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Juan Alba
Ator completa 21 anos 
de carreira e abre seu 

baú de memórias

Granja Viana segue  
firme como aposta no setor 

Caderno especial com  
lançamentos e imobiliárias 

Confira pesquisa exclusiva  
com corretores que aponta  
o que está ON

Cuidados na hora  
de comprar seu imóvel

  ESPECIAL 
MErCAdo IMobILIárIo



BREVE LANÇAMENTO

 

 
MAIS UM SUCESSO DE VENDAS CHEGANDO

NA VALORIZADA AVENIDA SÃO CAMILO, NA  GRANJA VIANA

APARTAMENTOS
4 DORMS. (2 A 4 SUÍTES)
114M² E 135M²
2 VAGAS 
DEPÓSITO PRIVATIVO (3M²)

ÁREA GOURMET ENTREGUE
COM CHURRASQUEIRA

CASAS ENTREGUES COM PISCINA

INFRA PARA AUTOMAÇÃO NAS UNIDADES

TOMADAS USB NOS DORMITÓRIOS

FECHADURA BIOMÉTRICA DIGITAL
NO ACESSO DOS APTOS.

CABEAMENTO SUBTERRÂNEO

ALGUNS DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO

AVENIDA SÃO CAMILO, 733 - GRANJA VIANA, COTIA/SP

Realização:

ekkogroup.com.br(11) 99799-8913

ÁREAS COMUNS ENTREGUES
EQUIPADAS E DECORADAS

GUARDA ENTREGAS COM
ARMÁRIOS INTELIGENTES

MINI MERCADO

CICLOFAIXA COM BIKE
E PATINETE SHARING 

PONTO DE RECARGA PARA
CARRO ELÉTRICO NA ÁREA COMUM

CASAS TRIPLEX
3 A 4 DORMS. (1 A 2 SUÍTES)

3 VAGAS (INCLUSO PISCINA)
169M² E 172M²

QUALIDADE DE VIDA EM UMA REGIÃO PARA CHAMAR DE SUA
MATERIAL PRELIMINAR SUJEITO A ALTERAÇÕES. As informações contidas nesse anúncio, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário e 
peças e decoração dos materiais de divulgação têm caráter exclusivamente promocional,o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte desse empreendimento constam 
do Memorial Descritivo, Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e do compromisso de compra e venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto que será atingido anos após a entrega 
do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de acordo com o projeto de paisagismo.  EKKO Vendas LTDA. – ME – Creci J-34937. Impresso em Maio de 2021.
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A hora da virada 

Em março de 2020, após o impacto da primeira onda da pandemia chegar trazendo 
com ela o temido lockdown, empresários e funcionários viveram um misto de 
pânico que, misturado com necessidade, virou criatividade e assim surgiram 
iniciativas e comportamentos decorrentes dessa situação imposta. Em meio às 
desenfreadas entregas de compras on line que explodiram – da marmita à bicicleta 
ergométrica – uma nova realidade despontava: a compra de um imóvel com mais 
espaço. E foi então que a Granja Viana começou a surfar a maior onda das últimas 
décadas. Com um estoque repleto de casas com amplos jardins, nenhum corretor 
de imóveis da região ficou pescando cliente, o momento era de puxar a rede. 
Nossa equipe de jornalistas traz novamente uma reportagem exclusiva e completa 
em torno do momento de ouro da região. Conversamos com empresários do setor, 
lançamos uma enquete para os corretores que seguem com as mangas arregaçadas, 
trabalhando agora com um estoque bem menor, mas com um público crescente 
e mais exigente a cada dia. A cereja do bolo para 2021 é de que a taxa Selic anual 
continuará bem baixa, incentivando assim a alta de financiamentos imobiliários 
e a expectativa de um crescimento ainda maior para este  ano.  
Com essa intensa movimentação de novos moradores ávidos por conhecerem 
o bairro e suas mais variadas opções de serviços, gastronomia, escolas, centros 
comerciais e lazer, é certo de que todos poderão vivenciar em seus negócios 
momentos de retomada. É a hora da virada! Que possamos dar as boas-vindas 
aos que chegam de forma calorosa, seguindo as normas de segurança sanitária, 
e em breve compartilharemos juntos um maravilhoso lugar para se viver, com 
ou sem pandemia.

Gabriela NapolitaNo aloNso 
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km 13 ao 45, Av. Politécnica, Villa 
São Francisco, Caucaia do Alto, 
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A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
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Situação precária nas ruas 
do Jardim Santa Paula II
Venho por meio desta carta 
formular reclamação junto à 
Prefeitura de Cotia pelo estado 
precário de trânsito na rua 
Inglaterra, entre os números 503 
e 529, no Jardim Santa Paula. Com 
as chuvas, a deterioração se agrava 
a ponto de se tornar intransitável 
em poucos dias. Solicito 
avaliação e solução urgentes.
José  Aragoni 

CirCuito Ambas as cartas foram 
encaminhadas para a Prefeitura de 
Cotia que, por sua vez, informou que a 
Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Urbana já solicitou à regional de 
Caucaia do Alto para que programe as 
providências necessárias para resolver 
a situação no Jardim Santa Paula.
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 #suAvoznACirCuito 

SituAção preCáriA nAS ruAS 
do JArdim SAntA pAulA i

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

Torno público o descaso da Prefeitura de Cotia com o bairro 
Jardim Santa Paula. E com isso, procuro ajuda para a resolução 
deste entrave que causa enormes danos sociais (e econômicos) 
aqui na nossa região. Isso porque existem inúmeros processos 
e protocolos de diversos moradores, solicitando infraestrutu-
ra básica. Sim, a básica mesmo. Apesar das estradas de terra, 
há tempos o bairro não é mais uma área rural. Já temos até um 
zoológico na esquina! Ainda assim, não temos asfalto, ilumi-
nação e saneamento. As ruas estão tão corroídas que os cami-
nhões de lixo não descem e carros pequenos não sobem. Os li-
xeiros têm que carregar o lixo de algumas ruas na mão. Agora, 
pensa numa ladeira com 10 casas o que isso significa.  Diversos 
postes de eucalipto, quando tem, estão mal colocados ou em si-
tuações perigosas. E por perigosas quero dizer com inclinação 
de 30/ 35 graus sobre um barranco, tombando para o lado da 
rua. Diversos. Quando chove, alaga. E quando não chove, as 

ruas de terra, ou melhor, os buracos de terra que chamamos 
de ruas, ficam intransitáveis. A única atitude que a prefeitura 
faz há décadas é jogar pedrisco em algumas ruas, mas quando 
a chuva não leva, os carros arrastam. Com a secura e sem ne-
nhum aglutinante, rapidamente elas se espalham e os buracos 
voltam. Ainda piores. Da última vez não durou um dia sequer. 
Gostaria muito de uma resposta da prefeitura quanto a nossa 
situação. Pois todos os impostos são pagos. Todos. Os pedidos 
foram feitos. Centenas. Então, não consigo entender qual é o 
motivo, ou a desculpa. Por favor, diga onde está o entrave para 
podermos resolver isso, porque do jeito que está, não dá mais. 
Estamos perdemos nosso direito básico de ir e vir, já que os au-
tomóveis não conseguem trafegar e as pessoas tem que andar a 
pé, na terra e pedra solta e sem calçada.  E em alguns casos, sem 
luz. Isso é um direito básico nosso!
Sabrina Andrade Dos IMpostos



eduCAção

Diálogos entre 
desenho infantil 
e a realidade:  
o que as crianças 
podem dizer?

7

A Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento das crianças. É nessa etapa que se iniciam as 

primeiras experiências importantes em relação aos aspectos cognitivo, emocional, afetivo, social e moral.

Princípios das propostas pedagógicas, 
como éticos, políticos e estéticos, são traçados 
para nortear o trabalho desde a Educação 
Infantil, levando em consideração as concep-
ções de criança, infância e currículo. Assim, 
o desenho constitui uma das atividades 
mais importantes para perceber e entender 
como a criança está “lendo” a realidade à 
sua volta, peça fundamental para acessar o 
mundo interno, as percepções, afetividade, 
aflições, angústias e desvendar como as 
crianças experimentam sua individualidade 
em relação aos outros e ao meio ambiente. 

PaPel dO eduCadOr

O professor deve incentivar as crianças 
por meio de desafios que despertem a curio-
sidade, já que os desenhos representam o 
mundo imaginário dos pequenos. 

A tarefa dos educadores consiste tanto em 
saber como a criança aprende e se desenvolve 
no campo nas diferentes culturas, como 
também cabe à escola abrir oportunidades 
no ensino das diversas áreas de conheci-
mento. A partir dos rabiscos (18 meses aos 
2 anos de idade) sobre suportes de grandes 
dimensões e com liberdade; uso de várias 
ferramentas (canetas, tintas, lápis de cera 
ou de cor: dos 2 aos 3 anos); expressão, por 

Unidade Granja Vianna
  (11) 4613-8500
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br  |   www.crb.g12.br

 colegioriobrancosp

meio do desenho, informa-nos aquilo que 
pensa desenhar mesmo antes de começar 
o desenho (dos 3 aos 4 anos); até a escolha 
das cores (dos 4 aos 5 anos) em função da 
realidade. Nessa fase, já se inicia a tendência 
a esquecer o desenho em favor da escrita.

na rotina dos pequenos, desde muito cedo, 
em momentos espontâneos e por meio de 
atividades dirigidas e estratégicas para 
contemplar as diferentes formas de pensar 
e de sentir de cada um deles. 

A criança transpõe para o papel o seu 
estado de alma e de espírito sem dar conta. 
Por isso é importante não insistir para que 
ela desenhe se não sentir vontade. Ela deve 
desenhar para ter e não para dar prazer.

Assim, entende-se que se tornam ne-
cessários os espaços planejados de convi-
vência para serem desenvolvidas atitudes 
de autocuidado, cuidado com o outro e do 
compromisso com atitudes individuais que 
promovam o bem-estar coletivo.

Quando as crianças entendem as emoções 
e as comunicam de maneira objetiva, podem 
e conseguem, ao reconhecê-las, escolher 
melhores estratégias para resolver pro-
blemas e lidar com situações negativas, ou 
positivas, desenvolvendo, gradualmente, a 
percepção sobre o ponto de vista do outro. 

É importante saber: Mais do que querer 
“decifrar” o que a criança compôs, 
importa “dialogar” com o desenho.

Nesse trabalho, a criança expressa: 
“fico alegre quando estou brincando”.

Sueli Marciale
Psicopedagoga e 

diretora assistente 
do Colégio Rio 

Branco – Unidade 
Granja Vianna.

ambieNtes esPeCiais: maiOr liberdade 
Para exPressar, seNtir e Criar

O Colégio Rio Branco promove em seu 
currículo, espaços de representação gráfica 
de ideias e sensações que possibilitam às 
crianças aprender, de forma lúdica, a nomear 
e expressar seus sentimentos, por meio de 
desenhos, brincadeiras, leituras e contação 
de histórias. Esse processo constitui o Projeto 
COM VIVÊNCIA, em que o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais acontece 
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Mais uma capa com 
uma super matéria!!!! 
Revista Circuito da 
Granja Viana. Amei! 
dig dutra

Uhulll! Capa linda! Amei 
Matéria incrível também ! 
JuLyana caLdas

Obrigado pela ajuda!!! 
Juntos, vamos ajudar 
mais pessoas!
israeL favaro

Demais!
giovana Lins

Parabéns!
Mestre nei

Os tempos estão mesmo 
exigindo mudanças ... e claro, 
já se vê que para melhor!
eLeonora Lins

reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

muito Além do pApel

#Circuito21anos
Foi em abril de 2000 que a primeira edição do então Jornal Circuito da Informação ganhou as 
ruas da Granja Viana. Uma história com mais de 250 edições… Com o espírito de comparti-
lhar e reavivar fatos marcantes de 21 anos de história, preparamos uma retrospectiva espe-
cial, que nos conferiu a difícil tarefa de selecionar registros de importância. O resultado pode 
ser visto em nosso site que, ao longo dos próximos meses, mostrará o que mereceu destaque 
em nossas páginas.

  canal circuito
revistacircuito.com/category/noticias/circuito21anos-noticias/

#SaIbamaIS

matérIa ComPleta 
no SIte

Jovem granjeiro em 
universo dos games
Se você convive com algum 
jovem, provavelmente já deve ter 
ouvido falar sobre Fortnite. Isso 
porque o jogo é um fenômeno 
e vem atraindo cada vez mais 
jogadores e mais popularidade.   
E a Granja Viana “esconde” 
um dos melhores jogadores da 
América Latina. Estamos falando 
do Arthur Rocha, o PlacceN como 
é conhecido no jogo. Em 2020, ele 
ficou em 6º lugar no Campeonato 
Mundial, levando para a casa o 
prêmio de US$ 5 mil. Neste ano, 
ele concorre a US$ 30 mil. Quer 
conhecer sua história? Acesse!

 canal circuito
revistacircuito.com/
jovem-granjeiro-esta-entre-os-
melhores-jogadores-de-fortnite-da-
america-latina/

exterminador de festas
O deputado federal Alexandre Frota já recebeu 
mais de 2 mil denúncias de festas clandestinas 
realizadas durante a segunda onda da pandemia 
do coronavírus. Ele criou um grupo em seu 
gabinete para receber informações da população 
e encaminhar à polícia e ao Ministério Público 
de São Paulo. Além disso, sugeriu ao Governador 
do Estado, João Dória, a criação de uma Força 
Tarefa com o objetivo de reforçar as fiscalizações 

e o cumprimento 
das medidas 
restritivas 
para evitar a 
propagação do 
coronavírus. 
Em resumo, 
o granjeiro 
se tornou um 
exterminador 
de festas e nossa 
equipe conversou 
com ele sobre 
o assunto.

 canal circuito
revistacircuito.com/
alexandre-frota-se-
transforma-em-
exterminador-de-
festas/
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sAúde

Intolerância alimentar:  
saiba a importância de diagnosticar  
e adequar o cardápio 

9

Quando se mastiga durante uma refeição, o organismo precisa 
digerir o que é engolido. Uma das etapas dessa ação é a absor-
ção dos nutrientes que estão nos alimentos. Contudo, quando 
há uma dificuldade no processo digestivo, ou seja, quando a 
assimilação dos nutrientes pelo organismo se torna difícil ou 
inviável, ocorre o que é chamado de intolerância alimentar.

Conforme dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), 
aproximadamente 1% da população mundial sofre com uma 
doença denominada celíaca. Só para entender, é um problema 
autoimune que ataca o próprio organismo interferindo na 
absorção de nutrientes. A intolerância, nesse caso, é ao glúten, 

A Transduson realiza três exames fundamentais 
para diagnóstico de intolerância alimentar (A59, 
A109 e A200), todos eles em amostras de sangue. 
As análises são essenciais para que um especialista, 
ao verificá-las, possa orientar o paciente no que se 
refere a adequação do cardápio, que é relevante 
para prevenção e tratamento de doenças que 
podem ocorrer quando a pessoa tem intolerância 
a alguns alimentos. 

TRANSDUSON MEDICINA  
DIAGNÓSTICA AVANÇADA
30 anos de tradição na Zona Oeste. Um centro de 
diagnósticos completo e moderno em Carapicuíba 
e Alphaville. Informações e agendamentos:
11 2222-1130 (WhatsApp)
www.transduson.com.br

proteína contida em vários alimentos, como, por exemplo, 
aveia, trigo, cevada e centeio.

Para completar, a celíaca é uma doença genética e independe 
da idade para surgir. Ou seja, a pessoa segue saudável por um 
bom período da vida e, de repente, surge o problema.

DIAGNÓSTICO 
A importância do diagnóstico nesse e em outros casos de 

intolerância alimentar, como à lactose por exemplo, é impres-
cindível. Na consulta, o médico determinará quais exames 
serão necessários e o tratamento a ser feito.



por Aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Novo ICMS Ambiental
Lei sancionada pelo Governador João Doria 
prevê reorientar a transferência de R$ 5 
bilhões do ICMS destinado aos municípios 
para restauração e proteção ambiental. “É 
uma forma de incentivar as prefeituras do 
estado a investirem em ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável. Vamos 
melhorar os índices ambientais por mérito 
e desempenho, é o primeiro ICMS ambiental 
por desempenho do Brasil. O projeto é 
inovador e será referência mundial no 
tema”, afirmou o Secretário de 
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Em meio à baixa disponibilidade de oxigênio para tratamento da 
Covid-19, Fiesp e Senai-SP estão realizando a campanha Oxigênio 
da Indústria Salva Vidas. De acordo com Paulo Skaf, presidente 
das instituições, “a limitação não se encontra na produção do gás, 
e sim na logística e escassez de cilindros para armazená-lo”. Des-
sa forma, a iniciativa consiste em mobilizar o Estado para que in-

dústrias cedam seus tanques ao setor da saúde. Até o fechamento 
desta edição, haviam sido arrecadados 3.153 cilindros – 1.575 pelo 
Senai-SP e 1.578 por empresas –em 78 escolas da organização, ao 
redor de 64 cidades em todo o Estado de São Paulo. A unidade de 
Cotia havia arrecadado, até então,  12 cilindros e o Senai-SP conti-
nua atuando como facilitador para que as indústrias colaborem.

Primeira usina de 
oxigênio da região
Embu das Artes saiu na frente 
das cidades da região no que se 
refere ao combate ao 
coronavírus: implantou a 
primeira usina de oxigênio da 
região metropolitana de São 
Paulo. A usina começou a 
funcionar em meados de março 
e produz 12 mt³ de oxigênio por 
hora, o equivalente a um 
cilindro grande.

Senai de Cotia arrecada  
cilindros de oxigênio
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CotiA integrou movimento pelo diA mundiAl dA CriAtividAde

Boas práticas na educação durante a pandemia
Entre mais de mais de 700 práticas de todo Brasil, as professoras da Rede 
Municipal de Cotia Adriane Passos Almeida e Ana Paula Nogueira Moreira 
Borella foram duas das 100 vencedoras do Prêmio Educação Infantil: Boas 
Práticas de Professores Durante a Pandemia, promovida pela Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com a Undime (União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação) e o Itaú Social. Ana Paula 
desenvolveu o Projeto “Escola e Família: uma parceria de sucesso” que 
buscou ensinar de forma lúdica e com criatividade. Já Adriane elaborou o 
projeto “Escola e Família juntos para ensinar e amar” para manter o 
vínculo com as crianças, orientar e acolher as famílias diante de tantas 
mudanças na forma de ensinar desde o início da pandemia. 

Bolsa integral
O Instituto Social para Motivar, 
Apoiar e Reconhecer Talentos 
(Ismart) abriu processo seletivo 
para estudantes talentosos que 
estejam cursando atualmente o 
7º ou 9º ano do ensino 
fundamental. São mais de 1200 
oportunidades para os três 
projetos da instituição no ano 
letivo de 2022: Ismart Online, 
Alicerce e Bolsa Talento. As 
inscrições gratuitas podem ser 
realizadas por meio do site  
www.ismart.org.br até o dia 17 de 
junho. Os aprovados terão acesso 
a programas de desenvolvimento 
e orientação profissional, além da 
chance de acessar uma 
plataforma de estudos online ou, 
até mesmo, conquistar uma 
bolsa de estudos integral em 
colégios parceiros do Ismart, 
alguns localizados em Cotia.

Em 2017, a ONU – Organização das Nações 
Unidas, reconheceu o dia 21 de abril como 
data oficial para celebrar criatividade em 
todo o mundo. Em 2018, Lucas Foster (foto) 
ativou, através da ProjectHub e LabCria-
tivo, 13 cidades brasileiras para celebrarem 
a criatividade através de diversas ativida-
des acontecendo ao mesmo tempo. Três 
anos depois, o Brasil foi, mais uma vez, sede 
do Dia Mundial da Criatividade (World 
Creativity Day) e chegou à 4ª edição com 
um aumento de 800% no número de cidades 
participantes e de 500% no número de ati-
vidades. Além disso, criou um novo marco 
ao distribuir cerca de R$ 14 milhões em 
bolsas de estudo em diferentes escolas 
criativas parceiras da iniciativa.
Entre as cidades que participaram do mo-
vimento, lá estavam Cotia e também Embu 
das Artes. “São 128 cidades e quase 1500 
atividades trocando conhecimento, fomen-
tando habilidades e fazendo uma troca 
enorme que possa influenciar e fazer im-
pacto na vida de alguns”, explicou Luis 
Gustavo Napolitano, vereador em Cotia e 
padrinho do WCD Cotia.
Por aqui, liderado por Anderson Rovaris 

Vieira, que colocou Cotia ao lado de Bar-
celona, Vancouver, Dubai, Paris e Londres, 
os “inspiradores” foram Marcelo Saez, 
Natali Gomes, Roberto Stelzer, Ana Borba, 
Bruna Merighi, Doani Bertan, Francisco 
A. C. Mendes, Gabriel Veiga, Jenivaldo de 
Jesus, Joais Silva e Wellington Porto, além 
é claro de Luis Gustavo. “Em meio à 

pandemia, essa ideia de falar um pouco 
sobre economia criativa, desenvolver, fo-
mentar e provocar um pouco é fantástica”, 
declarou o granjeiro.

 canal circuito
Veja mais em
revistacircuito.com/cotia-integrou-
movimento-pelo-dia-mundial-da-criatividade/
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Atriz granjeira 
na Netflix
Moradora da Granja  Viana, Manuela 
Dieguez vem conquistando fãs desde 
muito nova. Após participar da tele-
novela brasileira Carinha de Anjo, a 
atriz agora estrela em Cidade Invisí-
vel, sucesso mundial da Netflix que 
adaptou lendas do folclore brasileiro 
aos dias atuais.

 canal circuito
Conversamos com a atriz
 revistacircuito.com/manu-dieguez-
conta-sobre-sua-participacao-na-
serie-da-netflix-cidade-invisivel/

influenCiAdor 
Rodrigo Cintra, hair 
stylist de celebridades 
e apresentador do 
programa Esquadrão 
da Moda, conquistou 1 
milhão de seguidores 
no Tik Tok. Ou como ele 
mesmo diz, 1 milhão de 
apaixonados por cabelo.

Quinto grau
Demian Maia acaba de conquistar 
a graduação de quinto grau em sua 
faixa-preta de jiu-jitsu. Um dos 
principais lutadores de MMA usou 
as redes sociais para comemorar 
o feito: “Orgulho de me tornar 5º 
grau em JJB. Há aproximadamente 
19 anos (dezembro/2001) eu 
recebia a faixa preta do meu 
professor Fabio Gurgel...Todos 
esses anos, todos os dias, procurei 
fazer o meu melhor para divulgar 
essa arte que tanto amo”. O atleta, 
que lidou com uma infecção na 
perna que o impediu de atuar, vai 
voltar a pisar no octógono em 12 
de junho para medir forças diante 
de Belal Muhammad, em evento 
que será realizado em Las Vegas.

Contrato renovado
Escalado para última fase de Gênesis, 
José do Egito, Fernando Pavão - ator 
granjeiro que foi nossa capa em 
dezembro de 2013 - renovou contrato 
com a Record TV. Em 2020, ator chegou 
a estar em quatro novelas ao mesmo 
tempo na emissora. Ele agora vai dar 
vida ao faraó egípcio Sheshi, durante 
o Segundo Período Intermediário.

em eStúdio
A cantora Negra Li terá muitas novidades esse 
ano. Dentre elas, seu novo álbum com previsão de 
lançamento para este semestre. “Podemos esperar 
um projeto cheio de músicas inéditas que são muito 
significativas para o momento atual da minha vida, 
é uma forma de mostrar para meus fãs um pouco da 
minha intimidade”, declarou .
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Saúde em sintonia 
com o bem estar 
das mulheres

Rua  José  Félix de Oliveira,  834 / Sala 5A 
(11) 4702-4420   /   (11) 9 9286-9966
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Duas áreas da saúde de grande impor-
tância para as mulheres são a ginecologia 
e a obstetrícia, especialidades que muitas 
vezes se complementam nos cuidados e 
prevenções de doenças. A obstetrícia é 
relacionada a gestação, parto e cuidados 
pós parto, enquanto a ginecologia é um 
pouco mais ampla, sendo responsável por 
orientações e tratamentos durante todas 
as fases da vida da mulher. 

Os profissionais ginecologistas podem 
ser procurados para prevenção e cuida-
dos com doenças relacionadas aos órgãos 
genitais femininos, seja na adolescência 
quando começa o ciclo menstrual, no iní-
cio da vida sexual para o uso de métodos 
contraceptivos, acompanhamento das fases 
da gravidez ou na menopausa. 

“É muito importante consultar com um 
ginecologista anualmente para realizar um 
check-up, além da realização de exames. A 
atenção com os exames de rotina faz a dife-
rença na prevenção de câncer ginecológico, 
câncer de mama e outras doenças benignas 

Clínica na Granja Viana oferece os melhores cuidados em 
ginecologia e obstetrícia 

que podem acometer as mulheres.”, acon-
selha a médica ginecologista Dra. Leticia 
Ketzer Taufer. 

Segundo a especialista, é imprescindível 
também que, além do acompanhamento 
médico, o paciente tenha cuidados diários 
com seu corpo e mente. Ela aponta a impor-
tância de alimentação nutritiva, ingestão 
de bastante água, sono reparador, prática 

de exercícios aeróbicos e anaeróbicos pelo 
menos 4 horas por semana e controle 
do stress como fatores que auxiliam na 
prevenção de doenças crônicas e para um 
envelhecimento com qualidade de vida.  

A clínica da Dra. Leticia Taufer fica na 
Granja Viana e oferece atendimento gine-
cológico e obstétrico com consultas de uma 
hora de duração para a melhor avaliação 
dos pacientes. São realizadas coletas de 
Papanicolau e ultrassom transvaginal no 
consultório caso a paciente deseje, além de 
procedimentos como DIU, reposição hor-
monal bioidêndica manipulada e colocação 
de implantes hormonais absorvíveis para 
tratamentos dos sintomas da menopausa, 
endometriose, baixa de libido e outros.

“Temos o Laser Monalisa Touch para o 
tratamento da síndrome genito-urinária 
da menopausa, que causa atrofia da vagina, 
dor, secura vaginal, incontinência urinária, 
coceira e ardência. Na parte de estética íntima 
oferecemos preenchimentos, clareamentos 
e peelings vulvares. Além do uso de toxina 
botulínica para auxiliar no tratamento do 
vaginismo. Realizamos cirurgias convencio-
nais ou por vídeo nos melhores hospitais de 
São Paulo”, enumera a profissional alguns 
outros serviços oferecidos pela clínica.

Dra. leticia taufer  
Ginecologista
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Cotidiano

Marcos sá é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.
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MArcos sá EscrEvE sobrE 
A (polêMIcA) quEstão do 

pronoME nEutro 

A notíciA sAiu em mArço: “ENEM reprova 
87.000 candidatos por conta do uso do pro-
nome neutro na prova de redação”. Não foi 
bem assim. Os erros gramaticais são um dos 
critérios de perda de pontos. Mas a notícia 
gerou polêmica. E como tudo no Brasil de hoje 
vira uma disputa política, mais uma vez ela foi 
formada. Há pouco tempo, uma atriz global 
tentou lacrar e decidiu levantar a bandeira 
contra o consagrado nome do vestido ou 
blusa “tomara que caia”. Ela queria mudar o 
nome, mas não colou. Com tantos problemas 
ocorrendo mundo afora e Brasil adentro, 
deveríamos focar nas questões primordiais. 
Mas voltando ao pronome neutro, a discussão 
surgiu em 2020 como uma tentativa de se criar uma terceira forma além do “A” para o gênero 
feminino e do “O” para o gênero masculino. A ideia seria a de se usar o pronome neutro para 
se referir a todos, sem particularizar gênero. É claro que, como toda discussão sobre modifica-
ções no idioma, gera polêmica e fez surgir inúmeras publicações a respeito. No entanto, é bom 
saber que a norma culta ainda não reconhece tal forma de escrita, portanto, seu uso deve ser 
evitado em redações como as das provas do Enem. Uma famosa escola carioca tentou implantar 
a novidade no seu ensino. “Querides alunes!”, começava assim o comunicado aos pais e alunos 
sobre a decisão. Não sei que fim levou, mas até meu corretor ortográfico aqui reclamou. Enfim, 
já foram encaminhadas à Câmara dos Deputados propostas proibindo o uso de pronome neutro 
na grade curricular do ensino público e privado. Portanto, o assunto deveria estar encerrado. 
Para ilustrar esse tema reproduzo um texto publicado nas redes sociais, por uma professora que 
joga luz na discussão. Segue o texto com algumas adaptações: “Eu sou professora de português. 
Estava explicando um conceito de português e fui chamada de desrespeitosa por isso. Não faz 
diferença nenhuma mudar a vogal temática de substantivos e adjetivos para ser ‘neutre’. Em 
português, a vogal temática na maioria das vezes não define gênero. Gênero é definido pelo 
artigo que acompanha a palavra. Vou mostrar: O motorista. Termina em A e não é feminino. 
O poeta. Termina em A e não é feminino. A ação, depressão, impressão, ficção. Todas as pala-
vras que terminam em ção são femininas, embora terminem com O. Boa parte dos adjetivos 
da língua portuguesa podem ser tanto masculinos quanto femininos, independentemente 
da letra final: feliz, triste, alerta, inteligente, emocionante, livre, doente, especial, agradável, 
etc. Terminar uma palavra com E não faz com que ela seja neutra. A alface. Termina em E e é 
feminino. O elefante. Termina em E e é masculino. Como o gênero em português é determina-
do muito mais pelos artigos do que pelas vogais temáticas, se queremos uma língua neutra, 
precisamos criar um artigo neutro, não encher um texto de X, @ e E. E mesmo que fosse o caso, 
o português não aceita gênero neutro. Teríamos que mudar um idioma inteiro pra combater 
o preconceito. Meu conselho é: ao invés de insistir tanto na coisa do gênero, entendam que 
gênero é uma coisa socialmente construída. O que existe é sexo. Em segundo lugar, gênero 
linguístico, gênero literário, gênero musical, são coisas totalmente diferentes de "gênero". Não 
faz absolutamente diferença nenhuma mudar gêneros de palavras. Isso não torna o mundo mais 
acolhedor. Em terceiro lugar, seria melhor se engajar em algo que realmente fizesse a diferença”  
(texto de Vivian Cabrelli Mansano, adaptado).
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revolução em ComprAs on-line  
de supermerCAdos
Novo supermercado on-line está revolucionando as compras na 
Granja Viana. Estamos falando do Mercado da Jussara que, sob a 
bandeira Favo, oferece serviço personalizado e comodidade 
sem taxa de entrega. O atendimento é totalmente humanizado, 
feito pela própria dona do mercado, a jornalista e coach Jussara 
Goyano, que resolveu agregar aos seus empreendimentos o 
ramo do varejo digital. É ela quem diretamente fornece 
informações sobre pedidos, promoções, produtos ou entregas. 
“É diferente de um iFood ou de uma grande rede, que não têm 
muito a cara da Granja”, faz questão de ressaltar.

mercAdo dA JussArA
br.mercadofavo.com/jussara 

Informações e atendimento via whatsapp: (11) 9 9239-0087

mAior rede de lojAs pet por Aqui
A Petland, que integra a maior rede de lojas pet do país, 
chegou à Granja Viana apostando em serviços que garantem 
experiência única aos animais. Com uma equipe treinada, 
banheiras individualizadas para banho e tosa, shampoos e 
condicionadores de primeira linha, equipamentos modernos 
que diminuem o barulho na hora da secagem e evitam o 
estresse animal, já se tornou referência na região. Além 
disso, tem como um dos diferenciais a Dra.Mei, rede de 
clínicas que valoriza a medicina veterinária preventiva. São 
dois consultórios especializados, centro cirúrgico e sala de 
recuperação.

PetlAnd GrAnJA ViAnA
Avenida São Camilo, 469

Telefones: (11) 4551-9430 / 9 6603-0790 
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Arte 
observada

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

João rossi nAsceu em 1923 em São Paulo 
e faleceu em seu ateliê, por complicações 
decorrentes de um câncer, em 2000, aos 77 
anos de idade.  Morou e atuou no Paraguai, 
onde conheceu sua esposa e ajudou a formar 
o Movimento Modernista local. Morou 
também no Uruguai e Brasil, onde teve 
uma forte atuação política na luta contra a 
ditadura militar - João e sua esposa chegaram 
a ser presos pelos militares. 
Realizou inúmeras exposições em galerias, 
bienais e museus pelo Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, 
Holanda, Itália, Cuba, Japão, China, Canadá, 
México e EUA.  Atualmente, suas obras estão 
no acervo de diversos museus nacionais e 
internacionais, como MASP, Pinacoteca 
do Estado de São Paulo e Museo del Barro 
no Paraguai.
Ele também se destacou na área da edu-
cação como diretor, professor e mentor 
na Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP), Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, entre outras escolas e faculdades 
de comunicação e artes.
O artista ganhou recentemente uma 

Associação Cultural em seu nome, que 
ocupa sua antiga casa e atelier, na Vila 
Sônia, em São Paulo.  A ideia da associação 
floresceu do anseio dos herdeiros do artista 
por resgatar o conteúdo e os significados 
mais notáveis de sua obra. Seu principal 
objetivo é inseri-los de maneira criativa 
e renovadora no curso dos debates que 
permeiam a sociedade brasileira e sua arte. 

vamos observar
Urbânia, 1989
Técnica polimatérica sobre tela
80 x 80 cm
Acervo Associação Cultural João Rossi

A obra de João Rossi, apesar de muito 
diversa e abundante, se divide em dois 
temas principais:  Ameríndias e Urbanas.  A 
temática Ameríndia tem origem no começo 

dos anos 1950, época em que viveu no Uru-
guai e Paraguai, com base na sua percepção 
da desigualdade social vivida pelos índios 
sul-americanos. O ameríndio é intransferível 
no traço social que João Rossi, ao longo dos 
anos, conseguiu retratar em suas gravuras. 
Marginais, prostitutas, vendedores de flores, 
frutas e crianças mortas aparecem em suas 
obras de forma consistente. 

Em 1953, o artista retornou a São Paulo e, 
então, começou a concentrar-se na criação 
das obras do eixo Urbanas.  Elas mostram a 
transformação de lugares icônicos, como 
a Avenida 9 de Julho. Os prédios foram 
transformados em linhas e retângulos; 
os casarões, em pretexto para lidar com a 
passagem do tempo; as favelas, em estru-
turas visuais de exploração do espaço; os 
morros, na discussão de áreas espaciais para 

ElE foI pIntor, grAvAdor, 
cErAMIstA, MurAlIstA, Escultor 

E uM AutodIdAtA. pEsquIsou 
dIfErEntEs tÉcnIcAs E MAtÉrIAs-

prIMAs, AplIcAndo-As EM suAs 
obrAs E, AssIM, crIAndo A 

ExprEssão polIMAtÉrIcA pArA 
dEscrEvEr suA tÉcnIcA. 

Arte de  
João roSSi



joão rossi era um artista completo, cheio 
de habilidades e paixões, como todos 

artistas deveriam ser. sua pluralidade, 
curiosidade e talento o tiram da categoria 

do artista autodidata e o colocam na 
categoria do homem renascentista.
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a pintura; e as praças, nos locais em que a 
urbanidade encontra a sua expressão social. 
Mas o mais interessante é que a junção de 
todos esses elementos, que fazem de São 
Paulo um lugar caótico, compõe imagens 
equilibradas e quase  minimalistas em 
suas telas. 

Rossi foi, em toda a sua longa carreira 
artística, um pintor da cidade de São Paulo. 
Soube transmitir a beleza dura dos prédios 
e das ruas, a sombra dos arranha-céus e o 
resplendor das grandes vias de locomoção, 

descobrindo e retratando, através de pin-
celadas, sua luz especial e sua melanco-
lia contemporânea. Suas habilidades de 
pesquisador contribuíram sempre para 
encontrar a técnica adequada e transmitir 
precisamente todas as características da 
metrópole. Mas o artista não se prendeu ao 
óbvio da paisagem urbana e desvendou a 
alma da cidade através do seu olhar lúdico. 

A obra abstrata Urbânia remete a Mon-
drian e Miró, tanto na composição como 
na paleta de cores. As aquarelas, gravuras 

e pinturas dessa época têm em comum as 
gradações tonais, com base na sobreposição 
de cores neutras, formas geométricas e 
grossas pinceladas de tinta a óleo em cores 
primárias, que lembram os faróis dos carros, 
semáforos, trânsito e movimento urbano. 
Somente o essencial coube na tela de 80 por 
80 centímetros. 

Hoje, há mais de vinte anos de sua morte, 
o artista vive através do seu grande legado 
artístico e sua posição na história da arte 
brasileira continua a ser escrita com o 
lançamento de um documentário sobre 
sua vida e duas exposições virtuais, que 
serão inauguradas em breve: Conhecendo a 
Associação Cultural João Rossi e Seu Acervo 
e a exposição Rossi e a Dura Beleza de São 
Paulo. Em cada uma delas, serão expostas 
27 e 30 obras, respectivamente.

serViço 
 Para saber mais sobre a Associação João Rossi e 
eventos futuros associados ao artista acesse o 
website www.joaorossi.com.br



O mercado imobiliário tem projeções positivas para 2021, motivadas, 
sobretudo, pela queda na taxa de juros e demandas criadas pelas famílias 
durante o período de isolamento social. A expectativa da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC) é de crescimento de até 10% do setor em 
comparação com 2020. 

E a Granja Viana continua sendo a queridinha da vez e especialistas do 
segmento continuam apostando suas fichas na região! Assim, conforme já 
pontuamos em 2020, aqueles que almejavam um estilo de vida mais calmo 
em uma casa mais espaçosa e que já tinham planos de se mudar no futuro, 
encaixotaram suas coisas, fizeram as malas e desembarcaram na região. 
Vamos entender a razão?
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Mercado 
imobiliário 
na Granja 

Viana 
segue onda 

positiva 
Conversamos com 
especialistas sobre 

o tema e elaboramos 
uma enquete que 
mostra o porquê 
da Granja Viana 

seguir como uma 
das apostas do 

mercado imobiliário.
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Além da qualidade de vida, 
o multicentrismo

Na busca de melhor qualidade de vida... no meio do caminho, não se encon-
trou uma pedra como diz o poeta. Mas a Granja Viana! “Costumamos dizer 
que o coronavírus foi o gatilho para que as pessoas realizassem o sonho de 
morar no campo perto de São Paulo, com uma boa infraestrutura e qualidade 
de vida. Ao desejo antigo reprimido somou-se a conveniência das famílias 
para um isolamento social com mais qualidade. A pandemia disparou isto 
e trouxe as famílias para cá, onde existia uma enorme demanda”, resume 
Marcelo Varella, sócio da Rede mPm. “Acho que estamos no lugar certo, na 
hora certa. É difícil um lugar tão interessante como a Granja, tão perto de 
São Paulo, com preços proporcionalmente ainda tão atraentes”, comemora.

Clima bucólico e charmoso, ar puro e muita área verde foram alguns 
quesitos que atraíram novos moradores para o bairro. Isso sem falar no 
comércio variado, escolas, bares e restaurantes. A gastronomia, aliás, é um 
dos principais atrativos. Como contraponto, temos uma rodovia cujo trânsito 
já é conhecido pela maioria. Mas com as novas configurações de trabalho e 
moradia, isto não é mais visto como entrave. “O home office fez com que as 
pessoas repensassem um pouquinho sobre suas vidas, aquela loucura de São 
Paulo, agitação, trânsito... Estamos a uns 30 minutos da capital, mas com um 
diferencial: a tranquilidade que lá não tem. Então, essa paz trouxe as pessoas 
para cá e vai fazer com que fiquem”, acredita Artur Henrique Clementino 
Folha, sócio da RE/MAX Futuro.

Lucio Ventura, diretor da Ventura Negócios Imobiliários, enumera que 
“a procura por um imóvel em nossa região, com espaços maiores, cresceu 
entre 10 e 15%”. Imóveis de tamanhos maiores e terrenos grandes “acabaram 
trazendo muitos compradores e locatários para a região, fortalecendo e 
aquecendo o mercado imobiliário com um todo”, justifica o profissional. 
Para ele, isso comprova que o cliente está mais voltado à qualidade de vida, 
buscando distanciar-se cada vez mais dos grandes centros urbanos. 

• Vem em busca   
  de qualidade de vida

•  Busca investimento   
  com bom custo
  benefício em relação
  à valorização em 
  São Paulo

• Procura espaço maior

• Busca conforto
• Busca segurança
• Busca um home office  
  adequado

5,7%  

casal  
sem filhos

52,9%

20,5%

17,6% 

8,7%

5,7% 

Para venda

57,1%

Para compra

Quase não há mais boas opções de 
locação na região. De acordo com a 
Rede mPm, empresa de publicidade 
imobiliária, “quando aparece alguma 
coisa, aluga na boca pequena”.

37,1% 

para aluguel

PrOCura

Perfil dO NOVO mOradOr

94,3% 

casal  
com filhos

Qual O PriNCiPal  
mOtiVO da mudaNça de 
Vida dessas PessOas?
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Clientes, vendedores 

e imobiliárias.
Fazemos parcerias:

50%

ligar para
Proinvest

venda imóvel

Avaliação correta e comprovada do seu imóvel.

Fotografia e filmagem profissional, incluindo aérea com drone.

Com profissional de Marketing Digital para monitoramento.

Assessoria Comercial e Jurídica para orientação em todas as 
fases da negociacão.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

FOTOGRAFIA E FILMAGEM

CAMPANHAS DIGITAIS

ASSESSORIA ESPECIALIZADA

Mais de 25 mil visitantes / mês e seu imóvel destacado na home.

Publicação do vídeo do seu imóvel 
no canal da Proinvest no Youtube.

SITE PROINVEST

VIDEOS

Agendar e acompanhar visitas ao imóvel, mesmo
quando solicitadas por outra imobiliária.

AGENDAMENTO DE VISITAS

Placa de uma única imobiliária em seu 
imóvel,  sem o inconveniente de várias 
placas poluindo a fachada.

PLACA EXCLUSIVA

Com destaque: Viva Real,  
ZAP Imóveis, Imovelweb, OLX, 
Mercado Livre, entre outros.

PORTAIS IMOBILIÁRIOS

Facebook, Instagram e Google.
ANÚNCIOS PATROCINADOS

Inclusão na Rede Secovi de Imóveis, compartilhando a oferta do seu 
imóvel com mais de 200 imobiliárias e mais de 3.000 corretores 
parceiros, o que multiplica de forma significativa as suas 
possibilidades de negociação.

PARCERIAS

Sr. Proprietário,
quer vender seu imóvel mais rápido?

Conheça as vantagens da 
gestão exclusiva Proinvest.

Rod. Raposo Tavares, 23.333 - km 23 - Granja Viana - Cotia - SP
F.:  4617-8699 - www.proinvest.com.br
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Conheça a Boutique Proinvest.

L A N Ç A M E N T O

os melhores imóveis em um só lugar!

Para quem busca
um sonho,

um desejo, ou simplesmente
um estilo de vida.

Um projeto que reúne o que há de melhor na 
Granja Viana e Região. Imóveis de alto 
padrão, selecionados um a um.

E essa inovação não vem sozinha, nasce em 
parceria com a Bossa Nova Sotheby’s, 
representante da marca Sotheby’s no Brasil.

Parceria



Na vizinha São Paulo, o 
desempenho do setor também 
segue positivo. Pesquisa realizada 
pelo Sindicato da Habitação de 
São Paulo (Secovi) mostrou um 
marco em outubro do ano 
passado, quando foram vendidas 
5.552 unidades habitacionais, 
melhor resultado para um mês de 
outubro desde o início da série 
histórica em 2004. E 2021 também 
começou com bons índices por lá: 
foram comercializadas 5.009 
unidades em fevereiro, 49% a mais 
do que em janeiro. Na 
comparação com fevereiro de 
2020, o crescimento foi de 19,6%.

Expansão territorial
Os limites da Granja Viana vão muito além daquele trecho onde ficava a 

fazenda da família Niso Vianna, entre os kms 22 e 24 da Rodovia Raposo. 
Ao longo dos anos, o bairro cresceu e chegou aos limites do km 30, a pou-
cos quilômetros do centro de Cotia, onde está localizada sua maior área, 
e também aos municípios vizinhos. Essa Granja Viana expandida levou 
empreendimentos para todo o eixo da rodovia. 

Alberto Miranda é proprietário do loteamento comercial e industrial 
Polo 40, localizado no km 40 da rodovia Raposo Tavares, e em 2019, resol-
veu apostar no segmento residencial. Sempre na região de Caucaia do Alto 
e Vargem Grande Paulista. “Trilhei minha história nesta região. Há mais 
de dez anos vislumbro o entorno de Caucaia do Alto como um local com 
grande potencial econômico, e isso não só para o setor da construção civil 
e do mercado imobiliário. Continuo acreditando em minhas apostas, e hoje 
vejo que a região vem cada vez mais demonstrando seu potencial”, diz. Para 
ele, Vargem Grande Paulista e Caucaia do Alto possuem a capacidade de ter 
uma “vida autônoma”.

Fenômeno é mundial
Caio Portugal, CEO da GP Desenvolvimento 

Urbano, aponta o crescimento do subúrbio em 
detrimento do centro em várias partes do mundo.  
“É um fenômeno que veio para ficar. O que tem 
acontecido não só na região, mas em outros locais, 
inclusive do mundo, tem demonstrado que o con-
sumidor percebeu que espaço físico, acesso a áreas 
livres e verdes, ruas para caminhar e imóveis de 
tamanho maior fazem toda diferença. Isso causou 
impacto em cidades menos centralizadas, como é 
o caso da nossa”, explica.

Recentemente, reportagem do The Economist 
apontou essa tendência. Em Kingsmere, um 
novo subúrbio de Bicester, uma cidade a 80 km 
a noroeste de Londres, as ruas estão repletas de 
pessoas passeando e crianças brincando. Em dez 
anos, 1.600 casas foram construídas no local e 
outras 900 estão por vir. No escritório de vendas 
da Bovis Homes, o corretor Flip Baglee disse que 
“nunca soube que estivesse tão ocupado”. O mesmo 
acontece em Rhinebeck, um vilarejo a 130 quilô-
metros ao norte da cidade de Nova York: muitas 
das propriedades anunciadas na vitrine do Gary 
DiMauro Real Estate - de mansões a chalés - já 
estão ocupadas.

Como se vê, Granja Viana não é o único lugar do 
mundo aquecendo. Os preços das casas americanas 
aumentaram 11% no ano até janeiro, o ritmo mais 
rápido em 15 anos. Os da Grã-Bretanha aumenta-
ram 8% no ano passado e na Alemanha, 9%. Nos 
25 países acompanhados pelo The Economist, os 
preços reais das casas aumentaram em média 5% 
nos últimos 12 meses.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
11  4148-1214  11  9.4597-4768
Estrada do Morro Grande, 1185

loja 08 - Cotia  - SP

www.alphacooperativa.com.br

alpha
habitacional

cooperativa_
habitacional_alpha

Casas c/
2 e 3  

Dormitórios

apartamentos 
com 3  

Dormitórios

A CooperAtivA 
HAbitACionAl AlpHA 
reAlizA Há 4 Anos o 

sonHo dA CAsA própriA 
nA região de CotiA. 

Com muita seriedade e 
comprometimento com seus 

cooperados, já contempla 
empreendimentos de casas com 2 e 3 
dormitórios – com unidades entregues 

– apartamentos com 3 dormitórios 
e um novo empreendimento de 
casas com 3 dormitórios que 

é um sucesso de adesões. 

ConHeçA A AlpHA, 
vAle A penA.

Alpha 253.indd   44 01/05/21   4:40 PM



Os moradores que já fizeram um ano de test drive 
estão pensando em

No caso de vendas, qual a faixa de valores mais 
procurada?

ritmo de visitas um ano após o início 
do aquecimento imobiliário.

No caso de locação, qual a faixa 
dos valores mais locados?

Test drive aprovado
A grande maioria dos novos moradores optaram, em um 

primeiro momento, pela locação a fim de checar a adaptação 
ao local. Passado um ano, “muitos que vieram e alugaram, 
aprovaram o test drive” conta Helio Alterman, diretor da 
Proinvest. 

Lucio Ventura concorda: “normalmente o cliente que 
aluga, sempre tem um pensamento de, ao final da locação, 
comprar o imóvel, aquele já alugado ou outro nas mesmas 
condições e localidade. Mas é claro que se acentuou, pois os 
clientes hoje procuram imóveis de tamanho maior e isso é 
ainda um privilégio na nossa região”.

Entre os moradores que já passaram pela fase, digamos, de 
teste, 61,8% estão pensando em adquirir o imóvel. “O merca-
do imobiliário de venda, na Granja Viana, nunca esteve tão 
aquecido na sua história. Isso não significa que os preços 
devam subir, pois o excesso de oferta que temos ainda é muito 
grande. Mas estamos a caminho de uma valorização futura 
e merecida, quando baixarem os estoques”, acredita Gastão 
Paolillo, sócio da Rede mPm. 

No censo imobiliário feito pela GP Desenvolvimento Ur-
bano, Cotia e região teve um crescimento em torno de 70% 
na população e de quase 100% em domicílios urbanos. “Cotia 
deve estar batendo 79 mil domicílios, dos quais 67% são o que 
chamamos de domicílio pronto. O resto é cedido ou alugado”, 
enumera o CEO Caio Portugal. Para ele, são dois fenômenos 

acontecendo: um é boom demográfico e o outro é o efeito de 
imigração. Com isso, nossa região cresce em população 2,5% 
a mais do que o estado de São Paulo.

A cada dez projetos negociados, cinco são de alto e altíssimo 
padrão. Incorporadoras valorizam a unidade familiar e inves-
tem em altas metragens e inovação arquitetônica.
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adquirir um imóvel 
renovar contrato de aluguel

Maior
Igual

Menor

até 550 mil

de R$ 550 a 850 mil
de R$ 850 a 1.300 milhão
de R$ 1.300 a 1.700 milhão

até R$ 3.000 mil

de R$ 3.000 a 5.000 mil

de R$ 5.000 a 8.000 mil

de R$ 8.000 a 12.000 mil

acima de R$ 12.000 mil

61,8% 85,7%

40,6%

28,1%25%

38,2%

26,5%

11,8%

17,6%

44,1%
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(11) 2130-9999 - unidade.253@leardi.com.br
 @leardigranjaviana   @leardigranja

Rua Jaime Cunha, 80 - Loja 02 - Km 25 da Rodovia Raposo Tavares

u  referência no mercado

u  profissionalismo e ética 
em primeiro lugar

u  atendimento 
humanizado

u  relacionamento seguro 
e transparente

u  excelência em 
transações imobiliárias

A Leardi Granja Viana está de cara nova 
e com uma equipe qualificada, trazendo 

garantia e satisfação dos clientes!!!

Nosso departamento comercial está pronto para analisar o potencial do seu 
imóvel, validando sua precificação e comercializando pelo estudo comparativo.

E é no departamento de marketing e publicidade que seu 
imóvel chega até o público alvo de forma assertiva.

Leardi 253.indd   59 03/05/21   9:53 AM



A imagem que costumávamos ter sobre nossos lares, como 
um espaço de conforto para descanso e recolhimento, agora tem 
um papel e importância muito maiores. A casa se tornou, com a 
pandemia, um lugar para descanso, lazer e trabalho. Tudo junto 
e misturado. 

“A casa virou a solução nesse momento de crise para se defen-
der da ameaça do vírus. Como a saída foi passar mais tempo no 
imóvel, assim surge a necessidade de dar o upgrade no jeito de 
morar”, pontua Luiza Fernandes, diretora da Granja Negócios 
Imobiliários. “A pandemia fez as pessoas verem o lado moradia com 
mais qualidade de vida para a família”, completa Marco Antônio 
Garbuglio, diretor da G3i Imóveis. Muito além de ressignificar 
cada espaço de nossas casas, passamos a valorizar imensamente 

nosso espaço. Caio Portugal explica esse movimento: “o fenômeno 
anterior dos estúdios, aqueles apartamentos pequenos, aconte-
ceu porque a vida da pessoa era fora de casa. Com as restrições 
da pandemia e a possibilidade de trabalho remoto ou híbrido, 
temos uma demanda cada vez maior por lugares mais planejados, 
bairros mais estruturados e novos loteamentos”.

Alberto Miranda crê que a chave para o sucesso passa pela ideia 
de pensar produtos imobiliários “fora da caixa” ou, em outras 
palavras, diferenciados. “Dentro deste mercado, acredito em 
produtos que possam trazer aos clientes diferenciais que levem 
às pessoas mais qualidade de vida, sem que isso necessariamente 
seja inacessível. No fundo, acredito que é isso que as pessoas 
buscam”, explica.
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Tudo junto e misturado

Qual dOs 
ambieNtes abaixO 
é iNdisPeNsáVel NO 
filtrO dOs NOVOs 
mOradOres?

51,4%     área de jardim e quintal

     28,6%     área de lazer

               5,8%    home office

                5,7%     espaço gourmet

                     2,9%     número de dormitórios

                            2,9%     suíte no térreo

                                 2,7%    analisa o ambiente como um todo
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Descreva o imóvel 
que você procura e 
nossos corretores 

especializaDos  
irão ajuDá-lo.

Agora que você já sabe que  
este é o momento ideal para investir  
no mercado imobiliário que tal  
encontrar seu imóvel ideal e 
aproveitar as baixas taxas de juros 
e facilidade na aquisição?

“O mercado  
imobiliário é a 

bola da vez entre 
os investimentos e 

continuará sendo no 
pós-pandemia”

Luiza Fernandes,  
diretora comercial da  

Granja Negócios Imobiliários

veja opções em nosso site  
www.granjanegocios.com.br

 (11) 4612-9330  (11) 99952-3700   (11) 4612-4300 
Rua Thomekiti Kira, 287 - Sala 123 - Granja Viana - Cotia/SP

Granja Negócios Imobiliários 253.indd   43 01/05/21   5:03 PM



Financiamento x alta do mercado imobiliário
Com taxa de juros muito baixa, dólar alto e poucas alternativas para investimento, o “mercado imobiliário virou um refúgio”. 

Quem afirma é Confúcio Cavalcante, diretor da EPC Empreendimentos. “O imóvel passou a ser uma reserva de investimento 
fantástica, com uma valorização estupenda. E entre essas variáveis, a própria situação causada pela pandemia impactou di-
retamente na região. Foi uma combinação perfeita que tornou os imóveis por aqui ainda mais atraentes”, alega. Ele apresenta 
números para comprovar sua fala: no Vintage Arte de Morar, por exemplo, cerca de 20 casas foram vendidas no período de um 
ano, no valor entre 2,5 milhões e 3,5 milhões. “Vendeu bem”, ressalta. Ele também viu seu estoque de terrenos zerar nesta onda.

Como ficou mais barato financiar e o aluguel passou a render mais em comparação às aplicações conservadoras, as pessoas 
voltaram a comprar imóveis como investimento, especialmente depois da queda de rentabilidade da renda fixa. A região atraiu, 
inclusive, investidores internacionais.

“Estamos vivendo uma fase de juros baixos, por isso o mercado imobiliário é a bola da vez entre os investimentos e continuará 
sendo no pós-pandemia”, acredita Luiza Fernandes, diretora da Granja Negócios Imobiliários.
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Estudos feitos por representantes do setor corroboram as pro-
jeções positivas para o setor em nível Brasil. Levantamento da 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) 
junto às 38 maiores empresas do setor revelou que 97% delas 
pretendem lançar um novo empreendimento este ano e 87% 
acreditam em aumento das vendas. 

Com a redução das taxas de juros para financiamentos imobiliários, 
nunca foi tão fácil obter um imóvel. A Caixa, por exemplo, reduziu 
o seu piso de financiamento imobiliário para 6,25% ao ano, mais 
a taxa referencial ou TR. Bancos privados seguiram pelo mesmo 
caminho: Bradesco e Itaú reduziram suas taxas para 6,90% ao 
ano, mais o TR.

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram 
R$ 18,35 bilhões em março de 2021, maior volume nominal mensal 
registrado na série histórica iniciada em 1994. No primeiro trimestre 
de 2021, o montante financiado somou R$ 43,09 bilhões, alta de 
112,8% em relação a igual período do ano passado.

No ano passado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central 
realizou nove cortes na taxa de juros Selic, que chegou a 2%, o 
menor patamar histórico. Somente em 17 de março deste ano a 
taxa subiu 0,75%, passando para 2,75%.
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Sobre esta questão, Vanessa Pontes, diretora da Leardi Granja 
Viana, faz questão de responder. Para ela, valorização dos imóveis, 
interesse dos proprietários em regularizá-los foram as principais 
evoluções do setor. Já o diretor da G3i Imóveis, Marco Antonio - com 
quatro décadas de experiência na área - enumera a redequação 
nos preços e evolução no valor por m² como as novidades.

E Lucio Ventura completa a afirmação dos colegas: “a evolução 

mais sentida foi que o crescimento e a elevada procura acabaram 
deixando também um profissional mais preparado,  mais imóveis 
e de melhor qualidade. Se o corretor está melhor preparado, 
também os clientes estão mais exigentes, procurando mais e 
querendo coisas melhores, o que no geral acaba trazendo lucros 
e ganhos para todos. De lado, ficam imóveis de menor valor e com 
documentação irregular".
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Principais evoluções do setor

Todos os especialistas acreditam que, neste ano, os negócios fechados devem ser ainda 
mais exuberantes. Se o mercado imobiliário foi bom em 2020, será ainda melhor em 2021. 
“Acredito que o mundo nunca tenha mudado tanto de comportamento como neste último 
ano. E isso ainda deverá refletir e influenciar muito nos hábitos de moradia daqui para 
frente. Novos e revolucionários projetos, estilos e conceitos imobiliários deverão surgir 
para renovar o mercado, em torno dos novos padrões de comportamento da sociedade 
durante e no pós-Covid. Viver é buscar evoluir! Nunca evoluímos tanto e tão rápido na 
conscientização de valores, costumes e comportamentos, e creio que isso influenciará 
em tudo daqui para frente, inclusive no mercado imobiliário”, aposta Marcelo Varella. 
Já para 2022 não é possível prever o que vai ocorrer. Mas uma coisa é certa – e todos 
são unânimes em afirmar: assim como o espaço passou a ser requisito para os imóveis, 
nosso verde continua tão ou mais valorizado. E assim será por muito tempo! 
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Compra Legal
Comprar com segurança é comprar 

com consciência. Antes de iniciar 
qualquer negociação para a aquisição 
de seu imóvel, lote ou terreno, observe 
algumas dicas importantes:

X

CoNheça o loteameNto. 
Caminhe pelo local. Analise a área com tranqui-

lidade. Não tenha pressa. Observe a localização do 
empreendimento e repare nas facilidades que o mesmo 
pode lhe oferecer, como, por exemplo, proximidade 
de transportes, escolas, comércio, espaços para lazer 
e cultura, áreas verdes, dentre outras. 

CoNverse Com o Corretor
Se você escolher um lote, dirija-se ao stand de ven-

das, retire os panfletos promocionais e converse com 
algum Corretor de plantão. Não se esqueça de anotar os 
dados desse profissional, tais como o nome completo, 
a imobiliária para quem trabalha, o número do CRECI, 
telefone e e-mail. Não se precipite em fechar o negócio. 
Fale com sua família e com os amigos. 

aprovação Do projeto
Verifique se o projeto do loteamento foi regular-

mente aprovado pela prefeitura municipal local. Peça 
ao corretor para apresentá-lo. Pergunte. Não leve as 
dúvidas para casa. Se ficar inseguro, vá à Prefeitura 
Municipal competente e peça as informações julgadas 
necessárias.

q   Em Cotia
 Endereço: Rua Jorge Caixe, 306,  

Jardim Nomura – Cotia
 Telefones: (11) 4616-2919 | (11) 4614-2660
 E-mail: shdu@cotia.sp.gov.br

q   Em Carapicuíba
 Endereço: Rua Joaquim das Neves, 

211 – Centro – Carapicuíba
 Telefone: (11) 4164-5500
 E-mail: sduh@carapicuiba.sp.gov.br

q   Em Vargem Grande Paulista
 Endereço: Praça da Matriz, 75 – Centro 

Vargem Grande Paulista/SP
 Telefone: (11) 4158-8800
 E-mail: urbanismo@vargemgrandepta.sp.gov.br

aNalise o CroNoGrama De obras
Examine o cronograma de obras. No caso de ainda 

existirem obras em andamento, verifique se o crono-
grama está sendo efetivamente cumprido e executado. 
Informe-se quanto ao prazo de entrega das obras. Se o 
empreendimento já estiver concluído, veja se as obras 
previstas no cronograma foram devidamente realizadas. 

visite o Cartório De reGistro 
De imóveis CompeteNte

Certifique-se se o loteamento foi devidamente regis-
trado no Cartório de Registro de Imóveis competente. 
Solicite uma Certidão de Propriedade Atualizada. Faça-o 
pessoalmente. Evite eventuais surpresas desagradáveis. 
Conheça aquilo que você está comprando. 
q  Rodovia Raposo Tavares, 23500 - Shopping 

Granja Vianna, piso L3, L407 Lageadinho 
Cotia/SP - CEP: 06709-015

 Telefones: (11) 4148-9100 / (11) 95587-9100
 www.ricotia.com.br

DesCoNfie
Fique atento às ofertas de terrenos com preços muito 

baixos. Compare com outros imóveis localizados nas 
proximidades. O barato hoje sai caro amanhã. Você 
poderá ser enganado por falsos corretores e em-
preendedores. Isso lhe trará muita dor de cabeça. Se 
não estiver convencido, não compre. Faça uma nova 
pesquisa. Procure um bom empreendimento e adote 
os passos aqui sugeridos. 

DeNuNCie
Se notar algo de estranho quanto às informações 

prestadas, procure saber se o loteamento está regula-
rizado. Dirija-se à Prefeitura e ao Cartório de Registro 
de Imóveis locais. Em caso de suspeitas, encaminhe-se 
ao Procon e ao Ministério Público. Entre em contato 
com o CRECI. Ligue para o disk-denúncia da AELO: 
(11)3289-1788 – aelo@aelo.com.br. Pergunte. Reclame. 
Denuncie. Seja também um fiscal da sociedade. Ajude 
a construir um Brasil melhor.
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Charme  
    dentro  
 e fora da 
   televisão

JuAn AlbA começou A trAbAlhAr cedo 
como modelo. Aos 16 anos, assinou um 
contrato com a renomada Ford Models e 
ganhou o mundo. Cerca de 15 anos depois, 
resolveu se despedir das passarelas e inves-
tir na televisão. Tornou-se apresentador e, 
no início dos anos 2000, ficou conhecido 
pelo grande púbico ao interpretar Josué, 
em Terra Nostra, e formar par romântico 
com Ângela Vieira na trama de Benedito 
Ruy Barbosa. Tomou gosto pela dramatur-
gia e passou, então, a fazer cada vez mais 
filmes, novelas e séries, além de peças 
de teatro. Lá se vão 21 anos de carreira 
como ator, mesmo tempo de trajetória da 
Revista Circuito. E há outra coincidência 
entre nós: o amor pela Granja Viana. Um 
grande amigo, o fotógrafo Bruno Cals, 

mora aqui e, com frequência, Juan vem ao 
bairro visitá-lo. Curte o ar puro da região, a 
calmaria e, sobretudo, a gastronomia local. 
É um amante de vinhos e criou um canal 
no YouTube para desmistificar o assunto. 
Durante a pandemia, realizou diversas lives 
com sua banda de jazz. Sim, multifacetas 
de uma só pessoa. Moreno, alto e com ar 
de galã, Juan está com 55 anos e em paz 
com as cobranças estéticas e artísticas. 
Em entrevista à nossa equipe, afirma que 
não trocaria sua idade atual pelos 20 anos, 
relembra seu primeiro papel na TV e adianta 
novos projetos. Com 2021, veio a esperança 
em substituir o Gugu, no reality musical 
Canta Comigo. Por enquanto, ainda é um 
plano, mas se depender desse obstinado 
virará realidade.



CApA 36

Você acaba de viver, em "Amor sem 
igual", um personagem dificílimo pela 
complexidade, um homem machista e 
preconceituoso que renega a própria 
filha. Como foi dar vida a um persona-
gem cheio de nuances?
Como você já falou, extremamente complexo. 
Tive ajuda da Suzana Abranches, que é uma 
coach da Record e que me ajudou também 
em Jezabel. Enfim, nós procuramos nos 
ater o máximo possível ao que o texto dizia 
e trazer de certa forma uma ironia, fazer 
com que ele risse dele mesmo, para não 
se tornar um personagem chato. Então, a 
partir daí, fomos construindo e o público 
abraçou e curtiu bastante o Ramiro, apesar 
das maldades que ele fazia.

É, ele teve uma repercussão maravilho-
sa, tipo Meu Malvado Favorito.
Acredito que foi essa ironia, essa capacidade 
que o Ramiro tinha de rir de si mesmo, que 
ajudou a repercutir. E claro, contracenar com 
o Thiago (Rodrigues), com a Barbara (França), 
meus colegas de cena, isso contribuiu bas-
tante. A troca de energia sempre foi muito 
bacana e acaba ajudando na construção dos 
personagens. Fico muito feliz em ter tido 
esse elogio de Meu Malvado Favorito (sorri).

Como você avalia a importância de a 
novela trazer esse tipo de debate?
O tipo Ramiro existe, tem muito aí, mais 
do que a gente imagina. Machista, um 
cara manipulador, controlador, rouba um 
rim, abandona a filha, enfim, são temas 

importantes para que haja uma discussão 
em relação a isso. 

Assim como a Revista Circuito, você 
está completando 21 anos de carreira. 
Como começou?
Na verdade, eu comecei na TV como apre-
sentador e, só no ano 2000, passei a trabalhar 
como ator. Foi um momento completamente 
inesperado para mim o sucesso do Josué, em 
Terra Nostra. Realmente eu não esperava que 
o personagem fosse ter aquela repercussão. 
Olho para trás  e fico muito feliz com as minhas 
realizações ao longo desses 21 anos.

Qual papel foi mais marcante?
Todos os papéis deixam marcas, todos fazem 
parte de um processo de crescimento, de 
amadurecimento, mas eu diria que o primeiro 
foi muito importante, pois me projetou para 
o grande público. Em termos de complexida-
de, o Ramiro foi extremamente importante 
também, exigiu muito de mim e graças a Deus 
deu certo. Estou bem feliz com o resultado. 

O que te deixa com saudades?
Muitas coisas, principalmente, quando 
acaba de fazer um trabalho. A gente sem-
pre ganha novos amigos, conhece novas 
pessoas, atravessa novos desafios, então, 

o último sempre acaba deixando saudade 
e depois vira uma saudade grande em re-
lação aos outros. Um saudosismo gostoso, 
extremamente importante para darmos 
continuidade: poder olhar o que fizemos, 
para fazermos melhor daqui para a frente.

Como de repórter chegou às novelas?
Eu fiz um teste para um programa da Ban-
deirantes, Brasil Verdade, com direção de 
Wilton Franco, em 1997. Fiz o programa 
durante um ano e, depois disso, eu comecei 
a fazer merchan, vender produtos na TV e 
isso exigia muito de mim, uma improvisação. 
Foi quando comecei a fazer cursos de inter-
pretação e workshops e, desse movimento, 
veio a oportunidade para fazer um teste na 
Globo como ator. Tudo começou aí.

E descobriu vocação para as artes 
cênicas... 
Acho sempre tive vocação. Sempre esteve 
na minha cabeça, mente e alma, nos meus 
desejos, as artes cênicas. Sempre fui um 
noveleiro assíduo. Sempre adorei assistir 
filmes, teatros, dança, enfim, tudo que 
envolvesse artes. Tinha uma certa aversão 
à exposição e acabou que, logo no meu pri-
meiro trabalho, tive que enfrentar isso de 
frente, então não tive por onde fugir (risos).

grAnjA viAnA é um lugAr extremAmente 
AgrAdável, Com Ar mAis sAudável, 
CompletAmente diferente, ApesAr 

de estAr perto de são pAulo.
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Com tantas carreiras sólidas, como 
modelo, apresentador e ator, qual delas 
você mais se identifica? 
Todas... (para e pensa). Sou um cara que 
gosta de diversificar. Uma função acaba 
alimentando muito a outra, são experiências 
que se completam.

Você tem uma banda de jazz e, durante 
a pandemia, realizou várias lives de 
sua casa. Como descobriu-se músico?
Acho que foi a primeira manifestação artística 
que tive. Desde os 5, 6 anos já cantava muito 
e ouvia os discos da minha mãe, Roberto 
Carlos, Elvis Presley. Ironicamente, foi uma 
das coisas que me dediquei tardiamente 
depois de ser ator. O crescimento do teatro 
musical, no Brasil, me incentivou a dedi-
car ao canto. O jazz sempre esteve muito 
presente na minha vida, mas entrou de vez 
mesmo depois do musical New York New York, 
onde contava a história de um jazista, que 
no cinema foi interpretado pelo Robert De 
Niro. Daí o ritmo entrou de vez. E realmente 
esta oportunidade de fazer as lives foi uma 
experiência maravilhosa.

Você fala da música com muito amor. 
O que ela representa para você?
Ah, a música representa tudo. Acho que todo 
mundo tem a trilha sonora de sua vida. Nas 
várias fases, você vai formando uma trilha. 
Seu estado de espírito tem uma trilha sonora 
também. As pessoas se expressam muito 
através da música e ela acaba sendo um 
elemento fundamental para nossas vidas.

Cantar ou atuar? 
Não tem como escolher um ou outro, as 
duas coisas são maravilhosas. A sensação 
de cantar é incrível, a sensação de atuar, 
seja fazendo teatro, cinema ou TV é sempre 
maravilhosa. 

Teatro, cinema ou televisão?
Não tem como escolher também. São traba-
lhos maravilhosos, processos diferentes e 
complementares ao mesmo tempo. Então, 
realmente, não estaria sendo verdadeiro 
escolhendo um. Eu abraço todos com muito 
carinho. É uma satisfação, um prazer enorme 
em poder fazer e intercalar, na medida do 
possível, o cantar e o atuar no teatro, no 
cinema e na TV.

Você tem outra paixão também, não? 
Vinhos....
Sim, uma paixão incrível, algo que me en-
canta. Não só a bebida, mas tudo que envolve 
o vinho, a história, a complexidade de cada 
garrafa, isso sem dúvida é apaixonante, 
instigante. Quanto mais a gente conhece, 
mais você quer conhecer.

Como um bom entendedor e amante de 
vinhos, estreou um canal no YouTube, 
o Vinodrops. Como surgiu a ideia?
Eu nem me considero um entendedor (risos). 
Sou um amante dos vinhos e a ideia de es-
trear um canal no Youtube é antiga, prin-
cipalmente, no sentido de desmistificar o 
vinho. Aqui no Brasil, ele ficou bastante 
elitizado, diferente da Europa, onde é uma 
bebida comum. Vinho lá é como aqui no 
Brasil seriam a cerveja e a cachaça. Enfim, 
o vinho é uma bebida do dia a dia também. 
Então, a minha ideia de fazer este canal 
era traduzir um pouco a linguagem usada 
pelos entendedores, fazer com que chegue 
de forma mais simples para as pessoas que, 
às vezes, tem vontade e se sentem um pouco 
intimidadas em entrar neste universo.

Você já declarou que jamais trocaria os 
seus 55 anos pelos meus 25. 
Sem dúvida. Meus 25 foram maravilhosos, 
era um momento que eu estava na Europa 
vivendo a profissão de modelo, tudo era 
amor e novidade e eu, como uma esponji-
nha, ia absorvendo o máximo que pudesse. 
Mas com certeza, estou me sentindo muito 
privilegiado em poder chegar aos 55 com a 
saúde que tenho, com duas filhas criadas e a 
oportunidade de ter um relacionamento bem 

1. Juan Alba e a namorada Andrea Abad
2. Victoria e Valentina já crescidas
3.  Juan e Ângela Vieira formaram um 
casal em “Terra Nostra” (Memória Globo)
4. Na passarela, apresentando a The 
Western Baroque Collection 1989 
Spring/Summer. Clique de Gilbert Mellus
5. Christiane Torloni e Juan Alba fizeram 
par romântico na novela “Velho Chico”
6. Em 2009, Juan Alba estreava o game 
show “O preço certo” na Record
7. Contracenando com Marcella Muniz 
em “Seus Olhos”, no SBT
8. Interpretando Obadias, na série 
“Jezabel”
9. Com o autor Aguinaldo Silva
10. Um dos momentos inesquecíveis de 
sua carreira, conforme define: encenação 
da Paixão de Cristo em Mucajaí-RR
11. Com o elenco de “Chaplin, o musical”
12. Como Imediato Antero, na novela 
global “Tempo de Amar”
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maduro com minha namorada. Perdemos 
muitas coisas, mas ganhamos muitas outras 
coisas. A capacidade de realizar hoje em dia 
é muito maior. Eu não trocaria os meus 55 
pelos meus 25.

Em uma de suas entrevistas, você de-
clarou: “acho que consegui atingir 
um equilíbrio emocional bastante sa-
tisfatório sabendo escolher melhor 
realmente aquilo que me faz feliz”. 
Pode nos explicar?
Acho que é sempre deixar ouvir a voz do 
coração, saber ouvir o que seu corpo e sua 
cabeça te dizem. Podemos nos livrar de mui-
tos coisas ruins que podem vir acontecer 
na nossa vida. Mas acho que a gente nunca 
atinge um equilíbrio emocional, é uma 
busca constante. Tem que ser trabalhado 
de forma muito carinhosa, com atenção.

Como é sua alimentação? Faz exercí-
cios físicos?
A minha alimentação é bem saudável, procu-
ro comer sempre legumes, frutas, alimentos 
orgânicos... mas também não deixo de comer 
frituras e carnes. Acredito que a qualidade 
é muito importante. Sal e açúcar são coisas 
que devemos evitar. Sempre importante 
ponderar na alimentação. Exercício físico 
é fundamental e também com moderação, 
até para não se machucar e manter a saúde. 
Mas o fundamental para mim mesmo é 
manter a qualidade de vida.

Este é o segredo?
Não é segredo (risos). Acho que a genética 
pode ajudar bastante, mas como já falei 
alimentação e exercício físico. Ter uma vida 
saudável acaba refletindo no nosso corpo.

Você mal finalizou uma novela e já se 
prepara para novos desafios. Você já 
está escalado para a nova série “Ame-
aça Invisível”. Fale-nos um pouco mais 
sobre esse novo papel.
Já temos os textos, mas não uma data certa 
para começar. Vou fazer um médico endo-
crinologista que cuida de celebridades, um 
cara muito vaidoso, que se importa muito 
com a mídia, marketing, enfim, um papel 
com um personagem muito interessante. 
Um trabalho que estou cultivando de forma 
muito especial.

O quê e quem te inspira para viver novos 
personagens? 
A vida. Amo o meu trabalho, amo o que 
faço e novos desafios. São coisas que me 
inspiram muito. Sou muito grato a todas 
as oportunidades que a vida tem me dado.

Há algum papel que gosta de encenar? 
São tantas coisas que eu gostaria de fazer 
e tantos personagens interessantíssimos. 
Não saberia te dizer um específico que eu 
gostaria de interpretar, mas com certeza, 
muita coisa boa está por vir.

Comédia ou drama?
Não tenho preferência. (para e pensa) Comé-
dia eu acho até de certa forma mais difícil 
de se fazer do que o drama. Sem dúvida, 
envolve muito mais complexidade e técni-
cas. O drama é o que vivemos no dia a dia, 
sempre fica muito próximo da gente, mas 
eu acho que os dois são desafios imensos.

Vilão ou mocinho?
Escolher vilão ou mocinho é muito difícil, 
pois depende do contexto da história. Às 
vezes, o mocinho pode ser extremamente 
interessante na história e um vilão pode 
ser desinteressante ou vice-versa.

Com 2021, vem a esperança em subs-
tituir o Gugu, no reality musical Canta 
Comigo. Conte-nos mais sobre isso.
É um desejo antigo meu, um programa que 
tenho identificação muito grande. É um reality 
show de música que sou apaixonado, que 
revela novos talentos e isso é maravilhoso 
neste Brasil enorme repleto de talentos. Con-
tinuo aqui no meu desejo e na minha torcida 
que alguém da Record olhe para mim e me 
dê essa oportunidade. Eu iria ser um cara 
extremamente feliz e realizado. Agarraria 
esta oportunidade com unhas e dentes.

Você está sempre pela Granja Viana, 
né? Qual sua relação com a região? 
Frequento bastante a Granja Viana, tenho 
um grande amigo fotógrafo que mora em 
um dos condomínios. Acho um lugar extre-
mamente agradável, com o ar mais saudável 
completamente diferente, apesar de estar 
perto de São Paulo. O condomínio do meu 
amigo oferece bastante conforto, então eu 
acabo ficando na casa dele. Têm lugares 
muito interessantes, como o Restaurante 
vegetariano Ser-Afim, a loja de vinhos Vino 
& Sapore e a pizzaria João do Grão.
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13. Nos bastidores de “Amor Sem Igual”
14. Mais um de suas paixões: música. No 
palco, com o show "Juan Alba & Trio"
15. Em gravação, durante a pandemia
16. No canal de vinhos VinoDrops, Juan 
Alba fala sobre a bebida
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odontologia

psicologia
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  Bioenergética e Análise Corporal 
 Massoterapia, Naturopatia e Psicoterapia Tântrica  Constelação Familiar Sistêmica  
 Practitioner em Florais de Bach  Aromaterapia e Aromatologia Clínica   
 Leitura de Registros Akáshicos  MahaLilah - o Jogo da Vida

Erica Reis (CRT 43.703)
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fonoaudiologia 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

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



Quão ricos somos pela natureza que nos cerca aqui.
rafaeL siLva

Amamos a natureza da Granja!
aLessandra goMes de oLiveira

Vida.
rafaeL duque

Gavião carrapateiro.
teresinha de aguiar

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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Perceba o risco, proteja a vida.
www.vw.com.br Oferta válida até 31/5/2021 para veículos básicos e custo de frete incluso. Consulte as condições de �nanciamento de cada modelo disponíveis.

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

com parcelas a partir de 
R$ 999
T-Cross 2021

Aproveite. É a sua oportunidade de ter um VW 0km

Para um novo você,
uma nova Volkswagen

Para um novo você 

que deseja mais 

do que um SUV, 

um SUVW
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