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Circuito 21

Carol 
dias

De panicat  
a educadora 

financeira, uma 
transformação  

de sucesso 

  Guia Pet
Dicas e profissionais para o 
bem-estar do seu bichinho 

  Cultura
Maestro João Carlos Martins 
ganha exposição biográfica

  Por Aqui
Região terá parque de diversões 

maior que o Playcenter



O empreendedorismo e a manutenção 
de pequenos negócios são cada vez mais 
procurados, especialmente em um cenário 
de crise potencializado pela pandemia.
Pensando em uma forma de trazer soluções 
e novas oportunidades à população atendi-
da em sua sede, o Projeto Beleza Solidária 
e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) se uniram 
em uma parceria inédita para  oferecer 
cursos gratuitos no setor de beleza e es-
tética para novos microempreendedores.
O projeto Beleza Solidária foi idealizado 
por Inocência Manoel, cofundadora da 
Inoar Cosméticos, e tem sua sede na cida-
de de Assis, no interior do Estado de São 
Paulo. Ele tem como objetivo capacitar 
pessoas que desejam empreender no seg-
mento da beleza e também para aquelas 
que já atuam, mas sentem a necessidade 
de aprimorar seus conhecimentos.

Projeto social  
Beleza Solidária

anuncia parceria com 
Sebrae para capacitar  

e profissionalizar 
população no interior 

de São Paulo.

o mercado de Beleza e eStética é um doS que maiS creSce no BraSil. com a 

Pandemia, o Segmento, que já era acirrado anteS, teve um creScimento de 122%, 
em 2020. e com a flexiBilização daS medidaS maiS reStritivaS da quarentena, 

Só no mêS de agoSto, do meSmo ano, houve um aumento de  287%. 

Inocência Manoel, empreendedora com experiência no mercado de 
beleza há anos, nos conta que o Projeto Beleza Solidária sempre foi 
um meio facilitador de iniciativas de capacitação e que estava bus-
cando parcerias que pudessem prover essa necessidade de forma 
rápida e gratuita. Foi neste momento que o Sebrae apresentou seu 
modelo de trabalho e, juntos, conseguiram viabilizar a parceria.



#inoarbrasil      #projetobelezasolidária  
#empreendedorismo     #projetosocial      #fazerobem

Serão seis cursos técnicos disponibilizados 
no formato presencial em Assis, com limite 
de alunos, em respeito aos protocolos de 
segurança exigidos pelo Ministério da 
Saúde e os cursos serão realizados na sede 
do projeto Beleza Solidária - Memorial 
e Centro de Capacitação Elza Brazil do 
Nascimento -, uma homenagem à mãe de 
Inocência Manoel

Serão oferecidos  
os seguintes cursos:
u  geStão  
 de marketing  
 e finançaS

u  alongamento  
 de cílioS

u  alongamento  
 de unhaS

u  dePilação

u  deSign  
 de SoBrancelhaS

u  eSmaltação em gel

u  unhaS artíSticaS
A cada etapa final do curso técnico es-
colhido, o aluno inscrito terá também 
um módulo sobre Gestão de Marketing e 
Finanças, que tem como foco auxiliar no 
planejamento estratégico como gerenciar 
gastos, lucro, investimentos etc. Os cursos 
têm certificação emitida para alunos com 
mais de 80% de presença.

Para Inocência Manoel, “o Sebrae é uma entidade altamente qualificada 
e reconhecida por seu perfil inovador e pioneiro, quando o assunto é 
empreendedorismo. Além disso, eles têm muitos projetos de apoio em 
diversas regiões do país, oferecendo soluções rápidas, como também 
tecnológicas que impactam diretamente no dia a dia das pessoas. Para 
mim, essa parceria veio como uma grande aliada, já que, enquanto 
projeto social, é nosso papel do lado de cá, apoiar as pessoas que 
necessitam de uma força extra, oferecendo acessibilidade, qualificação 
e profissionalização diante do cenário crítico que estamos vivendo.”

Para SaBer maiS SoBre o Beleza Solidária 
e oS curSoS do SeBrae, aceSSe oS canaiS:

belezasolidaria.proj

belezasolidaria.proj

belezasolidaria.com

Rua João Flauzino Pereira, nº 180
Vila São Cristóvão – Assis – SP

(18) 3323 2891

cursosbelezasolidaria@gmail.com



Essa é a palavra que mais se encaixa na vida de todos os brasileiros. Depois 
do segundo impacto da onda de covid-19, é preciso seguir firme e retomar as 
atividades, reabrindo empresas e comércios ou lutando para reconquistar uma 
vaga no mercado de trabalho. A capacidade para se reerguer financeiramente 
da crise está diretamente alinhada com o foco nas possíveis oportunidades e na 
organização dos gastos. 
Se nesse tempo, com as portas fechadas, as contas se acumularam, chegou a hora 
de colocar tudo isso no papel e avaliar o tamanho do problema. São muitos os 
desafios, mas também existe enorme quantidade de informação na rede, para 
ajudar nesse importante processo de recuperação. Com o avanço da campanha 
de vacinação, esperamos que a economia se recupere no segundo semestre e que 
possamos renovar nossa confiança como consumidores e empresários.
Como prova de que as adversidades proporcionam lições únicas e também nos 
fortalecem, convidamos a granjeira Carol Dias para, não apenas embelezar nossa 
capa de julho, mas, principalmente, nos dar uma lição inspiradora sobre persistir 
e vencer, sobre foco e organização. Uma entrevista imperdível e oportuna para 
os dias atuais, em que as finanças de todos os brasileiros foram abaladas e muitos 
viram seus planos e sonhos morrerem. 
Carol Dias frisa que é preciso ter paciência e que o tempo será um grande aliado 
para voltarmos a colocar aquele esperado projeto na linha de frente. Nessa con-
versa exclusiva com a Revista Circuito, a educadora financeira traz dicas incríveis 
e mostra que seu talento e sucesso chegaram depois de muito estudo, não à toa 
seu livro Rumo à Riqueza, lançado em abril, segue entre os 10 mais vendidos do 
Brasil e, detalhe, ela é a única mulher da lista. 
Ótima leitura! 

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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CirCulação

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

Contato

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

A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
responsabilidade de seus autores.
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Localizado em uma área de 13 milhões de m² de rica fauna e flora e no 
coração da Mata Atlântica, o Paraíso Eco Lodge, distante apenas 223 km 
de São Paulo, reúne um novo conceito em hospedagem, diversão, lazer 
e encontro entre homem e natureza.

Esta grande reserva particular faz parte de um mosaico de Unidades 
de Conservação Estaduais (Intervales, Petar, Caverna do Diabo, Penape, 
Carlos Botelho e Xituê), constituindo um enorme maciço florestal, que 
só no lado paulista tem mais de 2,5 bilhões de metros quadrados de área 
ricamente preservada.

Em um passado recente (1999), este espaço, reconhecido como único por 
abrigar uma das maiores biodiversidades do mundo por m², passou a ser 
considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

Em meio à exuberante natureza, guarda vestígios do passado combinando 
cultura, tradições locais e gastronomia característica e sofisticada. Vizinho ao 
Parque Estadual Intervales, é também destaque na observação de aves, ultrapassando 
400 espécies de pássaros  e 100 de mamíferos registradas dentro de seus territórios.

Criteriosamente planejada, a pousada ecológica mundialmente reconhecida oferece 
instalações requintadas com chalés, cabanas e bangalôs, alguns dotados com hidromassagens,  
lareira ecológica e outras facilidades, tais como frigobar, lounge, salão de jogos, restaurante, lago 
para pesca esportiva e caiaque, museu etnológico e sala de integração para as famílias e seus filhos.

O atendimento do Paraíso é exclusivo, contando com uma equipe de funcionários extremamente 
simpáticos e atenciosos. A Pousada possui somente 5 bangalôs, 5 cabanas e 5 chalés temáticos, desta forma 
a quantidade de hóspedes é reduzida e a atenção dos colaboradores ampliada.

BEM VINDOS AO 
PARAÍSO

ACOMODAÇÕES
Hospedagem é um capítulo à parte e seu atendimento é 
exclusivo. Dividida por continentes: Ásia , África e América, 
segmentados por tamanho ou grupo familiar, cada qual com 
decoração temática única e peças de arte originais das mais 
variadas partes do globo, tudo para que seus clientes possam 
viajar pela arquitetura e costumes de outros lugares paradisíacos. 
O Módulo Ásia é exclusivo para casais e conta com bangalôs 
românticos incrustados na floresta, acessados por um deck 
suspenso sobre um lindo lago. O Módulo África, com exóticas 
cabanas temáticas e palafitas suspensas dentro da floresta, é 
adequado para casais e pequenas famílias. Já o Módulo América, 
tematizado com estilo log homes (cabanas feitas de toras de 
madeira) conta com chalés aconchegantes de 80 a 150m2, com 
duas ou três suítes, ideal para famílias e/ou grupos de amigos.
Com uma equipe de funcionários atenciosos e extremamente 
simpáticos, a pousada segue rigorosamente os protocolos de 
segurança referentes ao combate à pandemia, sendo por várias 
vezes referência neste quesito.

PICOS DO PARAÍSO
Com altitudes superiores a 950 metros, o teto da 
região, encontra-se dentro da propriedade o ponto 
culminante, o Pico do Gavião Branco, que 
proporciona uma linda visão de 360 graus. Com 
estas proporções é facilmente possível observar o 
maciço rochoso que forma e separa as bacias do 
Paranapanema e do Ribeira. A grandiosidade da 
mata ainda preservada e espetáculos da natureza 
tais como o pôr do sol e os voos das aves de rapina 
podem ser facilmente contemplados e, com 
acompanhamento de guias do Paraíso Eco Parque 
que conhecem como poucos a região, toda a 
história e segredos destes atrativos naturais 
ganham destaque.



DO PARAÍSO
A propriedade conta com mais de 26 
quedas d’água, sendo que 6 destas 
cachoeiras são abertas à visitação 
(Colibris, Cogumelo, Dourada, Desejos, 
Três Quedas e Dos Anjos). Os guias são 
treinados para apresentarem estes 
atrativos de forma agradável e 
tranquila, possibilitando que os 
visitantes desfrutem de refrescantes 
banhos em águas cristalinas.

CAVERNAS, E GRUTAS
Existem dezenas de cavidades 
dentro da propriedade, 3 delas 
recebem passeios com visita de 
monitores habilitados. São elas: 
Gruta Misteriosa, uma cavidade 
formada por água no meio de uma 
montanha.  Gruta do Dragão, uma 
cavidade com espeleotemas raros, 
tais como electite e lago de 
travertino. E a famosa caverna  
do Guardião, cujo espeleotema 
central e mais importante dá  
nome à cavidade com mais de  
160 metros de avanço.

ROTEIROS DE CHARME
O empreendimento faz parte da 
tradicional e conhecida Roteiros 
de Charme, sendo uma 
experiência íntima e totalmente 
ligada ao entorno natural, uma 
forma de se reencontrar. Uma 
experiência para ser vivida.

PESCA, CAIAQUE E TIROlESA
No Paraíso, os caiaques são duplos e podem 
ser  reservados e utilizados para “caçar” boas 
imagens,bons momentos e boas lembranças 
ao longo de lagos cercados de Mata 
Atlântica. É possível, em alguns deles 
inclusive, pescar e relaxar.
Outra opção é a tirolesa de 300 metros para 
a descida até a sede do Eco Parque 
permitido, um “sobrevoo” em um grande 
reflorestamento.

paraisoecolodge.com 

11 98613 1313

paraisoecolodge_   

paraisoecolodge

PARAISO  
ECO LODGE



Passarela
Transitando pela passarela que liga 
a Avenida Marginal à Rua dos Ma-
nacás, no km 24 da Rodovia Raposo 
Tavares, pude observar uma modifi-
cação na área central. Não permitia a 
passagem de motos ou bicicletas, mas 
agora motos e bikes podem transitar 
juntamente com as pessoas. Esta alte-
ração foi efetuada pelo DER?
Jorge Vernardos 
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 #SuavoznaCIRCuIto 

FAmigerAdo retorno

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

Com a retomada, ainda que parcial, das atividades econômicas, a Ra-
poso está voltando a mostrar seus congestionamentos com destaque 
para o retorno do km 23. Lembro que li na revista há um tempo uma 
manifestação de um leitor sugerindo modificações viárias envolvendo 
o viaduto, Av.  São Camilo e Rua José Félix de Oliveira. Essa sugestão en-
volvia basicamente obras de sinalização e inversão de mão de direção 
que teriam baixo custo e, caso não surtisse o efeito desejado, poderia 
ser revertida. Me pareceu muito inteligente a ideia! Será que as autori-
dades consideraram essa sugestão? 
MiLton, Morador do SP II 

CIRCuIto Em 2018, o empresário e arquiteto Marcio Zalkind fez um 
estudo para o retorno do km 22 e as vias que o circundam. Este partia da 
premissa de que a Avenida São Camilo deveria ser mão única no sentido 
São Paulo e, ao invés da construção de uma nova alça de acesso - o que 
demandaria desapropriações, custos altos e muito tempo de execução -, a 
solução estaria na sinalização viária. Já na alça de acesso do retorno ao 
Jardim Semiramis, o problema poderia ser resolvido com um semáforo ou 
uma rotária. Publicamos a respeito na edição 223, mas até agora a situação 
não foi solucionada.

Agendamento indisponível?
Estou tentando agendar a vaci-
nação em Cotia, mas o sistema 
não funciona e, quando abre, 
nunca há vagas. Como que 
uma cidade desse tamanho não 
tem um sistema que suporte a 
demanda?
Cristina Martins

CIRCuIto Além da leitora acima, 
recebemos diversas reclamações 
de outros leitores e todas foram 
enviadas para a Prefeitura de 
Cotia. Em comunicado, o órgão 
explicou: “com a redução da faixa 
etária atendida pela vacinação 
contra a Covid-19 para 40 anos 
acima, o número de acessos 
simultâneos ao site da Prefeitura e 
à plataforma de agendamento teve 
um grande aumento. Esta situação 
está causando lentidão no 
sistema. No entanto, as equipes 
responsáveis já estão atuando no 
sentido de melhorar a plataforma 
e dar mais funcionalidade ao 
sistema. O site da Prefeitura e a 
plataforma de agendamento estão 
registrando uma média de 50 mil 
acessos em um intervalo de 24 
horas, sempre que novos horários 
são disponibilizados para 
agendamento. O volume de 
entrada telefônicas na central de 
agendamento também teve um 
grande aumento”. 

CIRCuIto O Departamento de Estradas de 
Rodagem  informou que foram implantados 
dispositivos que não permitem a passagem de 
motos e bicicletas nas passarelas existentes na 
Rodovia Raposo Tavares, sob sua jurisdição, do 
km 9,4 ao km 34,0.  
“É bom lembrar que já foi registrado na referida 
passarela, e em outras também, casos de 
vândalos arrancarem parte do dispositivo, 
permitindo a passagem de motos”, ressaltaram 
em nota. Uma equipe irá ao local fazer vistoria.



oRIente-Se

NOVA LEI DE LICITAÇÃO  
PARA A ENGENHARIA

9

O Congresso Nacional concluiu, em 1º de junho, a análise dos  

26 vetos presidenciais à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

nº14.133/2021). 

Durante os últimos anos, inúmeras audiên-
cias públicas, reuniões, debates e seminários 
produziram levantamentos sobre problemas 
em obras públicas no Brasil e análises que 
indicavam a necessidade da ênfase em projeto 
e planejamento na nova legislação.

Avaliação de algumas associações de clas-
se, a manutenção do dispositivo representa 
uma conquista não apenas para o setor, mas 
para o conjunto da sociedade brasileira, 
pois deve contribuir para alterar o atual 
cenário da implantação de obras públicas – 
entregues fora do prazo ou por preço muito 
acima do contratado, com qualidade aquém 
da desejada, paralisadas e inacabadas.

 Coloca a legislação brasileira em linha 
com práticas adotadas em países desenvol-
vidos, nos quais a seleção de serviços de 
arquitetura e engenharia valoriza, primor-
dialmente, as competências, qualificações 
e experiência dos licitantes.

Retornaram ao texto, entre outros dispo-
sitivos, o parágrafo 2º do artigo 37, que prevê 

que os serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual, 
como os serviços de arquitetura e engenharia 
consultiva, sejam licitados por melhor téc-
nica ou uma combinação de preço e técnica 
(com peso de 70% para esta última). A regra 
vale para contratações acima de R$ 300 mil.

Após o veto presidencial, um amplo traba-
lho de esclarecimento foi conduzido junto 
aos parlamentares, reforçando a defesa da 
contratação com base, preponderantemente, 
na qualidade, na garantia da disponibilidade 
do recurso financeiro para o início das obras 
e no licenciamento ambiental prévio para 
publicação do edital de obras. 

O envolvimento das entidades com as 
discussões da nova Lei de Licitações foi 
intenso, desde 2007, quando diversas pro-
postas passaram a tratar de uma nova lei ou 
da revisão da Lei 8.666/1993, num trabalho 
contínuo e estruturado.

Profº Me Engº Alvaro Sérgio Barbosa Júnior

Esta página tem o apoio do CREA-SP 
e da AETEC, buscando valorizar os 
profissionais das engenharias, agro-
nomia e geociências. Em todas as 
atividades do seu dia a dia, sempre 
haverá , na retaguarda, um profis-
sional capacitado e habilitado no 
CREA. Mas antes de contratá-lo, 
exija a carteira profissional e a emis-
são da ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica. Visite o site: 
aetec.org.br e encontre o profissio-
nal de sua preferência.
Matéria originalmente veiculada 
na revista AETEC.

www.creasp.org.br 
www.aetec.org.br

Serviço 

Av. Santo Antônio, 294, Portão, Cotia 
Tels: (11)4616-2398 ou 
      (11)99552-2581



Extasiado aqui! Fui capa 
da Revista Circuito com 
uma matéria falando 
um pouco sobre minha 
trajetória na música , teatro 
e TV ! Muito obrigado 
a essa super equipe!
thiago giMenes

Adorei conhecer a revista! 
Matéria linda com o 
querido amigo Thiago 
Gimenes! Estou morando 
na Granja há 3 meses, 
recém-chegada e amando!
Vanessa gouLartt

Que engraçado… Estava 
ligando para falar sobre 
o assunto reciclagem... 
e lendo aqui a super 
revista, pah! Matéria: 
reciclagem. E novamente, 
pah!! Marcos Sá com uma 
matéria bárbara sobre 
“pensar fora da caixinha”. 
“Rapaizzzzzz”! Dois 
assuntos que sempre 
me movem. Adorei a 
surpresa. Conspiração, 
será? Todos os dias penso 
e uso essa frase: “Fora da 
caixinha”. Plus o Matisse! 
Amo, amo e amo… Jesus… 
surpreendeu. Parabéns 
a todos os colaboradores 
e toda equipe.
ana fiLipa

Que edição maravilhosa!!!!! 
Parabéns!
Leonardo faé

Vocês são demais, 
muito obrigado.
rafaeL duque

Meus parabéns! Amei 
todas as matérias, 
vocês arrasaram!
Marines Marques

Nossa, que
 revista linda! Amei! 
JuLyana caLdas
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reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

muIto aLém do papeL

#sAibAmAis

mAtériA comPletA 
no site

Garimpados da Granja
Em meio aos muitos 
talentos existentes na 
região, a Circuito 
selecionou alguns 
granjeiros que inovaram 
nas produções. O 
processo criativo é muito 
rico, unindo elaboração, 
desenvolvimento e 
adaptação. Os resultados? 
Promissores. Nessa lista, é 
possível encontrar 
produções 
gastronômicas, inovações 
de design e 
funcionalidade, moda 
sustentável e conforto em 
equilíbrio com o meio 
ambiente.

  canal circuito
revistacircuito.com/
garimpados-da-granja/

sobre duas rodas
Nascido em Carapicuíba e hoje, com 15 anos, Eduardo Burr já é piloto profissional.  
O granjeiro, que começou a andar de moto quando tinha apenas dez anos, agora participa 
da Copa Yamaha R3 bLU cRU, campeonato europeu de R3, sua categoria na modalidade. 
Eduardo conta que tudo começou em 2016, quando foi dar algumas voltas em uma pista da 
Honda e acabou selecionado para participar do campeonato brasileiro de motociclismo.  
O garoto fez uma grande temporada no ano passado e foi vencedor da última corrida de 
2020 da Yamalube R3 bLU Cup. Agora, está no grid do campeonato europeu, porta de 
entrada para jovens pilotos no universo do Mundial de Superbikes. 

  canal circuito
revistacircuito.com/sobre-duas-rodas-aos-15-anos-eduardo-burr-compete-na-europa-pela-yamaha/

sheila mello por aqui
A vida da atriz e dançarina que ficou famosa no grupo É 
o Tcham, Sheila Mello, é marcada pelo agito da capital, 
mas o pai de sua filha tem chácara na região e a artista 
vem com frequência para cá trazer Brenda para passar 
os fins de semana em contato com a natureza. “Eu gosto 
dela ser criada em São Paulo e, ao mesmo tempo, ter essa 
interação com um local mais verde. Acho um privilégio 
estar ali no agito da capital e também ter esse refúgio em 
meio à natureza para trazer a conexão consigo. Trazer 
essa opção para os filhos é muito bom, é um escape para 
uma conexão fantástica”, comentou com nossa equipe 
em uma de suas passagens pela região.

  canal circuito
revistacircuito.com/
sheila-mello-e-um-privilegio-estar-no-agito-da-capital-e-
tambem-ter-esse-refugio-em-meio-a-natureza/



CaSa e ConStRução 11

Sua ida para a Granja aconteceu há 
quase 20 anos. Primeiro a trabalho, depois 
com toda a família. Essa vivência como 
arquiteto e como morador propiciou uma 
perspectiva profunda do significado que 
é estar inserido nesse cenário, cercado 
de natureza. 

Essa casa foi um desafio maravilho-
so, talvez como Brasília para Oscar 
Niemeyer...

Uma obra moderna em meio à natureza 
tão presente e tão desejada por quem 
ainda mora na vizinha selva de pedras, 
São Paulo...

O terreno já não possuía árvores há 
muito tempo e  seu muro foi tela de 
um grande artista Pop, seu amigo de 
infância...

Seria a oportunidade de unir suas artes. 
Pela primeira vez, os quadros do Lobo 

Pop Art saíram da tela e foi essa arte a 
base para criar a casa. Ao mesmo tempo 
em que foi incrível, foi muito  desafiador, 
pois a Granja Viana  precisa de projetos 
sustentáveis, de forma tal que a constru-
ção deveria dialogar com o estilo, sem 
agredir e gerar impactos ambientais.

A questão sustentável tem sido muito 
estudada pelo arquiteto, que nos últimos 

cheia de estilo, de arte,  
de cuidados sustentáveis

ERA UMA VEZ UMA CASA... 

anos trabalha em parceria com amigos 
em projetos que contemplam energia 
fotovoltaica, automação e uso cons-
ciente de materiais, através de soluções 
inteligentes e, acima de tudo, eficientes.

Mas muito se tem discutido sobre o que 
é realmente sustentável no dia a dia, que 
diminua efetivamente os impactos que 
uma residência pode gerar a longo prazo. 
Isso é algo que há de sobra nessa casa.

Dessa forma, podemos destacar  
alguns pilares importantes nesta obra:

Arquiteto  
Élio Ciocchetti Neto 
@arquiteto.élio

Artista Lobo Pop Art
@lobopopart
lobopopart.com.br

Automação - Smart House
Leonardo Garcia Marra
@shouse.iot

Energia Fotovoltáica
CEO Ricardo Marques
@m_sols_

1 Projeto moderno e imponente, idealizado e desen-
volvido pelo arquiteto Elio Ciocchetti Neto;

2 Obra de arte pintada à mão, pelo artista Lobo Pop  
Art em um muro de aproximadamente 12m de 
comprimento por 6m de altura;

3 SoluçõeS SuStentáveiS e inteligenteS:
 Quem assina  o projeto de automação, transformando 

a casa em "smart house" é o especialista Leonardo 
Garcia Marra. Em relação à energia sustentável, 
quem assina o projeto fotovoltaico é o profissional 
Ricardo Gomes, CEO da MSOLS.
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Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Mais mobilidade
Em levantamento realizado 
pela Urban Systems, Santana de 
Parnaíba atingiu uma marca 
expressiva: ficou em 4º lugar 
entre as cidades do Estado de 
São Paulo no ranking de 
Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade, atrás apenas de 
São Paulo, Campinas e 
Guarulhos. A cidade também 
ficou na 22º posição nacional na 
mesma categoria e, 
considerando apenas as cidades 
com até 1 milhão habitantes, 
destacou-se em 1º lugar em todo 
o estado de São Paulo.

Dia da Esperança
Ferramenta, disponível na 
plataforma Vacina Já, mostra a 
contagem regressiva para 
vacinação de cada faixa etária. 
O novo recurso foi 
desenvolvido pelas 
secretarias de Comunicação e 
da Saúde, em parceria com a 
Prodesp, para garantir mais 
transparência ao processo de 
vacinação.

Serviço 
O Dia da Esperança pode ser acessado 
em vacinaja.sp.gov.br/
diadaesperanca/

Encontrados  
artefatos históricos
Em uma escavação no bairro Cristal Park, às margens do Rio Tietê, em Santana de 
Parnaíba, mais de 150 peças arqueológicas foram encontradas na área, entre artefatos 
cerâmicos, faiança ibérica e alpaca. O trabalho envolveu uma equipe de 6 pessoas.

testes da butanvac
O Instituto Butantan abriu pré-cadastro dos 
voluntários interessados em participar dos 
estudos clínicos da Butanvac, vacina contra o 
coronavírus que já está sendo produzida sem 
depender da importação de matéria-prima. Os 
interessados devem acessar a página do 
Instituto, onde constam todas as informações e 
onde é feito o preenchimento do formulário. O 
processo de recrutamento dos interessados terá 
início assim que houver a autorização dos 
ensaios clínicos por parte do Conep (Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisa), o que deve 
ocorrer em breve. 

canal circuito
Saiba mais sobre a vacina
revistacircuito.com/butantan-abre-pre-cadastro-
para-voluntarios-dos-testes-da-butanvac/



A Transduson é um centro de diagnóstico completo e avançado, 
há 30 anos na Zona Oeste de São Paulo, dispõe de tecnologia de última geração, 

profissionais altamente qualificados e atendimento humanizado.

FAÇA TODOS OS SEUS EXAMES 
NO MESMO LUGAR

(11) 4185-8595  |        2222-1130
UNIDADE CARAPICUÍBA

R. Corifeu de Azevedo Marques, 209 - Centro, Carapicuíba - SP, 06320-090

UNIDADE ALPHAVILLE
Alameda Araguaia, 943 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06401-133

ANÁLISES CLÍNICAS
MIELOGRAMA
ELASTOGRAFIA HEPÁTICA
CARDIOLÓGICOS 
GINECOLÓGICOS

MAMOGRAFIA DIGITAL 
RAIO X DIGITAL

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DENSITOMETRIA DE COMPOSIÇÃO CORPORAL

ATENDEMOS  
PARTICULAR 

E CONVÊNIOS  
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Inicialmente conhecido como parque dos 
Elefantes, o novo parque de diversões 
de Cotia – agora chamado de Animalia 
Park – está sendo construído no km 39 
da Raposo Tavares. Desde o início, temos 
acompanhado do andamento das obras.
Em novembro de 2019, pelas lentes de um 
drone, registramos as torres do teleféri-
co, a estrutura de uma montanha-russa 
e uma grande parede temática. No início 
de 2020, o prefeito Rogério Franco reu-
niu-se com representantes do futuro par-
que. Na sequência, a própria ZiX Entre-
tenimento – empresa responsável pela 
obra – publicou no YouTube dois vídeos 
mostrando o andamento das obras por lá.
Ainda sem informações oficiais divulga-
das, as obras seguem acontecendo a todo 
vapor. 
Com o slogan É divertido preservar, o Ani-
malia Park terá como tema ecologia e pre-
servação da natureza e vida animal. Será 
dividido em duas áreas: um zoológico 
(com animais resgatados em situações de 
risco) e um parque de diversões. As duas 
áreas serão conectadas por um teleférico 

Região terá parque de diversões 
maior que o Playcenter

novo comandante  
da Polícia militar
O Tenente Coronel de Polícia Militar Luis 
Marcelo Cunha Belluzzo acaba de assumir 
o comando do 33º Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano, que tem sob 
responsabilidade o policiamento de 
Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande 
Paulista. Ele substitui o Tenente Coronel 
Marcos Roberto Roque, que estava na 
função desde maio de 2019, e pediu 
transferência para a reserva da Corporação. 
O novo comandante chega trazendo boas 
notícias, iniciando-se a implantação das 
Câmeras Operacionais Portáteis, com o 
total de 158 câmeras do programa “Olho 
Vivo”. Para inibir agressões injustas e obter 
provas nas ações militares, infrações penais 
ou administrativas, os policiais portarão as 
câmeras em todo o turno de serviço, 
trazendo à população maior sensação de 
tranquilidade e segurança.

e terão também como ponto de transição 
e conexão uma vila com lojas, restau-
rantes e serviços de conveniência. Vai 
contar ainda com praça de alimentação e 
espaços de convivência.
Por enquanto, já são mais de 20 atrações 

confirmadas, algumas adquiridas de em-
preendimentos que já encerraram ope-
rações como Playcenter (SP) e Terra En-
cantada (RJ). Também foram comprados 
brinquedos do Beto Carrero World (SC) e 
novas atrações de fabricantes nacionais.

canal circuito
Veja o mais recente vídeo publicado sobre o local, desta vez feito pelo canal Mega Drone
revistacircuito.com/regiao-tera-parque-de-diversoes-maior-que-o-playcenter/

Retomada 
Econômica
A fim de impulsionar as ativida-
des socioeconômicas e promover 
novas oportunidades e empreen-
dedorismo em Vargem Grande 
Paulista, a Prefeitura lançou o 
Programa Retomada Econômica 
360°. Várias ações serão desen-
volvidas para acelerar a retoma-
da econômica local por meio de 
parceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio 
e Emprego e as instituições SE-
BRAE, SENAI, SENAC, CIEE, FA-
TEC, Governo do Estado e Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
(ACE-VGP).

Serviço 
Informações e inscrições 
www.vargemgrandepta.sp.gov.br/vgp360



(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

Dica para  
você ficar ON  
o tempo todo !

Com a pandemia de Covid-19, o potencial tanto do trabalho quanto 
do ensino remotos começaram a ser realmente explorados. En-
quanto pessoas, empresas e instituições de ensino mais preparadas 
saíram na frente, outras precisaram correr para se adaptar. O 
fato é que, em um cenário onde o distanciamento social virou 
regra, a possibilidade de realizar remotamente atividades que 
antes só existiam presencialmente, foi o caminho para manter 
a produtividade de maneira eficiente. 

Muitas plataformas ganharam notoriedade mundial como 
ZOOM, Google Meet, ClassRoom, Telefonia VOIP, entre tantas 
outras, e passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas.

No entanto, não é raro ouvirmos pessoas se queixando da falta 
ou mesmo da instabilidade da conexão e é aí que entra a questão 
do link redundante. Parece algo sofisticado e de alta tecnologia, 
mas na prática, funciona de forma bem simples.

O primeiro passo é ter duas operadoras diferentes de internet, 
que com o a popularização da fibra óptica passou a ser bastante 
acessível financeiramente, principalmente se levarmos em conta 
eventuais prejuízos que a falta de conexão pode trazer.

O próximo passo  é colocar um equipamento Roteador, que ativa 
automaticamente o link de backup quando o principal apresenta 
algum tipo de falha. Uma alternativa que muitas empresas ado-
taram para seus funcionários remotos foi contratar uma segunda 
opção de link internet, bem como soluções de telefonia virtual, 
de forma a poder garantir que estes possam se comunicar com 
a empresa com mais eficiência.

Acompanhe na próxima edição que traremos mais dicas para 
que fique todo mundo ON.

 
Rodrigo de Brito 
Prompt Telecom 
www.todomundoon.com.br
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Horta comunitária
Pensar em sustentabilidade é pensar em um futuro mais saudável e com 
maior qualidade de vida. Seguindo essa premissa, o residencial São Paulo 
II iniciou um projeto de horta comunitária envolvendo os moradores em 
atividades que incentivam uma melhor alimentação e hábitos saudáveis. 
Além, é claro, da preocupação com o meio ambiente.
Montado em um terreno público dentro da associação, cedido pela Prefei-
tura de Cotia, o espaço conta com uma variedade de hortaliças, mandala 
de temperos e legumes. E o avanço ambiental não para por aí. “Estamos 
realizando o mapeamento arbóreo do SPII e recuperamos o poço artesiano, 
que hoje fornece água para toda a área do clube, rega dos jardins e canteiros 
e limpeza das ruas. Zero desperdício e zero custos. Também recuperamos 
as nascentes do nosso lago e estamos revitalizando-o”, comentou Dado 
Mendes, presidente da associação. Ainda está nos planos plantar mais de 
500 árvores frutíferas e ornamentais até o final de 2021. 

De volta à 
natureza
Em 15 de junho, a 
Guarda Ambiental de 
Cotia realizou a soltura 
de uma ave de rapina 
na Reserva Florestal 
do Morro Grande. 
Trata-se de uma coru-
ja-orelhuda que havia 
sido deixada no Centro 
de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS) de 
Barueri pela Polícia 
Ambiental. Depois de 
receber atendimento 
no local, a ave foi con-
siderada apta para 
retornar ao seu habitat 

natural e a Guarda 
Ambiental de Cotia foi 
acionada para realizar 
a devolução do animal 

à natureza. Para evitar 
estresse e danos à ave, 
a soltura aconteceu no 
pôr do sol.

Três anos de atividades
Idealizado para disseminar boas ideias que podem ser praticadas no dia 
a dia, de forma benéfica ao meio ambiente, o Centro de Educação para 
Sustentabilidade (CES), equipamento da Secretaria de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade de Carapicuíba, completou três anos em junho. 
Pessoas, entidades ou grupos que desenvolvem atividades para 
promover a sustentabilidade ou ministram oficinas, palestras e cursos 
ligados ao meio ambiente podem utilizar as dependências do CES. 

US$ 100 milhões  
para despoluição do rio 
Pinheiros
O Governo de São Paulo anunciou a 
captação de US$ 100 milhões 
(aproximadamente R$ 530 milhões) para 
financiamento de projetos de 
saneamento básico e água potável, por 
meio de parceria firmada pelo banco 
estadual Desenvolve SP com a IFC, 
membro do Grupo Banco Mundial, e com 
o Santander Brasil. Deste total, 75% 
serão destinados às obras do programa 
de despoluição Novo Rio Pinheiros e o 
restante atenderá a projetos sustentáveis 
de micro e pequenas empresas voltados à 
preservação de recursos hídricos e 
tratamento de resíduos sólidos.

Movida a gás natural
A Sabesp, a Prefeitura de Osasco e a 
Comgás inauguraram a primeira Estação 
Elevatória de Água com bombeamento a 
gás do Brasil. Tecnologia inédita tem como 
objetivo garantir maior estabilidade no 
abastecimento na região, além de 
diversificar a matriz energética e ser 
ambientalmente amigável.

Serviço 
Para agendar a utilização do espaço, 
basta enviar a solicitação para o e-mail 
ces@carapicuiba.sp.gov.br com as 
informações sobre a atividade, para que 
seja verificada a disponibilidade de dias 
e horários. Em caso de dúvidas, basta 
ligar no telefone (11) 4164-2305.
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Infectologia

u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia
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 Reumatologia
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 Psiquiatria, Psicanálise
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 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

eSpeCIaLIzada em maRCaS japoneSaS
Precisando fazer manutenções preventivas ou corretivas 
em seu Subaru? Segue a dica: Nihon Motor Sport.   
A oficina automotiva é especializada em marcas japonesas, 
especialmente a Subaru. São mais de 15 anos no mercado, 
oferecendo revisão periódica, freios, suspensão, troca de 
fluídos e de óleo de câmbio automático, alinhamento 3D e 
balanceamento, entre outros serviços, utilizando o que há 
de mais avançado em tecnologia. Solicite um orçamento via 
WhatsApp (11) 94706-2926.

NihoN Motor Sport
Rua Taquaral, 54 - Recanto Verde – Cotia/SP

www.nihonespecializadasubaru.com

teSteS paRa CoRonavíRuS
Quando a pandemia foi decretada em 2020, o diretor-geral 
da OMS já alertava que a forma mais eficaz de salvar vidas 
era quebrar a cadeia de transmissão e, para fazer isso, era 
necessário testar e isolar. PCR, sorologia e exames rápidos 
são os tipos disponíveis para detecção do novo coronavírus 
no Brasil. Aqui na Granja Viana, a clínica MedViana está 
realizando os principais testes aprovados pela Anvisa no 
Brasil e FDA nos Estados Unidos. Agende seu horário ou 
solicite coleta domiciliar, via Whatsapp (11) 9 5136-6762.

ClíNiCa MedviaNa
Avenida das Acácias, 58 – Passargada

www.clinicamedviana.com.br
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Pagamento da Zona Azul
A Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia atualizou 
os postos de pagamento de zona azul em funcionamento no 
município. Além de comércios credenciados, os créditos de 
zona azul podem ser adquiridos em cabines instaladas pela 
Secretaria ou pelo aplicativo Panda Parking. Em Cotia, a co-
brança de zona azul é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e, aos sábados, das 9h às 13h.

canal circuito
Veja a lista completa dos postos
revistacircuito.com/secretaria-de-transportes-e-mobilidade-
atualiza-postos-de-pagamento-de-zona-azul/

16,3mil
pontos de LED em Cotia

Lançado em 2018, o Programa 
Ilumina Cotia já resultou na 
instalação de mais de 16.300 pontos 
de iluminação pública com lâmpadas 
de LED, totalizando mais de 163 
quilômetros de vias públicas 
iluminadas em dezenas de bairros 
da cidade. Cotia também ganhou 
centenas de pontos de iluminação 
com lâmpadas metálicas que, como 
as de LED, apresentam eficiência e 
economia maiores do que as 
lâmpadas de vapor de sódio. Ruas da região da Granja Viana  

recebem nova pavimentação
A Prefeitura de Cotia concluiu o trabalho de revitalização asfáltica na rua Philip 
Leiner, no Parque Alexandre. O trabalho foi executado por meio do Programa Asfalto 
Novo e contemplou a fresagem (que é a remoção do antigo pavimento) para nivela-
mento da base e aplicação de uma nova massa asfáltica. O programa passou ainda 
pelas ruas João Vitorello, Maria do Rosário, Nicola Perone, Pascoal Rizzo, entre outras. 
A rua Monte Castelo, no bairro Jardim Lambreta, também foi contemplada com o 
Programa Asfalto Novo.

lDo para 2022
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal de Cotia realizou, em meados de junho, 
Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2022. A receita estimada do Município para o 
próximo exercício é de quase R$ 952 milhões, o que 
corresponde a um aumento de 43% na comparação com 
2021. E até 2024 a receita deve ultrapassar R$ 1,1 bilhão.  
Já as despesas totais, para 2022, devem ficar na casa dos 
R$ 954,2 milhões, um aumento de 2,7% com relação ao 
exercício anterior.

Certidões em Braille
Visando facilitar o acesso de deficientes visuais a 
documentos oficiais, o vereador Marcinho Prates (SD) 
apresentou para apreciação do Poder Legislativo 
propositura que assegura o acesso a certidões de registro 
civil em Brasille nos cartórios de Cotia. O Projeto de Lei nº 
18/2021 foi aprovado na Câmara Municipal e, agora, segue 
para sanção do prefeito.

aConteCe poR aquI 18
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CoLuna em dIa
A saúde da sua coluna, como vai? Parece estranho perguntar 
isso, mas, a cada dia, aumenta o número de pessoas que 
relatam sofrer de dores na coluna vertebral. Mas sabia que é 
possível evitar uma série de problemas com atitudes simples, 
como, por exemplo, visitar com regularidade um 
fisioterapeuta? Atuando há quase 20 anos na área, a Clínica 
Sonia Takara oferece atendimentos especializados na área de 
fisioterapia ortopédica e esportiva, r.p.g., estúdio de pilates, 
acupuntura e reeducação uroginecológica. Ligue 4777–9311 e 
agende seu horário!

SoNia takara FiSioterapia e pilates

Av. São Camilo, 899 – Salas 16 e 17

www.soniatakara.com.br

voLtando a eStudaR
Pensando em fazer um curso na área de saúde? Pois a 
Uninter inaugurou, no início deste mês, um polo exclusivo 
de cursos na área de saúde, com metodologia de ensino 
semipresencial. Localizado no centro de São Paulo, conta 
com uma estrutura de mais de 900 metros quadrados, 
divididos em quatro andares, e cerca de dez laboratórios 
para estudos e práticas presenciais. E ainda para 
completar, está com descontos de até 70% na mensalidade. 
Mas se procura outra área, não se preocupe: há mais de 
100 cursos de graduação e pós-graduação.

UNiNter
Unidade Carapicuíba: 96349-0028/ Unidade Alphaville: 96420-1618

www.eaduninter.com.br 
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Juntos Pelo Vinny
Um verdadeiro guerreiro, que luta pela 
vida. Estamos falando de Vinicius Debertis 
Gaidies, um garotinho de Cotia que luta, 
desde os 4 meses de vida, contra uma 
doença rara: Leucemia Linfóide Aguda B 
do lactante – Alto Risco (CID C91). Na es-
perança da cura, a família deu início a uma 
campanha de arrecadação de recursos para 
custear o tratamento nos Estados Unidos, 
já que por aqui tudo o que poderia ser feito 
está sendo realizado, mas sem sucesso.
A nova possibilidade é Car-T Cell, realizada 
no The Children´s Hospital Los Angeles, e 
consiste  no tratamento das células. “Não 
é quimioterapia nem uma medicação em 
si”, ressalta o pai Luciano. Funciona assim: 
é feita a transferência dos genes de uma 
molécula para outra, para prevenir ou 
curar a doença. No caso da Car-T Cell, é 
utilizado o linfócito do tipo T, pois é ele 
que comanda a resposta do corpo aos vírus 

e ao câncer.
O x da questão é valor do tratamento: cerca 
de R$ 4 milhões “Por isso, pedimos a ajuda 
de todos com doações e orações para con-
seguirmos arrecadar esse valor e salvar-
mos a vida do nosso pequeno. O valor é 
altíssimo nós sabemos, mas eu ainda 

acredito num mundo solidário. Se nos jun-
tarmos, o impossível se tornará possível. 
Não importa a quantia a ser doada, o maior 
valor é o amor, a empatia, o desejo de aju-
dar, ainda que não seja uma doação alta, 
será uma doação importantíssima e con-
tribuirá para salvar o nosso guerreiro”, 
pede a tia Carine que criou a página de 
financiamento coletivo Vakinha, onde a 
família tenta arrecadar o dinheiro neces-
sário para o tratamento.

Quer ajudar? Doe!
Vinicius Debertis Gaidies
CPF e PIX: 583.664.438-17
Banco do Brasil - Agencia: 0916-4
Conta Poupança: 57.349-3

canal circuito
Conheça a história do pequeno
revistacircuito.com/juntos-pelo-vinny-
bebe-de-cotia-precisa-de-r-4-milhoes-
para-tratar-leucemia-rara-nos-eua/

Arraial da Ajuda
Mais uma vez, a comunidade Sidarta se propôs a repensar a Festa Junina 
e, com a pandemia, teve que fazer outras escolhas. Em 2020, o Arraial foi 
da Saudade, com todo o significado que a distância física do coletivo 
representava. Agora, em 2021, o Arraial é da Ajuda. Afinal, a fome foi 
potencializada no período. Instituições foram escolhidas para receber 
cestas básicas e a meta inicial era de 300 cestas (para as instituições 
APAE, NUEPO e ABEM), mas como foram procurados por outras 
instituições, decidiam ampliar a meta e arrecadaram mais de 700 cestas.

Atendimento remoto a idosos
A Secretaria de Desenvolvimento de Cotia, 
em parceria com a Assistência Social Santo 
Antônio (Assa), está atendendo cerca de 
125 idosos com atividades remotas durante 
a pandemia da Covid-19. Com as atividades 
presenciais suspensas, a programação foi 
adaptada para que os idosos não perdes-
sem o contato com o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos. Os idosos 
participam de aulas de artesanato, coral, 
dança de salão, ginástica, tricô e crochê, 
além de meditação, cidadania, reike, tera-
pia holística e, toda terça-feira, encontro 
com psicólogo. As atividades são transmi-
tidas por whatsapp, Google Meet, Facebook 
Messenger, entre outros. Os poucos idosos 
que não têm conectividade ou que têm 
dificuldade de acompanhar remotamente, 
por conta da baixa visão, recebem visita 
social e material para atividades em suas 
casas. O contato telefônico com os parti-
cipantes também é diário.
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Arthur Moraes nasceu no distrito do Capão 
Redondo e, com 10 anos, mudou-se para Natal. 
Oito anos depois, voltou a São Paulo para 
cursar sistemas de informação na Univer-
sidade de São Paulo (USP). Foi quando des-
cobriu que havia sido aceito em três univer-
sidades da França, lugar onde sempre sonhou 
em estudar. O garoto, que tem apenas 19 anos, 
passou na Universidade de Paris (UFR In-
formatique), na Universidade de Estrasburgo 
e na Universidade Paris-XIII (Sorbonne Paris 
Nord). No final de agosto, irá embarcar nessa 
nova jornada: fará uma dupla graduação, 
especializando-se em tecnologia da informa-
ção e japonês. Para arcar com os custos da 
mudança e dos estudos, o garoto está traba-
lhando como garçom e rifando um Kindle, 
dispositivo digital de leitura. O sorteio será 
realizado dia 15 de agosto em seu Instagram 
e também são aceitas doações via PIX.

canal circuito
Saiba como ajudar
revistacircuito.com/
arthur-vai-para-a-
franca-conheca-a-
historia-do-garoto-
que-passou-em-
tres-universidades-
europeias/

Ponto de doação
A Riplay Sports é um ponto de 
arrecadação de alimentos não-
perecíveis e agasalhos da Paróquia 
Nossa Senhora de Aparecida, que 
reverte para as famílias carentes 
cadastradas. As doações podem 
ser entregues, de segunda a 
sábado, das 8h às 20h, na Estrada 
da Aldeia, 699 – Granja Viana.

equipamentos hospitalares
A Enel Distribuição São Paulo 
doou 2,4 mil aventais para a 
Secretaria de Saúde de 
Carapicuíba. Em abril, a 
companhia já havia realizado a 
doação de 3 mil luvas para a 
secretaria. A doação faz parte de 
uma série de ações sociais da 
distribuidora para ajudar no 
combate à COVID-19 em sua área 
de concessão. 

Vistoria obrigatória 
Até 30 de julho, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade de Cotia 
está realizando a vistoria 
obrigatória no transporte escolar 
do município. A vistoria está 
prevista na Lei Municipal 
1553/2009 e se faz necessária 
para a regularização das 
atividades no 2º semestre. 
Acontece no Recinto de Eventos, 
ao lado do Terminal Metropolitano, 
mediante agendamento pelo 
telefone 4243-1138.

Campanha  
“Arthur vai para a França”

Loja Vazia 
O Shopping Granja Viana convida 
os clientes para doarem e ajudarem 
quem mais precisa com a Loja 
Vazia. O ambiente, composto 
apenas por araras, cabides, 
prateleiras e manequins, está 
preparado para receber roupas, 
acessórios, produtos de higiene e 
alimentos não-perecíveis e todas as 
arrecadações são entregues a 
instituições locais responsáveis 
por cuidar de dezenas de adultos 
em situação de vulnerabilidade.

Serviço 
Desde junho de 2020 está em funcionamento o canal de atendimento lançado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social pelo Whatsapp (11) 9 6300-7500. Por meio dele, qualquer cidadão pode passar 
a localização e a condição de alguma pessoa em situação de rua em Cotia.

Acolhimento a pessoas em situação de rua
Um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) de Cotia mostra 
que, nas últimas semanas, 202 pessoas em situação de rua foram abordadas e 51 
estão ativas no projeto de acolhimento. Todos que aceitam acolhimento podem par-
ticipar de oficinas, atividades esportivas, palestras, sala de TV, entre outros. Além 
de se alimentarem, tomarem banho e cortarem o cabelo.
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

Wladimir ganha 
homenagem do Corinthians
No dia 1º de junho de 1972, Wladimir dava 
início à sua trajetória no Corinthians: o pri-
meiro dos 806 jogos com a camisa do Timão 
foi um amistoso contra o Besiktas que acabou 
em 3 a 0 para o Coringão. A partir dali, foram 
quatro troféus conquistados! Quase meio 
século depois, Wladimir continua sendo 
o jogador que mais vezes vestiu a camisa 
do time. E na mesma data em que pisou no 
campo pela primeira vez, mas em 2021, o 
ex-lateral-esquerdo foi homenageado pelo 
Corinthians com um busto na sede social do 
clube, o Parque São Jorge.

canal circuito
Veja como foi o evento e o vídeo feito pelo Corinthians em homenagem ao Wladimir
revistacircuito.com/wladimir-ganha-homenagem-do-corinthians/

Prêmio Casa Vogue Design 2021
O designer Marcelo Rosenbaum é um dos ven-
cedores do Prêmio Casa Vogue Design 2021, com 
os objetos da Coleção Tumbira. A série de vasos e 
bowls esculpidos em torno com madeira prove-
niente de resíduos de manejo sustentável resulta 
da iniciativa conduzida por ele e pela arquiteta 
Fernanda Marques com o artesão Manoel 
Garrido, da comunidade ribeirinha Tumbira, na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio 
Negro. A linha faz parte de um projeto viabiliza-
do pela Fundação Amazonas Sustentável e pelo 
Instituto A Gente Transforma. “Todo o processo 
se baseou na troca, na colaboração e no compar-
tilhamento”, pontuou Rosenbaum, que foi nossa 
capa na edição 135, em março de 2011.

Bem-estAr e movimento 
Este é o nome do novo programa de 
Márcio Atalla, que vai ao ar na 
Rádio CBN, todos os sábados pela 
manhã. “O grande objetivo é trazer 
soluções práticas e fáceis para que 
os ouvintes consigam incorporar 
bons hábitos no dia a dia”, resume 
o educador físico granjeiro. 
Alimentação, atividade física, sono 
e comportamento frente às 
emoções são alguns dos temas que 
ele aborda junto a outros 
especialistas.

plim-plim
Moacyr Franco esteve no júri do Super 
Dança dos Famosos e bombou nas redes 
como “jurado ranzinza”. O granjeiro foi 
levado aos assuntos mais comentados do 
Twitter no dia 20 de junho.

Chegou Ao 
mundo

Filho de Christopher e Carol Andersen, o 
pequeno Eduardo - com seus “cabelinhos 
de fogo” - não nega as descendências 
dinamarquesa e irlandesa. Bem-vindo 
a este mundão!
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própriA linhA teleFôniCA
É isso mesmo, gente! A atriz Larissa Manoela acaba de lançar sua própria 
linha telefônica, a Lari Cell, ou seja, você pode comprar um chip da granjeira, 
fazer ligações, enviar mensagens e ter internet móvel! Parece doideira, mas 
não é! A granjeira não para e está sempre inovando. Como várias 
celebridades, ela também tinha a vontade de migrar para o mundo do 
empreendedorismo e deu o start. 

De volta à telinha
O programa Pânico está fora do ar desde o 
final de 2017, mas segundo o apresentador 
do programa, o granjeiro Emílio Surita, 
deve voltar para a TV aberta. A atração - que 
continua no ar pela rádio - passará a ser 
exibido em um novo canal, a TV da Jovem 
Pan. “Vem aí a TV. Estaremos no novo canal 
da Jovem Pan, que vem aí em setembro. 
Acham que vai continuar fácil, só chegar 
aqui faltando cinco pro meio-dia? Vai ser 
em TV aberta, ainda não sei o formato. Mas 
vem aí em setembro”, contou Emílio em uma 
entrevista ao +1 Podcast.

Regravação de hit
O trio mirim H2M, composto 
por Henzo Miranda, Maria 
Eduarda e Maria Laura, se 
junta agora com um dos nomes 
mais conhecidos do mercado 
musical juvenil, Patrícia Marx, 
integrante do Trem da Alegria. 
O encontro entre os artistas 
aconteceu em um estúdio de 
música, para a regravação do 
mega hit Uni Duni Tê, que será 
o próximo single dos pequenos 
cantores.

deixArAm 
sAudAdes

José de souza 
Vilarim, conhe-
cido como Zequi-
nha, deixa uma 
história de lutas 
pelos trabalhado-
res de Cotia. Além 
de presidente do Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de Cotia e Região 
(Seccor), ele foi vereador e teve grande 
atuação em causas sociais. Tinha 72 
anos e deixa esposa, filhos e netos.

O produtor cultural Felipe paltro-
nieri começou cedo no ramo da co-
municação. Escrevia para as mídias 
da região, inclusive para a Revista 
Circuito, onde assinou por alguns 
anos a coluna social. Foi radialista e, 
desde muito jovem, nutria o desejo de 
ser como o Jô Soares, como ele dizia 
para os colegas no colégio. Era diretor 
artístico na UpSampa e na Estrela na 
Cidade, esta última responsável por 
diversos eventos da Granja. Era filho 

de Antonio Pal-
tronieri, presi-
dente do Clube 
das Pintaguei-
ras, tinha 40 
anos de idade 
e uma vivaci-
dade incrível.



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.

umA dr  
Com o der 

MARCOS SÁ ESCREvE SOBRE 
O CAóTiCO TRâNSiTO DA 

AvENiDA SãO CAMiLO.

peço liCeNça aoS NobreS leitoreS que residem em outras regiões que não o miolo 
da Granja Viana, mas hoje vou num papo reto com o DER. Uma DR com o DER e o 
DEMUTRAN de Cotia/ Granja Viana sobre o trânsito infernal da região. Terça-feira, 
17h. Levei 10 minutos para conseguir sair do supermercado e acessar a Av. São Camilo, 
e mais 40 minutos para chegar à Rodovia Raposo Travada. Num trajeto de alguns quilô-
metros, que deveria ser percorrido em minutos, perde-se quase uma hora. Um cidadão 
que caminhava na mesma direção, chegou ao viaduto antes do meu carro. Não importa 
o sentido. Tanto dirigindo da Raposo para a Fazendinha quanto no sentido inverso, a 
encrenca é a mesma. É incrível que esse problema persista por tantos anos e se agrave 
cada vez mais, sem que nenhuma providência no sentido de resolvê-lo seja adotada. 
Ao contrário, as licenças e aprovações de novos comércios, condomínios e edifícios 
na Av. São Camilo, dadas sem a menor exigência de melhorias em contrapartida e que 
minimizem os impactos negativos nas vias, tais como recuos, acessos planejados ou 
áreas de manobra adequadas, só pioram o já caótico trânsito da região. Certamente, as 
autoridades responsáveis ou são negligentes, jamais trafegaram pelo local ou não têm 
competência para dar um basta nesse caos. Ou tudo isso ao mesmo tempo agora. Talvez 
vejam a região apenas como um caixa automático, uma máquina de fazer dinheiro, onde 
o valor dos impostos que pagamos sirva apenas para abastecer as burras da prefeitura. 
Sim, porque independentemente de verbas milionárias para grandes obras que serviriam 
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a granja viana 
merece mais 

atenção e soluções 
estruturais são 

necessárias.

25

para amenizar o problema, as soluções estão 
na cara de quem quer vê-las. Qualquer leigo 
em planejamento urbano, como é o meu 
caso, sabe de cor quais são as soluções para 
o problema. Os nós ou pontos de congestio-
namentos estão claramente identificados: 
1) a inadequada rotatória no cruzamento 
da São Camilo com a José Félix de Oliveira. 
2) A equivocada sinalização de PARE que 
obstrui quem vem da São Camilo buscando 
acessar o viaduto William Ortiz, dando 
preferência aos motoristas que a cruzam 
em direção a Raposo Travada, sentido 
Cotia. Lembrando que esse objetivo pode 
ser alcançado pelos motoristas utilizando 
a alça de acesso à RT na saída do viaduto 
à direita com destino a Cotia. Sem dúvida, 
o “gênio” que decidiu sinalizar o PARE, e 
foi do DER, só pode ter feito isso de birra 
com os moradores da Granja Viana. É 
uma excrescência! 3) Ausência de contra-
partidas e planejamento na liberação dos 

estabelecimentos comerciais e condomínios.  
4) Fechamento arbitrário com barreiras, de 
importantes vias de acesso, prejudicando a 
mobilidade da região. Como podem fechar 
as vias públicas, travando os acessos, assim 
do nada? Outra excrescência. Embora o 
cenário seja lamentável, existem algumas 
boas alternativas para desafogar o trân-
sito: Zurich, Amazonas, Nova América, 
Roma, mas todas sem sinalização ou com 
acessos incompletos e sem conexão lógica, 

dificultando sua utilização. Um desperdício. 
A Granja Viana merece mais atenção e 
soluções estruturais são necessárias. Mão 
única na São Camilo e José Félix de Oliveira, 
novos viadutos, vias locais paralelas à RT, 
novos acessos, vias vicinais alternativas, 
sinalização adequada, enfim realizações 
que a região faz por merecer há muito 
tempo. Com a pandemia, a Granja Viana 
é a bola da vez no mercado imobiliário, 
atraindo famílias que buscam qualidade 
de vida, mais espaço para morar, ar puro e 
convivência com a natureza. O poder público 
tem por obrigação atender essas demandas, 
devolvendo em melhorias os impostos 
arrecadados na região. Esperamos do DER 
e DEMUTRAN, a mesma competência que 
tem na instalação de radares e cobrança de 
multas, na solução dos problemas citados. 
Vamos ter que esperar eternamente por 
aquilo que é nosso de direito? Queremos 
soluções! Pronto, falei!



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

a MiNeira de 30 e poUCoS anos é formada 
em design de moda pela UFMG e, desde 2012, 
sai pelas ruas de BH espalhando sua arte 
e conquistando espaço dentro do grafite 
nacional. Mulher e negra, ela aborda temas 
contemporâneos e está em constante ques-
tionamento de padrões de beleza impostos 
para as mulheres, quebrando estigmas 
dentro do seu próprio meio e trazendo 
visibilidade feminina para dentro dessa 
modalidade artística, que é dominada por 
homens. Seu trabalho também busca a co-
nexão com a sua ancestralidade.  A paleta 
de cores vibrante usada em seus graffitis 
reflete a sua pesquisa de matrizes africanas.  

Criola é considerada a porta-voz da nova 
safra feminina de artistas visuais que utili-
zam o graffiti como instrumento de afirma-
ção e empoderamento negro. Os grafites que 
faz apresentam formas e cores que, apesar 
de serem inofensivos à primeira vista, são 
símbolos que carregam consigo gritos de 
resistência e um desejo de honrar aqueles 
que um dia tiveram sua liberdade cerceada 
em razão da cor de suas peles.   

Sua obra remete à obra de Rubem Valen-
tim (Salvador, BA, 1922 - 1991) pelas cores, 
abstração geométrica, simbologia e resgate 
da cultura africana.  A arte de ambos tem 
um sentido monumental intrínseco.  Vem 
do rito e da festa. Busca as raízes e podem 
ser apresentadas como uma espécie de 
ressocialização da arte ao povo. 

vamos observar
Híbrida Astral – Guardiã Brasileira, 2018 
Mural em parede - 1365 m² 
Rua São Paulo, 351, Centro, Belo Horizonte 

Em 2018, Criola participou do Festival de 
Arte Urbana CURA, pintando o mural inti-
tulado "Híbrida Astral – Guardiã Brasileira" 
na fachada de um prédio em Belo Horizonte. 
O mural que tem 1365 metros quadrados é 
uma ode ao caminho interno que honra as 
mulheres e seu sangue sagrado; honra os 
povos originários brasileiros e seus descen-
dentes como legítimos guardiões dos portais 
da espiritualidade que sustentam o Brasil. 

De acordo com a artista, estamos imer-
sos em uma crise existencial enquanto 

sociedade. Os hábitos que nos fizeram chegar 
até aqui não nos levarão muito longe. O 
trabalho é parte da série de grafites Híbrida 
Astral, na qual Criola se dedica a retratar 
personagens multidimensionais que, ao 
honrarem a natureza e os animais, fazem 
parte de um mundo simbólico, onde a dis-
puta por superioridade (entre humanos 
e natureza, entre gêneros e etnias) já foi 
superada. Com os atuais ocorridos relacio-
nados à degradação do meio ambiente e à 
violência (moral e física) contra minorias, 
a obra se mostra cada vez mais atual e a 
temática de extrema importância. “Os povos 
ancestrais têm uma sabedoria totalmente 
enraizada na comunhão com a natureza, 

MAiS CONHECiDA NAS RUAS 
COMO CRiOLA, NASCiDA EM 

BELO HORizONTE, MiNAS 
GERAiS, É UMA ARTiSTA 

viSUAL QUE TEM O GRAffiTi 
COMO PRiNCiPAL SUPORTE 

ARTíSTiCO.  

tAiná limA



a artista já realizou diversos trabalhos 
para marcas importantes e pintou murais 

em várias cidades do Brasil e em paris.

27

sentindo-se parte dela e não sugando tudo 
que ela nos oferece. Além disso, esse mural 
aborda o resgate do feminino, da honra às 
mulheres como fiéis detentoras do portal 
que nos possibilita chegar no planeta Terra. 
Não é à toa que tanto as mulheres como os 
povos afro-indígenas são massacrados. A 
sociedade precisa se curar desse egoísmo 
colonizador em achar que tudo que difere 
de si precisa ser dominado”, afirma.   

Hoje uma disputa judicial decide se o 
mural deve ou não permanecer no prédio. 
Um dos moradores é contrário à manutenção 
da pintura e, desde sua produção, exige o 
apagamento. O processo se tornou de conhe-
cimento público no ano passado, gerando 

discussões para além do edifício. Ainda em 
2018, o condômino insatisfeito moveu um 
processo contra o edifício, para que a obra 
fosse interrompida.  A maioria das pessoas é 
a favor de que a obra permaneça na empena, 
mas a discussão revelou muito mais que 
uma conversa sobre gostos e arte. O caso 
suscita discussões sobre os limites entre os 
interesses público e privado e nos mostra 
um racismo enraizado na nossa sociedade 
e também explícito nas redes sociais. 

Para a artista, a importância do resultado 
deste processo vai além de uma simples volta 
à pintura cinza da parede. Em consonância 
com o restante de sua produção, a obra 
traz referências à cultura afro-brasileira e 

indígena e, por isso, para a muralista, seu 
apagamento tem um fator simbólico: “Nos 
matam fisicamente e nos matam simboli-
camente através do apagamento da nossa 
cultura e de tudo que gira em torno dela. O 
gosto estético é uma construção cultural e 
social e que é moldada massivamente pelo 
imaginário do colonizador”. 

Segundo ela, essas opiniões têm um 
fundamento racista perceptível que parte 
de um preconceito com religiões de matriz 
africana. Ela compartilha que essa não é a 
primeira vez que se vê diante de casos de 
racismo em decorrência de sua obra, mas 
que segue tranquila pelo apoio que tem re-
cebido daqueles que admiram seu trabalho 
e entendem o papel da arte no combate aos 
preconceitos. 

Nós vivemos momentos de muita into-
lerância que precisamos superar, porque 
isso é uma demonstração de ignorância, 
desconhecimento e desvalorização da cul-
tura brasileira. A nossa cultura é diversa e, 
quanto mais abraçarmos a nossa diversidade, 
mais ricos seremos culturalmente.

PSICOLOGIA JUNGUIANA

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

Dra. Monica Martinez
Especialista em Psicologia 
Junguiana pelo Ijep com 

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

pós-doutorado pela Umesp 
e estágio pós-doutoral 

pela Universidade do Texas 
em Austin.

analisejunguianasp@gmail.com   

    55 11 99449-5034      analisejunguianabr
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Carol diaS MoStra qUe é poSSível para 
qualquer um alcançar independência financeira 
e construir uma fortuna a partir do zero, desde 
que haja disciplina e dedicação. Foi assim que, aos 
33 anos, chegou aos R$ 4 milhões em patrimônio. 
E não pense que foi fácil: quando era adolescente, 
seus pais perderam tudo e, de uma hora para 
outra, viu a vida mudar do vinho para a água. Do 
Morumbi, chegou à Granja Viana, onde passou 
a ter uma vida mais simples e de onde se reer-
gueu. Foi panfleteira, instrutora de academia, 
coordenadora de eventos, modelo, Legendete 
e Panicat. Mas um dia decidiu mudar o rumo 
da carreira e tomar as rédeas dos seus sonhos. 
Trocou os holofotes pelos estudos e se tornou 
especialista em finanças. Criou uma página no 
YouTube - cujo nome é o mesmo do título desta 
matéria -, lançou um livro sobre o tema e se divide 
entre palestras e uma agenda para lá de ocupada. 
Tem 6 milhões de seguidores no Instagram, onde 
compartilha experiências e conhecimentos do 
mercado financeiro. Nesta entrevista, ela ensina 
a mudar hábitos e a mentalidade em relação ao 
dinheiro, defende a diversificação da carteira de 
ativos, dá dicas para poupar dinheiro e fala da 
sua relação com a Granja Viana, onde viveu por 
muito tempo. Planeja o futuro e, cheia de planos, 
não dispensa um retorno à TV. Mas desde que seja 
um programa sobre aquilo que ela de fato gosta 
de conversar: educação financeira. 

R i q u e z a  e m  D i a s   
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Bela, milionária e protagonista da pró-
pria vida. Quem é, de fato, Carol Dias?
Menina dedicada, disciplinada e estudiosa. E 
que em uma época que tive oportunidade de 
ganhar um bom dinheiro, tive boa educação 
financeira. Não sou de enormes luxos e, hoje, 
claro, tenho meu conforto, mas nunca fui 
de colocar os sonhos na frente do que eu 
poderia. Sou alguém de hábitos simples e, 
ah, que não gosta de shopping (risos). Nunca 
fui ultraconsumista e sempre muito equili-
brada. Essa é a Carol Dias! Uma guerreira 
que já passou por fases difíceis, mas que 
hoje agradeço porque me fizeram crescer.

Quais fases foram essas?
Quando eu tinha por volta de 15 anos, meus 
pais passaram por uma forte dificuldade 
financeira. Morávamos em um imóvel 
grande, no Morumbi, e de repente, com o 
fechamento da empresa, tivemos que nos 
mudar para a minha vó, uma casa mais 
simples. Mudei minha vida do vinho para a 
água, digamos assim, e tive que me adaptar. 
Não tenho vergonha nenhuma de falar 
que minha família passou por momentos 
difíceis, mas foram muito importantes para 
amadurecer.

Já foi panfleteira, vendedora de loja, 
coordenadora de eventos, modelo, 
panicat...  Conte-nos um pouco de 
sua carreira.
Com 18 anos, eu trabalhava como panfletei-
ra numa escola de computação, onde meu 
irmão era o telemarketing. Na época, fazia 
faculdade de nutrição. Larguei com 2 anos 

e comecei a fazer Educação Física. Passei a 
estagiar na área e trabalhei em praticamente 
todas as academias da Granja. Fui juntando 
um dinheirinho e, um dia, uma amiga que 
trabalhava com eventos me convidou para 
participar de um. Como meus pais estavam 
em uma situação financeira ainda mais crítica, 
resolvi partir para esse ramo. Com 22 anos, 
já era coordenadora de eventos e, ao mesmo 
tempo, vendedora em shopping. Virei geren-
te. Assim, fui entendendo a importância do 
dinheiro, que era necessário economizar, 
investir e fui treinando esta mentalidade. 
Aprendi a viver um degrau abaixo, porque 
se a gente cair, não toma uma pancada. 

Como chegou à TV?
Com 23 anos. O Marcos Mion me viu em uma 
revista e achou que eu poderia preencher 
o perfil da vaga de assistente de palco no 
programa Legendários, na TV Record. Fiz a 
entrevista e passei. Fiquei lá por dois anos e 
saí para buscar uma oportunidade melhor. 
Resolvi estudar inglês e fui para os Estados 
Unidos, onde fiquei 8 meses. Na volta, fui 
convidada para o Pânico. Ao mesmo tempo, 
peguei várias campanhas de marcas grandes 

e fiz muito merchan. Foi uma época boa, em 
que consegui poupar dinheiro e investir. 

De panicat a educadora financeira: 
como foi a transformação de carreira?
Eu via pessoas na televisão que tinham 
ganhado muito dinheiro, mas gastavam 
mais do que tinham. Eu sempre fui mais pé 
no chão, porque sabia que era passageiro e 
tinha que fazer o dinheiro trabalhar para 
mim, não o contrário. Então, um dia, pen-
sei: quero fazer o que eu gosto e o que eu 
acredito. Pedi as contas e decidi que queria 
ajudar as pessoas. Não era sobre dinheiro 
em si, era sobre sonhos e realizações. Era 
sobre ter uma velhice melhor. Para isso, 
tive que estudar, não teve outra saída. Eu 
sabia que seria difícil no começo e que 
teria preconceito por eu ter sido modelo 
de televisão. Mas, ao mesmo tempo, sabia 
que não seria impossível. Porque quando 
a gente quer algo, tem um desejo ardente 
de mudar, tem um sonho, quando está na 
veia (para e pensa) acontece. Precisa ter 
planejamento, dedicação e persistência. 
Não é nada fácil, mas se fosse fácil todo 
mundo faria igual? É preciso aprender 
a subir degrau por degrau, mas fazendo 

é ISSo o que a gRanja RepReSenta:  
SeRenIdade e, aCIma de tudo, meu 

Contato Com o SenhoR.
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sempre o seu melhor. Fiz a escolha certa 
e, graças a Deus, está tudo indo muito bem.

Quando virou a chavinha e pensou: 
vou investir? 
Como eu já disse, sempre fui uma menina 
muito tranquila com relação ao dinheiro. 
Vim de uma família com dinheiro e que, 
depois, perdeu tudo. Então, eu sabia muito 
bem a sua importância e o seu valor. Quando 
eu trabalhava no shopping, ou eu comia no 
Burger King - que eu adorava - ou pagava 
minha passagem para ir trabalhar. Então, 
me dava ao luxo do lanche apenas uma 
vez por mês e ficava feliz por isso. Nunca 
dei passos maiores do que eu podia. Meus 
sonhos sempre foram planejados. Como eu 
já tinha essa mentalidade blindada de não 
dar passos maiores que as minhas pernas, 
comecei a investir o dinheiro logo cedo. 
Separava um valor por mês para isso.  Na 
Bolsa de Valores, estou há 10 anos. Muitas 
vezes, o virar a chave vem nas adversidades, 
como aconteceu comigo.

No site, a descrição: “especialista em se 
reinventar, a modelo estudou investi-
mentos por cinco anos e percebeu que 
poderia se tornar uma voz relevante 
para desmitificar a relação das pessoas 
com o dinheiro”. Explique.
O que é importante na minha ressignificação 
é mostrar que as pessoas podem sempre 
mudar. Primeiro, tem que vir delas. Elas 
têm que acreditar, confiar e ter um projeto 
no qual elas foquem e acreditem. Isso fica 
claro na minha visão, quando a Carol modelo 
muda para a Carol educadora financeira. A 
todo momento, a gente pode se ressignifi-
car. Para ir do A ao C, temos o B. E é dentro 
desse B que está o nosso plano de ação. Eu 

fui estudar para ter conhecimento e me 
sentir segura para falar sobre educação 
financeira, desmitificar esta questão e 
democratizar o mercado financeiro. Trago 
de forma simples e com uma linguagem 
descomplicada. Você pode investir com R$ 
50 ou R$ 100, aquele mesmo dinheiro que 
você gasta em besteirinhas, e garantir o seu 
futuro. Não é mais desculpa que você não 
tem milhões, porque não é verdade. Todo 
mundo deve, pode mudar, melhorar, evoluir 
a cada dia e investir melhor o dinheiro para 
um futuro melhor.

Como aprendeu sobre finanças? 
Sempre tive essa facilidade de buscar conhe-
cimento e repassar. Quando eu estudava no 
Colégio Objetivo da Granja, queria ver todo 
mundo indo muito bem nas provas, então 
dava aula de reforço para meus amigos. Com 
as finanças, aconteceu o mesmo. Fui buscar 
conhecimento com pessoas que me influen-
ciariam de maneira positiva. Estudava de 5 
a 6 horas por dia. Hoje, estudo de 2 a 3 horas 
diárias. Leio, pelo menos, 3 ou 4 livros por 
mês. Estou sempre antenada nas notícias. É 
uma obrigação saber o que está acontecendo, 
né? Sou curiosa e estou sempre estudando. 
Aprender exige de nós. Exige dedicação.  
É preciso saber organizar os estudos. Por 
isso, uma dica que dou é: tenha momentos 
planejados. Quem organiza o tempo, facilita 
muito. Eu sei os horários que eu vou ter que 
estudar. Foi desta maneira que aprendi e 
venho aprendendo.

Tem uma postagem no Instagram em 
que você diz: “Vão falar que você teve 
sorte. Vão falar que você não entende 
nada. Vão falar que você não merece 
nenhum reconhecimento. Vão falar que 
você fez algo errado para mudar. Vão 
falar que você é mulher, mimada, prote-
gida e vão te ignorar. Vão ter mulheres 
que vão te criticar. Ah, mas também, 
ela é favorecida. Ah, mas também foi 
fácil pra ela. Ah, mas também, também 
e também...”. Sentiu preconceito no 
universo das finanças por ser mulher?
Sim, existe esse preconceito ainda. É ine-
vitável e hipócrita falar que não. Existe, 
porque tem muito homem neste mercado 
que é ainda machista. Mas veja: se eu não 
soubesse realmente o que eu estou falando, 
você acha que as pessoas me dariam atenção? 
Claro que não! Podem falar que tive sorte, 
mas não foi. Foi estudo e dedicação. Quantas 
mulheres estão aí e hoje são representativas, 
mas ficaram trabalhando e estudando para 

1. Carol Dias e seu livro, "Riqueza em Dias", 
lançado em abril.
2. Com dona Ivone, sua avó "de alma e 
coração" como descreve
3. Ao lado da mãe Maria da Conceição e 
dos irmãos André e Marcela
4. Com o pai Francisco
5. Carol estreou na televisão, no programa 
"Legendários", da Record
6. Pânico na Band
7. Com outras panicats. Carol publicou 
esta foto em 2015 e, na legenda, escreveu: 
"Obrigada pelos domingos ao lado de 
vocês. Todas com um jeitinho especial e 
diferente"
8. Equipe do programa, com o 
apresentador e também granjeiro Emilio 
Surita
9. Treinando em academia da Granja Viana
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subir degrau a degrau? No começo, eu tomei 
muita paulada. Era modelo, tinha saído de 
um programa de televisão e nunca tinha 
falado de finanças. Cheguei a ouvir que 
eu era louca, biruta e que não ia dar certo. 
Só que eu não acreditei nessas pessoas, eu 
acreditei em mim! Sofri e sofro preconceito 
ainda, mas isso não pode jamais abalar a mim 
e à minha autoconfiança.

Quando começou a sua independência 
financeira?
Com 22/23 anos, eu já tinha um milhão 
em conta. Eu sempre poupei muito bem 
e os juros compostos me ajudaram muito. 
(risos) Eu comecei a investir e sabia que, dali 
para frente, eu teria ainda mais dinheiro 
porque aquilo ia render. Fui aprendendo 
e aplicando onde eu sabia que poderia dar 
certo. Investia muito mais do que gastava. 
Tinha pé no chão. Hoje, eu tenho meu con-
forto e realizo meus sonhos. Sonhos têm a 
hora certa para serem realizados. O tempo e 
minha paciência foram a meu favor. Assim, 
fiz o meu patrimônio. E quero, agora, que as 
pessoas façam o delas. É possível começar.

Como a Carol organiza e planeja sua 
vida financeira?
Primeiro passo, organização das finanças 
pessoais. Eu sei exatamente quanto eu ganho 
e o quanto gasto. Isso é fundamental para 
qualquer investidor de sucesso. Segundo 
passo, estipulo metas. Sempre faço o dinhei-
ro sobrar para investir no mês. Sempre. 
Terceiro passo, não antecipo sonhos. E 
quarto, uso o tempo a meu favor. Tenho 
paciência, não sou imediatista. 

E qual sua dica para quem quer começar 
a investir e tem pouca grana?
Costumo dizer que quem não valoriza 5 

centavos no chão, não valoriza um milhão 
na conta. Então, é preciso pensar onde 
pode economizar. Você não precisa ter o 
celular da moda, se não dá para ter. Hoje, 
há investimentos de R$ 50, R$ 100 em boas 
empresas na Bolsa de Valores. Investir é 
para todos! Não precisa ter milhões para 
isso. Recebeu o salário? Já tira uma parte 
que eu chamo de boleto do investimento, 
15, 20 ou 30%. Mas antes de pagar as contas, 
porque só assim você vai aprender a se virar 
com menos dinheiro. No começo, pode ser 
doloroso. Mas é desta forma que você vai 
aprender, vai sair de dívidas e aumentar 
seu patrimônio. 

Como perder o medo de investir?
Estudar. Não tem outro segredo, a não ser 
adquirir conhecimento. Estudando, você 
perde o medo, fica mais seguro e confiante 
e entende que é totalmente possível. 

Qual o maior erro que as pessoas co-
metem com relação ao dinheiro?
Imediatismo! Não existe milagre. Não tem 
como eu ensinar uma pessoa a ficar rica em 
7 dias, mas posso ensiná-la a se organizar 
financeiramente. Infelizmente, o ser humano 
em geral é ganancioso e impaciente, e isso 
abre caminho para ele cair em pirâmides 
furadas. Oriento sobre isso quase que dia-
riamente no meu Instagram: cuidado com 
os golpes! Tem gente que acha que Bolsa é 
aposta, mas não é. Por isso, é preciso ter 
calma. Certa vez, quando a Bolsa caiu e todo 
mundo entrou em desespero, eu ouvi de 
um economista: tenha paciência! É preciso 
diversificar a carteira, se planejar e ter 

reserva de emergência. Não coloque seu 
dinheiro num lugar só! Tenha paciência, 
tranquilidade e visão de longo prazo.

E você, qual sua relação com o dinheiro?
De amizade. Eu adoro ganhar dinheiro, mas 
eu sei o equilíbrio. Eu não sirvo ao dinhei-
ro, eu sirvo às pessoas e a Deus. Entendo 
que o dinheiro foi feito para que eu tenha 
uma vida melhor, de conforto, mas eu não 
o deixo me dominar.

Qual ação é a queridinha da sua carteira?
A queridinha da minha carteira (para e 
pensa) na verdade são três. A Itausa, que é 
uma holding gigante que tem várias outras 
empresas e que é uma boa pagadora de divi-
dendos. Tem a Taesa, uma transmissora de 
energia elétrica que também é boa pagadora 
de dividendos e uma empresa super estável. 
E a WEG, uma empresa multinacional, mas é 
nossa, é do Brasil. É uma empresa de motores 
elétricos, envolvida com energias eólica e 
solar, tintas, vernizes... tem um mercado 
grande lá fora e, para mim, é uma empresa 
que ainda tem muito mais a crescer. Também 
gosto muito da Magazine Luiza, acho que tem 
história. São queridinhas da minha carteira; 
não é recomendação para comprar, mas são 
empresas que eu, Carol, gosto muito.

Qual o pior investimento que existe e 
por quê?
Poupança. Temos uma taxa SELIC baixa e 
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10. No Bird Land, um santuário 
ecológico no interior de Goiás
11. Carol e o humorista Whindersson 
Nunes
12. Com o psiquiatra, professor e 
escritor brasileiro Augusto Cury
13. Ao lado de Fernando Seabra, 
especialista em inovação, 
empreendedorismo e startups
14. “Quando eu me senti com um 
vazio enorme dentro do meu coração 
e não entendia o que faltava, foi a 
minha pastora Adriana, que me 
recebeu com o coração cheio do 
Espírito Santo e me falou: a partir de 
hoje, esse seu vazio irá desaparecer”, 
comenta Carol sobre a pastora 
Adriana Sanches Pereira, a da foto
15. Com o cachorrinho
16. Dando entrevista no rádio
17. Carol Dias posa ao lado do 
apresentador Danilo Gentili
18. Ela comemorou, recentemente, a 
marca de 6 milhões de seguidores no 
Instagram

uma inflação mais alta que o rendimento 
da poupança. Então, quem deixa o dinheiro 
lá vai apanhar da inflação. Eu nem chamo 
isso de investimento mais.

E o melhor investimento?
Poupar, investir e diversificar a carteira. 
Ou seja, a pessoa vai investir em ações do 
Brasil e no exterior, vai ter uma reserva 
de investimento na renda fixa e pode até 
investir em criptomoedas. Quando der 
algum problema de queda, a outra parte 
da carteira estará segura. Saber o seu perfil 
de investidor também é muito importante: 
você é mais conservador ou já aceita mais 
riscos para ter mais rentabilidade?  

Você falou em criptomoedas...  
como avalia?
É uma pergunta que chega para mim todos 
os dias, porque virou a queridinha de muitos 
que acham que vão ganhar dinheiro fácil. 
Entramos naquela questão do imediatismo. 
Mas eu acredito sim, tanto que minha meta 
é 5% da carteira, enquanto tem gente que 
tem 1 ou 2%. Imagino que, no futuro, vamos 
ter ainda mais as cripto, porque elas não 
dependem da taxa de juros, não tem alguém 
por trás para controlar, mas precisamos 
ter calma. Ainda está se provando, e vindo 
devagar.  Eu tive um lucro absurdo com 
Bitcoin, mas sei que é uma renda variável. 
Pode subir muito num dia e descer no outro. 
Sabendo disso, para o investidor que tem 
toda a carteira diversificada, ok. Mas o que 
não pode é colocar tudo em criptomoeda, 
achando que vai ganhar rios de dinheiro em 
um dia. E muito importante: não confundir 
bitcoin ou qualquer crypto com pirâmide. 

Em entrevista recente, você contou a 
história do porteiro, que acreditou e 

começou a investir com uma pequena 
parte do salário, pensando em um futuro 
melhor para o seu filho. Como foi isso?
A história do porteiro é incrível para mim 
e acho que serve de exemplo para todo 
brasileiro. Um dia, eu estava passando e 
ele veio falar comigo sobre investimento. 
Sentamos e começamos a olhar os gastos 
dele. Ele passou a refletir onde gastava e 
entendeu que aquela parte do dinheiro 
poderia ser usada para investir. Ajudei a 
abrir uma conta na corretora, ele começou 
a estudar sobre o assunto, entrou na Bolsa 
de Valores, viu o dinheiro render...  Um 
dia, ele chegou e me disse: "dona Carol, tô 
conseguindo juntar dinheiro e investir." Isso 
mostra que todos nós podemos e devemos 
fazer isso. E essa é minha meta: transformar 
a vida das pessoas.

Você é dona do canal 'Riqueza em Dias', 
onde fala de finanças pessoais e inves-
timentos no YouTube, o livro "Rumo à 
Riqueza"... o que mais vem por aí?
Sabe que foi tudo muito rápido? (para e 
pensa) Comecei do zero e, em pouco tempo, 
conquistei 135 mil inscritos no YouTube. 
Tenho 6 milhões de seguidores no Instagram. 
Lancei o livro em abril e está entre os 10 
mais vendidos do Brasil. Fico muito feliz 
e grata. Sou a única mulher desta lista. Já 
tenho outro livro em andamento, mas este 
focado em ações brasileiras. Tem o meu curso 
que está na terceira etapa. E em breve, vou 
lançar o podcast com meu irmão, De Frente 
com os Irmãos Dias, que vai trazer bastante 
conteúdo legal e convidados.

Voltar à TV está no radar?
Eu adoraria voltar para a TV, mas para falar 
sobre o que eu gosto: educação financeira. 
Quem sabe um reality show sobre isso, um 
programa informativo ou um para jovens. 
Acho válido e super importante que a gente 
fale mais a respeito e quebre tabus sobre 
dinheiro. 

Por fim, você morou aqui na Granja 
Viana por muito tempo. O que o bairro 
significa para você? 
Morei por uns 12 anos. Minha mãe e meus 10 
cachorros ainda moram aí. (s0rri) A Granja, 
para mim, é sinônimo de tranquilidade e de 
família. Adoro esse contato com a natureza 
que o bairro proporciona. Quando estou 
estressada, gosto de ir praí e ficar com meus 
bichos. E é isso o que o bairro representa 
pra mim: serenidade e, acima de tudo, meu 
contato com o Senhor.
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Cultural
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Trabalho das recepcionistas
Depois de um período bem prolongado em visita a 
médicos e hospitais, Mônica Palacios começou a 
notar o trabalho discreto, mas fundamental, de 
algumas mulheres: as recepcionistas. Assim, ela 
começou a escrever e surgiu seu mais recente 
livro, A Recepcionista, o quarto de sua carreira.  
A autora criou uma personagem, a recepcionista 
Severina, que com olhar carinhoso observa os 
pacientes e suas histórias em vários momentos. 
Para adquirir a obra, entre em contato através do 
e-mail vendas@souleditora.com.br

Dragões gigantes 
Seres gigantes, voadores, mágicos e que 
cospem fogo pela boca. Por muito tempo 
os dragões só habitam a imaginação 
das pessoas e as histórias mitológi-
cas, desde a antiguidade. Agora, eles 
“ganham vida” no Raposo Shopping. 
Até o dia 18 de julho, o público pode 
ver de perto dez espécies de dragões 
gigantes, com até seis metros de altura e 
oito metros de comprimento, tudo isso 
ambientado em uma floresta envolta 
em mistérios. Gratuito.

Remixes
Desde que largou a faculdade de Enge-
nharia para se dedicar ao que realmente 
ama, a música, o granjeiro Lucas Contini 
está trabalhando no projeto Kodah. Os 
primeiros singles acabam de ser lançados 
- Rust e Sulphur - e, a cada quarta-feira, 
um novo surge. Seu estilo? Em termos de 
nomes comerciais, House ou Techno. Mas 
o músico faz questão de frisar:  “ainda não 
tem ninguém aqui no Brasil que eu conhe-
ço que faz da maneira que eu faço, com a 
maioria dos instrumentos tocados ao vivo”. 

joão Carlos martins: 
80 anos de música 
a exposição vai além da simples biografia do renomado maestro, 
considerado um dos maiores pianistas do mundo no século 20; é uma 
imersão sobre a música em sua trajetória. Na Galeria de Arte do 
Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1313), até 26 de setembro, 
de quarta a domingo, das 13h às 20h. A entrada é gratuita, mas é 
necessário fazer o agendamento de visitas.

canal circuito
Ouça as canções  
 revistacircuito.com/kodah-music/



Digital e gratuito
Sintetizando a natureza da obra ka-
fkiana, O Cão de Kafka é inspirado no 
conto Investigações de Um Cão, de Franz 
Kafka. Encenação em formato inédito 
no Brasil, com concepção e direção de 
Marcya Harco e protagonismo do ator 
Paulo Drumond. A peça estreia no 
próximo dia 09 de julho, no YouTube, 
e ficará disponível até 23 de julho. Para 
garantir seu ingresso gratuito, tanto 
para a transmissão no Youtube quanto 
para a versão interativa, acesse sympla.
com.br/produtor/cialudica 
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em buscA De um sonho
Você acredita no seu próprio 
sonho e na sua capacidade de 
transformá-lo em realidade? Neste 
livro, Walcyr Carrasco comparti-
lha com o leitor alguns momentos 
de sua trajetória, desde a infância, 
na casa dos fundos do pequeno 
bazar da mãe, até o sucesso como 
escritor e jornalista. 

Arte nAif nos correios
O espaço do Centro Cultural dos 
Correios, localizado no centenário 
edifício do Vale do Anhangabaú, 
região central de São Paulo, reabriu 
as portas para a visitação gratuita e 
contemplação das telas de arte naif 
da artista plástica Meire Lopes, de 
Embu das Artes. A exposição ficará 
em cartaz até 23 de julho, de segunda 
a sexta, das 10 às 17h. Gratuito.

exPosição brisAs 

Com mais de 10 pinturas abstratas 
que retratam os pensamentos do 
artista visual Betto Damasceno, o 
público viaja para dentro de um 
universo cultural repleto de cores 
e formas. A exposição gratuita 
acontece no Shopping Granja 
Vianna, de segunda-feira a sábado, 
das 10h às 21h, e aos domingos e 
feriados, das 10h às 20h. 

Festa de Santo Antonio
E mais uma vez, a mais tradicional festa da Granja Viana - a 
Festa de Santo Antônio -  acontece de forma diferente. Tem 
pastel, churrasco, fogazza, hot dog, pernil, pipoca, milho, doces 

típicos e muito mais! Mas tudo em 
sistema drive-thru. Acontece nos 
quatro finais de semana de julho, 
entre 17h e 21h, e os tickets podem 
ser adquiridos antecipadamente. 
Mais informações via WhatsApp 
(11) 95777-6429. 

De PortAs AbertAs 
Fechado desde 2015, após um incêndio, 
o Museu da Língua Portuguesa será 
reinaugurado no dia 17 de julho.  Pra-
ticamente reconstruído, o museu agora 
terá conexão direta com a Estação da Luz. 
Na parte expositiva, 80% do conteúdo 
foi reformulado e, além da exposição 
permanente, vai trazer a mostra tem-
porária Língua Solta, composta por uma 
série de objetos artísticos dos campos 
da arte popular e contemporânea, que 
ancoram seus significados no uso das 
palavras e relacionam a língua portu-
guesa a obras de arte.
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Festival de Inverno
Reconhecido como o maior evento de música 
clássica da América Latina, o Festival de 
Inverno de Campos do Jordão chega à sua 51ª 
edição em um formato especial, totalmente 
online. São, ao todo, 43 concertos, sendo 39 
no Auditório Claudio Santoro e 4 na Sala 
São Paulo, com apresentações de Roberta 
Sá (4/7), Nelson Ayres e Vanessa Moreno 
(11/7), Mart’nália (18/7), Renato Braz (1º/8) 
e homenagens aos 250 anos de Beethoven e 
100 anos de Astor Piazzolla. Elas poderão 
ser assistidas no YouTube do Festival e na 
plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, bem como pela TV Cultura 
e Rádio Cultura FM, e Facebook do canal 
de televisão. 

Salão Paulista de Arte Naïf
Museu de Arte Sacra de São Paulo está exibindo a 
primeira edição do Salão Paulista de Arte Naïf, realiza-
do pela Totem, Barthô Naïf e Cia Arte Cultura, com 190 
obras de artistas de 39 cidades do Estado de São Paulo. 
Entre os trabalhos, estão pinturas, colagens, desenhos, 
aquarelas, gravuras, esculturas, entalhes, bordados, 
costuras e modelagens.

Mostra “OSGEMEOS: Segredos”
A Pinacoteca de São Paulo exibe, até 9 de agosto, a primeira 
exposição panorâmica da dupla de artistas formada pelos 
irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo (São Paulo, 1974). A mostra, 
apresentada pelo Bradesco, conta com mais de 1000 itens, cerca 
de 50 inéditos ou nunca exibidos no país e mais de 1000 itens 
desse rico imaginário. 

serviço 
De terça-feira a 
domingo, das 11 às 17h, 
até 29 de agosto.  
 (entrada permitida até 
às 16h) 
Ingressos a R$ 6,00 
(inteira) e R$ 3,00 (meia 
entrada nacional. 
Grátis aos sábados.

Projeto Música para Todos
Estão abertas as inscrições para a iniciativa 
cultural do maestro Cícero Casanova, projeto 
gratuito para ensinar música e artes em geral 
para os participantes. Estão previstas aulas de 
violão, teclado e canto para pessoas de todas as 
idades, que começam no dia 7 de agosto e aconte-
cerão aos sábados, até o dia 27 de novembro. Os 
participantes receberão apostilas personalizadas 
que serão utilizadas durante as aulas e, ao final do 
curso, será entregue um certificado de 
participação. 

serviço 
Os interessados têm até o dia 20 de 
julho para se inscrever pelo e-mail 
musicaparatodoscotia@gmail.com 
ou pelo WhatsApp 11 98984-5320. 
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Cuidados com o 
pet no inverno

No verão, muita gente se preocupa em tosar e encontrar outras maneiras de 
refrescar o pet. Já no inverno, muitos acreditam que a pelagem seja suficiente 
para mantê-lo aquecido, não sendo necessária nenhuma outra medida a fim de 
proteger no frio. Mas não é bem assim! É importante tomar alguns cuidados 
especiais durante o inverno, confira algumas dicas.

As roupinhas não servem apenas 
para deixar seu amigo mais fofo, 
elas também são recomendadas 

por veterinários para deixar o pet 
mais quentinho nos dias frios. 

Para isso, no entanto, é preciso 
escolher a roupa com cuidado. 

Evite as que limitam o 
movimento ou que possuam 

penduricalhos. Quanto ao 
tamanho, a recomendação é que 

você consiga passar com um 
dedo entre a roupa e a pele.

É fundamental um abrigo aconchegante, onde 
o animal possa se proteger do frio. Para isso, 
garanta que tenha uma caminha confortável, 

reforçada com cobertores no inverno. 

Diminua a frequência de banhos no 
inverno que, de preferência, devem 
ser com água morna e não molhe o 
animal nos dias mais frios. Seque-o 
bem após o banho e não deixe que 
ele saia na rua até, no mínimo, 30 
minutos depois.

Assim como nós, os pets também podem ficar mais dorminhocos e preguiçosos no inverno. Mesmo 
assim, é fundamental que mantenham uma rotina saudável, com atividades capazes de estimular os 

sentidos e a cognição. Além dos passeios, que devem continuar sendo feitos no inverno, mas não 
nos horários mais frios, que tal apostar em brincadeiras para serem feitas dentro de casa, como 

esconde-esconde, pega-pega, comedouros-brinquedos, quebra-cabeças e mordedores? 

As pneumonias são mais comuns no inverno e nos gatos e cães elas podem ser bacterianas, o que é ainda mais grave. 
Esteja com as vacinas sempre em dia e evite aglomerações com grande quantidade de animais. No frio é mais comum 
contrair traqueobronquite infecciosa canina, conhecida também como tosse dos canis. A doença é altamente conta-
giosa e é mais perigosa para animais idosos ou filhotes. Para passear, prefira os horários com mais sol.

Aumente a frequência de escovação do animal para pelo 
menos três vezes por semana. Eles tendem a se lamber mais 
no frio e acabam engolindo mais pelos que formam bolas no 

estômago, o que pode acarretar nos gatos constipação 
intestinal, conhecida também como “prisão de ventre”. Nos 
cães, previne a formação de nós que leva a lesões de pele.

Se o cãozinho faz atividades regulares e não 
tem problemas de saúde, mantenha a rotina 
da tosa. No caso de cães muito idosos ou que 
ficam ao relento, aproveite a proteção natural 
do animal e evite tosas muito baixas



Vou até Você, agende seu horário

(11) 99505-4615

REGINA S VIANNA                        CRMV 5262 SP

AcupuNtuRA, ozôNIo, REIkI,  
FloRAl, ShIAtSu, thEtAhEAlING, 

coNStElAção FAmIlIAR, YoGA

Av. SãO CAmILO, 1169 
11 4303-0695    11 99186-6573

ALPHA PET  
RAÇÕES

rações  
para cães, 

gatos e aves
medicamentos 

e acessórios

agora com 
atendimento 
veterinário

O pet shop móvel 
que vai até você,  

levando conforto e 
tranquilidade para  
o seu melhor amigo.

agende já um horário pelo       (11) 95058-4428 
EStAmOS AnSIOSOS PARA AtEnDê-LOS.

Rua do Amor Perfeito, 725 - Jd Colibri - Cotia
(11) 4186-0102    (11) 97646-2696

ClíNiCA MÉDiCA E CirúrgiCA DE CãES E gAtoS
ExAMES  
lAborAtoriAiS,
CirurgiAS
VACiNAção,
ESPECiAliDADES.

banho e tosa com 
linha super Premium 

exclusiva, clínica 
veterinária, cirurgias, 
ozonioterapia, sistema 

de leva e trás

Para clientes novos, 
condições especiais. 
AGenDe seu horário!

4702-2937
11 9-9923-8589
RuA JOSé FéLix dE OLivEiRA, 1197 

GRANJA viANA - COtiA
 @GRANJAvEt_hC

u   Exames laboratoriais   u  Cirurgias 
u   Internação   u  Banho e tosa

u   vacinação   u  Doações   u  táxi Dog

33 anos  
atendendo com 

competência  
e carinho

(11) 4612-2651        (11) 98827-5362
EmERGênCIA: (11) 99906-1455

Rua São FRanciSco, 44 - GRanja Viana

Guia

PET



endocrinologia

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

Sublocação de SalaS para profiSSionaiS de Saúde
18 anos de atividades

9-1092-2562 - www.espacointegracao.com.br

Medicina Integrativa • Psiquiatria • Psicologia • Acupuntura • Hidroterapia
Meditação • Relax Aquático • Massagens • Rebirthing • Astrologia

Coaching • Thetahealing • Barra de Access • Aromaterapia

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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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)

Av. MArginAl, 611 
vilA SAnto Antônio,  

grAnjA viAnA

  93425-7675

Crio Golden Plus é 
um ProtoColo que 
reduz a Gordura 
loCalizada e 
modela seu 
CorPo. ProtoColo 
exClusivo Com a 
melhor teCnoloGia 
que voCê só 
enContra aqui.

ACABE COM AS 
RuGAS E FLACIDEZ

ADEuS 
GORDuRInhAS

f  aPliCação  
 de toxina 
 botulíniCa;
f  enzimas;
f  PreenChedores;
f  CarboxiteraPia;
f  Fios de   
 sustentação.

@vitaleaestetica
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psicologiafisioterapia / 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 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

serviços

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

Atendimento Presencial  
e por Videochamada

Najla Mahmoud Kamel 

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

CriAnçAs, 
AdolesCentes  

e Adultos.

PSICÓLOGA  
CRP-06/22581-3



No quintal de casa
heLaine andrade

Guarda-chuva da lua
aLexandre takashi

Nossa fauna
José pinheiro

Fazendo pose
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 31/06/2021 para veículos básicos e custo de frete incluso. Jetta (cod. BU33LY), ano/modelo 20/20, à vista a partir de R$ 135.990,00 ou �nanciado com entrada de 
R$ 81.594,00(60%) mais 18 prestações mensais de R$ 3.148,91. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$ 138.274,38. CET máximo para esta operação: 0,00% a.a. 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

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


