
espectador adolescente não se sinta sozinho 
com suas questões. 

Entrando na seara das mulheres, agora 
em março comemora-se o dia Inter-
nacional da Mulher. o que temos para 
celebrar?
A luta é grande, mas é notório que muita 
coisa já foi alcançada. Temos que cele-
brar a vida das mulheres e seus direitos 
conquistados. 
 
Essa data simboliza a luta histórica das 
mulheres para terem suas condições 

equiparadas às dos homens. Inicialmen-
te, essa data remetia à reivindicação 
por igualdade salarial, mas, hoje em 
dia, simboliza a luta das mulheres não 
apenas contra a desigualdade salarial, 
mas também contra o machismo e a 
violência. Você nos contou sobre o 
assédio que sofreu. E preconceito por 
ser do chamado “sexo frágil” já sofreu?
Sim, porque de forma errônea a mulher é 
desqualificada de imediato, simplesmente 
por ser mulher. É preciso provar o tempo 
todo que somos capazes e autossuficientes. 
Nem sempre é uma tarefa fácil. O machismo 
ainda reina no nosso país. 
 
o termo “empoderamento feminino” 
tem sido bastante utilizado atualmente. 
Qual o significado dele para você?
A união das mulheres por meio da sono-
ridade, o encorajamento e estímulo para 
que a mulher se sinta e mostre o quanto é 
plena e capaz. 
 
o que há de mais especial em ser 
mulher?
Surpreender. 

na sua trajetória até aqui, alcançou con-
quistas que antes nem faziam parte dos 
seus planos? Foi preciso se reinventar?
Sou muito determinada e o que conquistei 
foi muito próximo do que planejei. Adoro 
criar estratégias e corro muito atrás do que 
quero. Traço metas, estabeleço prazos e vou 

em frente! Sempre soube o que eu queria e 
batalhei muito para tudo acontecer. 
 
Como se descobriu artista?
A arte nasceu comigo. Faz parte da minha 
vida desde pequena. Mas a atuação eu 
descobri quando, aos 14 anos, assisti a uma 
peça de teatro no colégio onde estudava e 

1. Dig Dutra levou seus pais para vê-la nas 
gravações do “Zorra Total” e fez questão 
de posar devidamente fantasiada de 
Abadia
2. Família: pais e irmãs
3. Seu bebê: “coisa mais gostosa desse 
mundo! Tão carinhosinho o meu Arroz”, 
descreve a atriz
4. Dig e o namorado Alberto Thiago Filho, 
que a apresentou a Granja Viana
5. Celebrando seu aniversário em 
dezembro: “acho 45 anos uma idade tão 
linda! Tô muito feliz. De verdade. Tenho 
tanto pra agradecer. Obrigada, Deus! Por 
tudo!”, comemorou
6. Em entrevista à Rádio Capital
7. Sessão de fotos no Rio de Janeiro
8. Ao lado de Louro José, quando 
participou do “Super Chef Celebridades”
9. Interpretando Rochelle, em “A Força 
do Querer”
10. Elenco de “A Força do Querer”
11. Com o ator Silvero Pereira, amizade 
que herdou da ficção
12. Como Abadia, em “Zorra Total”
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vi uma colega de turma em cena. Fiquei 
maravilhada ao vê-la interpretando um 
personagem tão diferente dela. Acho que 
foi aí que compreendi a beleza da profissão 
de ator. No ano seguinte, com 15 anos, fiz 
um teste e entrei no grupo de teatro. Ali 
tive a certeza de que eu queria ser atriz 
para sempre e não parei mais de estudar 
e batalhar por isso. 
 
Conte-nos um pouco do início de sua 
carreira e os perrengues que enfrentou.
Sair do Paraná para batalhar a carreira 
no Rio de Janeiro foi um grande desafio. 
Comecei a fazer teatro, aos 15 anos, em 
Curitiba. Depois de formada em Artes 
Cênicas, pós-graduada em Cinema e com 
11 anos de trabalhos realizados na minha 
cidade, resolvi colocar uma mochila nas 
costas e me mudar para o Rio de Janeiro, pois 
queria muito fazer televisão. Cheguei no Rio 
sem conhecer ninguém. Foi um trabalho de 
formiguinha porque, praticamente, tive que 
recomeçar do zero. Não posso dizer que 
foi fácil. Logo que cheguei no Rio, morei 
numa sacada. Não contava para meus pais 
as dificuldades que passava, porque tinha 
medo de que eles falassem para eu voltar e 
não queria desistir. Batalhei muito e nunca 
deixei de fazer teatro, que considero a base 
sólida para o meu trabalho. Recebi muito 
incentivo da minha família e dos meus 
amigos. Todos torcendo muito por mim e 
me incentivando. Isso foi muito importante 
e me deu muita força para seguir em frente, 
apesar dos desafios. 

Em uma de suas entrevistas, você co-
mentou que, desde o início da sua vida 
artística, colocava um tijolinho na sua 
história. olhando h  oje para trás, o que 
você construiu?
Construí uma carreira com base sólida, 
muito estudo e muito trabalho. Sou formada 
em Artes Cênicas e pós-graduada em Cinema 
e este ano completo 30 anos de carreira. 
Tenho muito orgulho da minha trajetória. 
 
Você mesma declarou que a arte te 
salvou na pandemia. 
Sim [sorri]. A arte me salvou completamente 
durante a pandemia. Me manteve ocupada 
e feliz, porque fico muito envolvida no pro-
cesso criativo quando estou trabalhando. 
E a cada trabalho finalizado, sinto uma 
alegria tão grande, uma satisfação ao ver 
o produto final. Escrevi uma peça, pintei 
quadros e ilustrei um livro. Essa sensação 
de estar produzindo algo, fazendo a minha 
arte, foi muito importante para me manter 
bem durante o isolamento. 

durante a quarentena, você desenvol-
veu relações com as artes plásticas. 
Como encontrou esse espaço para se 
expressar? Você já havia se enveredado 
por este caminho?
Desenho bem desde criança e, naquela época, 
cheguei a fazer alguns anos de Oficina de 
Artes. Mas só agora resolvi investir no 
desenho e na pintura de forma profissional. 
2019 foi um divisor de águas na minha vida, 
pois resolvi remexer nos meus talentos guar-
dados. Desde a infância que não estudava 
mais desenho e resolvi resgatar isso. Lancei 
meu primeiro livro ilustrado. Fiz vários 
cursos, inclusive em Portugal. Participei 
de um vernissage e descobri que dava sim 
para conciliar as duas profissões. Durante 
a pandemia, me mantive na ativa, pintando 
vários quadros. Essa dobradinha de atriz 
e artista plástica tem me feito muito bem. 
Pretendo seguir investindo em ambas as 
carreiras. Dessa forma, me sinto completa. 

Você também escreveu uma peça in-
fantil, não é?
Escrevi uma peça linda sobre amizade e 
inclusão, que são temas que acredito e apoio. 

a imposição de 
determinados 

padrões pode Causar 
danos emoCionais 

muito sérios
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A amizade é uma das melhores coisas da 
vida e quando ela é isenta de preconceitos 
fica ainda mais bonita. 

Falta alguma coisa na sua carreira? ou 
já conquistou tudo que queria? 
Falta muita coisa, porque no dia que não 
faltar nada é porque parei de sonhar. Sempre 
estou projetando novos desafios, nossas 
conquistas. Isso me mantém viva e empol-
gada. Ainda quero fazer muito teatro, muita 
televisão e cinema. Quero fazer exposições 
dos meus quadros e lançar novos livros. 

Quais são suas inspirações?
Muitas coisas me inspiram. Minha família 
me inspira, meu namorado, meus amigos. 
Pessoas disciplinadas e trabalhadoras me 
inspiram. Gosto das histórias de superação e 
das conquistas improváveis. Uma frase que 
amo é: “Não sabendo que era impossível, ele 
foi lá e fez”, de Jean Cocteau.

dig, você ficou conhecida como Maria 
da Abadia, no humorístico “Zorra total”. 
É super astral, tem um sorriso lindo e já 
chegou a declarar que “uma boa risada 
tem poder de cura”. Gargalhar seria o 
elixir de beleza e longevidade?
Com toda certeza! Essa é a fórmula mais 
saudável da juventude. E os efeitos colaterais 
são incríveis! Eu recomendo! (risos)
 
E o seu segredo qual é?
Procuro levar a vida de maneira leve, com 
empatia pelo próximo e alegria de viver. Sou 
muito grata por tudo o que tenho, minha 
família, meus amigos. Tenho um propósito 

particular de me manter uma pessoa boa e 
levo isso a sério. 

não pode é envelhecer por dentro, esta é 
mais uma frase que você costuma dizer.
[reflete] Cada vez mais, as pessoas se preo-
cupam com a aparência e isso gera o medo 
de envelhecer. Não tenho receio nenhum 
em relação à idade. Vou envelhecer por 
fora, não há dúvida. Mas por dentro, de 
jeito nenhum! Tenho uma menina muito 
viva e alegre dentro de mim. Para ela, o 
tempo não passa! 
 
o que de mais importante a idade trouxe 
para você?
Com o passar dos anos, fui me tornando mais 
tranquila e mais segura. Tive que aprender 
a controlar a ansiedade e aprender que as 
coisas acontecem na hora certa. Confio 
em Deus, no plano que Ele tem para mim, 
faço minha parte da melhor maneira e não 
negligencio minha felicidade em detrimento 
do trabalho, por mais que ame muito o que 
faço. Acho que encontrei o equilíbrio ideal. 
 
o quanto os padrões de beleza podem 
ser cruéis? Qual o caminho para fugir 
dessas imposições e nos valorizarmos 
como somos?
A imposição de determinados padrões pode 
causar danos emocionais muito sérios. É 
preciso estar atento para não se contami-
nar com essa busca utópica e nociva pela 
perfeição. Temos que nos amar mais. 

Moda também é um assunto importante 
na sua vida. Quais são seus truques 
para arrasar?
Adoro moda, adoro acessórios e abuso das 
cores vivas. Gosto de peças exclusivas, 
com uma modelagem moderna. Não me 
considero muito casual. Gosto de roupas 
que imprimem personalidade. 
 
Para finalizar, você é sempre vista pela 
Granja Viana. Como descobriu o bairro? 
Conheci a Granja Viana com o meu namo-
rado. Ele tem amigos no bairro e também 
gosta muito dos restaurantes. Já me levou 
para conhecer vários. Não tem como não 
gostar. O ambiente é muito agradável e tem 
uma energia boa. Daqueles lugares que a 
gente sempre quer voltar.

13. Dig Dutra com Chico Anísio
14. Com a atriz Talita Younan, com quem 
contracenou em “Malhação”
15. Equipe de “Malhação – Viva a 
Diferença” 
16. Soberana das reprises: Dig Dutra 
pode ser vista em quatro reprises na TV 
durante a pandemia! Como Abadia no 
“Zorra Total” (Canal Viva), Bruxa Mega 
em “Floribella” (Band), Rochelle em “A 
Força do Querer” (Globo) e Katia em 
“Malhação – Viva a Diferença” (Globo)
17. Participando de #uskrio, onde teve 
oportunidade de aprender e desenhar
18. A atriz ama artes plásticas: Dig e um 
de seus quadros
19. Pintando
20. Participando do “Video Game”, da 
Angélica, com Rodrigo C. Fagundes
21. Com a apresentadora Xuxa Meneguel
22. O canal Projeto Lê Pra Mim no 
YouTube disponibiliza, gratuitamente, 11 
leituras de livros infantis brasileiros para 
as crianças. Um deles foi lido por Dig 
Dutra! 
23. Em viagem por Bruxelas, na Bélgica
24. Flipinha, na época da divulgação do 
livro infantil que ela ilustrou, “O 
Aniversário de Isabella”.
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mis experience reabre 
a exposição leonarDo Da vinci – 500 anos de um 
gênio, com visitas presenciais suspensas desde março 
de 2020, reabre ao público reformulada e seguindo 
todos os protocolos de resposta à pandemia. Com mais 
espaço para circulação e um percurso de fluxo contínuo 
e sinalizado, em um único piso, o público será levado 
a uma viagem completa pelo universo de Da Vinci em 
suas diversas frentes de trabalho e criação, conhecendo 
toda a extensão da genialidade do italiano. Até 9 de maio, 
no MIS Experience (rua Vladimir Herzog, 75 – Água 
Branca – São Paulo/SP). De terça a domingo, das 10h 
às 17h (tempo de permanência na exposição: 1h). Os 
ingressos podem ser adquiridos em www.mis-sp.org.br.

cultural
Circuito

Ciclistas na Europa
Para apresentar o cotidiano e a diversidade 
da relação entre ciclistas e suas “magrelas” 
em países da Europa, a exposição 
#ocupaçãobicicleta chega à Linha 4-Amarela 
do metrô de São Paulo. Com curadoria de 
Marcos Alves, as imagens foram registradas 
com a câmera de um celular pela jornalista 
multimídia Denise Silveira em suas viagens 
desde 2016. Inclui paisagens da Bélgica, 
Holanda, Rússia, Alemanha, Inglaterra e Irlanda, 
distribuídas em 20 painéis. Até 31 de março, 
ficará em exposição na Estação Luz. De 1º a 
30 de abril, na Estação Fradique Coutinho.

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Matutu do
É uma coletânea de haikais – micropoe-
mas de três versos, de origem japonesa, 
inspirados na natureza – escritos pela 
poeta granjeira Sílvia Rocha no Vale do 
Matutu, relevo ao sul de Minas Gerais, no 
município de Aiuruoca, publicado pela 
É selo de língua, editora independente 
e colaborativa. O livro de 144 páginas 
é dividido em cinco partes, conta com 
apresentação da autora, prólogo de Gus-
tavo Galo e desenhos de Renata Rocha. 
O projeto gráfico é de Victoria Vic. Está 
sendo lançado em versão impressa e 
e-book, com áudio de leitura dos haikais 
por Cândido de Alencar Machado. Para 
adquirir a obra, basta escrever um e-mail 
para a editora: e.seloeditora@gmail.com. 
Se preferir em versão e-book, acesse 
vindouros.com.br/loja/matutu-do/

STeVe mcQUeen – The KIng 
of cool
Referência no cinema e nas artes, 
Steve McQueen ganha importante 
retrospectiva no Centro Cultural 
Banco do Brasil São Paulo. Sob cura-
doria do jornalista, crítico e diretor 
de cinema Mario Abbade e produção 
da BLG Entretenimento, a mostra 
acontece até 29 de março e exibirá 
29 produções, entre filmes e docu-
mentários, sobre o astro. Além da 
filmografia, apresentada em sessões 
presenciais no formato digital, haverá 
também na programação algumas 
atividades on-line como debate, aula 
magna, palestra, lives e sessões com 
recursos de acessibilidade. E ainda 
um plus: playlist no app Spotify com 
as músicas dos filmes estrelados por 
McQueen. Gratuito. 

TranSborDar: TranSgreSSõeS Do borDaDo na arTe 
A mostra reúne obras de mais de 30 artistas de diversas gerações, pesquisas e linguagens 
artísticas que se utilizam do bordado como um meio expressivo contestador de hierar-
quias estéticas e sociais. Traz também alguns trabalhos de arpilleras chilenas. Até 8 de 
maio, no Sesc Pinheiros. Para agendar visitas, acesse www.sescsp.org.br/pinheiros 
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Pensar em atualidade no mundo dos negócios é pensar na 
igualdade de gênero, dinamismo e para alguns segmentos, ainda, 
a luta constante contra preconceitos e estereótipos. Se algumas 
pessoas ainda têm uma ideia inadequada do potencial feminino 
e tornam sua trajetória profissional ainda mais desafiadora, por 
outro lado, o mercado de trabalho vem passando por conside-
ráveis mudanças para a mulher, que está deixando de ser vista 
como coadjuvante e se tornando autora de sua própria carreira. 

Aqui na região, muitas mulheres estão se destacando com seu 
desempenho na liderança de variados segmentos. Reunimos aqui 
a história de algumas dessas importantes personalidades e suas 
trajetórias profissionais.

Acompanhe como mulheres estão ocupando posições de 
destaque em Cotia e região e conquistando admiração com sua 
sensibilidade e versatilidade, competências femininas que se 
tornam diferenciais no mercado de trabalho e na vida.  

Comportamento 34

Conheça algumas mulheres que estão redefinindo a 
sociedade com competência e perspectiva diferenciada.



Com mais de 20 anos de experiência na área farmacêutica, Fernanda Napoli-
tano já atuou em multinacionais de grande porte como a Janssen Farmacêutica 
(Grupo J&J) e AstraZeneca. A especialista ocupou posições de destaque como 
gerente de marketing (imunologia e oncologia), head de marketing e vendas 
em oncologia e diretora de acesso ao mercado. Atualmente, está na liderança e 
direção da área comercial e marketing da Chiesi (Brasil e Latam), responsável 
pelo desenvolvimento do crescimento dos negócios, estratégias de pesquisa 
de novos produtos voltados para tratamentos de pessoas 
com doenças raras. Fernanda conta que ao longo desse 
período, na área da saúde, havia um número relativo 
de mulheres com atividades internas de marketing 
nas companhias, mas na área de vendas da indústria 
farmacêutica sempre foi limitado. “Isso vem mudando, 
a diversidade tem vindo forte nas empresas, principal-
mente nas multinacionais, e no setor farmacêutico não 
é diferente. Nos cargos de liderança temos ganhado 
espaço porém ainda menos do que gostaríamos.”, pontua. 
Para ela, ocupar posições de destaque no mercado é um 
papel importante das mulheres para engajar e inspirar, 
mostrando que para conquistar o sucesso não importa 
o gênero, mas competência e afinidade com a atividade 
desejada. “A mulher na liderança tem mais é que continuar 
fazendo o que ela faz, porque a gente exerce um papel 
importante para inspirar outras pessoas a terem esse 
mesmo nível de engajamento e de visão. Para a compa-
nhia, você traz ideias diferentes, sensações diferentes, 
perspectivas diferentes, então a mulher muitas vezes, 
pelo que entendo e vejo das minhas colegas na liderança, 
é mais intuitiva e traz um pouco mais das sensações para 
o negócio”, afirma.

Liderança 
em indústria 

farmacêutica

Fernanda Napolitano, 
diretora da área comercial 
e marketing da Chiesi

Swati Mohan está na liderança da equipe 
de engenharia que faz as viagens buscando 
sinais de vida em outros planetas. Foi ela 
quem anunciou a confirmação de que a 
sonda Persevarance havia pousado no 
planeta vermelho. E a colombiana Diana 
Trujillo é outra engenheira aeroespacial que 
está em posição de liderança na missão, 
como diretora de voo no “Mars 2020” e 
narrou a aterrisagem do último mês. 

Mulheres  
na história
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setor essenciaLmente 
voLtado para muLheres

Foi ainda bem jovem que Inocência Manoel teve suas primeiras relações 
com a área de atuação. Aos 15 anos, começou a trabalhar em um salão de 
beleza perto da casa onde morava, e logo passou a pesquisar sobre os tipos 
de curvatura dos fios, para entender, inicialmente seu próprio cabelo que 
ela considerava com “diferentes tipos de fios sem definição”. Foram naqueles 
dias que começou a estudar a fundo as variedades capilares, químicas e trans-
formações. Ao longo dos anos, ganhou experiência trabalhando nessa área e 
desenvolvendo estudos acerca das particularidades de cada tipo de fio, ainda 
mais quando passou a atender moradores da capital paulista e decidiu fundar 

sua própria empresa de cosméticos.
“A capital do estado é uma cidade cosmopolita, 
que abriga pessoas vindas de todas as partes 
do país e do mundo. Por isso, a variedade de 
fios sempre foi constante em minha vida. 

Os produtos disponíveis no mercado, na 
época, não atendiam a todos. Por isso 

me via obrigada a manipular meus 
próprios tratamentos. E foi isso 

que deu origem à Inoar. Junto com 
meu filho único, Alexandre Nas-
cimento, fundei a empresa onde 

trabalhamos até hoje”, conta.
A especialista revela que 

o mercado de cosméticos é 
um dos que mais crescem na 

atualidade, mas a indústria tem 
apenas 29% de liderança feminina 

em conselhos e equipes executivas, 
de acordo com o LedBetter Gender 
Equality Index, grupo de pesquisa 

O Instituto Butantan, um dos maiores centros 
de pesquisa e produção de imunobiológicos 
do país, fez um mapeamento inédito sobre 
a presença feminina na área da pesquisa 
na instituição. De acordo com dados 
de contratação da Divisão de Recursos 
Humanos, o Butantan tem 71% de seu corpo 
científico formado por mulheres. Do total de 
pesquisadores contratados, seja via Fundação 
ou Instituto, apenas 29% são homens.

A Nasa planeja levar 
a primeira mulher 
à Lua em 2024. Ao 

todo, 566 astronautas 
já visitaram o 

espaço, sendo 
apenas 64 mulheres 

(11%). A primeira 
foi Valentina 

Vladimirovna 
Tereshkova, uma 
astronauta russa 

que orbitou a 
Terra por três 
dias em 1963.

Inocência 
Manoel,  

presidente da 
Inoar Brasil e 
Inoar Europa



que administra dados referentes à participação das mulheres em cargos de 
liderança. “Há muitas mulheres, mas não nos cargos de liderança. É um para-
doxo ter mais homens nos cargos de alta gestão de um setor essencialmente 
voltado para nós, mulheres”, reflete a profissional sobre os dados que mostram 
a desigualdade de gênero na indústria que deveria ser mais aberta às mulheres. 

Em muitos segmentos do mercado de trabalho que possuem esse machismo 
estrutural, a rotina das mulheres se torna ainda mais difícil. Inocência ma-
nifesta que esses obstáculos às vezes são pouco visíveis, até imperceptíveis, 
porém constantes no caminho das mulheres até as posições de destaque em 
uma empresa. “No dia a dia, são diversos os desafios. Se somos firmes e pre-
cisamos fazer nossa voz ser ouvida, muitas vezes atravessadas pela prática 
sexista de ser constantemente interrompidas, dizem que estamos ‘loucas’. Já 
o homem, numa mesma situação, é chamado de firme, seguro, é aplaudido de 
pé. Se somos maleáveis, nos chamam de fracas.  Se ousamos virar a mesa, ou 
elevar nossa voz, nos chamam de histéricas. Tudo o que é visto em um homem 
como uma grande qualidade profissional, para nós, vira desqualificação. A 
todo tempo, nossa imagem está em teste”, comenta.

representativa  
no setor púbLico

Com cerca de 20 anos de atuação no serviço público de Cotia, Ângela Maria 
Maluf tem 65 anos e tornou-se uma das personalidades femininas com posição 
de maior relevância para o município, quando foi eleita vice-prefeita. 

Sua trajetória para chegar à ocupação de destaque atual teve início há alguns 
anos, como professora concursada, trabalhando com educação artística no Co-
légio Ary Bouzan, na Granja Viana. Ângela também foi professora na educação 
especial da Apae de Cotia e no Ceic. Na época, já fazia a diferença trazendo 
cultura de uma forma distinta aos jovens da cidade e sendo protagonistas de 
histórias que são lembradas até hoje nas unidades de ensino. Acha pouco? 
Fique sabendo que a carreira dela só estava 
começando e suas conquistas como diretora 
de cultura da cidade, duas vezes secretária 
da mulher, secretária-adjunta da saúde e até 
vereadora suplente. Cada etapa representa 
vitórias não apenas para a vice-prefeita, mas 
para toda a sociedade que pode contar com 
a participação feminina na administração 
pública do município.

“Há muitas mulheres atuando no serviço 
público de Cotia, mas infelizmente na Câmara 
dos Vereadores não conseguimos eleger uma 
vereadora há mais de 30 anos. Consegui como 
suplente, porém foi um período muito curto e 
não desejo isso para ninguém, porque o cargo de 
suplente nunca é verdadeiramente seu. Quero 
muito ajudar a colocar mulheres na Câmara 
dos Vereadores de Cotia futuramente. Nós 
merecemos ter essa representatividade. Mas 
para isso precisamos que as mulheres votem 
em mulheres e convençam seus esposos e filhos 
a votarem em mulheres também”, declara.

Quando assumiu a posição de vice-prefeita, 
Ângela sabia que ainda teria de lidar com 
desafios para ter os mesmos reconhecimentos 

Um marco histórico para a arbitragem 
feminina e também para o Brasil. A Fifa 
convocou um trio feminino para o Mundial de 
Clubes, formado por duas brasileiras e uma 
argentina. A arbitragem brasileira esteve 
representada pela árbitra Edina Alves Batista 
(Fifa-SP) e pela auxiliar Neuza Back (Fifa-
SP) no campeonato realizado em fevereiro, 
no Catar. Elas foram as primeiras mulheres 
a comandar um jogo de futebol masculino 
de uma competição Fifa profissional.
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Angela Maluf,  
vice-prefeita 

de Cotia
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que outros profissionais masculinos do segmento, mesmo mantendo o esforço 
e a competência na liderança da cidade. Mas ela vê nessa ocupação, além de 
finalmente ter o poder de fazer a diferença na desigualdade de gênero, uma 
oportunidade de inspirar outras mulheres a trabalhar para o futuro da cidade: 
“Acho fantástico ser esta mulher no executivo da minha cidade, representan-
do os anseios da mulher cotiana e auxiliando um gestor maravilhoso como 
o prefeito Rogério Franco, um homem que valoriza a mulher, o idoso, um 
homem sem preconceitos de gênero, opção sexual, religiosidade, um gestor 
sem nenhum preconceito. Estar nessa posição é um incentivo para que outras 
meninas, jovens e mulheres maduras se sintam capazes e almejem trabalhar 
para a nossa cidade no futuro, para a nossa população”.

E no que diz respeito ao futuro, ela pretende continuar desempenhando 
seu papel como transformadora social e trabalhando na cidade que já ama, 
mas que pode se tornar um lugar ainda melhor. “O futuro começa hoje, no 
próximo minuto. Sempre digo que daqui de Cotia não saio. Amo e adotei essa 
cidade como minha. Quero servi-la enquanto tiver forças para isso. E espero 
que essa força dure bastante ainda”, afirma.

engajamento em mobiLidade 
e sustentabiLidade

Ruth Carmona Cesar Portugal é arquiteta de formação e trabalha na GP 
Desenvolvimento Urbano, em Vargem Grande Paulista, empresa fundada por 
seu pai há 35 anos. A profissional é mais uma mulher com carreira admirável 
que ocupa cargo de liderança aqui na região e tem personalidade distinta 
no mundo dos negócios, sabendo escutar críticas e as transformando em 
soluções. Além de ser uma mulher inquieta e observadora, é uma empreen-
dedora superengajada em ações de mobilidade e sustentabilidade que vem 
trabalhando desde a universidade. 

“Desde a época de faculdade, cursando Arquitetura e Urbanismo na Univer-
sidade Mackenzie, sempre busquei trabalhar nas áreas às quais a arquitetura 
e a engenharia civil poderiam me levar. Isto é, em projetos, aprovações, licen-
ciamentos, execuções, métodos de construção, planejamento, infraestrutura, 
além de planos diretores municipais, entre outras atividades. Esses eram, 
diariamente, meus desafios, assim como tem sido na atualidade”, conta.

Ela enfrentou muitos desafios em sua carreira no segmento empreende-
dor imobiliário, e quando chegou à posição de líder, decidiu dedicar-se a 
iniciativas para ajudar outras pessoas em suas trajetórias, transformando 
o espaço urbano e social e realizando sonhos ao entregar casa própria com 

Perto de completar 120 anos, a siderúrgica 
Gerdau tem, pela primeira vez, uma mulher à 
frente de uma de suas operações industriais, 

dentro de um setor ainda predominantemente 
masculino. Engenheira de 43 anos, Michele 

Robert acaba de assumir o cargo de 
presidente da Gerdau Summit, que nasceu com 
foco no fornecimento de peças para a geração 

de energia eólica e cujo controle é dividido 
com as japonesas Sumitomo Corporation e 

Japan Steel Works (JSW). A unidade fica em 
Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

A lei Maria da 
Penha é uma 

homenagem à luta 
enfrentada por uma 
biofarmacêutica 
contra violência 

doméstica, física 
e psicológica.

Uma das mais renomadas empresas é a 
Magazine Luiza, liderada por Luiza Helena 
Trajano, que revolucionou o mercado varejista 
com estratégia e serviços diferenciados aos 
clientes. Outra brasileira que se destaca 
no empreendedorismo é a chef Helena 
Rizzo, que graças a seus esforços para se 
qualificar como a melhor profissional do 
ramo, foi eleita como uma das mais distintas 
do mundo e seu restaurante é atualmente 
um dos mais premiados de São Paulo.

Comportamento

Ruth Portugal, COO da GP 
Desenvolvimento Urbano



os melhores serviços que sua companhia pode oferecer. “Meu hobby são tra-
balhos voluntários de transformação. Estudamos a mobilidade para atender 
novos escopos e necessidades dos moradores, integrando-os com o espaço 
em que todos convivem, deixando, dessa forma, nosso legado e o sentido de 
pertencimento por parte dos moradores”, comenta. Ela é responsável por vá-
rias obras no bolsão residencial Fazendinha e, agora, colabora em um projeto 
para a Aldeia de Carapicuíba.

Nos últimos anos, sua companhia conquistou um sucesso de vendas que 
ela considera uma das mais marcantes da carreira, pela GP Desenvolvimento 
Urbano. Foi a Gran Ville São Venâncio, em Itupeva, uma obra que compreende, 
segundo ela, o que há de melhor em modelagem, tecnologias para monitora-
mento, sistema fotovoltaico, além de um conceito empregado que se destacou 
de outros projetos já realizados. 

Sobre os valores e inspirações que se mostraram um diferencial em sua vida 
até o cargo de liderança que ocupa, Ruth reflete sobre o papel de seus familia-
res e sua importância para que ela tivesse esse sucesso todo. “A oportunidade 
de mediar e buscar o equilíbrio entre a experiência de aplicar a sabedoria da 
experiência com o arrojo do impulso, poucos têm. E isso nos traz a receita do 
sucesso. Sou grata pela minha família”, resume.

A grife de roupas Chanel, hoje uma das mais 
famosas do mundo, foi fundada por uma 
mulher, Gabrielle Chanel, que marcou o século 
20 lançando tendências e ocupando posições 
de destaque no luxuoso mercado da moda.

Sem dúvida, uma das 
mulheres que conquistou 
maior destaque ao longo 

das eras foi Cleópatra  
(69 a.C. – 30 a.C.), 

rainha do Egito 
que desempenhou 

um papel social que 
garante reconhecimento 

até os dias atuais acerca de sua jornada. 
Assumiu o poder de todo o país aos 18 

anos e foi considerada uma das líderes 
mais fortes e diplomáticas da história.

Joana d’Arc (1412 – 1431) 
é outra personalidade que 
teve papel relevante como 
guerreira, tendo uma das 
trajetórias mais documentadas 
ao longo dos séculos. Joana 
não lutava nas batalhas e 
pelo que se sabe, também 
nunca chegou a matar ninguém. Na 
verdade, a posição e as atividades que 
desempenhou como estrategista das batalhas 
é que a fez uma verdadeira heroína. 

Marie Curie (1867 – 1934), uma das maiores 
cientistas que o mundo já viu e a primeira 

pessoa que, independente de gênero, ganhou 
dois Prêmios Nobel, o primeiro na área de 

Física e o segundo em Química. Foi a primeira 
mulher a receber o título de PhD e a primeira 

a dar aulas na Universidade de Paris. 
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Ruth com as 
filhas Francesca 

e Pietra e os 
peludos Lion 

e Pandora



odontologia

psicologia

Silvia Regina Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a 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



Família
teresinha de aguiar

Pela varanda vejo o infinito
luciano carmo de oliveira

Para encher os olhos
fê flores

Lagarta cachorrinho: linda e perigosa
silvana

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

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

a região
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