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Thiago 
Gimenes 
Na trilha de grandes 

sucessos, o cantor, 
produtor e compositor 

fala de música e arte

  Por Aqui
Cotia poderá ter 
Hospital Veterinário 
Público

  Saúde
Vacina é injeção  
de esperança  
em tempos de 
pandemia

  Bem-estar
Guia de saúde  
e estética



Mulheres  
no comando

À frente da criação em uma companhia nacional que exporta para 
mais de 50 países, Inocência Manoel, cofundadora da Inoar Cosméticos, 
destaca-se no cenário global ao desenvolver produtos inspirados em 
diferentes tipos de perfis, para todos os cabelos, peles e desejos. 

A Diretora de Marketing, Criação e Desenvolvimento foi destaque na 
publicação americana Beauty Launchpad por lançar um verdadeiro 
império no setor cosmético, totalmente conectado com suas consumidoras, 
mostrando que a beleza é acessível e está presente na vida de cada 
um de nós. Ao lado do filho Alexandre Nascimento Manoel Aroza, a 
empresária vem conquistando títulos e mais do que isso: o coração 
dos consumidores. A Inoar teve um crescimento de mais de 200% de 
presença nos lares brasileiros nos últimos anos e não para de inovar, 
em um mercado altamente competitivo e, ao mesmo tempo, inspirador.

“O futuro é feminino.” Assim começa a publicação que entrevistou 
Inocência Manoel, ao lado de mulheres inspiradoras: de CEOs a fundadores 
de empresas, passando por educadores, influenciadores e outras líderes 
notáveis que estão mudando a maneira como olhamos para a beleza. 

Mas como elas veem o mundo e que lições de vida ajudaram a permear 
essas visões? Nesta edição da Revista Circuito, você vai conhecer mais 
desta homenagem.

Inocência Manoel, conte um pouco mais desta 
homenagem e o que sentiu com este reconhecimento 
internacional?

Eu confesso que não estava esperando, mas fiquei 
extremamente agradecida. Nós atuamos no mercado 
americano, na Europa, há tantos anos e sempre senti 
muito carinho nestes mercados. Fico honrada não por 
mim, mas por levar o nome do Brasil aonde vamos. E como 
o Brasil pode e merece ser bem visto lá fora! Temos natureza, 
beleza e ciência por aqui. E fico orgulhosa especialmente 
por estarmos elevando o patamar da ciência, ao descobrir 
novos ativos, ao lançarmos tendências para muito além 
das nossas fronteiras.

Agradeço por terem colocado o meu nome ao lado de 
grandes mulheres que estão à frente dos negócios e dedico esta 
homenagem a todas nós que estamos desbravando o setor.

Como você começou na área? Quais as suas lembranças 
de quando começou?

Posso dizer que nasci no setor, porque desde a minha 
infância fui apaixonada por cabelos. Eu era muito nova e 
perto de casa havia um salão de beleza. O local era bastante 
conhecido na cidade de Assis, no interior do Estado de São 
Paulo. Como eu era criança ficava somente observando as 
clientes que saíam de lá. Certo dia fui falar com a dona e 
pedi emprego para ela, que dizia que não podia, pois eu era 
uma criança e as clientes não entenderiam. Não desisti e 
insisti. Vi o chão cheio de cabelos e ofereci minha ajuda 
para varrer o chão. Peguei todos os fios de cabelos, coloquei 
em um saco plástico e levei tudo para minha casa, onde 
comecei a trabalhar.

Fiz uma espécie de mural e separava os fios de cabelos. 
Com os trocados que recebia comecei a comprar produtos de 

alisamento e fazer testes nessas mechas e em mim mesma. 
Depois, comecei a testar em minhas amigas.

Comecei a trabalhar como auxiliar e criava penteados e 
cortes. Misturava produtos e testava em mim mesma – o 
que me levou a buscar tratamentos efetivos com qualidade 
superior e acessíveis a todos.

Com 15 anos de idade, abri meu próprio salão, nos fundos 
de casa, e aí não somente o lado alquimista viria a despontar, 
mas também o lado visionário e empreendedor. 

As minhas melhores lembranças desta época estão ligadas 
às conquistas com os resultados dos produtos. Eu ficava feliz 
quando conseguia deixar alguém feliz com seus cabelos.

Qual é a sua maior conquista até hoje?
Tenho várias, como o desenvolvimento de produtos para 

a Inoar, que acabaram trazendo muito reconhecimento e 
prêmios internacionais. Mas não posso me esquecer do lado 
humano e tenho um orgulho imenso do projeto social, Beleza 
Solidária, que criei para atuar na melhoria das condições 
de vida de centenas de famílias. O projeto oferece cursos de 
capacitação em serviços de beleza e, por meio de parcerias 
com instituições beneficentes, realiza ações como cursos ou 
doações de caráter emergencial, com a distribuição de kits 
destinados a cuidados pessoais. 

Também tenho muito orgulho de ter assinado o Pacto 
Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade 
empresarial do mundo, e de estar alinhando as nossas 
estratégias e operações com os princípios universais de 
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate 
à corrupção. Com isso, tornaremos o Pacto Global e 
seus princípios parte da estratégia, da cultura e das 
operações cotidianas dos negócios para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

InocêncIa Manoel
Cofundadora da Inoar, Diretora de Marketing, Criação e Desenvolvimento
Fundadora do projeto Beleza Solidária Inoar



Quando você se deu conta de que tinha “chegado lá”? 
Fale sobre um momento em que se viu bem-sucedida.

Depois de uma vida inteira dedicada ao meu sonho de 
criar produtos e desenvolver marcas, o que chamam de 
sucesso só chegou mesmo, para mim, aos 55 anos de idade. 
Antes disso, foi luta atrás de luta, com derrotas no meio.

Eu me vejo bem-sucedida quando mulheres que usam 
Inoar ou que conhecem minha história se aproximam 
de mim para dizer que as inspiro. Sou abençoada por ter 
essa responsabilidade!

Quais são seus planos para daqui a 10 anos?
Fazer uma nova faculdade. Voltar a dançar. Quero aprender 

mais um idioma. Estou estudando novas tecnologias e 
modelos de gestão. Vou voltar a dar palestras. Estou criando 
novas marcas. O mundo é do tamanho da gente.

Que conselho você daria a uma colega que pensa em 
seguir uma carreira semelhante?

Primeiro, não existem fórmulas. O mercado cosmético 
é altamente competitivo. É preciso inovar sempre, estar 
atenta a todas as movimentações, enfrentar concorrências 
desleais, falsificações de produtos, dificuldades para importar 
matéria-prima. Não existe zona de conforto. 

No início, enfrentei muitos obstáculos financeiros. Bancos 
não fornecem capital sem garantias, mas as dificuldades 
sempre serviram de aprendizado para a gente. 

Quando a gente foi crescendo e a Inoar chegou a um 
patamar que começou a incomodar as grandes marcas, me 
vi nadando com tubarões, e sem poder sangrar. São empresas 
nacionais e multinacionais nessa corrida, algumas com 
muito mais recursos. Não há dias fáceis, em um cenário 
desfavorável para ter uma empresa, em um país com este 
contexto de insegurança, de desigualdade, de machismo. 

É aí que entram as múltiplas habilidades que uma mulher 
precisa ter para se destacar. Não basta você ser criativa, 
você tem que saber brigar. Mas,  como conselho, sempre 
vou dizer: não perca sua fé. 

O que você mais ama nessa indústria? Ou o que você 
acha mais inspirador?

Eu amo criar. Tenho um perfil altamente inovador, eu não 
gosto da mesmice. E são muitas as coisas que me inspiram. 
Ver um espetáculo me inspira, ouvir uma música. E eu 
consigo transportar tudo isso para os produtos que crio, 
acredite. Quando pego um frasco da Inoar nas mãos, não 
vejo um produto, um shampoo, um creme. Vejo a minha 
vida inteira ali. A embalagem e a fragrância passam toda 
a nossa história, e os nossos consumidores se identificam 
com ela. Nós trabalhamos assim: queremos deixar algo 
concreto para a história da Inoar, fazendo parte da vida 
das pessoas. Se pensarmos que a beleza é passageira, por 
outro lado um produto desenvolvido com tanta coisa para 
contar acaba se tornando eterno.

Produtos com  
reconhecimento internacional
Ao longo dos anos, os produtos Inoar também são reconhecidos mundo 
afora. Por meio de sua performance e inovação, vêm recebendo prêmios 

internacionais. 

u  ShaMpOO e COndICIOnadOr dIvIne CurlS 
Prêmio Best of Beauty revista allure – estados unidos 
– a maior Premiação de Beleza do hemisfério norte

u  TherMOlISS 
latina Beauty award winner – estados unidos

u  ÓleO de argan 
Beauty launchPad – reader’s choice – estados unidos 

u  InOar gO vegan  
Best shamPoo – vogue – estados unidos

u   MelhOr lInha de prOduTOS CapIlareS 
Prêmio atualidade cosmética

u  InOar COlOr SySTeM 
Prêmio atualidade cosmética

Inoar 
www.inoar.com 
Facebook: Inoar Brasil 
Instagram: @InoarBrasil | 
belezasolidaria.inoar 
Tel.: (11) 4135-4555



Temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. So-
mente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer 

aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. 

Começo com esta frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, porque tenho 
pensado bastante nisso: em como a arte salva. Nestes tempos sombrios de pan-
demia, estamos nos salvando do tédio, da solidão e da tristeza pela arte através 
de filmes, séries e músicas.
Por isso, escolhemos alguém do meio artístico para a capa desta edição. Thiago 
Gimenes empresta hoje seu rostinho para os programas musicais Canta Comigo 
e Canta Comigo Teen, mas é figura carimbada dos bastidores. Assinou a direção 
musical de diversas peças de teatro musical, além de turnês de vários cantores e 
está preparando a versão brasileira de um musical da Broadway. Já compôs mais 
de 600 canções, muitas gravadas por cantores de peso como o norte-americano 
Brian McKnight, e algumas delas, inclusive, tiveram inspiração aqui na Granja 
Viana - o mesmo refúgio que nos inspira a seguir adiante.
Que esta entrevista, assim como os demais conteúdos regionais que preparamos 
nesta edição, levem até você momentos de alegria e de descontração. 
E em lembrança a todos os que perderam a batalha para a Covid-19, publicamos 
uma singela homenagem. A cada vida que existiu - e que continua existindo na 
nossa memória e coração -, nosso respeito e afeto! 
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zap!
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Sobre o Jardim Santa Paula
Depois de muitas reclamações e 
denúncias, passaram a máquina 
aqui no Jardim Santa Paula. 
Porém, não conseguimos o 
asfalto, tampouco atenção 
aos problemas de iluminação 
e alagamento. O que fizeram 
foi colocar um band-aid nas 
vias para nos acalmar um 
pouco. O resultado do trabalho 
das máquinas é fugaz, dura 
um susto ou uma chuva. E a 
próxima arrumação só daqui 
a 6 meses novamente, isso se 
mantivermos na agenda ligar 
na Subprefeitura, Secretaria 
de Obras e Ministério Público 
semanalmente... Uma matéria 
sobre o bairro ajudaria muito, 
já que estamos com zoológico 
praticamente na porta e 
shopping sendo construído 
na esquina! Quero dizer, tudo 
evoluindo, menos aqui.
Sabrina Andrade Dos Impostos

CirCuito Falamos sobre situação 
precária nas ruas do Jardim Santa 
Paula I na última edição e a 
Prefeitura prometeu solucionar o 
problema. Continuamos cobrando!

Barulho insuportável
Moro no Jardim Petrópolis 
e todas as noites, e algumas 
vezes de dia também, 
motoqueiros passam na rua, 
fazendo barulho de estouro de 
escapamento. É um inferno, 
tira a paz! Pelo amor de Deus, 
está insuportável! Tenho 
bebê e ele não dorme!  Aliás, 
ninguém dorme. Façam 
alguma coisa, porque quero 
voltar a dormir em paz! 
Jaqueline Guimarães

CirCuito A reclamação da 
leitora foi enviada para a Prefeitura  
de Cotia.

facebook 
circuito 
facebook.

com/revis-
tacircuito/

f

whatsapp
circuito
(11)9 9500 

6086

w

e-mail 
circuito 

revista-
circuito@
revistacir-
cuito.com

CirCuito 
AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

 #suavoznaCirCuito 

lixo ACumulAdo

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

Gostaria de fazer uma reclamação referente a essa lixeira localizada 
no cruzamento entre a Rua José Felix de Oliveira e a Avenida São Cami-
lo. O acúmulo de lixo é altíssimo e acredito que o comércio local ou tal-
vez a prefeitura deveriam tomar alguma providência. Para pedestres 
que trafegam no local, é muito desagradável!
Thays Nascimento

CirCuito A reclamação da leitora foi enviada para a Prefeitura de Cotia.

Calçada irregular
Peço ajuda à redação da 
renomada Revista Circuito 
para resolver o problema da 
calçada localizada bem atrás 
do The Square Open Mall, na 
Estrada Velha de Sorocaba. 
Desde que a prefeitura realizou 
as obras de recapeamento da 
via, a calçada está danificada, 
forçando os pedestres a 
andar pela rua, pondo em 
risco suas próprias vidas. 
Marco Antonio

CirCuito A reclamação do leitor 
foi enviada para a Prefeitura de 
Cotia.
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Linda matéria. 
Obrigado, Revista 
Circuito, pelo espaço!
Juan alba

Muito boa a última 
Circuito! Parabéns!
marcos sá

Leitura indispensável!
nilde celes

Muito orgulho!
luciana dieguez

A matéria sobre setor 
imobiliário ficou show!
lucas miranda

Excelente!!!
luiza fernandes

Uauuuu, que lindoooo! 
Vocês arrasam demais!
Julyana caldas

Ficou lindo!
Vanessa pontes

Amei a revista digital!
mariana simões, direto 
de noVa iorque

reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

muito além do papel

#SaiBamaiS

matéria ComPleta 
no Site

Projeto substitui pele 
humana em testes
Uma moradora de Cotia, Solange 
Rodrigues, desenvolveu 
uma “alternativa aos testes 
em animais para avaliações 
de segurança toxicológica 
de cosméticos”. Chamada de 
Organa Kypséli (organa, em 
latim, significa órgãos e Kypseli 
é colméia em grego), a ideia é 
tão bacana e inovadora que foi 
contemplada pelo programa 
de mentoria AWC (Academic 
Working Capital), do Instituto 
Tim, para transformar o 
projeto de impressão de 
biotecidos em uma start up 
de inovação no assunto.

  canal circuito
revistacircuito.com/moradora-de-
cotia-cria-projeto-que-substitui-pele
-humana-em-testes/

Cervejaria engajada em 
questões socioambientais
A Terra Roxa, cervejaria criada por jovens de 
Cotia, estampa em seu rótulo a arte de um artista 
da região. A atual tem os peixes característicos 
de Italo Marciano, um dos artistas responsáveis 
pelo maior mural de grafite de Cotia. Além da 
lata, a bebida e o impacto socioambiental da 
produção são itens que merecem destaque da 
Terra Roxa, que apoia diretamente organizações 
sociais como OCA e Cidade Âncora.

  canal circuito
revistacircuito.com/jovens-criam-cervejaria-engajada
-em-questoes-socioambientais-m-cotia/
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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

3ª capa.indd   43

03/05/21   5:54 PM

Ciclistas sessentões
Você já ouviu falar dos Geleias Bikers? É um grupo de ciclistas da região, formado em sua 
maioria por sessentões. Sim, isso mesmo! Com o pedal, descobriram que a diabetes não é mais 
bem-vinda, dor já não existe e a aparência foi renovada. “Se tem que viver, vamos viver inten-
samente até quando não der mais”, dizem. Conversamos com esta galera que contou situações 
engraçadas, falou das viagens e também do lado solidário do grupo.

  canal circuito
revistacircuito.com/ciclistas-sessentoes-para-os-geleias-nao-ha-limites/





por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Turismo seguro
O município de Cotia recebeu o selo 
Safe Travels, lançado em maio de 
2020 pelo World Travel & Tourism 
Council (WTTC). Com o apoio da 
Organização Mundial de Turismo 
(OMT), o reconhecimento é 
entregue a municípios, estados e 
países que preenchem alguns 
requisitos que dizem respeito à 
segurança de turistas dentro de um 
contexto de pandemia. O objetivo é 
garantir a saúde dos viajantes e 
impulsionar a retomada do turismo 
listando os locais com o selo

Podcast informativo 
A Prefeitura de Carapicuíba 
lançou um podcast com algumas 
das mais importantes informações 
da cidade. Os episódios inéditos são 
divulgados a cada 15 dias e ficam 
disponíveis no Spotify e no canal 
da Prefeitura no YouTube. Cada 
programa tem, em média, cinco 
minutos e aborda temas de maior 
relevância para a cidade.

Cotia poderá ter Hospital 
Veterinário Público
Vereadores da cidade aprovaram, com 14 votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 5/2021, 
que autoriza o Executivo a instituir o serviço de Hospital Veterinário Público no 
Município de Cotia. A propositura - que segue para sanção ou veto do Prefeito - 
aponta que, além de consultas, o serviço oferecerá tratamentos veterinários, como 
castrações e cirurgias. Para isso, autoriza o Município a celebrar convênios ou 
parcerias com entidades ligadas à causa animal, como ONGs, associações, universi-
dades, empresas públicas ou privadas. “Devemos olhar os animais por vários pris-
mas, entre eles as questões de zoonoses e controle populacional, que podem trazer 
dificuldades severas ao município, pois estamos falando de questões relacionadas 
à saúde pública e ao meio ambiente”, justificam os autores do projeto, entre eles o 
vereador granjeiro Luis Gustavo Napolitano.

Voluntários para pesquisa
O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran está participando de mais um 
estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e, desta vez, o objetivo da 
pesquisa é avaliar se a vacina BCG previne a infecção do novo coronavírus ou se impede 
o desenvolvimento das formas graves da doença. Para participar, o interessado pode 
contatar a equipe do hospital através do WhatsApp (11) 99525-3434. Após avaliação 
clínica e resultado de exames, o voluntário terá que assinar um Termo de Consentimento 
e receberá a vacina BCG ou placebo. Ele será assistido pela equipe de pesquisa do HMB e 
contatado constantemente para o desenvolvimento do estudo.
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6
toneladaS  

 de resíduos
Este foi o resultado do último 
mutirão realizado pelas 
concessionárias CCR ViaOeste e CCR 
RodoAnel no Sistema Castello-
Raposo e trecho oeste do Rodoanel, 
com o objetivo de eliminar possíveis 
focos do mosquito Aedes aegypti, 
que é o transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. A ação integra o 
Programa Estadual de Combate à 
Dengue, que tem participação das 
concessionárias de rodovias 
paulistas através da ARTESP 
(Agência de Transportes do Estado 
de São Paulo). 

Cotia sustentável
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente celebrou o Dia Internacional da Reciclagem, 
comemorado em 17 de maio, com a marca de 12 bairros, 80 condomínios e 95 empresas 
com coleta de material reciclável. Para os moradores que ainda não contam com a coleta 
seletiva, a cidade disponibiliza Postos de Entrega Voluntária (veja relação abaixo), nas 
regiões central, Caucaia do Alto e Granja Viana. O material recolhido é destinado para 
a Coopernova e para a Cooper Luxo do Lixo.
Cotia tem ainda programas de Educação Ambiental que disseminam práticas susten-
táveis de reutilização e coleta seletiva. O programa Sucata Digital recolhe materiais 
como tablets, celulares, rádios, entre outros lixos eletrônicos; o Programa Meio Ambiente 
nas Escolas faz a coleta de óleo de cozinha usado entregue voluntariamente pela popu-
lação; em parceria com a Poiato Recicla, tem o programa de reciclagem de bitucas de 
cigarro. As campanhas Adote uma Caneca e o Programa Sou Cidadão Sustentável também 
são iniciativas que buscam conscientizar a população sobre a redução do consumo de 
plásticos, reutilização e descarte correto.

Onde deixar o material reciclável?
PEV Caucaia do Alto: Av. Luiz Sacramento, ao lado da Regional de Caucaia.
PEV Supermercados Pedroso: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 340
PEV Pão de Açúcar: Rodovia Raposo Tavares, S/N - km 23,5
PEV Assaí Cotia: Estrada do Embu, 162 – Jardim Torino

JovenS granJeiroS PartiCiPam de iniCiativa internaCional de SuStentaBilidade
Alunos da Escola Granja Viana estão 
participando do Projeto Climántica, que tem 
como objetivo trabalhar a conscientização 
ambiental. A premissa é que Arthur Dias (13), 
Giovanna Marini (12) e Helena Brasca (13) 
pensem questões ambientais locais, para que 
sejam resolvidas de forma internacional. O 
garoto focou o trabalho na poluição causada 
pelos carros que passam pela Rodovia Raposo 
Tavares e também por empresas da região. Já 

as meninas buscam conscientizar a respeito do 
que acontece nos rios de Cotia. Os autores dos 
trabalhos que se destacarem serão convidados 
a uma semana na Espanha ou Portugal para 
que, juntos, combinem seus olhares e pensem 
em como resolver esses problemas.

canal circuito
Saiba mais sobre os projetos
revistacircuito.com jovens-granjeiros-participam-
de-iniciativa-internacional-de-sustentabilidade/
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Como conversar sobre 
pandemia e morte com 
crianças pequenas
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Pais, cuidadores e educadores se deparam diariamente com o 
desafio: como abordar o momento atual e as mudanças que podem 
ocorrer a qualquer instante?

Há mais de um ano, iniciamos uma difícil 
travessia. Depois de um período muito 
maior do que prevíamos (ou desejávamos), 
continuamos a todo tempo preocupados e 
respeitando protocolos. Se para os adultos 
está difícil, não podemos deixar de nos 
atentar às crianças.

Após tantos meses, a criança já sabe 
que algo está acontecendo. Afinal, além 
de observar o entorno, ela está exposta a 
terminologias como pandemia, Covid-19 
e coronavírus, mas nem sempre possui 
discernimento para compreendê-las.

As crianças entendem as informações 
de maneira concreta, sendo recomendado 
oferecer explicações objetivas. Pode-se, por 
exemplo, dizer que existe um “bichinho” no 
ar que causa uma doença e, para evitá-la, 
devemos usar máscara, mas não basta apenas 
dizer o que deve ou não ser feito, é preciso 
esclarecer os porquês.

Uma estratégia é devolver a pergunta à 
criança: “O que você acha? ”, “De onde você 
tirou essa dúvida? ”. Devemos ouvir o que 
ela tem a dizer antes de falar e explicar. 

As crianças podem apresentar 

Unidade Granja Vianna
(11) 4613-8579  99987-6808
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br  |   www.crb.g12.br
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dificuldades para expressar o que estão 
sentindo. Algumas ainda não sabem nomear 
emoções e podem depender de um adulto 
para significar aquilo que se chama tristeza 
ou ansiedade. Por vezes, essa dificuldade 
se traduz em somatizar o sofrimento e 
queixar-se de problemas físicos, como dor 
na barriga, aperto no peito - pois é mais fácil 
descrever sensações físicas. 

Como o corpo também fala, é fundamental 
estar atento aos sinais não verbais, como a 
expressão facial e a postura corporal das 
crianças.

“Virou EStrElinhA”:  
quAl A mElhor AbordAgEm?

Diante de uma pandemia que já atinge 
mais de 450 mil mortos no Brasil, a perda de 
familiares ou conhecidos é sentida, inclusive, 
pelas crianças. 

O ideal é lidar com o assunto de maneira 
serena e natural. Para ajudar a elaborar o 
luto, podemos mostrar o ciclo de vida de uma 
planta, conversar, contar histórias, sugerir 
que ela escreva ou desenhe seus sentimentos 
e reforçar que, apesar das perdas, quem fica 

pode seguir em frente, carregando consigo 
algo especial de quem partiu.

Alguns adultos optam por não falar sobre 
o assunto, mas ao agir desta forma, a criança 
precisará lidar com a fantasia, que no seu 
imaginário pode vir a ser pior do que a 
realidade.

Também é comum o uso de metáforas: 
“virou estrelinha” ou “foi para uma viagem 
sem volta”, mas trata-se de uma forma mais 
confortável apenas para os adultos e muito 
nebulosa para as crianças, principalmente as 
menores - com até seis ou sete anos de idade. 
Isso porque, como já dito, nesta fase, elas 
compreendem os fatos de forma concreta. 

O uso de metáforas pode resultar em 
questionamentos cujas respostas não fazem 
sentido no mundo infantil ou em interro-
gações que ficam guardadas em silêncio.

Não é preciso e nem recomendado ofe-
recer detalhes, mas, sim, responder de 
forma simples e, caso não tenha o que dizer, 
explicar que você também não tem uma 
resposta. Lidar com tristeza, dor e perda 
são vivências inevitáveis em todas as fases 
da vida, por isso, compartilhar lembranças 
também pode ajudá-las e nos ajudar na 
ressignificação do luto. 

Em meio a uma realidade inédita, ouvir, 
acolher, amparar, orientar e transmitir 
segurança, sem negar a existência dos 
perigos, são princípios básicos e válidos 
para todos aqueles que lidam com crianças. 
As necessidades impostas pela pandemia 
trouxeram a oportunidade de pararmos 
por um instante a roda da vida, retomar-
mos princípios e valores e estreitarmos os 
laços com aqueles que dão sentido e beleza 
à nossa existência.

Juliana de Oliveira Góis
Orientadora pedagógica de 

apoio à aprendizagem do 
Colégio Rio Branco.

Psicóloga, psicopedagoga e 
mestre em Ciências.
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Bailarino de Cotia faz vaquinha 
virtual para estudar na Suécia
Patric Eduardo é o primeiro formando do Programa de Formação de Bailarinos - pro-
movido pela EDA e que atende jovens carentes da região com potencial para a dança - e 
foi aceito com bolsa integral em um curso de Formação em Dança Contemporânea na 
Suécia. A escola é gratuita, mas todos os demais custos – moradia, alimentação, trans-
porte e passagem – são de responsabilidade do aluno. Além disso, para conseguir o 
visto, é necessário comprovar um saldo de, pelo menos, R$ 70 mil e o total necessário 
para se manter é R$ 96 mil. Por isso, uma vaquinha virtual foi criada para este fim. 
Quer contribuir?    vaka.me/1928883

ÁlCool 70% Para entidadeS de Cotia
Cotia disponibilizou totens de álcool gel 
70% para entidades conveniadas com a 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
(SDS). Foram beneficiadas Assistência 
Social Santo Antônio (ASSA) Granja Viana, 
Vida Casa de Apoio Granja Viana, 
Conselho Comunitário de Educação, 
Cultura e Ação Social de Cotia, na Vila 
Monte Serrat, Obras Sociais CE Wantuil 
de Freitas (unidade Água Espraiada e 
unidade Jardim Santa Paula) e o Recanto 
da Vovó Associação de Assistência Social, 
no Parque Dom Henrique.

Para atender a demanda de cerca 
de 100 pedidos por dia, o educador 
físico cotiano Israel Fávaro 
improvisou: colocou uma caixa de 
som na carroceria da sua 
caminhonete, começou a percorrer 
os bairros mais nobres de Cotia 
pedindo alimentos e, no final de 
dia, segue para os mais carentes 
entregar o que conseguiu. “Eu sou 
o Israel Fávaro e a caminhonete da 
esperança está passando pela sua 
rua. Se está passando por 
dificuldades, está precisando de 
alimentos, venha, aproxime-se. 
Estou aqui para ajudar. E você que 
pode ajudar, também venha. Traga 
aquilo que você pode doar. Eu 
estou distribuindo pela cidade. 
Faça parte desta corrente: quem 
pode doa. Quem precisa, retira”, 
diz a mensagem transmitida. 
Assim, o cotiano já ajudou mais de 
2500 pessoas. “É uma corrente do 

bem”, resume. Seu trabalho social 
foi, inclusive, tema de reportagem 
no SPTV.

Quer ajudar?
Quem quiser contribuir com a ação da 
Caminhonete da Esperança, pode entrar 
em contato pelo WhatsApp:  
(11) 9 4514-5619.

canal circuito
Conheça a história do bailarino
revistacircuito.com/bailarino-de-cotia-faz-vaquinha-virtual-para-estudar-na-suecia/

ação SolidÁria
A iniciativa “A2J Solidária”, idealizada pela A2J Consultoria 
Ambiental, entregou mais de 10 toneladas de alimentos 
para instituições e famílias da região de Cotia. Pequeno 
Cotolengo, Oca Cultural, Cruz Vermelha e ONG Alquimia 
foram as entidades beneficiadas. Além disso, a ação ainda 
arrecadou mais de 4500 itens como máscaras, luvas e equi-
pamentos de proteção para o Hospital e UBS’s da cidade 
de Cotia.

Caminhonete da esperança



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

Agendamentos:

Teste de Intolerância Alimentar
na Transduson 

Solicitado por médicos e nutricionistas 
para adequação de dieta:

 Alergias alimentares (ex: glúten e lactose)
Emagrecimento e manutenção do peso 

Tratamento de patologias (ex: doenças digestivas, 
respiratórias, articulares...)

.
.

.

www.transduson.com.br

Alameda Araguaia, 943 | Alphaville, Barueri/SP

R. Corifeu de Azevedo Marques, 209 | Centro, Carapicuiba/SP(11) 4185-8595 / 2222-1130
@transdusonmda
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Selo de transparência
Pequeno Cotolengo Paulista recebe o reconhecimento de com-
promisso com a transparência 2021. O selo é uma iniciativa da 
ICOM (Instituto Comunitário Grande Florianópolis) e os pontos 
para obtenção desse reconhecimento envolvem origem e tra-
jetória, governança, resultados gerais e específicos, gestão de 
recursos e pessoas, estrutura, planejamento e o mais importante, 
a Transparência. 
Crescimento - A instituição acaba de inaugurar a segunda re-
sidência inclusiva. O projeto é uma parceria da Secretaria de 
Desenvolvimento Social para acolher em casas dentro da co-
munidade local, meninas com deficiências físicas estimulando 
a convivência comunitária e proporcionando novas condições 
de cuidado e moradia.

exPanSão da teCnologia 5g na região
Em reunião realizada no final de maio, o Cioeste (Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste de São Paulo) apresentou o programa regional de expansão 
da tecnologia de quinta geração, o 5G. Para falar sobre o assunto, foram 
convidados representantes da Abritel, do Movimento Brasil 5G e do Parque 
Tecnológico de Santo André. A proposta do Cioeste é agilizar e cooperar com 
a modernização das legislações municipais que tratam da implementação de 
infraestrutura de telecomunicações para permitir a atualização tecnológica 
das redes e, assim, antecipar a sua instalação. Será criado um grupo de 
trabalho com representantes das cidades que fazem parte do consórcio - 
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana de Parnaíba, Araçariguama e Vargem Grande Paulista - e 
um ofício será enviado à Anatel. A ideia é mostrar o potencial da região, o 
grande avanço que o 5G trará e que o Cioeste está desenvolvendo estratégias 
para modernizar os processos de licenciamento das infraestruturas.

reCuPeração de eStrada até o CaPutera
O Governo do Estado confirmou que vai investir R$ 1,2 bilhão nas duas primeiras 
fases do Programa Novas Estradas Vicinais. Entre as vias que serão beneficiadas 
estão a Estrada da Represinha | Estrada da Barragem que ligam a região central 
de Cotia (Quinta do Angicos, passando pelo bairro Represinha) ao bairro do 
Caputera e chega a Itapecerica da Serra e Embu. A licitação é realizada pelo 
próprio Governo do Estado e, assim que a contratação for feita, Cotia assinará 
um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

atendimento Com  
hora marCada
Todo atendimento presencial do Centro 
Integrado Tributário (CIT) de Cotia está 
sendo feito exclusivamente com 
agendamento prévio. Diversos serviços, 
no entanto, são oferecidos pela internet, 
como: emissão de segunda via de taxas, 
impostos, diversos formulários, certidão 
de débitos, entre outros, que podem ser 
acessados em www.cotia.sp.gov.br no 
link “Cidadão Online”.
Além disso, é possível emitir segunda 
via de IPTU e ISS, certidão de valor 
venal, taxas, entre outros, pelo aplicativo 
Telegram. Basta baixar o aplicativo em 
qualquer aparelho com sistemas IOS ou 
Android e procurar por “Cidadao Cotia”, 
sem acento. Colocar “/” e o nome do 
serviço desejado.

ServIço 
Se o atendimento presencial for indispensável, 
basta acessar o link de agendamento 
(www.cotia.sp.gov.br/agendamento-cit/). Se 
ainda não tiver um cadastro, basta criar um 
login com email e senha, consultar a agenda e 
programar o atendimento do serviço desejado.
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Imobiliária Cotia: transação segura 
no mercado imobiliário regional
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ServIço 
Imobiliária Cotia 
Estrada Caucaia do Alto, 2848 - 
Prédio Vermelho - Tijuco Preto 
Contato: (11) 94072-5067 / (11) 4614-8981 
www.imobiliariacotia.com.br

Você já deve saber que o processo de 
aluguel, compra e venda de imóveis envol-
ve muita burocracia e documentação. Por 
isso, contar com uma assessoria jurídica 
nesse momento tão importante pode ser 
decisivo para evitar transtornos. Uma 
transação imobiliária segura só poderá 
ser feita se tiver ao lado pessoas que 
entendem do assunto. Isso porque os 
contratos podem apresentar falhas ou 
dados indevidos que devem ser analisados 
com técnica e cautela. 

Eudes Fernandes trabalha como cor-
retor de imóveis desde 2000 e, em 2008, 
após se formar em Direito, decidiu abrir a 
própria imobiliária. Justamente com esse 
propósito: ser referência em direito imo-
biliário e garantir uma transação segura. 
Assim, nasceu a Imobiliária Cotia. “Nosso 
principal diferencial é o departamento 
jurídico próprio. Sou advogado formado 
há 13 anos e especialista em direito imo-
biliário. Minha filha já está no quarto ano 
do curso de Direito e nós dois cuidamos 
bem próximos de todas as transações, 
garantindo a segurança que o cliente 
merece”, afirma. 

Em locação, a assessoria jurídica atende e 
orienta inquilinos e proprietários, fornece 

assistência quanto a ações renovatórias de 
aluguel, cobra locatários inadimplentes, 
oferece suporte em situação necessária de 
despejo e analisa documentos. Já quanto à 
compra e venda de imóveis, fica na linha 
de frente de temas como acompanhar a 
assinatura de contrato e escritura, fazer o 
levantamento dos documentos das partes 
e analisar riscos quanto à viabilidade e 
regularização do imóvel.

Além disso, a Imobiliária Cotia conta com 
departamento de marketing próprio e uma 
equipe de dez profissionais que trabalham 
as melhores opções de imóveis em Cotia, 
Caucaia do Alto e Vargem Grande Paulista. 
Essa equipe, inclusive, é constantemente 
treinada para entregar o melhor serviço 
e atender aos clientes com empatia e 
diferenciação. “Nossa diretoria mostra 
a face na negociação e nunca deixamos 
um cliente sem resposta. Aliás, ele é nosso 
maior patrimônio. Entre uma venda mal-
feita e uma não-feita, preferimos que 
não seja feita. Tratamos do dinheiro do 
cliente como se fosse o nosso e isso cria 
credibilidade”, ressalta Eudes.

Como resultado, a imobiliária está bem 
rankeada no Google, recebe diversas in-
dicações e continua crescendo. Acaba de 

inaugurar uma sede própria na Estrada de 
Caucaia, investindo em infraestrutura e 
conforto visando a expansão imobiliária 
que a região vem demonstrando. Aliás, 
Eudes continua apostando todas as suas 
fichas na região: vai continuar sendo a 
bola da vez. “Temos muitos atrativos. 
Estamos a cerca de 40 km da Praça da Sé, 
sem pedágio algum. Um estudo realizado 
pela Urban Systems, no ano passado, aponta 
que estamos entre as 100 melhores cida-
des para investir do Brasil. Educação nos 
colocou em 370 lugar do ranking. É bem 
estruturada e, em termos de mercado 
imobiliário, somos a 40a cidade do Brasil. 
Tem potencial absurdo e muito espaço 
para crescer ainda”, justifica.

Dessa maneira, se quiser aproveitar 
a onda de expansão e precisar de uma 
imobiliária de confiança para anunciar seu 
imóvel, adquirir ou alugar um, entre em 
contato com o Eudes. Ele fará questão de 
atender, pessoalmente, a sua necessidade.
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

Engajamento 
ambiental
O cineasta granjeiro Fernando 
Meirelles, conhecido por suces-
sos como Cidade de Deus e Os 
Dois Papas, irá lançar uma série 
de filmes sobre o meio ambiente 
com a produtora britânica Make 
Waves. Quatro dos projetos da 
lista de documentários, que 
tem um orçamento avaliado 
em US $20 milhões, já estão em 
desenvolvimento e com nomes 
de peso nas produções. 

Dividindo conhecimentos
Caito Maia, fundador da Chilli Beans, apresenta a série digital Sócio por 
um Dia. A ação, de quatro episódios e transmitida no YouTube, revela 
as dores e os desafios de três empreendedores de diferentes segmentos. 
A ideia é mostrar que sua metodologia, chamada de ‘Plano 3R’ – Revele 
pessoas; Recrie histórias; Recicle sua marca –, pode ser aplicada em 
todos os modelos de negócio.

Conexão musiCAl
Ao gravar o primeiro álbum, Ouro, em 2020, Vitão 
convidou Rael para participar da gravação de Sau-
dade. Um ano depois, o cantor repete a parceria com 
rapper conterrâneo e, juntos, acabam de lançar o 
single Chamego.

nArrAção ContrA A fome
A TV Cultura lançou série de minidocumentários que conta 
as histórias de pessoas que participam do movimento contra 
a fome no Brasil. Os episódios são narrados pelo granjeiro 
Rolando Boldrin e vão ao ar de segunda a sexta-feira, com 
reprises aos finais de semana. Com cerca de dois minutos cada, 
mostram o impacto da doação de alimentos na vida de quem 
recebe e de quem doa. “Estamos isolados, mas não estamos 
sozinhos”, ressalta Boldrin.





Contrato renovado
A atriz Irene Ravache renovou contrato 
com a Globo pelos próximos dois anos. A 
última novela dela na emissora foi Espelho 
da Vida, em 2018, e depois uma participação 
especialíssima em Éramos Seis.

Detran.SP digital
Wandi Doratiotto é o garoto-propaganda da nova campanha publicitária do Departamento 
de Trânsito de São Paulo, que busca mostrar de forma simples e didática as facilidades dos 
serviços digitais do Detran.SP para todos os públicos, inclusive, para aqueles que não têm 
tanta familiaridade com internet e aplicativos. Para quem não se lembra, Wandi foi nossa 
capa em agosto de 2013, quando relembrou os tempos que morou em Cotia e lecionou em 
uma escola estadual do município.

GAstronomiA miGrAtóriA
O chef Erick Jacquin - que foi nossa capa em junho 
de 2015 - retornou com uma nova temporada de 
Minha Receita, na tela da Band. Depois de explorar 
os pratos mais queridos da cozinha brasileira 
no ano passado, agora Jacquin vai conhecer os 
sabores e as histórias da gastronomia migratória 
espalhada por cada canto do Brasil. 

de voltA à telA
Mesmo com  gravações a todo vapor há mais 
de dois meses, Gênesis continua recebendo 
reforços no elenco. Agora, foi a vez da eterna 
Tiazinha, Suzana Alves, assinar contrato com 
a TV Record para atuar na nova novela bíbli-
ca, cuja estreia deve acontecer em janeiro. 
Nas redes sociais, ela comemorou: “Salma 
chegando... Gratidão Senhor”.

se sobreviver, CAse
Tendo como cenário uma reserva ecológica com praia e cachoeiras, a atração conta com 
quatro casais participantes e um objetivo: saber, ao fim do programa, quem está apto 
para dar o passo mais importante da relação, o casamento. São 20 episódios, exibidos 
de segunda a sexta, com produção do canal Multishow em parceria com a Floresta e 
sob direção de Eduardo Mendonça e direção geral de Rogerio Farah, nossa capa em 
agosto de 2011.

Escravidão Século XXI
Bruno Barreto assina, ao lado de Marcelo Santiago, a 
direção desta minissérie que é exibida pela HBO. Ao 
longo de cinco episódios, mostra como, 133 anos depois 
da Lei Áurea, novos casos de trabalho análogo ao de 
escravo são descobertos constantemente no país. Conta 
com depoimentos do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do ex-ministro das Relações Exteriores Celso 
Amorim e do jornalista Leonardo Sakamoto.
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(11) 99974-9405

Estamos fazendo a , com  diferença   
 novo ciclo velocidadeum de  
 vida   pessoasna de muitas .

Liberte-se  voe,e
 internet  com uma de

qualidade  consistência real.e

(11) 99974-9405

Investimentos em infraestrutura  
garantem acesso à internet de qualidade
A demanda por infraestrutura cresceu significativamente na 
nossa região. Com a necessidade de adequar as empresas para o 
trabalho em casa, empresários e colaboradores se viram obrigados 
a repensar suas casas e serviços de internet. Muitos se depararam 
com estruturas inadequadas. Mesmo sendo atendidos por grandes 
empresas do mercado, não tinham infraestrutura para suportar 
o repentino aumento da demanda.
“Um posicionamento diferente de nós, provedores de internet 
locais, que estamos sempre nos dedicando e investindo para ex-
pandir o acesso a serviços de qualidade através de investimentos 
constantes em cabeamento de fibra óptica e tecnologia de ponta. 
Afinal, não somente prestamos serviço na região. Nós moramos 
aqui. Nossos clientes, muitas vezes, são amigos de infância, fa-
miliares, a padaria e o mercado local onde fazemos compras”, 
comenta Rodrigo de Brito, CEO da Prompt Telecom e morador 
da Granja.
Ele ressalta que as pessoas não querem mais serviços obsoletos, 
como linha fixa, pacote de telefonia celular ou canais de TV a cabo. 
Elas querem streaming, Deezer, Spotify, Amazon, Netflix, Disney, 
Youtube e outros. “Para isso precisam de velocidade, estabilidade 
e suporte adequados. Foi esse pensamento que possibilitou o in-
vestimento que fizemos nos últimos anos. E que, hoje , suportam 
a alta demanda de consumo de dados gerado pelo crescimento 

massivo do trabalho e estudo em casa. E sem afetar a qualidade 
dos serviços”, completa.
A demanda por serviços de internet e telecomunicações conti-
nuará crescendo nos próximos anos e ele garante que vai continuar 
trabalhando para que esse crescimento não só seja possível, como 
desejado. 

ServIço 
Link internet e telefonia para residências e empresas. 
www.pton.com.br - (11) 3500-6000 - WhatsApp  (11) 99974-9405
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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.

forA dA 
CAixinhA

MArcos sá enuMerA As 
MuItAs coIsAs (estrAnhAs) 

Acontecendo

TeMpoS eSTranhoS. Tudo muda na velo-
cidade da luz. O que no passado era verdade 
hoje não é mais, o inimigo de ontem é o 
aliado de hoje (FHC x Lula), CPI presidida 
por senador que tem a família envolvida 
em processos de corrupção e coordenada 
pelo senador que tem o maior número de 
processos na justiça (nove), depoimentos 
contraditórios, muros de fronteira sendo 
inventados entre Brasil e México, imigrantes 
brasileiros sendo deportados dos EUA com 
a complacência da grande mídia, grandes redes de comunicação a serviço das suas ideo-
logias, dispensando a mais importante das regras da informação, a isenção. Presidente 
francês, não cuida do seu quintal, mas da pitaco na nossa soberania nacional, enquanto 
hordas de imigrantes são expulsos da Europa, após se lançarem dramaticamente ao mar 
numa tentativa desesperada de um futuro melhor. Na Índia, a pandemia atinge níveis 
inimagináveis com mais de 4 mil mortes diárias e com cremações ao ar livre de milhares 
de corpos, enquanto na China, país com população de mais 1.400.000.000 de habitantes 
(eu disse um bilhão e quatrocentos milhões) ocorreram apenas 90mil infecções e 4.600 
óbitos pelo coronavírus. Será que o vírus não pega por lá ou o governo chinês esconde 
a tragédia? Qual a explicação? Silêncio sepulcral mundial! Ou teremos alguma nova má 
surpresa, ou eles têm algum coringa na mão, pois vendem vacina para o mundo todo. 
Muito estranho. Israel e Hamas em uma guerra onde crianças servem de escudo humano, 
e por aí vai... E as mudanças vão chegando. Quem não ganhava o campeonato paulista há 
16 anos, finalmente, desencantou e o meu tricolor foi campeão paulista! Na Inglaterra, o 
técnico Guardiola, mais uma vez, inovou e levou o Manchester City ao título, sem atacan-
tes. Isso mesmo, sem nenhum atacante, só meio campistas e defensores. Se fosse por aqui 
seria taxado de retranqueiro, por lá é ídolo revolucionário. Com tantas coisas estranhas 
acontecendo e com a tecnologia cada vez mais mudando os parâmetros da normalidade e 
nos condicionando aos aplicativos, ficamos reféns da tecnologia, das censuras feitas pelas 
redes sociais e órfãos das verdades não-ditas pela grande mídia. Sobra-nos aprender a 
conviver com as novidades tecnológicas. Médicos sendo substituídos pelas pesquisas 
no Google. Teleconsultas, inteligência artificial, WhatsApp virando consultor médico, 
aplicativos para acompanhar a gravidez, o crescimento das crianças, a pulsação, o número 
de passos que você caminha diariamente etc. No ritmo que vamos, me questiono: qual 
será o próximo passo? Adoro pensar fora da caixinha! É divertido e nos leva a viajar na 
imaginação. Nesse exercício, penso que, logo, chegaremos a criar algo para aperfeiçoar 
a mais perfeita invenção de todos os tempos: o ser humano. A mais perfeita e complexa 
máquina existente na terra, mas que tem alguns probleminhas a serem solucionados. 
Destaco um deles. Temos que nos alimentar várias vezes ao dia e isso é trabalhoso, custa 
caro e a fome é um dos flagelos da humanidade. Será que alguma start up já pensou no 
assunto? Em breve, veremos uma evolução nessa área. Os Jetsons, desenho futurista dos 
anos 60, usavam pílulas ao invés dos nossos tradicionais alimentos. Resolviam dois pro-
blemas de uma só vez: o da alimentação e o que vem depois, a eliminação do que comemos. 
Convenhamos que Deus errou feio nessa parte, e quem conseguir evoluir nessa questão 
terá a humanidade nas mãos. Não custa nada pensar fora da caixinha, afinal com tantas 
coisas diferentes acontecendo, nada é impossível!

no ritmo que 
vamos, me 
questiono:  

qual será o próximo 
passo? adoro 

pensar fora da 
caixinha!
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vianna delivery
Mesmo em casa, o Vianna Village dá uma forcinha para que 
você tenha o que precisa de uma forma muito mais fácil e 
segura.  Confira as lojas do centro comercial que estão 
oferecendo serviço de entrega em domicílio e aproveite: La 
Cucina Vianna (restaurante e pizzaria), Padella Tutti 
(serviço de entrega de comidas), Physical (suplementos 
esportivos) e Chá Com Mel Kids (loja de roupas infantis). 
Confira no Instagram @viannavillage ou pelo site do 
empreendimento www.viannavillage.com.br.

vIanna vIllage cenTro coMercIal
Rua Mesopotâmia, 109

Tel.: 4702-2655

FaCilidades para o dia-a-dia
Você já ouviu falar de facilities? Como o próprio termo diz, 
nada mais é do que um conjunto de serviços integrados que 
facilitam os processos do dia-a-dia de uma empresa. Pois a 
Valentina Logística & Facilities reúne, para você e sua 
empresa, em um único lugar, serviços de limpeza e zeladoria, 
portaria, transportes, logística, monitoramento e recepção. 
Atende em toda região metropolitana de São Paulo, 
oferecendo soluções em prestação de serviços terceirizados e 
facilidades do dia-a-dia!

valenTIna logíSTIca & FacIlITIeS 
Agende uma visita: (11) 4147-1406/ 94879-0531

valentinafacilities.com.br
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Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

milenna saraiVa   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

FIlho de uM coMercIanTe de cereais, 
que achava que os artistas não passavam de 
boêmios irresponsáveis, incentivou o filho 
a entrar na Faculdade de Direito, em Paris, 
em 1887.  Aos vinte anos, após uma crise 
de apendicite, ficou acamado por várias 
semanas. Para ocupar seus dias, sua mãe 
lhe deu uma caixa de pintura e, assim, ele 
descobriu o prazer pela arte.

Em 1890, abandonou definitivamente a 
faculdade de direito para se dedicar à arte. 
Em Paris, ele é admitido na Escola Nacional 
de Belas Artes e frequentou o ateliê de 
Gustave Moreau em 1895. 

Em 1896, Matisse exibiu sua obra pela 
primeira vez na exposição Salon des Cent 
(Salão dos Cem) e no Salão da Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Ambos os salões 
foram iniciativas que vendiam obras de 
arte a preços acessíveis e permitiram que 
ele mostrasse seu trabalho sem passar por 
um júri. No início de 1905, participou de 
uma importante exposição em Bernheim-
Jeune e do Salon des Independants (Salão 
dos Independentes). No Salon d’Automne 
(Salão de Outono) de 1905, as obras de Ma-
tisse, Albert Marquet, Vlaminck, Derain 
e Kees van Dongen causam um escân-
dalo com suas cores puras e brilhantes. 
A aparência dessas pinturas agrupadas 
em uma sala, segundo a crítica de Louis 
Vauxcelles, era a de uma “gaiola com feras”. 
O nome “fauvismo” (fera) é imediatamente 
adotado e reivindicado pelos próprios 
pintores, iniciando assim o movimento 
artístico Fauvista. Este período também 
foi importante para o reconhecimento 

do seu trabalho.
Em 1941, sofrendo de câncer, foi hospi-

talizado na clínica do Parc de Lyon. Seus 
médicos lhe disseram que ele não teria mais 
do que seis meses de vida. Matisse morreu 
em 3 de novembro de 1954.

Matisse é considerado hoje, juntamente 
com Picasso e Duchamp, um dos três artistas 
principais do século XX, responsável por 
uma revolução na pintura e na escultura.

vamos observar
A Mulher com Chapéu, 1905
Óleo sobre tela 
80.65 cm × 59.69 cm
San Francisco Museum of Modern Art

Esta obra de Matisse causou um alvoroço 
ao ser apresentada pela primeira vez em 1905. 
Os críticos a chamarem de "fera" (fauves). 
Também conhecida por “Senhora Matisse”, 
esta obra prima, que deu origem ao Fauvismo 

PIntor, desenhIstA e escultor 
frAncês, nAscIdo 1869, eM 

cAteAu-cAMbresIs e fAlecIdo eM 
1954, eM nIce, nA frAnçA.  

Arte de  
henri mAtisse



seu domínio da linguagem expressiva, da 
cor e do desenho, exibido em um conjunto 
de obras ao longo de mais de meio século, 

valeram-lhe o reconhecimento, 
influenciando todas as gerações futuras 

de artistas pelo mundo. 
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e revolucionou o mundo das artes no início do 
século XX, é um retrato da esposa do artista. 
O quadro desafiou toda a ordem intelectual 
da época e, por isso, foi muito criticado. A 
intenção de Matisse foi transmitir ao público 
emoções estéticas profundas, através da 
exaltação das cores, usadas em tons fortes 
e contrastantes, onde a ilusão da terceira 
dimensão se perde. Antes do século XX, os 
pintores limitavam-se a demonstrar a rea-
lidade nos seus quadros. Depois de Matisse, 
esta mentalidade acadêmica foi abandonada 

e os artistas começaram a desafiar o status 
quo, pintando a realidade como eles viam, 
não somente como ela é. 

Nas cores, Henry utiliza tons puros, sem 
misturas. Destaca-se a oposição entre o ver-
melho e o verde, cores complementares, 
presentes no fundo e repetidos nas roupas de 
Madame Matisse. A composição deste quadro 
é bastante convencional, mas o espaço que a 
figura ocupa é bastante arbitrário, sem regras 
de perspectiva ou sugestão de profundidade.  
Para os fauvistas, as linhas deveriam brotar 

impulsivamente na tela. Buscava-se pintar 
como uma criança, traduzindo sensações 
primitivas aos que observam. As formas são 
simplificadas, criando assim uma estilização 
única que torna sua obra reconhecível ime-
diatamente. Este retrato é um harmonioso 
arco-íris. No meio de tantas cores, o distinto 
chapéu da senhora, cheio de flores, se destaca. 
As flores foram o maior alvo dos críticos da 
época, que as classificaram ridículas, sem 
contornos definidos e incompletas. 

A história da arte se repete através dos tem-
pos. Sempre que um artista ousa quebrar as 
regras é criticado e reprimido. O ser humano 
rejeita o que lhe é estranho, até que se torne 
não estranho. A criação do fauvismo foi de 
fato uma sublime e escandalosa revolução. 
Além disso, o público, mesmo que não o 
admitindo, necessitava de algo que o fizesse 
rir, que lhe fizesse libertar-se do comum e, 
por fim, que lhe fizesse sentir e pensar de 
forma diferente. A Mulher com Chapéu foi 
de fato uma das obras mais controversas e 
inovadoras dos primórdios século XX.

 UMA CASA  
 MAIS LINDA, LEVE  

 E FUNCIONAL 

 11.99299 3121 

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



museu  
do Café
quem passar pela esTação 

Oscar Freire neste mês vai 
poder conhecer um pouco mais 
sobre a história do Museu do 
Café e sua missão em preservar 
a memória desse grão, que foi o 
principal produto da economia 
brasileira durante décadas. A 
exposição apresenta 20 painéis 
com imagens da arquitetura do 
espaço, dependências e acervo 
expositivo. Até dia 30 de junho.

culTural
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Ensino musical virtual
Maestro João Carlos Martins lançou programa gratuito de ensino 
musical virtual. O projeto Orquestrando o Brasil desenvolveu 60 
videoaulas, ministradas pelos melhores professores das principais 
orquestras brasileiras. O conteúdo é dedicado aos instrumentos das 
famílias de cordas, madeiras, metais e percussão, além de canto 
coral e iniciação musical, com a flauta doce. As aulas podem ser 
acessadas gratuitamente em www.orquestrandobrasil.com.br.

livro SoBre a arquitetura  
de Santana de ParnaíBa
Santana de Parnaíba comemorou, em maio, os 39 anos 
de tombamento do Centro Histórico, que é composto 
por 209 imóveis do século XVI e foi reconhecido, em 
1982, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 
- CONDEPHAAT como Patrimônio Histórico do Brasil. 
Para celebrar,foi lançado o volume 2 da Coleção Museu 
e Casarão, um livro que, além de divulgar a exposição 
do Museu Anhanguera e do Casarão Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo, pretende dar um panorama 
geral da arte, arquitetura, história e patrimônio cultural 
de Santana de Parnaíba.

Projota, na esteira da projeção que ganhou 
ao participar do ‘Big Bother Brasil 21’, 
escolheu um dos shows mais icônicos 
da sua carreira para disponibilizar para 
o público. AMADMOL - A Milenar Arte 
de Meter o Louco foi gravado ao vivo em 
outubro de 2017, em São Paulo, e pode ser 
ouvido em todas as plataformas digitais.

ÁlBum Como  
PreSente de aniverSÁrio



Podcast de poesias, contos e prosas
Projeto Vozes de Cotia é uma iniciativa cultural contemplada pelo Edital de Premiação 
Benedito Pereira de Castro – Seu Dito da Congada, lançado pela Secretaria de Cultura 
e Lazer com recursos da Lei Federal Aldir Blanc (14.017/2020). Foi idealizado pela 
jornalista Sonia Marques, conta com produção da Relações Públicas Patrícia Riga-
monti e é feito por vozes anônimas e famosas da cidade. O conteúdo está disponível 
no perfil do Blog Reconversa no YouTube, Instagram, Twitter e plataformas de 
podcasts incluindo o Spotify.

Chicote 
Artificial
Este é o título do 
quarto livro de 
João Barcellos, 
que descreve a 
obra como “um 
romance filosófico 
nas entranhas da 
vivência cibernética 
e chamas da 
ignorância que 
queimam saberes”. O intelectual luso-bra-
sileiro e morador de Cotia, que coordena 
2 coletâneas literárias (Debates Paralelos 
e Palavras Essenciais, com 15 volumes 
cada), finaliza agora a 16ª de Debates 
Paralelos com o tema Viver História 
(Parte 4), que incluiu estudos de diversos 
intelectuais e será lançado em agosto.

A sala de aula 
ressignificada
O Colégio Rio Branco lança mais uma 
obra para o compartilhamento de 
experiências. Reúne uma coletânea de 
artigos desenvolvidos pelos professores 
da instituição com foco em ações 
inovadoras e dá continuidade ao livro 
Implantação de 
inovações curri-
culares na escola: 
a perspectiva da 
gestão, de Esther 
Carvalho, lançado 
em 2020. O livro, 
nas versões física e 
digital, já está à venda 
nas plataformas 
Amazon, Google 
Play, Apple e Kobo. 

Cultura 27

CUIDE DE SEU BEM MAIOR!   
SAÚDE: A SUA E A DA SUA FAMÍLIA

  7000m2 de área, com  
um espaço cheio de verde  
e muito arejado. 

  5 piscinas focadas  
na individualidade  
de cada aluno

  Turmas de natação com  
1 a 4 alunos no máximo  
por professor

  Estudio de Funcional

  Estudio de Pilates

  Quadra de Tenis  
de saibro

  5 vestiarios

  Estacionamento

Venha nos fazer uma visita
R. São João, 330. Vila Santo Antônio - Cotia - SP - 06708-420 - (11) 46131550      (11) 974533239 - atendimento@raquelnatacao.com.br

momento oxydanCe
Criado pelo lendário locutor Antônio 
Viviani e pelo atual apresentador 
Carlinhos, o programa agora está na 
programação da Vintage - rádio cujo 
estúdio fica na Granja Viana e que 
ganhou o prêmio da Associação Paulista 
de Críticos de Artes (APCA) como 
melhor radio web radio -, trazendo um 
programa cheio de ritmos e o melhor das 
músicas remixadas das décadas de 70, 
80 e 90. De segunda à sexta em duas 
edições: 15h45 e 17h45, e aos sábados 
em 4 edições: 18h, 18h15, 18h30 e 18h45. 
Acesse pelo site webvintageradio.com 
ou baixe o aplicativo na sua store. 
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     Dom de  
   transformar 
 vozes e olhares  
   em música

InFluencIado pela TIa, maestrina, 
começou a fazer aulas de piano com 4 anos 
de idade. Aos 9, compôs a primeira canção. 
Em resumo, como mesmo diz, a música 
o escolheu bem cedo e ele nunca correu 
dela. Thiago Gimenes é, antes de tudo, 
um músico de bases clássicas. Formado 
em Composição e Regência pela UNESP, 
se especializou em Voz e Arranjo Vocal 
pela Berklee College of Music - uma das 
mais importantes faculdades de música 
do mundo - e, desde 1995, ensina teoria 
musical, piano e preparação vocal. Aos 
38 anos, soma mais de 600 composições 
escritas, algumas nascidas do refúgio e 
inspiração da Granja Viana. Tem músicas 
gravadas por nomes como Zizi Possi, Brian 
Mcknight, Alinne Rosa e Marcos e Belutti. 
Assinou a direção musical de diversas peças 

de teatro musical, além de turnês de vários 
cantores e, inclusive, do Humorista Ceará. 
Está produzindo Barnum – O Rei do Show, 
espetáculo da Broadway que ganhará os 
palcos do Brasil a partir do segundo se-
mestre. Mais recentemente, embarcou em 
uma experiência diferente, a de compor o 
painel de jurados das competições musicais 
Canta Comigo Teen e Canta Comigo, onde 
avalia emoção e verdade dos candidatos. 
Acredita que o futuro da música será muito 
mais diversificado e plural do que já é e diz 
ficar feliz em ver que está em ótimas mãos. 
Faz parte de um projeto social que trabalha 
com educação, cultura, meio ambiente e 
inclusão social de crianças e jovens e afirma, 
com todas as letras, que a arte salva! Assim 
como ela o salvou - e tem salvado a todos 
nós nestes tempos de pandemia.
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Vamos ao início de tudo. Como surgiu 
a paixão pela música?
Sou de uma família onde a música é muito 
presente. Minhas primeiras lembranças da 
infância, com uns 3/ 4 anos, são os Natais 
onde todos se reuniam para cantar e minha 
tia Eliete tocava piano. Ela era maestrina 
e sempre foi minha grande referência 
musical. Me lembro de muito cedo sentar 
ao pé do piano para ouvi-la tocar, ela tinha 
uma escola de música e comecei a estudar 
piano aos 4 anos de idade.

É verdade que compôs sua primeira 
canção ainda criança? 
Sim! (sorri) Sempre gostei de compor, criar 
minhas canções, mas até os 9 anos eu não 
havia terminado nem mostrado pra ninguém 
nenhuma delas. Compus Meu Viver com 
essa idade e tive coragem de apresentá-la 
na igreja. Era uma música Gospel. 

Seu desejo sempre foi fazer da música 
sua carreira? 
Meu caminho com a música foi árduo como 
em qualquer outra carreira, mas ao mesmo 
tempo foi muito natural. Eu já estudava 
desde criança e, na adolescência, tinha a 
banda da igreja que participava, já dava aulas 
e regia corais. Comecei sendo assistente da 
minha tia e fui seguindo. Fiz curso técnico 
de publicidade no segundo grau, mas no 
final do curso já estava trabalhando com 
composição e criação de Jingles (risos). A 
música me escolheu bem cedo e eu nunca 
corri dela! 

E se não fosse a música, faria o quê? 
Acredito que algo ligado à criação (para e 
pensa). Arte de alguma maneira. 

Você já compôs para Zizi Possi, Brian 
Mcknight, Alinne Rosa, Marcos e Belutti, 
entre outros. Isso sem falar nas trilhas 
de novelas. Qual a menina dos olhos?
(abre um sorriso) A música gravada pelo 
Brian Mcknight e a Tânia Mara! Seria tão 
fácil foi composta, na verdade, para uma peça 
de teatro muito especial e nunca imaginei 
que ela seria gravada pelo meu maior ídolo 
musical. Ouço o Brian desde criança e não 
pensei que, através dessa música, viria a 
conhecer e ser parceiro de composição dele. 
Compomos mais duas canções, quando ele 
esteve no Brasil para gravação do clipe. A 
música também foi tema de um personagem 
da novela I Love Paraisópolis, da Rede Globo.

Como se dá o processo criativo?
Depende muito do tipo de composição. 
Quando é para algum musical, leio muitas 
vezes o texto, tento me conectar ao máximo 
com a gênese do personagem. Em um musi-
cal, a letra da música precisa fazer parte do 
texto, então começo pela escrita e depois, 
dependendo da identidade musical do per-
sonagem ou momento da peça, componho 
a melodia. Agora, nas músicas chamadas 

radiofônicas, encontro inspiração em tudo! 
Em histórias e vivências minhas, ou de 
outras pessoas, em um filme, uma cena, 
outra música... geralmente não tem uma 
regra. Às vezes, a letra vem primeiro. Em 
outras, a melodia. Pode vir as duas coisas 
ao mesmo tempo! Também componho por 
encomenda e, neste caso, sei o tema e o 
estilo e vou compondo dentro do que me 
foi pedido, mas tentando sempre trazer 
minha identidade para composição.

Quem e o quê te inspiram?
Pessoas, histórias, lugares, lembranças... às 
vezes, um pensamento me traz uma frase 
e uma música surge do desenvolvimento 
desse pensamento. Sou muito conectado à 
natureza e sempre busco um espaço onde 
possa ficar em silêncio e deixar os pensa-
mentos fluírem. Nem sempre é possível, 
mas essa, sem dúvida, é minha preferência.

Qual seu estilo musical preferido?
Não tenho um único (ri). Minha playlist tem 
muito R&B, Soul, MPB, New jazz... amo mú-
sica acústica de uma maneira geral também.

E seu contato com o teatro musical, 
como aconteceu? 
Sempre gostei de assistir filmes musicais, 
cresci assistindo os desenhos musicais da 
Disney e sempre tive essa vontade de tra-
balhar com isso! Aos 19 anos, fui convidado 

Como a natureza me inspira, sempre 
enContrei reFúgio e inspiração na granja
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para fazer a preparação vocal do elenco de 
um musical e, a partir dali, não parei mais. 
Juntei minha paixão por composição aos 
estudos de dramaturgia e, logo, compus 
meu primeiro musical aos 21 anos. Já tenho 
mais de 40 musicais e mais de 500 canções 
dentro desse segmento. 

Qual foi a sensação quando viu o re-
sultado do seu primeiro trabalho nos 
palcos?
Olha, a sensação é sempre a mesma... é um 
filho muito esperado que nasce, uma alegria 
inexplicável. Junto, muitas inseguranças e 
incertezas, mas ainda assim uma sensação 
de vitória! É lindo ver uma ideia que, às 
vezes, nasceu num momento solitário, 
criar forma, cor, som... e com a junção dos 
talentos dos criativos e do elenco, tudo fica 
melhor e maior. Luz, som, cenário, figurino, 
maquiagem... é realmente mágico! 

É muito difícil trabalhar no ramo dos 
musicais? 
Acredito que seja difícil como em qualquer 
outro ramo, mas temos o agravante de es-
tarmos num país onde a arte não é muito 
valorizada. São muitos anos de estudo para 
estar em condições técnicas para o mercado 
musical (canto, dança, teatro e muitos outros) 
e não somos registrados. Trabalhamos por 
contrato, ou seja, estamos sempre buscando 
o próximo trabalho. Mas eu não trocaria 
por nada, é minha grande paixão! 

Entre todas as produções, qual foi a mais 
difícil para atingir o resultado esperado 
e por quê? E na outra ponta, com qual 
espetáculo você mais se identificou?
A resposta é a mesma para as duas pergun-
tas: o musical A Princesinha, da Fundação 
Lia Maria Aguiar. Foi minha primeira 
direção geral ao lado de Keila Fuke e a 
responsabilidade era imensa. Elenco de 120 
jovens, 5 atores já conhecidos do grande 

público (Fafy Siqueira, Júlio Rocha, Mara 
Carvalho, Rafael Almeida e Tânia Mara) 
e mais uma equipe técnica de mais de 80 
profissionais. Foram poucos ensaios para 
uma equipe tão grande, mas eu mergulhei 
tanto naquela história e me identificava 
muito com os conflitos da personagem, que 
foi muito prazeroso. Ganhamos o prêmio 
Quality de melhor musical infantil, um ano 
depois com a peça. Foi maravilhoso ver que 
todo esforço da equipe tinha valido a pena.

Você está trabalhando o “Barnum – O 
Rei do Show”, espetáculo Broadway que 
ganhará os palcos do Brasil a partir do 
segundo semestre. Será protagonizado 
por Murilo Rosa e o ator, inclusive, já 
está tendo aulas de canto contigo para 
se preparar para o personagem. Pode 
nos contar mais sobre este trabalho?
A história de P.T Barnum ganhou notorieda-
de mundial através do filme O Rei do Show, 
mas já havia sido um grande sucesso na 
Broadway nos anos 80 com músicas do gênio 
Cy Coleman. Fiquei muito feliz quando fui 
convidado pelo diretor Gustavo Barchilon 
para assinar a direção musical da versão 
brasileira. A equipe técnica é um time de 
peso do teatro musical e a produção, por 
ter adquirido o direito de texto e música, e 
não de franquia, deu liberdade de criação a 
toda equipe. Claro, obedecendo a  obra, mas 
podendo criar também, o que faz com que 
o público receba um musical da Broadway 
mas com uma brasilidade e uma identidade 
muito nossa como país.

Atualmente, você é um dos jurados do 
'Canta Comigo’. Como tem sido essa 
experiência? 
Participar do programa foi um presen-
te que recebi em 2020. Estou na terceira 
temporada e é um prazer estar com tantos 
amigos no júri, ouvindo talentos do nosso 
país. O programa é plural em estilos, vozes, 
opiniões e isso é enriquecedor.

Como avalia tecnicamente os cantores 
e dá conselhos para jovens artistas?
Definitivamente, avalio pela emoção e a 
verdade. Sou um jurado mais técnico, busco 
uma técnica apurada no canto, mas se existe 
verdade na interpretação e emoção do 
candidato, eu levanto e canto junto. Erros 

1. Thiago Gimenes, ainda criança
2. Com Davi, um de seus filhos  
de quatro patas
3. Sirshasana em Caraíva 
4. Com o namorado Felipe
5. Com o "rei" Roberto Carlos
6. Ao piano, tocando a canção própria 
“Romeu & Júlio” que estará no seu 
segundo EP, “Você”
7. Ao lado da cantora Zizi Possi
8. Cantora Tânia Mara: “a arte nos 
apresentou e o amor e a parceria nos 
uniram pra sempre”, comenta Thiago
9. No palco, com Nikki Valentine
10. Musical “Avesso” contou com letras e 
músicas de Thiago Gimenes
11. Com Supla, Bruno Sutter e João Gordo
12. Ao lado do ídolo Brian Mcknight23, 
que, em 2014, gravou uma  
composição dele 
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são completamente perdoáveis, quando o 
cantor tem a capacidade de te emocionar 
e se conectar com você.

Qualquer um pode cantar, na sua opi-
nião? O cantar seria apenas criar téc-
nicas vocais e ter força de vontade ou 
tem a ver com dom?
Sim! Qualquer um que consegue falar, pode 
cantar! Acredito que o grande dom é a paixão 
pela música. Cantar exige muitas horas de 
treino e, para quem não é apaixonado por 
isso, pode parecer um fardo. Mas se você 
é apaixonado por cantar, por mais difícil 
que seja o ajuste técnico, ou determinada 
música, você simplesmente não consegue 
parar. O estudo é a chave de tudo. A repe-
tição faz milagres! 

Quais conselhos daria para quem quer 
seguir carreira musical? 
Insista! Ame muito mais a música do que 
a fama ou o reconhecimento. Pratique 
diariamente. “Se você abandonar a música 
um dia, ela te abandonará uma semana”. 
Coloque amor, bondade e humildade no 
que fizer e a vida vai fazer o caminho dela 
para que seus sonhos se realizem.

Você faz parte de um projeto social 
que trabalha com a educação, cultura, 

meio ambiente e inclusão social de 
crianças e jovens. Como é participar 
desse projeto? 
A Fundação Lia Maria Aguiar é o maior 
presente que recebi profissionalmente! 
(sorri) Eu sou de uma origem muito pobre e 
só pude estudar música, porque sempre fui 
bolsista na escola da minha tia. A história dos 
alunos da fundação é a mesma que a minha. 
Tive acesso a música e eles têm acesso hoje 
a 11 modalidades artísticas apenas dentro 
do núcleo de teatro musical da FLAMA. 
Lá, me sinto completo e realizando numa 
plenitude o que sonho com a minha arte. 

A arte salva?
Sou uma prova viva disso! (respira fundo) A 
arte me salvou, me transformou, mudou a 
minha vida e eu vejo isso todos os dias nos 
meus amigos de profissão, alunos e público. 
A arte tem salvado a todos nós neste tempo 
de pandemia. Não consigo imaginar um 
mundo sem a arte.

"Fico feliz em ver que a nossa música 
está em ótimas mãos" é uma declaração 
recente que deu. Pode nos explicar?
Na fundação, dou aulas a crianças a partir 
de 8 anos. Estou na segunda temporada do 
Canta Comigo Teen. É lindo ver que essa nova 
geração, justamente por ter mais acesso 
à informação, está em contato com o que 
há de mais moderno na arte, mas sempre 
busca referências em artistas de muitas 

décadas, antes do nascimento deles por 
exemplo. E eles se usam de tudo: sites de 
cifras, vídeo aulas, apps de estudo... hoje, 
não é raridade vermos crianças com uma 
maturidade no canto e na performance, 
antes só encontradas em adultos.

como você vê o futuro da música no 
Brasil?
Eu acredito que muito mais diversificado e 
plural do que já é. Sou de uma geração onde 
as rádios segmentam demais a programação 
pelo estilo musical. Hoje, com as plataformas 
digitais, temos acesso a muitos mais estilos 
musicais e, consequentemente, ouvintes 
para todos eles.

Falando em futuro, vamos falar dos 
seus projetos. Além do espetáculo da 
Broadway, o que mais está por vir?
Meu segundo EP de músicas autorais e o 
musical Além do Ar da Fundação Lia Maria 
Aguiar, que conta a história de Santos 
Dumont e terá a temporada em São Paulo 
também. Fora isso, alguns projetos musi-
cais já estão em andamento e em fase de 
composição.  

E a Granja Viana como chegou até você?
Como a natureza me inspira, sempre encon-
trei refúgio e inspiração na Granja! Tenho 
duas grandes amigas, Nikki e Leilah Moreno, 
que moraram na Granja e eu sempre dava 
aquela escapada da loucura do centro de 
São Paulo para ir compor e fazer um som 
com elas e outros amigos aí. Hoje, moro na 
Serra da Cantareira, mas tenho um amor e 
lembranças lindas da Granja Viana!

13. Em momento relax, em casa
14. Gravando
15. Com o elenco e equipe de direção de 
“Divas, o musical”
16. Ao lado de Vanessa Jackson, cantora 
da região que, inclusive, animou nossa 
festa de 10 anos
17. Com Nikki e Leila Moreno, moradoras 
da Granja Viana, local que é refúgio e 
fonte de inspiração para ele
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Tratamentos estéticos
Tratamentos estéticos utilizados para 
minimizar cicatrizes, acne, manchas e 

rugas, por exemplo, exigem a ausência de 
sol sobre a pele, sendo, portanto, perfeitos 

para o inverno. Isso sem mencionar 
tratamentos para outras partes do corpo 

que podem ser feitos em qualquer época, 
já que o frio ajuda na recuperação.

Inverno a favor  

da beleza

Bem-estar 34

Inverno, excelente época do ano para cuidar da beleza de 
forma ainda mais especial, sem preocupação com os efeitos 
do sol, da praia e da piscina, principalmente aqueles 
tratamentos que impedem a exposição solar.  
Confira algumas dicas!

Florais de Bach
Os florais têm sido usados nos últimos 80 anos 
como terapia complementar. Com as 38 es-
sências, você poderá harmonizar emoções, 
trabalhando sutilmente para restaurar o equi-
líbrio emocional do seu ser. O kit bem-estar, 
disponível na Tem + Farma, trabalha com libido, 
autoestima, ansiedade e redução de peso. Este 
último, por exemplo, foi elaborado especial-
mente para amenizar os momentos de dese-
quilíbrio alimentar. 

Epilação Facial
Utiliza linha para a retirada dos pelos do rosto 
e, por retirar os pelos desde a raiz e não agredir 
a pele, garante uma duração prolongada, di-
ferente dos processos feitos com cera e lâminas. 
Além disso, não causa a flacidez da pele e tem 
efeito de esfoliação, deixando o rosto mais 
liso e limpo e desencravando os pelos. Quer 
saber o plus? A Sobrancelhas Design utiliza 
essa técnica trazendo mais um diferencial: 
linhas orgânicas. Feitas de um tipo especial 
de algodão, antialérgico e cultivado sem o uso 
de agrotóxicos, garantem um resultado preciso 
e sem cortes.

Crio Golden Plus
Vitalea Spa tem um protocolo exclusivo que 
associa a tão conhecida criolipólise com con-
traste e placas a lipo sem cortes com parâmetros 
específicos baseado em um estudo de redução 
de gordura localizada e a técnica de massagem 
exclusiva AbdoReduz. Modela o corpo, reduz 
até 42% a gordura localizada e previne contra 
flacidez. O resultado é visto imediatamente 
após a sessão. Evolução progressiva até 60 
dias.

Herbatonin®

Primeira melatonina plant-based do Brasil, é 
uma alternativa natural para indivíduos que 
apresentam dificuldade para dormir. Dentre 
todos os benefícios do Herbatonin , destacam-
se a indução e promoção da melhor qualidade 
do sono e o controle de distúrbios metabólicos. 
Além disso, é um ótimo antioxidante, promo-
vendo melhora na saúde geral do organismo, 
em destaque sobre a saúde cerebral, cardio-
vascular e digestiva. Pode ser encontrado na 
Farmácia Harmonia.

Hidratação e esfoliação da pele
Se possível, tome banho de água morna e hidrate 
todo o corpo com os óleos para banho. Algumas 
partes do corpo, no entanto, pedem por cuidados 
extras, como cotovelos, joelhos, palmas dos pés 
e plantas das mãos para se manter hidratadas. 

Cuidados com os cabelos
Seja no inverno ou no verão, lavar os cabelos 

com água quente é um erro que deve ser evitado 
a todo custo. Ela resseca os cabelos, assim 

como a pele, aumenta o frizz e a caspa, retira 
os nutrientes e ainda influencia na queda e na 
fragilidade dos fios. A dica, então, é lançar um 

jato de ar frio sobre eles para fechar a cutícula. 
Isto deixará seus cabelos com mais brilho.

Atenção às unhas
Por mais estranho que possa parecer, as unhas 
também necessitam de cuidados na época 
mais fria do ano. Sendo assim, para minimizar 
o ressecamento e a fragilidade, hidratá-las 
também é fundamental. Use óleos à base de 
Argan ou outros ativos naturais, uma gota 
por unha diariamente, com massagens nos 
contornos e nas cutículas, fortalecendo-as 
e garantindo uma aparência saudável.



Guia de

Estética & 
bEm-Estar

Av. São Camilo, 1810 - Chácara São João - Granja Viana

4169.1013 - 95686-1013

  Homeopatia
  alopatia
  Fitoterapia
  Florais

Sua Pele  
Bem Cuidada  
O Ano Inteiro

Aqui você encontra

Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia
    11 4616-1615         11 99104-1349 

Vitalea,  
Um Paraíso Feito 

Para Você!

mais do que uma clínica de 
estética, o Espaço Vitalea é 
um centro de bem-estar com 

tecnologia de ponta, profissionais 
qualificados, nutricionista, 

boutique, estúdio fotográfico  
e hamburgueria artesanal.

Av. MArginAl, 611 - vilA SAnto Antônio, CotiA            (11) 93425-7675

Não abra mão dos cuidados  
com o corpo e a meNte. 

aqui está um guia com opções  
de estética e beleza  
para garaNtir seu   

bem-estar físico e emocioNal.
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Formada pela Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, Vera Pamplona apresentou 
suas obras em exposições individuais, inclusive na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, e expôs trabalhos em diversos Salões de Artes. Granjeira das antigas, foi 
nossa capa em setembro de 2002, quando lançamos o projeto Circuito Comercial. Não 
poderíamos ter escolhido pessoa mais representativa da comunidade para dar início 
a um projeto que consolidou como importante ferramenta de busca do comércio local. 
Era mãe do ex-vereador Zeca Pamplona e também de Luis, que nos enviou uma linda 
homenagem à mãe. “A fragilidade da vida, sempre lembrada por você, foi confirmada 
violentamente, tal qual o fiapo de linha branca no feltro escuro pendurado na parede 
de casa que sua sensibilidade capturou e sua capacidade artística materializou. 
Embora frágil, a vida, com a redundância proposital, era vital para você. Proposital para 
enfatizar o quanto você gostava de viver e o quanto soube viver bem”, nos escreveu.

Ricardo Nóvoa, seu nome artístico (na vida real, era José nóvoa), não era muito adepto de ficar lembrando da 
carreira. Sempre brincava que o dos holofotes era o seu irmão gêmeo. Começou carreira na década de 50 e foi 
ator, produtor, diretor e dublador.  Emprestou vozes para filmes e séries, como Jurassic Park: O Parque dos 
Dinossauros, Queima de Arquivo, Anos Incríveis, O Máskara e Mortal Kombat: A Aniquilação. Quando se 
aposentou, dedicou-se às questões comunitárias. Tentou vaga na Câmara Municipal de Cotia, articulou a criação 
da Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista e foi um grande colaborar da ACE - Associação Comercial e 
Empresarial Vargem Grande Paulista.

Como tantas histórias, essa começa em uma pracinha do interior. Como poucas, termina com os 
dois morrendo praticamente juntos, 60 anos depois. maria do Carmo Sanchez tinha 82 anos 

e oswaldo Sanchez, 88 anos. Faleceram com 2 dois dias de diferença, ainda quando pouco se 
sabia sobre a Covid-19. Condensar a vida dos Sanchez em tão poucos parágrafos é uma injustiça. 

Ela tinha 53 anos quando foi aprovada no concorrido vestibular para o curso de história da USP. 
E ele, muito orgulho da ascendência espanhola, fazia questão de falar português com sotaque. 

A pandemia nos trouxe a preocupação com a partida precoce de alguém 
próximo. Quem já não se perguntou: será que vou perder algum amigo 
querido ou, pior, alguém da família? Apesar do medo constante da doença 
bater na porta, nunca imaginávamos que seríamos atingidos. E mais: que 
pessoas queridas e ativas na nossa comunidade, estariam entre as vítimas. 
Elas entraram para as estatísticas, mas para nós são inumeráveis. Cada 
morte, uma vida. Aqui estão o nome de algumas delas, todas da região, mas 
há muito mais. São centenas de pessoas, que sequer tiveram a chance de uma 
despedida digna ao lado dos seus entes queridos. Este memorial é dedicado 
a cada uma delas que deixou lembranças e uma saudade que durará para 
sempre. A cada vida que existiu - e que continua existindo na memória de 
quem teve o privilégio de conviver com ela -, nosso respeito e afeto!

Inumeráveis:  
cada morte, uma vida
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max Santana era palestrante e fundou o Icon21 de Desenvolvimento Pessoal, onde contava 
sua incrível história de vida. O pai era motorista de ônibus e a mãe dona de casa. Passou uma 
infância de dificuldades. Com mente empreendedora, abriu seu primeiro negócio aos 11 anos 

de idade ao vender picolé na rua. O menino cresceu, se formou em administração de 
empresas, bacharelado em Propaganda e Marketing, pós-graduação em controladoria e 

especialização em Marketing Direto, Tecnologia Aplicada aos Negócios, Ensino a Distância e 
Programação Neurolinguística. Escreveu os livros Marketing Para o Sucesso e Acredite, Vai 

Dar Certo” e deixou aprendizados e ensinamentos que impactaram muitas pessoas em seus 
treinamentos e palestras.

Tinha apenas 23 anos e uma vontade de viver. henrique marques tinha 
sorriso e simpatia de sobra, além de um talento inato. Tornou seu sonho 
possível (um Studio de dança) e encantou a todos com sua arte e dança. 
Destacou-se, principalmente, com o ritmo Sertanejo Universitário e ganhou 
diversas premiações nacionais e internacionais. Mostrava que a dança 
era possível para qualquer pessoa e tinha um estilo único inspirador.

Walter Andrade Junior era o nome para questões legais. Era conhecido mesmo 
como Tato. Seu avó, José de Souza, foi o primeiro vereador negro de Cotia, de 
1969 a 1973. Trabalhou com muitos então vereadores de Cotia, como Quinzinho 
Pedroso, Tagarela e Nelsinho Jabá. Sua última colaboração foi ao lado do vereador 
Professor Osmar, ajudando aos mais necessitados com trabalho social. Em 2017, 
decide investir no Uber e lutou para que a Prefeitura aprovasse o aplicativo por 
aqui. Dono de um sorrido largo, era amante do automodelismo e trouxe a inovação 
de carros tunados para Cotia, com eventos de som, tunning e rebaixados. 

Um dos maiores críticos literários do país e membro da Academia 
Brasileira de Letras, Alfredo bosi tinha 84 anos. Ele e sua falecida 

esposa, Ecléa Bosi, foram inspiração de muitas lutas empreendidas para 
a preservação da nossa região. Sensíveis às transformações urbanas, 
participaram ativamente do Movimento em Defesa da Granja Viana e 

tentaram, por vezes, impedir a verticalização do entorno. Eram sempre 
vistos passeando, de mãos dadas, pelas ruas da Granja Viana.

Em mEmória dE

Alexandre Andrade Alfredo Bosi Altamiro Nunes Andreia Oliveira Antônio Carlos da Silva Bia Neiva Carlinhos Barquet Claudinei M. Navarro Damaris Lopes Daniel Mendes Dennis Rollano Torres  
Erenita Silva Vieira Evanildo Dias de Oliveira Heribaldo Vieira Jair Borges de Queiroz Júnior Jair Neto Jorge Lima dos Santos José Moreira de Souza José Nóvoa José Pineda/Seu Navarro Luiz Antônio de Oliveira 
Magali Garcia Marcelo Santinati de Farias Marcos Moraes Maria Belaniza Santana Maria Conceição Vieira dos Santos Marinei Rodrigues Silveira Mario Tozetti Max Santana Mercia Moreno Nadir Chagas  
Nelzita Marçal Noriko Iamashita Ossamu Goke Padre Cleiton Jorge Paulo Sergio Rodrigues Reginaldo Barão Rodrigo de Andrade Rogério Fernandes da Silva Ronald Roger Paniagua Rosi Carregoza  
Rudy Bressan Padilha Sebastião Maçom Tales Augusto Dalmachio Alves Tania Marçal Valdenir Luiz de França Vera Pamplona Walter Andrade Junior Wesley de Lima Pereira Wlady Madrid Affonso
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injeção de 
esperança

A corrida para a descoberta e produção, em tempo 
recorde, de imunizantes contra Covid-19 mobilizou 
cientistas de todo o mundo e trouxe a esperança que 
a cura para a maior doença do século ocorra em um 
tempo breve. 

Acompanhamos a vacinação de personalidades da 
região que já estiveram em nossas páginas!

Cantora Rita Lee

Atriz Irene Ravache

Chef Érick Jacquin

Contratenor Edson Cordeiro

Jornalista Marcelo Tas

Cantor Odair José

Escritor Walcyr Carrasco

Apresentador Rolando Boldrin

Ex-jogador de Futebol Wladimir

Filósofo Mário Sergio Cortella

Cantora Martinha

Produtora e jornalista Lucimara Parisi

Ator Rodrigo Veronese

Enófilo Didu Russo

Técnico Muricy RamalhoVacina renova a fé e a 
esperança da população  
para vencer a guerra 
contra a Covid-19
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Uma boa notícia chegou no final de março, com o anún-
cio da produção-piloto da primeira vacina brasileira 
contra o coronavírus. Batizada de ButanVac, a vacina 
está sendo desenvolvida e produzida integralmente 
no Instituto Butantan, com a mesma tecnologia usada 
contra a gripe e sem necessidade de importação do IFA 
(Insumo Farmacêutico Ativo).
De acordo com informações do Butantan, os resultados 
dos testes pré-clínicos realizados com animais “se 
mostraram promissores, o que permite evoluir para 
estudos clínicos em humanos”. A expectativa é que 
os testes em humanos sejam autorizados pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, se tudo 
correr dentro do previsto, 40 milhões de doses estarão 
disponíveis a partir de julho.
A iniciativa do novo imunizante faz parte de um con-
sórcio internacional do qual o Instituto Butantan é o 
principal produtor, responsável por 85% da capacidade 
total, e tem o compromisso de fornecer essa vacina ao 
Brasil e aos países de baixa e média renda.

é nossa! butantan desenvolve 
vacina própria contra cOViD-19

Vacinação na região
doSES APliCAdAS 

834.116
PrimEirA doSE 

564.423
SEgundA doSE 

269.693
Fonte: Governo do Estado de São Paulo, dados atualizados em 31/05

oxford-
AstraZeneca

À base de adenovírus 
do tipo que acomete 

chimpanzés

AprovAdA  

 em 91 países

doses

2
eficáciA 

76% 

fAbricAção:  

reino unido e brasil

Sinovac/ 
Coronavac
Usa um vírus 

inativado do novo 
coronavírus

AprovAdA  

 em 22 países

doses 

2
eficáciA  

nos testes realizados 
no brasil 

50,65% 

fAbricAção:  

China e brasil

Pfizer-biontech
Usa a tecnologia do 
mRNA. O material 
genético sintético 
faz o organismo 

fabricar proteínas 
que estimulam a 

resposta do sistema 
imunológico.

AprovAdA  

 em 83 países

doses 

2
eficáciA 

91,3% 

fAbricAção:  

Estados unidos 
e bélgica

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
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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



odontologia

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

fonoaudiologia

terapias complementares

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

Granja Viana - Tel.: (11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br

40Guia

clínicas e consultórios

Rua Tapes, 34 - Granja Viana    (11) 9 7400-4466 (11) 4612-7771

 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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psicologia

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

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

Atendimento Presencial  
e por Videochamada

Najla Mahmoud Kamel 

          (11) 991593301  -  najlak@uol.com.br

CriAnçAs, 
AdolesCentes  

e Adultos.

PSICÓLOGA  
CRP-06/22581-3

Pedras  
Bellas Artes
Pisos e revestimentos em 

Pedras, Mármores e Granitos
Nacionais e Importados

3814 8066
Av, Vital Brasil, 64 

Butantã - SP

casa e construção



A cor do verde
paula gaspareto

Sol se pondo na Rua José Giorgi
paula padma

Pôr-do-sol em casa
ricardo cotecchia ribeiro

Quati no quintal de casa
flaVio santos

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 31/06/2021 para veículos básicos e custo de frete incluso. Consulte as condições de �nanciamento de cada modelo disponíveis para a sua região na 

Concessionária Volkswagen de sua preferência. Para mais informações, consulte uma Concessionária Autorizada Volkswagen.

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

Para um novo você que adora fazer bons negócios, 
uma nova Volkswagen

Taos

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

TaosTaos

Chegou o Novo Taos 
Faça sua reserva e garanta o seu!

os


