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Circuito 21

MOBILIdAde 
NA RAPOSO 

TAVAReS
Projeto de R$ 96 milhões 

promete desafogar a rodovia 

  Por Aqui
Bom Prato chega a Cotia 
com refeições a R$ 1

  Turismo
Nova equipe quer colocar 
Cotia no mapa nacional

  Bem-estar
Dicas e profissionais para  
sua saúde e qualidade de vida







Desde o primeiro semestre de 2019, quando o Plano de Mobilidade da Raposo Tavares 
foi apresentado, uma pergunta ficou no ar: será que, dessa vez, vai se tornar realidade? 
Afinal, discussões sobre melhorias para a rodovia se arrastam há anos e a Revista Circuito 
tem acompanhado de perto todos os debates.
Participamos de audiências públicas na época em que começou a se discutir o trânsito 
nesta rodovia – que mais tem jeito de avenida. Em 2007, inclusive, noticiamos que, pela 
primeira vez até então, empresários e entidades da sociedade civil iriam debater soluções 
para o eixo Raposo Tavares, no que eles chamaram de 1º Fórum pela Sobrevivência Sau-
dável do Eixo Metropolitano da Raposo Tavares. Já naquela época, entre as dez rodovias 
que chegavam a São Paulo, a Raposo era o segundo maior índice de veículos de passeio.
Com o passar do tempo e o aumento do número de veículos em circulação, somado ao 
crescimento da região e os muitos empreendimentos que foram sendo construídos, o 
problema foi crescendo cada vez mais. E finalmente, quase duas décadas depois, parece 
que estamos próximos a uma solução. No dia 27 de agosto, o Governador João Doria esteve 
em Cotia e anunciou a liberação de R$ 96 milhões em investimentos para o projeto de 
mobilidade da rodovia. Notícia comemorada por toda a comunidade!
Com a verba, serão realizadas obras entre os km 21,8 e 27,6 e, para ilustrar, trouxemos nesta 
edição uma matéria especial sobre o assunto, mostrando as futuras intervenções que incluem 
a sonhada alça de acesso no km 26 e mudanças no famigerado retorno do km 22,8. Em até 
dois anos, garantem os gestores, a obra estará concluída. Até lá, o ponto nevrálgico será 
lidar com a paciência das pessoas, de acordo com o secretário de Habitação, Sérgio Folha, 
um dos que lutou ao longo destes últimos anos para o projeto sair do papel. “Temos que 
ter em mente que já tivemos tantos problemas e que o vier daqui para frente é temporário 
e são melhorias”, justificou em entrevista exclusiva à nossa equipe.
Continuaremos acompanhando tudo de pertinho! Assim que novas ações forem aconte-
cendo, vamos noticiando tudo em primeira mão, seja aqui no impresso, pelo nosso portal 
ou pelas nossas redes sociais.

Gabriela NapolitaNo aloNso 
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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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Mobilidade à vista

Reunião de trabalho no Palácio dos 
Bandeirantes entre o prefeito Rogério 

Franco e o secretário Sérgio Folha com 
o vice-Governador Rodrigo Garcia e o 

Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi



Perceba o risco, proteja a vida.

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

T-Cross
Sinta todo conforto e segurança do seu Volkswagen preferido
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perturbAção dA vizinhAnçA

do papEl
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais
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Desde meados de maio, os moradores do Residencial Jardim das Painei-
ras estão sendo importunados pelo barulho de caminhões, caçambas, 
avisos sonoros de ré e movimentação de material pesado, 24 horas por 
dia. Após algumas pesquisas, constataram que a empresa Renotran 
Ambiental Ltda transferiu a sua sede, anteriormente localizada em Ca-
rapicuíba, para a Rua Tomás Sepé, no Jardim da Glória. Esclarecemos 
que, em 2018, esta mesma empresa foi denunciada pelo Ministério Pú-
blico de Carapicuíba, por dano ambiental e por causar poeira intensa 
e ruído acima do permitido à vizinhança. Em outubro, formalizaram 
um acordo com o MP em que se comprometeram a encerrar as suas 
atividades naquele município. Considerando o enorme incômodo que 
esta empresa está causando aos moradores, em virtude do ruído exces-
sivo e da poeira e os potenciais danos à mata (APP), já que notamos mo-
vimentação de máquinas na área da floresta; assim como à fauna local, 
já que nas últimas semanas os macacos, esquilos e aves que eram co-
mumente avistados desapareceram, estão sendo formalizadas diver-
sas reclamações e denúncias, a fim de que as medidas cabíveis sejam 
tomadas e a paz seja restabelecida.
FLavia VeLoso

circuito Referente à denúncia, a Secretaria de Indústria, Comércio e 
Empreendedorismo de Cotia informou que fez uma notificação à Renotran 
Ambiental LTDA e a empresa de reciclagem e descarte de resíduos 
apresentou a Licença de Funcionamento emitida pelo Via Rápida Estadual, 
com vencimento em 24/05/2022. “No que compete a esta Secretaria, a 
verificação foi feita e as providências tomadas. No entanto, diante de 
denúncia, o caso foi encaminhado à Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente”, disse em nota. Por sua vez, a Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente disse que já havia recebido  e-mail da CETESB, Agência Embu 
das Artes, informando intenso ruído gerado pela Renotran e que uma 
equipe da Guarda Ambiental se deslocou até o local. Chegando lá, ao 
verificar o descarte de resíduos próximo ao curso d’água, emitiu Auto de 
Infração e orientou que os autuados comparecessem à Secretaria para 
comprovar a retirada dos resíduos. Por sua vez, a Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente respondeu ao e-mail denúncia da CETESB, informando 
sobre o auto de infração e perguntando se a empresa possui “Dispensa de 
Licença”. A CETESB - Agência de Embu das Artes respondeu que iria 
realizar vistoria no local e passar as informações solicitadas.

Multa por serviço público?
Estou profundamente indignado com 
a multa que recebi da Prefeitura de Co-
tia. Por motivos alheios à minha vonta-
de, fiquei dois anos sem receber renda 
alguma e precisei pedir empréstimos 
em bancos e a amigos. Minha fossa 
séptica vazou e,  pela primeira vez, 
precisei esperar que um amigo cha-
masse uma equipe para limpá-la. Era 
dia 10 de julho e, para minha surpre-
sa, no dia 20, uma multa chegou. Estou 
profundamente agredido. Além de 
não receber advertência antes ou aju-
da do poder público, ao qual passo a 
vida contribuindo com impostos... re-
cebo uma multa?!?! A prefeitura quer 
que eu pague multa por falta sanea-
mento básico? É obrigação deles! Se fi-
zessem a parte deles com os impostos 
que pagamos, isso não teria ocorrido. 
Eu não dei causa, foi a falta e erro de 
desserviço deles por minha fossa ter 
vazado.  Todos os humanos criam lixo 
biológico, é algo alheio à vontade. Não 
crio esgoto por opção. Esta causa é de 
absurdo descaso humano, deboche e 
acinte com um munícipe. 
Roberto Moreira da SiLva 

circuito Encaminhamos a carta para a 
Prefeitura de Cotia, que informou que, 
após denúncia anônima, o Departamento 
de Fiscalização da Secretaria de Obras e 
Infraestrutura Urbana foi acionado para 
averiguar o “lançamento de águas 
servidas e esgotos ou de qualquer forma 
a sujar logradouro público” no Jardim 
Colibri. “Ao chegar ao local, tal denúncia 
foi comprovada, infringindo o artigo 2º, 
inciso IV, da Lei 1151/2001,  o que gerou 
o Auto de Infração nº 3801, de 5 de julho 
de 2021. No mesmo Auto, foi dado o 
prazo de 15 dias para a regularização do 
problema apontado, sendo que, 
conforme consta no documento, a multa 
fica suspensa nesse período. Nenhuma 
multa foi gerada e o processo 
encontra-se para verificação das ações 
tomadas. Se as providências foram 
adotadas e não houver mais o 
vazamento, o processo e o Auto de 
Infração serão arquivados”, diz a nota 
recebida por nossa redação.





Parabéns pela bela 
reportagem! Super 
completa! 
Mariana kotscho

Show! 
Mario frança

Edição incrível! Parabéns!
nanci castro

Que bacana!!!! 
andrea cassoLa

A matéria ficou muito 
linda!!! Obrigado! 
eduardo fuchs

A todos que participam 
desta revista, meus 
parabéns! 
donizeti oLiveira

Muito legal! 
rosangeLa rosa
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reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

Muito aléM do papel

Uso do canabidiol em 
doenças do cérebro
Dr. Marcelo Valadares, 
neurocirurgião da UNICAMP 
e do Hospital Albert Einstein, 
explica os benefícios do 
medicamento para tratar 
dores crônicas e insônia.

Cotia: o que este promissor polo turístico nos reserva
Em entrevista exclusiva à Circuito, Nelson Broering, André Vaccari e Luiz Kraieski, repre-
sentantes do painel de Turismo de Cotia, revelam como estão desenvolvendo o potencial 
atrativo da cidade e chamando a atenção para a região no mapa nacional. Prometem, 
inclusive, entregar um Natal lindo. A equipe já possui referenciais de elementos e as 
decorações estarão em, no mínimo, três polos.

  canal circuito
revistacircuito.com/cotia-saiba-o-que-este-promissor-polo-turistico-nos-reserva/

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julgou, no final de abril, recursos especiais nos quais se 
discutiu a distância que deveria ser mantida de um curso d’água localizado em área urbana 
consolidada: os 15 metros previstos na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal 
6.766/79) ou os 30 metros do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12). Optou-se, em 
síntese, pelo último: nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d’água, perene 
ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve-se respeitar 
o disciplinado pelo novo Código. Claro que cada município e corpo hídrico detém suas parti-
cularidades, que devem ser observadas com cautela e consideradas pelo Poder Público 
quando analisadas, mas o tema chamado de 1010 tem causado polêmicas, sobretudo em nossa 
região, rodeada de mata nativa, fauna e, inclusive, recursos naturais. Conversamos com 
especialistas locais para entender o que muda com esta decisão.

#saibaMais

Matéria CoMpleta 
no site

  canal circuito
revistacircuito com/a-evolucao-
no-uso-do-canabidiol-em-
doencas-do-cerebro/

Construções próximas a cursos d’água

  canal circuito
revistacircuito.com/stj-define-distancia-de-construcoes-proximas-aos-cursos-dagua/

Nossas 
redes sociais 
alcaNçaram

 mais de 

137 mil pessoas 

No último mês

Circuito





por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Delegacia da 
Diversidade Online
Lançada pelo Governo de São Paulo, a 
Delegacia da Diversidade Online 
(DDD Online) é o mais novo serviço 
desenvolvido pela Prodesp - Empresa 
de Tecnologia do Estado - para a Polícia 
Civil, para ampliar o combate a crimes 
de discriminação e intolerância, 
iniciando o processo de forma remota, 
sem a necessidade de deslocamento a 
uma delegacia. A iniciativa reforça as 
políticas públicas de proteção à 
diversidade e amplia o combate a 
crimes de intolerância em todo o 
Estado. 

Serviço 
Esta nova delegacia pode ser acessada em 
www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. 
A plataforma, sob responsabilidade da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi 
programada para fácil navegação, de forma 
a simplificar o preenchimento das 
ocorrências. Para realizar um registro, o 
cidadão deve apenas clicar em “Comunicar 
ocorrência” e depois no ícone Delegacia da 
Diversidade Online. O processo é rápido, 
seguro e não demanda conhecimento 
jurídico para classificação do tipo de delito. 
A própria plataforma oferece um 
questionário para orientar a vítima sobre o 
tipo de violência sofrido.

Ciclofaixa de lazer
Quem gosta de pedalar agora vai ter um local apropriado em Vargem Grande Paulista. 
Foi inaugurada a primeira ciclofaixa de lazer da cidade, no trecho entre a Rua Harold 
Loyd e Avenida Manuelino do Prado, que contempla quase dois quilômetros. Funcio-
nará aos domingos e feriados, das 6h às 17h, com organização dos Departamentos de 
Esportes e Trânsito Municipal, e apoio da Guarda Municipal.

Procon-SP Ambiental
Uma força-tarefa composta por técnicos da Fundação 
Procon-SP, agentes da Polícia Militar Ambiental e da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) vai 
promover ações de vistoria em comércios de venda de corte 
de madeira (madeireiras) e verificar a procedência da 
matéria-prima, aumentando a fiscalização sobre operações 
de compra e venda ilegal da madeira nativa no território 
paulista. Parceria do Procon-SP com a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente também permitirá a 
entrega do selo de compromisso às empresas e instituições 
que adotarem boas práticas ambientais para a reciclagem.



engenharia

O trato do esgoto 
em loteamentos não 
atendidos por rede 
coletora

11

A disposição final do esgoto doméstico 
deve seguir preceitos que alinham ques-
tões ambientais, de engenharia e de saúde 
pública. É fato que a devida destinação dos 
efluentes torna-se uma obrigatoriedade 
de atendimento pelo poder público, ou a 
quem lhes foram outorgadas estas respon-
sabilidades. Esse é o caso dos condomínios, 
tanto verticais como horizontais. 

No município de Cotia (e em muitas cida-
des vizinhas), na ocasião da aprovação dos 
loteamentos mais antigos, principalmente 
entre os anos 1970 e 1980, não eram exigidas 
as redes coletoras tampouco as Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETE) para aprovação 
em órgãos estaduais e municipais. 

Estes empreendimentos, que resultaram 
nos diversos loteamentos fechados ou 
condomínios horizontais da região, ainda 
hoje carecem de uma gestão mais ativa 
por parte dos síndicos ou de associação de 
moradores no trato dos sistemas privativos 
de tratamento e disposição de esgoto, em 
sua grande maioria formada por “fossas 
sépticas” e “sumidouros”.

O esgoto domiciliar é um líquido cuja 
composição é formada, aproximadamente, 

por 99,9 % de água. Os 0,1 % restantes são 
sólidos (sedimentáveis ou não). Da parte 
sólida, cerca de 75% são matéria orgânica 
em decomposição, onde proliferam mi-
crorganismos, podendo inclusive ocorrer 
a presença de patógenos. 

Quando o esgoto sanitário é lançado nos 
corpos d´água, podem-se esperar sérios 
prejuízos ao ambiente. Além do aspecto 
visual desagradável, pode haver o declí-
nio do oxigênio dissolvido, afetando a 
sobrevivência da vida aquática, exalando 
odores fétidos, além da possibilidade da 
contaminação animal e humana.                                                    

eXiGÊNCias NorMatiVas atUais:  
As leis municipais e estaduais atualmente 
não autorizariam a implantação de lo-
teamentos sem o devido projeto de rede 
coletora pública, bem como do estudo dos 
impactos ambientais. Entretanto, para a 
situação dos condomínios e loteamentos 
consolidados, é obrigação dos gestores 
exigir o correto manejo dos sistemas de 
cada residência. 

Atualmente, as normas vigentes da ABNT 
que tratam do assunto são: NBR 7229:1993, 

CARACTERIZAÇÃO  
DOS EFLUENTES: 
•  Evita a contaminação da água, seja nas 

instalações de consumo, bem como na 
disposição em corpos receptores (rios, 
córregos, e o próprio lençol freático); 

•  Permite o rápido escoamento dos 
despejos; 

•  Impede  o acesso de gases, insetos e 
ratos; 

•  Permite que os componentes sejam 
inspecionáveis e de fácil remoção para 
manutenções. 

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

Serviço 

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

NBR 8160:1999 e NBR 13969:1997
A configuração mínima exigida para o 

trato dos efluentes de origem residencial 
nessas normas abrangem dispositivos como 
“Caixas de Gordura”, “Fossas Sépticas”, 
“Filtros Anaeróbios” e os “Sumidouros”. 
Eventualmente, pode ser necessária a ado-
ção de “Estações de Tratamento de Esgoto” 
(ETE) compactas em substituição à Fossa 
Séptica e ao Filtro Anaeróbio.

Alexandre Fontolan é Engenheiro Civil (MSc)  
e Prof. Universitário especialista em sistemas 
hidrossanitários, associado da AETEC.
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Bom Prato em Cotia

Sobre o Bom Prato
Criado em dezembro de 2000 pelo 
Governo do Estado de São Paulo, o 
Programa Bom Prato tem como 
objetivo oferecer à população de baixa 
renda refeições saudáveis e de alta 
qualidade a custo acessível. O almoço 
e o jantar têm custo de R$ 1, são 
balanceados com 1.200 calorias e 
compostos por arroz, feijão, salada, 
legumes, uma proteína, farinha de 
mandioca, pão, suco e sobremesa 
(geralmente uma fruta da época). 
Também é oferecido café da manhã 
(café com leite, achocolatado ou 
iogurte, pão com margarina, requeijão 
ou frios e uma fruta da estação), de 
400 calorias em média, que custa  
R$ 0,50 ao usuário.

O Governo de São Paulo assinou, no fim 
de agosto, o autorizo para a implantação 
de um novo restaurante Bom Prato em 
Cotia. Serão investidos R$ 1 milhão nesta 
unidade, que tem previsão de ser inau-
gurada em 2 meses. 
Para implantação do programa por aqui, 
uma equipe do Governo do Estado esteve 
na cidade em 4 de agosto para uma visita 
técnica. Dois dias depois, o deputado 
federal e morador da cidade, Alexandre 
Frota, esteve reunido com o Governador 

João Doria e o vice Rodrigo Garcia. 
“Estou empenhado em conseguir que a 
cidade em que moro tenha o Bom Prato, 
o que faz a diferença! A rede popular de 
restaurantes atingiu a marca de 1 milhão 
de refeições gratuitas servidas durante 
a pandemia”, tuitou na ocasião. 
O restaurante será no Espaço Movimenta 
Cotia (Rua Senador Feijó, 110 – Centro 
– Cotia/SP) e servirá 1.500 refeições di-
árias, sendo 1.200 almoços e 300 cafés 
da manhã.



estudenoanglo.com.br
Conheça a escola:

Nós cuidamos do bem mais
precioso da sua família:
o futuro dos seus filhos!

aprender a estudarM E T O D O L O G I A

Na família do Colégio Anglo Leonardo da Vinci,
tem espaço para a família de cada aluno nosso.

 Vem com a gente construir pontes e
abrir portas para o futuro brilhante

que seu filho merece!
 
 

FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

Av. São Camilo, 2500

estudenoanglo.com.br @anglo.leonardodavinci

ANGLO GRANJA VIANA

(11) 94313-9299

matrículas abertas 2022
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3.964
novas vagas de trabalho
De acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Governo 
Federal, o município de Cotia fechou 
o mês de junho com um saldo 
positivo de empregos – o resultado se 
repetiu ao longo de todo o 1º 
semestre do ano, já que a cidade 
anotou mais admissões do que 
demissões no mercado formal. Os 
dados do mês de junho mostram que 
foram abertos 815 novos postos de 
trabalho. No acumulado do ano, Cotia 
responde pela criação de 3.964 vagas 
formais de emprego.

brinquedos adaptados  
em parques
Com nove votos favoráveis, a 
Câmara Municipal de Cotia 
aprovou o Projeto de Lei nº 25/2021 
que dispõe sobre a instalação de 
brinquedos adaptados nos parques 
de uso público situados em Cotia. 
Os locais deverão ter também 
estruturas adequadas quanto à 
acessibilidade, atendendo aos 
padrões da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). De 
acordo com a justificativa do 
projeto, o objetivo é estimular a 
integração das crianças com 
deficiências ou mobilidade 
reduzida, proporcionando 
oportunidades de crescimento, 
desenvolvimento e dignidade. A 
matéria segue agora para sanção ou 
veto do Poder Executivo.

Denúncia ao trabalho infantil
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), 
acaba de lançar um canal para denúncia de trabalho infantil no município. A ini-
ciativa faz parte das estratégias de ampliação e aprimoramento das atividades do 
Plano de Ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). A denúncia 
pode ser feita pelo CRAS CREAS On-line e não é preciso se identificar.

Serviço 
O serviço de notificação de trabalho infantil funciona no CRAS e CREAS On-line, pelo 
WhatsApp (11) 96300-7500, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Basta enviar uma 
mensagem com um ‘olá’ e escolher a opção ’14’ no Menu de atendimento. Não é preciso se 
identificar para fazer a denúncia. Após receber a notificação, as informações serão 
encaminhadas ao Conselho Tutelar local.

Cotia  
Mais Verde
Entre os dias 23 e 27 de 
agosto, a Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente 
de Cotia realizou o plantio 
de centenas de mudas de 
árvores nativas do bioma 
da Mata Atlântica. A ação 
fez parte de mais uma 
edição do Programa de 
Arborização Urbana ‘Cotia 
Mais Verde’ e passou por 
Jardim do Engenho, Jardim 
Sabiá, Jardim São Miguel, 
Jardim das Oliveiras e 
Jardim Rio das Pedras. As 
espécies plantadas são 
oriundas de doações feitas 
ao Viveiro Municipal 
Curupira em razão de 
compensações ambientais.
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A pavimentação da Estrada dos Pitas, na Chácara 
Roselândia, deve ser concluída até o início de outubro. Estão 
sendo pavimentados 1.400m de via, que antes era de terra, e 
sendo executadas obras de drenagem, infraestrutura de 
guias e melhoria na base. A estrada é acessada pela rodovia 
Cel. PM Nelson Tranchesi, cruza a região da Fernando Nobre 
e segue até o município de Jandira, dando acesso a diversas 
residências de chácaras instaladas em sua extensão. 

Também está em andamento o serviço de pavimentação viária 
em mais um trecho da Rua Dr. Ladislau Retti, que liga a Estrada 
do Capuava, no Parque Alexandre, à Rodovia Raposo Tavares, 
na altura do km 29. Os trabalhos estão sendo executados pela 
Prefeitura a partir do Jardim do Rio Cotia e começaram por 
intervenções na infraestrutura de guias e remoção do antigo 
pavimento (fresagem) para posterior pavimentação. A via 
ainda recebeu padronização de passeio público, sinalização 
viária e iluminação pública com lâmpadas de LED.

acontece por aqui 16

Além de melhorias para a Rodovia Raposo Tavares, o Governo do Estado ainda autorizou a celebração de convênio no 
valor de R$ 8 milhões para obras de infraestrutura urbana em Cotia. O município receberá investimentos dos programas 
Nova Estrada Asfaltada (para obras de conservação na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi / Estrada da Roselândia) 
e Novas Vicinais (em que as estradas da Represinha e da Barragem, que ligam a região central de Cotia ao Caputera, 
passarão por revitalização).

R$ 8 milhões para infraestrutura urbana

Pavimentação



COLÉGIO OBJETIVO 
É TRICAMPEÃO 

www.objetivo.br • 0800 77 00 189

UMA ESCOLA QUE SE 
CONSTRUIU, PELOS ALUNOS

 Um dia você entrou na sala de aula e olhou para a pessoa que lhe explicaria sobre 
o mundo. Para você, fez todo o sentido. Porém, se discordasse ou não entendesse 
no momento, você questionaria, e ela voltaria ao tema quantas vezes fosse necessário.  
Para ela, a sua questão sempre fez todo o sentido.
 Aquela pessoa faz parte da sua vida. E isso é motivo de grande alegria para ela. 
 Saiba que aquela pessoa, que entrava na sala de aula para que os alunos 
se sentissem em casa, hoje entra no lar dos estudantes para que se sintam na escola. 
Em outras ocasiões, ela fala, simultaneamente, aos alunos que estão dentro da escola 
e àqueles que permanecem em casa. Pode não parecer fazer sentido, contudo, para 
aquela pessoa, faz. Ela não desiste. Está certa de que precisa se voltar aos alunos quantas 
vezes for necessário, apesar do atual momento que o mundo vive, de tantas questões, 
de tantas incertezas. Faz parte do amor pela educação.
 O Objetivo é vencedor na categoria Colégio Particular, desde que foi criada, 
há três anos, na pesquisa pelos Melhores Serviços, realizada pelo Datafolha. São três 
títulos consecutivos. O Colégio Objetivo é tricampeão!

Nossa escola se construiu, pelos alunos. E isso faz todo o sentido.
Mais uma vez, o nosso profundo agradecimento.

UNIDADE GRANJA VIANA
Rua José Félix de Oliveira, 81 – (11) 4612 2528



Região no  
Rally dos Sertões
No mês passado, em Tamandaré, no litoral 
pernambucano, a Bianchini Rally, equipe 
de Alphaville, conquistou quatro pódios no 
Sertões, o maior rali das Américas. Dois 
desses competidores são Fabrício 
Bianchini e Gustavo Zanforlin, moradores 
da região. Michel Terpins e Fabrício foram 
vice-campeões da T1 Brasil, Marcos 
Colvero conquistou o 5º lugar na Moto 1, e 
Gustavo Zanforlin e André Munhoz 
finalizaram em 3º na UTV 2. Já o argentino 
Manuel Andujar (Yamaha Raptor 700) 
- atual campeão do Dakar - foi o grande 
campeão nos quadris. O time ainda 
conquistou, pela terceira vez, o Prêmio de 
Melhor Equipe da competição. 

acontece por aqui 18

Em reconhecimento à sua contribuição para as artes marciais, a 
Câmara Municipal de Cotia concedeu a Medalha Mérito Desportivo ao 
atleta mirim Eduardo Fuchs Júnior. A honraria foi entregue pelos 
vereadores durante a 25ª Sessão Ordinária, em 17 de agosto.

Campos em reforma
Cotia iniciou a execução de um projeto que 
contempla a reforma de todos os campos de futebol 
municipais. De acordo com a Secretaria de Esportes 
e da Juventude, os trabalhos passarão por 
manutenção elétrica e hidráulica de vestiários, 
substituição de chuveiros quebrados e outros 
componentes com defeito, manutenção e pintura de 
alambrado e zeladoria em toda a infraestrutura dos 
campos. Os trabalhos já começaram e estão sendo 
executados por uma empresa contratada por meio de 
licitação. Nos próximos meses, os campos receberão 
diversas intervenções de acordo com a demanda 
levantada em cada um deles.

R$ 25 milhões para o magistério
A prefeitura de Cotia anunciou a liberação de R$ 25 milhões para o pagamento de benefícios atrasados para profissionais do 
magistério. De acordo com o prefeito Rogério Franco, estão em atraso desde 2011 e, com planejamento e gestão, será possível 
fazer este acerto de direitos com esta categoria.

releMbrando Em 2020, fizemos uma matéria contando a 
rotina, disciplina e conquistas do Pequeno Príncipe cotiano, que já 
brilhava em categorias que ainda nem teria idade para participar, uma 
vez que começou a competir desde os 4 anos

Medalha Mérito Desportivo

canal circuito
revistacircuito.com/dudu-fuchs-junior-o-pequeno-principe-cotiano-do-karate



educação huManizada
O Colégio Santa Tereza chegou à Granja Viana em 2019, 
trazendo mais de 40 anos de experiência na educação de 
excelência, tradição construída na matriz, em São Paulo. O 
projeto pedagógico é desenvolvido com profissionalismo e 
carinho, tendo como filosofia “a verdadeira educação”. Aquela 
que está além do ensino de currículos e que forma não 
somente um “bom profissional”, mas sim uma boa pessoa! 
Oferece Educação Infantil e Fundamental I e conta com 
ambientes amplos e arejados preparados para receber os 
alunos com total segurança. 

Colégio Santa tereza granja viana
Estrada do Capuava, 3620 – Ondas Verdes – Cotia

Informações: (11) 98815-6367

conceito pop in store 
Procurando um lugar para ter seu ponto físico, além do 
virtual? Encontrou! O Empório Vianna fica no Vianna Village 
e se enquadra no conceito Pop in Store. É um meio termo entre 
loja física e loja online, alternativa ideal para quem busca 
abrir um negócio no varejo sem passar pelo processo 
burocrático e custoso de uma locação de sala. Indicado para 
quem já tem ações online e precisa de um ponto físico com 
mais estrutura para atender seus clientes. Ficou interessado? 
Entre em contato pelos telefones 4702-2655 e 97809-3274.

vianna village
Rua Mesopotamia 109 - Jd. Passargada

www.viannavillage.com.br

iMunização e cuidados coM doenças 
potenciais
A fim de garantir a saúde de alunos, pais e profissionais da 
área da educação, a Vacinville está lançando uma campanha 
para manter a carteirinha de vacinação em dia e, assim, 
tornar os ambientes educativos mais seguros à transmissão 
de vírus e bactérias, além da Covid-19. Através do projeto 
“Escola Vacinada”, a equipe de enfermeiros vai visitar os 
locais de ensino, conferindo as carteiras de vacinação e 
indicando quais imunizantes cada um deve tomar para 
atualização.

vaCinville granja viana
The Square Open Mall - Rodovia Raposo Tavares, Km 22 - Loja 106ª

Telefone: (11) 2898-6088

cuidados coM a audição 
Um dos principais sentidos é a audição, responsável pela nossa 
interação com o ambiente. Mas uma rotina com tantos sons 
distintos em  volta pode trazer sérios problemas à saúde 
auditiva. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. No Centro 
Auditivo Estilo de Vida, são oferecidos exames auditivos, 
terapia fonoaudiológica, consultas, adaptação e venda de 
próteses auditivas com assistência técnica. A equipe conta 
com otorrinolaringologista no local e o atendimento pode ser 
particular ou por plano de saúde. 

Centro auditivo eStilo de vida
Telefones: (11) 4702-6262 / (11) 9 8233-9959

www.centroauditivoestilodevida.com.br
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

No streaming
A HBO divulgou o pôster, 
as primeiras fotos e a data 
de lançamento de O Hóspe-
de Americano, minissérie 
brasileira criada e diri-
gida pelo cineasta Bruno 
Barreto (nossa capa na 
edição 090, em junho 
de 2007), que che-
gará na TV paga e 
em streaming no 
dia 26 de setembro.

Volta gastronômica
André Mifano, nossa capa na 
edição 174, em junho de 2014, 
prepara seu retorno ao mundo 
dos restaurantes. Os fãs da boa 
comida que ele fazia no Lilu 
ficaram órfãos desde que a casa 
fechou as portas, em outubro de 
2020. Não haverá, porém, o 
mesmo cardápio que delineou a 
carreira do chef nos últimos 
anos: Donna servirá culinária 
italiana e tem previsão de 
abertura no fim de outubro. 

Roda Roda
A cotiana Rose Prudêncio foi uma das 
participantes do programa Roda 
Roda Jequiti, exibido pelo SBT. O 
programa foi ao ar, adivinhem, no dia 
do Batom, celebrado em 29 de julho.

Chegou ao mundo
A família Papaiz Silva cresceu! O 
pequeno Felipe chegou ao mundo em 
12 de julho para completar a casa de 
Rafael e Carol, trazendo ainda mais 
amor e ensinamento, assim como 
Pedro, Lucas e Rafaella, os outros 
filhos do casal. 

Deixou saudade
Aos 79 anos, faleceu o engenheiro politéc-
nico e professor de matemática Luiz. Muito 
querido por nossa equipe, ele era um de 
nossos clientes mais antigos e, inclusive, 
ganhou da Circuito uma viagem para a 
Costa do Sauípe. Deixou boas recordações e 
saudades em todos nós, parceiros, amigos, 
alunos e familiares.

deixou sAudAde
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ColunA soCiAl
O que bombou no mês passado

novas instalações
Renbukan acaba de se mudar para o 
Granville Tower, na Avenida São Camilo.  
Para comemorar, a equipe da escola - que 
oferece aulas de Karate-Do e 
Judô - recebeu amigos, familiares e alunos 
para apresentar a nova estrutura que 
oferece até tatame semiolímpico.

Sensei Francisco Santiago, Sensei Raphael 
Barone (Sensei do Francisco e da Bárbara), 

Sensei Roberto Nasci (ator e aluno do Sensei 
Raphael, junto com o Francisco e Barbara) e 

Sensei Marta Neri (esposa do sensei Raphael e 
companheira de treino)

Já pensou em 
treinar em família? 
É o que aconteceu 

com eles: começou 
a praticar caratê 

pelos filhos e, hoje, 
o pai está prestes a 

se formar faixa 
preta junto com o 

André (mais velho 
dos meninos).

Arthur Duarte, Bárbara Belafronte e 
Francisco Santiago são sócios da 
Renbukan. Este último, inclusive, é 
atual Diretor Nacional de 
Arbitragem da CBKI e Chief Referee 
WUKF - World Union Karate 
Federation



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.

mpbxxx
Marcos sá escreve sobre 

a “Música Pornográfica 
brasileira”

MPBxxx não é o título de uM filMe Pornô ou de uM folhetiM de CaBaré. Trata-
se do novo estilo musical brasileiro. Música Pornográfica Brasileira. Veja a lista com 
os nomes de algumas das músicas mais tocadas no Top Brasil de hoje. Dentre as mais 
ouvidas pelo distinto público, destaco algumas das pérolas, de acrílico, do cancioneiro 
popular brasileiro, que já teve intérpretes e compositores como Tom Jobim, Vinicius de 
Moraes, Elis Regina, Rita Lee, Cazuza, Renato Russo, Roberto Carlos e Chico Buarque, 
entre outros, e agora vai de Pabllo Vittar, Zé Felipe, Mc Poze do Rodo, Raí Saia Rodada, 
MC Talibã, McJhenny, Mad Dogz, MC Meno K, Pegador, Mc Branquinha, Jonas Esticado 
e Mc Kevin, entre outros poetas. Tire as crianças da sala! Todos os títulos musicais que 
você vai ler a seguir são reais e se destacam entre os mais ouvidos no Brasil. Desculpe 
o palavrório, mas a barra é pesada! Aí vai! Segue o Top Brasil publicado no Deezer, que 
tal qual o Spotify, é um aplicativo de streaming musical, disponível nos celulares: Tapão 
na Raba, Senta Danada, Se essa bunda fosse minha, Eu rebolo sim, Vou te botar, Deixa de 
onda (Porra nenhuma), Xerecard, Volta Rapariga, Mulher Cama, Chega e senta, Esqueceu 
foi porra, Foi pá pum, Mete um block nele, Alô Ambev, Chamo teu vulgo malvadão (Ela vem 
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letras pornográficas com ritmos,  
que estão mais para barulho do  

que para música, que ferem os ouvidos  
e sangram a inteligência e a  
sensibilidade de quem ouve
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de quatro), Triste com Tesão, Rolê, A cara 
do crime e nós incomoda, Cai  devagarinho 
até embaixo, Uma Cavala mesmo, Senta 
pra carai, É só botada, Só tapão nervoso 
VS toma catucada violenta. Até o corretor 
ortográfico do meu notebook pirou por 
aqui, mas escrevi como está lá no Deezer, 
para quem quiser conferir. Recomendo 
não ouvir perto das crianças, nem perto 
de ninguém. Aliás, não ouça. Apaixonado 
por música que sou, desde sempre curti 
todos os gêneros musicais. Nunca tive 
preconceito musical contra gênero algum. 
Ouço de tudo, e é óbvio que tenho minhas 
preferências, mas gosto de pesquisar as 
tendências e entender o que está bombando 
nos ouvidos brasileiros. Tendência que, 
lamentavelmente, permeia o mundo, já 
que as Top 100 dos Estados Unidos são 
tão ruins quanto as nossas, com rappers e 
MCs, chutando o balde e enfiando o pé na 
jaca, com linguajar chulo e sem barreiras, 
perdendo totalmente a noção do ridículo 
e do aceitável fonograficamente. Qual o 
limite dessa turma? Tive o trabalho de ouvir 

algumas das obras-primas mencionadas e, 
infelizmente, o resultado é lamentável, e 
posso garantir que os conteúdos são muito 
piores que os títulos. Verdadeiras baixarias, 
vindas das catacumbas do cérebro humano. 
Letras pornográficas com ritmos, que estão 
mais para barulho do que para música, que 
ferem os ouvidos e sangram a inteligência e 
a sensibilidade de quem ouve. Não se trata 
de puritanismo, mas sim de um mínimo de 
bom gosto, decência e respeito, principal-
mente com as mulheres que ali são tratadas 
com desprezo, como objetos sexuais e com 

total desrespeito. O pior não são os caras 
fazerem essas porcarias e sim alguém, ou 
alguns, pagarem para ouvir e elevarem os 
autores à categoria de subcelebridades. 
Alguns dos intérpretes (?), têm milhões de 
seguidores e estimulam à violência sexual 
e o consumo às drogas. Tudo dentro dos 
lares no ouvido das crianças, e ao alcance 
de um clique. A baixaria rola solta. E depois 
o povo reclama dos políticos, se é isso que 
temos como cultura musical, em breve 
vamos achar o Tiririca um filósofo, perto 
dos intérpretes da MPBxxx.

Renova Manutenção em Madeira - Contato   11 91118-1595



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

PauliSta naSCida eM 1975, graduou-se 
em Psicologia pela PUC/SP. Por sete anos, 
trabalhou no Hospital do Rim e Hiperten-
são - UNFESP/EPM como psicóloga clínica 
e coordenadora de um projeto de artes, que 
idealizou a partir do trabalho da Dra. Nise 
da Silveira e da educadora Maria Amélia 
Pereira. O projeto Oficina de Artes levou-a 
para a School of The Art Institute of Chica-
go, onde tornou-se mestre em arteterapia. 
Nessa escola, descobriu o mundo das artes 
visuais, interessando-se, principalmente, 
pelos ateliês de pintura. Na ocasião, pôde 
frequentar o museu agregado à institui-
ção e alguns ateliês da escola, descobrindo 
seu amor pela pintura e pela cor. Essas 

oportunidades significaram uma experiência 
única para o amadurecimento do seu olhar. 
Após esse período, inscreveu-se em um curso. 
O desenho a levou a uma nova percepção do 
mundo, que passou a ser para ela uma forma 
de expressar o que via e sentia. 
Em 2014, deixou de trabalhar como psicóloga 
para dedicar-se exclusivamente ao trabalho 
no ateliê. Desde então, vem exibindo sua 
produção em mostras individuais e coletivas 
em espaços independentes, salões e institui-
ções brasileiras e estrangeiras. Seu trabalho 
foi contemplado pelas fundações Instituto 
Sacatar, BA (2019), Ragdale Foundation, 
Chicago, EUA (2016 e 2019) e pelo instituto 
The Studios of Key West -TSKW, EUA (2015).

Vamos obserVar
Bananeira, 2021, 
135 x 135 cm 
linha de algodão em linho

E minha avó cantava e cosia. Cantava canções 
de mar e de arvoredo, em língua antiga. E eu 
sempre acreditei que havia música em seus 
dedos e palavras de amor em minhas roupas 
escritas. Os versos do poema Desenho, de 
Cecília Meireles, definem o que a artista sente 
quando vê alguém cosendo ou bordando. Por 
isso, em 2014, levou as linhas, tecidos e a caixa 
de costura da sua avó para o ateliê e, a partir 
de então, passou a explorar esse universo. 

Cristiane, que é pintora, desenhista e 

Hoje, a artista trabalHa 
eM seu atelier na vila 

Madalena, tanto eM 
Pinturas a óleo quanto 

eM bordados. 

Arte de 
CristiAne 

mohAllem



o bordado ganhou novos sentidos.  
não é mais sinônimo de mulher 

prendada ou falta de erudição. bordar 
voltou ao vocabulário como forma de 

valorizar o manual, o íntimo e o exclusivo 
que há em cada uma de nós. 
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bordadeira, trabalha a partir da observação 
da natureza e das coisas ao redor de seu 
ateliê, interessando-se pelos desdobra-
mentos da linha, que substituem as tintas 
e pinceladas. Para ela, tudo é movimento e 
cor. Para mim, seu trabalho se assemelha ao 
dos impressionistas. 

Ela é minha vizinha de ateliê, por isso tive 
a oportunidade de observá-la em ação muitas 
vezes. O bordado é uma arte que exige muito 
tempo, concentração e técnica.  A artista leva 
meses, às vezes até anos, para concluir uma 
obra. Ela borda de forma livre, a maioria das 
vezes em pé, sem moldes ou rascunhos, como 
se estivesse desenhando ou pincelando com 

a agulha.  As linhas se sobrepõem umas às 
outras, assim como acontece na pintura, com 
tintas de cores diferentes.  Vejo que Cristiane 
adaptou essa técnica ancestral para sua pró-
pria versão única, cheia de movimento, luz e 
detalhes. Somente quando se olha de perto é 
possível ver o tanto de camadas e linhas que 
cada obra abriga. 

O bordado é um personagem tão antigo 
na história da humanidade quanto a nossa 
própria existência. Vestígios da técnica do que 
se conhece hoje, como ponto-de-cruz, foram 
encontrados ainda nos tempos da pintura 
rupestre, quando vivíamos em cavernas. 
Historicamente, a prática do bordado esteve 

inerente às mãos femininas e sequer era con-
siderada uma expressão artística. Como tudo 
o que as mulheres faziam, era subestimado à 
margem da sociedade patriarcal.  Apesar de 
se tratar de uma prática que está presente na 
nossa sociedade há muitos anos, o bordado 
traz um novo significado e sentido a partir do 
momento que é usado na arte contemporânea. 
A renovação do bordado, que parte de uma 
geração em que tudo é rápido, descartável 
e feito em grandes produções, faz com que, 
logicamente, fosse colocado valor na preci-
são, qualidade e originalidade desta arte. O 
bordado na arte contemporânea brasileira é 
frequentemente usado como manifestação 
política e tem se intensificado dentro do 
movimento feminista. 

Em 11 de setembro, a artista inaugura sua 
exposição individual intitulada Árvore Adentro, 
no Museu do Objeto Brasileiro - A Casa, que 
fica em Alto de Pinheiros, São Paulo. Cristiane 
apresentará diversas obras feitas no período da 
pandemia, como um trabalho bordado com a 
imagem de um baobá de quase 4 metros de altura 
por 3 de largura e o trabalho Bananeira. Para 
mais informações, acesse www.acasa.org.br.

Nas redes sociais                 ProdutivaWD

www.produtivaweb.com.br
comercial@produtivaweb.com.br

Acesse nosso site

Pelo QR code

NÃO SEJA 
VÍTIMA DE UM 
SEQUESTRO 
DE DADOS
PROTEJA SUA REDE!
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AGORA VAI

capa



27

Resolver o problema do caótico trânsito di-
ário da Raposo Tavares é uma das principais 
promessas dos gestores públicos e o sonho 
de todos nós, moradores. Discussões acerca 
de melhorias para a rodovia, que se tornou 
na prática uma grande avenida e ganhou até 
o apelido de Raposo Travada, se arrastam 
há anos e a Circuito tem acompanhado de 
perto todos os debates. Sempre novas - e 
velhas, ao mesmo tempo - propostas vêm 
à tona. E no nosso imaginário, fica a per-
gunta: quando vai se tornar realidade? E 
mais: realmente vai acontecer? 

AGORA VAI
Ao que tudo indica, o imbróglio parece 

agora estar chegando realmente ao fim: o 
Governo do Estado liberou R$ 96 milhões 
em investimentos para o projeto de mobi-
lidade da Raposo Tavares. Sim, 96 milhões!

O anúncio foi feito durante um evento 
com a presença do governador João Doria, 
do prefeito Rogério Franco, dos deputados 
federais Herculano Passos e Alexandre 
Frota, do deputado estadual André do Prado, 
do presidente da Câmara do Município Celso 
Itiki e dos demais vereadores da casa, além 
de prefeitos de cidades da região. “As obras 
na Rodovia Raposo Tavares são aguardadas 
há 20 anos. É um orgulho dizer que agora é 
realidade. Não é promessa, é real”, destacou 
o governador.

Com a verba, serão realizadas interven-
ções entre os km 21,8 e 27,6 para dar mais 
fluidez ao tráfego, beneficiando as cidades 
de Carapicuíba, Embu, Itapevi, Osasco e 
Vargem Grande Paulista, além de Cotia, 
é claro. Conversamos com o Secretário 
de Habitação de Cotia, Sérgio Folha, que 
esteve à frente dos trabalhos e detalhou 
as fases da obra. 
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2007
Pela primeira vez até então, empresários e entidades da sociedade 
civil iriam debater soluções para o eixo Raposo Tavares, no que 
eles chamaram de 1º Fórum pela Sobrevivência Saudável do Eixo 
Metropolitano da Raposo Tavares. Na pauta do encontro, o fluxo 
de veículos e seu impacto na região. Naquela época, entre as dez 
rodovias que chegavam a São Paulo, a Raposo Tavares já era o 
segundo maior índice de veículos de passeio.

2014
O DER publicou, em 22 de janeiro, o Edital de Licitação, para con-
tratação da empresa especializada responsável por obras para 
melhorias da Rodovia. A empresa vencedora deveria realizar 
serviços para a recuperação do pavimento da pista, alças de acesso, 
retorno, melhorias na sinalização vertical e horizontal, do km 9,8 
ao km 34. Não saiu do papel.
Em 26 de agosto, o Centro Cultural Würth foi palco da segunda 
edição do Fórum Melhor Mobilidade na Raposo. Entre algumas 
boas propostas, apresentadas estava a interligação de bairros e 
a minimização do uso da Rodovia Raposo Tavares, proposta por 
um grupo de estudos da Associação dos Arquitetos Engenheiros 
e Técnicos de Cotia (Aetec), mas que demandaria algumas desa-
propriações para ser viabilizada.

2015
No final de junho, o então deputado estadual Marcio Camargo criou 
a Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares, na 
Assembleia Legislativa. Em outubro, a Câmara de Cotia recebeu 
audiência pública sobre a Raposo Tavares e reuniu representantes 
do poder Legislativo, Executivo, profissionais ligados à área de 
urbanismo e várias ONGs. 

2017
Dando continuidade às ações da Frente Parlamentar da Raposo 
Tavares, foi protocolado na Secretaria Estadual de Logística e 
Transportes e na Superintendência do DER duas indicações de 
readequações para a rodovia. Uma delas solicitava adaptações 
geométricas e sinalização no trevo da Granja Viana com a Raposo. 
Também consta na indicação a obra de implantação da quarta faixa 
no sentido capital, no km 22,8. 

LINHA DO 
TEMPO

Diversas reuniões, fóruns e encontros já foram realizados 
para discutir o problema de mobilidade e segurança de uma 
das principais rodovias do estado de São Paulo: a Raposo Tava-
res. Porém, mesmo com tantas pessoas de diversos setores da 
sociedade empenhadas em mudar a situação, esse problema se 
arrastou por anos.

Uma certeza e 
Uma novidade
O estudo do Plano de Mobilidade apresen-
tado trouxe dois pontos. A certeza é que o 
principal gargalo da rodovia com jeitão 



2019
Logo no início do ano, um projeto foi apresentado pela prefeitura de São Paulo: 
um estudo de viabilidade de criação de um terminal e corredor de ônibus a par-
tir do km 18,5. O projeto fazia parte de compensação exigida pela Prefeitura de 
São Paulo ao grupo Rezek, responsável pela implantação do mega residencial 
Reserva Raposo, na divisa entre São Paulo e Osasco.

Em 30 de abril, foi a vez da Prefeitura de Cotia apresentar o ‘Plano de Mobi-
lidade Urbana do km 21 ao 30 da Rodovia Raposo Tavares’. Projeto e estudos 
de intervenção em 36 pontos de sua extensão - identificando, conciliando 
todas as propostas feitas anteriormente e propondo soluções técnicas para 
melhorar o tráfego - foram feitos pela Canhedo Beppu, empresa contratada 
pela GP Desenvolvimento Urbano. Na época, o plano foi apresentado pelos 
engenheiros Humberto Matsushita e Luiz Fernando Araújo,  para cerca de 
600 pessoas, que lotaram o auditório, formado principalmente por profissio-
nais do setor imobiliário e grandes empreendedores e investidores, além do 
prefeito de Cotia Rogério Franco e de Marcos Vinholi,  então Secretário de 

Desenvolvimento de São Paulo que representou o governador João Dória, 
vereadores e Secretários da Prefeitura. O anfitrião foi Sérgio Folha. 

Alguns meses depois, moradores e trabalhadores da região, 
pedindo atenção do poder público à rodovia Raposo Tavares, 

criaram o movimento SOS Raposo – Uma rodovia em 
colapso. Eles fizeram o manifesto “A Raposo Tavares 

pede socorro” e coletaram 14 mil assinaturas de 
pedido de melhorias ao Governo do Estado.

2018
Em março, foi realizada audiência pública 
para apresentar e discutir com a sociedade 
o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 
Minuta do Projeto de Lei esteve à dispo-
sição da sociedade desde julho de 2017 e 
traçava Política Municipal de Mobilidade 
por meio da ordenação dos Sistemas Mu-
nicipais de Transporte, de Viação e de 
Trânsito. Elaborado por especialistas, o 
PlanMob, como foi chamado, teve quatro 
eixos principais: circulação de veículos e 
sistema viário; transporte público coletivo; 
barreiras naturais e físicas; e circulação de 
pedestres. Para o eixo da Rodovia Raposo 
Tavares, estava previsto um planejamento 
que fizesse correção de acessos, reforma 
de passarelas e reformulação de pontos de 
embarque e desembarque de passageiros.

Em 1º de setembro de 2021, 
o secretário Sérgio Folha 
protocolou na Superintendência 
do DER o Projeto Executivo de 
Mobilidade da Raposo Tavares.

O projeto foi apresentado ao 
governo do Estado em 2019 e 

ganhou um novo capítulo em 
27 de agosto de 2021, quando o 

governador de São Paulo esteve 
em Cotia para liberação de R$ 96 

milhões a serem investidos em 
prol da mobilidade da Raposo

de avenida está no trecho entre os km 21 
e 23, mais precisamente no retorno do km 
22,8, principal acesso para a Granja Viana. 
A novidade é que, ao contrário do que a 
maioria imaginava, não são os motoristas 
de passagem, ou seja, aqueles que usam 
a rodovia para passear ou trabalhar, os 
autores dos eternos congestionamentos, 
mas sim, os moradores da cidade.

29



Com a verba, serão realizadas intervenções entre os km 21,8 e 
27,6, divididas em três fases. O projeto executivo já foi protocolo 
no DER e a licitação - toda por conta do Estado - será lançada nos 
próximos dias . A expectativa é que as obras sejam iniciadas em 
até 90 dias. E a finalização prevista para daqui dois anos.

capa 30

1° etapa
Na primeira fase das obras, haverá interven-
ção nas proximidades do km 24,8, onde será 
construída uma nova transposição sobre 
a rodovia. Este viaduto ligará a Rua Mazel 
à Rua dos Manacás, passando a funcionar 
como uma marginal leste e dando acesso 
à rua Mesopotâmia, onde fica o Parque 
Cemucam. A medida será complementada 
com a implantação de uma nova ligação 
entre a Rua dos Manacás e a Avenida das 
Acácias e implicará na remoção da passarela 
existente naquele local. 

No trevo do km 26, será feita uma remo-
delação das alças do trevo parcial existente 
(projeção da Estrada Embu), além de nova 
opção de viário municipal.

2° etapa
A segunda fase do projeto abrange três pontos. A implantação 
de uma via marginal e acesso entre os km 27,6 e 27 (Avenida Sir 
Henry Welcome), além de ampliação e melhorias na própria 
pista, próximo ao entroncamento com a Estrada da Capuava. 
Entre os km 25 e 26, sentido capital, será implantada uma faixa 
adicional da alça de entrada até a marginal que se inicia no km 
25. Uma nova via de ligação entre a Estrada Velha de Cotia e a 
Estrada Embu. Mas uma das principais intervenções desta fase 
será nas proximidades do km 26,5, onde uma transposição sobre 
a rodovia deve ser construída, ligando a Avenida José Giorgi à 
Raposo. “Deste modo, os moradores do São Paulo II e imediações 
não mais precisarão rodar até o km 30 para acessar a pista no 
sentido capital”, explica Sérgio Folha.

INTERVENÇÕES
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3° etapa
A terceira fase prevê grandes reformulações 
nas proximidades da Granja Viana. Do km 
22 ao 24, será aberta uma nova marginal 
para dar mais fluidez ao trânsito local da 
Granja Viana. Rua José Félix de Oliveira e 
Avenida São Camilo tornam-se mão única.

O famigerado retorno do km 22,8 passará a ser, unicamente, 
uma alça de acesso para a rodovia no sentido São Paulo. Com 
isso, a Avenida São Camilo se tornará uma via de mão única. A 
marginal que dá acesso, hoje em dia, ao Jardim Semiramis, deixa 
de existir. E um novo dispositivo, do tipo ‘ferradura’, será cons-
truído no km 21,8 para dar acesso tanto a uma paralela à rodovia 
quanto a vias locais.

No sentido capital, está prevista a ampliação da marginal do 
km 24 (em frente ao Shopping Granja Viana) até o km 21, onde 
será construído o novo viaduto. Com isso, será criada uma faixa 
margeando a rodovia por quase 2 quilômetros.

Números 
impressio-
nantes

Canal CirCuito 
Acompanhe em nosso 
portal o andamento do 
projeto 
revistacircuito.com/
obras-da-raposo-tavares/
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Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Olha só que legal: é possível apoiar  
o combate ao câncer infantil ouvindo música com 
as crianças. O músico granjeiro Nell deu início a 
uma campanha inédita e que não custa nada para 
quem ajuda: basta dar play no álbum infantil 
Caixinha de Música, recém-lançado por ele, e 
metade de todos os royalties vão para o GRAACC, 
referência no tratamento de câncer infanto-
juvenil. “A ideia de fazer versões de canções de 
ninar das minhas músicas, em resumo, surgiu 
inspirada pela minha filha caçula, Laura, mas 
agora está tomando outras proporções e, com 
certeza, vai ajudar muitas crianças”, resume. 
É simples: acesse www.caixinhademusica.net 
e ouça, que o play se transformará em doação.

bullying,  
o Musical 
bullying é um problEma enfrentado 
por grande parte dos jovens brasilei-
ros. Uma pesquisa da Unicef realizada 
em 2017 apontou que o Brasil é o 
quarto país com maior prática de 
bullying do mundo. “Decidimos tocar 
num assunto ignorado por peças e 
musicais, mas que interessa muito ao 
público pré-vestibular”, explica Allan 
Oliver, escritor do texto do espetáculo, 
que está em cartaz no Propósito Hall 
(Rua do Oratório, 890 - Mooca - São 
Paulo/SP), em apresentações aos 
domingos, às 15h.

canal circuito
No elenco da peça, está o granjeiro 
Pietro Dal Monte, um jovem de 18 anos 
promissor nos palcos. Ele já atuou em 
comerciais, fez figuração na novela 
Carrossel e participou de várias peças. 
revistacircuito.com/
da-granja-para-os-palcos-pietro-dal-
monte-estrela-musical/

canal circuito
Conheça Nell, o 
músico que “cria 
canções para 
conversar com o 
universo interior das 
pessoas”
revistacircuito.com/
musico-da-regiao-
cria-cancoes-para-
conversar-com-o-
universo-interior-
das-pessoas/

Caixinha de música



Retratos no Isolamento,  
Reflexões da pandemia 
A exposição, em cartaz no Centro Cultural FIESP, 
apresenta um registro histórico de 50 
empreendedores fotografados por Cláudio Gatti, 
de março de 2020 até agora. Com curadoria de 
João Kulcsár, as imagens são metáforas visuais 
de como a pandemia foi percebida por cada um 
deles. Entre os retratados, está Juliano Ohta. 
“Nesta parada forçada, ampliamos nossa visão de 
mundo, mostrando mais cuidado com os outros e 
com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, 
aprendemos a dar mais valor às pequenas coisas 
da vida… Enfim, a pandemia trouxe infelizmente 
muitas dores, mas reflexões e bons motivos para 
continuarmos a ter empatia, colaboração e maior 
valorização das relações humanas”, 
compartilhou o executivo que foi nossa capa em 
janeiro deste ano.

alfabeto da intolerânCia
O Coletivo Humana Mente, do Colégio Rio Branco, participou 
do Brazilian International Monthly Documentary 
Competition (Bradoc) com o vídeo Alfabeto da Intolerância 
e conquistou o prêmio de melhor documentário pelo 
júri popular. O vídeo agora concorre ao Melhores do 
Ano, na grande final que acontece em janeiro de 2022. 
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canal circuito
Ouça algumas 
canções e leia 
entrevista com o 
músico
revistacircuito.com/
musico-cotiano-
apresenta-cancoes-
ineditas-compostas-
durante-a-pandemia/

canal circuito
Assista ao vídeo premiado
revistacircuito.com humana-mente-ganha-premio-bradoc/

antes das Caravelas
Surfando nas ondas da brasilidade, o músico cotiano Gabriel Machado mergulha 
em composições autorais no seu mais recente trabalho, que reúne canções escritas 
durante a pandemia e que refletem os tempos difíceis em que vivemos. A música-
tema, Antes das Caravelas, versa sobre a relação dos povos indígenas com a terra 
antes da chegada dos portugueses. Já Fim de Semana fala sobre rotina, tempo e 
tédio. No repertório, tem espaço ainda para a saudade em Eu Vou me Acostumar e 
também ao saudosismo em Esse Sujeito, inspirada nas marchinhas de Carnaval. 

década de carreira
Em novembro, o escritor 
granjeiro Roberto Ferrari, 
conhecido como O Poeta 
do Amor, comemora 10 
anos de carreira e 52 anos 
de literatura e poesia. 
Para celebrar o marco, ele 
vai lançar o livro 10 anos 
de Carreira, 10 anos de 
Felicidade, uma antologia de 
poemas, contos, crônicas, 
pensamentos e aldravias 
especialmente selecionadas 
da obra do poeta. Contará 
ainda com depoimentos 
de pessoas com destaque 
no meio literário. A obra 
deverá ser lançada no 
final deste mês e todos 
que tiverem interesse em 
adquiri-la devem entrar 
em contato através do 
WhatsApp: (11) 9 9145-9555.



cultura 34

audição para bolsistas
A Escola Patrícia Ballet está com inscrições abertas para a audição 
de bolsista do projeto Ballet Clássico para Todos – Democratizando 
o acesso. Devem ser contempladas 10 crianças e adolescentes com 
idade entre 8 e 16 anos que moram em Cotia e que estudam em 
escola pública na cidade. As inscrições devem ser feitas até 9 de 
outubro, através do e-mail escoladedancapatriciaballet@gmail.com. 
Os bolsistas selecionados começarão as aulas em fevereiro de 2022.

festa da aMizade
Está chegando a 43ª Festa da 
Amizade do Pequeno Cotolengo 
Paulista! Com o tema Amizade 
é Massa, o evento promete 
proporcionar um ambiente regado a 
amor e deliciosas opções de massas 
(nhoque e talharim). Será no dia 
19 de setembro, das 11h30 às 15h, 
seguindo todos os protocolos de 
segurança necessários. O ingresso 
custa R$ 50, com direito a entradas 
com antepastos e uma porção de 
pastéis (bebidas e sobremesas não 
estão inclusas). Mais informações 
através dos telefones 4612-2662, 
4702-7878 e 9 6644-1380.

aliMentação saUdável  
eM apresentações lúdiCas
Nos dias 12, 17 e 23 de setembro, 
sempre às 15h, tem apresentação 
da produção João e Maria em... uma 
alimentação saudável. O espetáculo 
mostra de forma lúdica e objetiva 
os benefícios de uma alimentação 
saudável e os malefícios de uma 
alimentação ruim e será exibido 
no Canal do Youtube da Secretaria 
de Cultura e Lazer de Cotia.

Esculturas na Praça 
3ª Exposição Esculturas na Praça - Ao Alcance de Todos está acontecendo até 17 
de outubro, na Praça das Artes em Embu das Artes, com a participação de 
mais de 40 artistas embuenses e de outras cidades do Brasil.

Este livro de autoria da 
jornalista granjeira Carla Risso  
apresenta, em meio a um 
cenário de evolução técnica das 
artes gráficas, como o Jornal da 
USP construiu sua identidade 
em duas décadas de existência 
impressa e sua transição para o 
meio digital. As centenas de 
capas analisadas mostram, 
também, o caminho – muitas 

vezes errático – que 
foi trilhado pelo 
jornal até encontrar 
sua real 
personalidade.

Capas qUe ContaM histórias: a trajetória do jornal da Usp
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Por mais  
qualidade de

beM-estar 36

Em meio à correria diária, negligenciamos os cuidados com nosso corpo e mente, não é mesmo? Mas 
essa não é a melhor escolha, se você deseja uma vida com mais qualidade. Por isso, preparamos al-
gumas dicas de saúde e bem-estar para ajudá-lo a viver mais, melhorar a qualidade de vida, adoecer 
menos e acompanhar o crescimento das novas gerações. 

Tenha uma visão 
positiva de você
Tudo começa dentro de nós! Se as 
pessoas não estão felizes consigo 
mesmas, elas tendem a olhar apenas 
os problemas e as dificuldades. Foco 
na solução e no lado positivo.

Prepare as suas 
próprias refeições
Crie o hábito de cozinhar em casa, ao invés 
de comer fora. Isso pode ajudá-lo a monitorar 
melhor o que de fato está comendo, 
ingerindo menos calorias e evitando aditivos 
químicos, açúcar adicionado e gorduras 
insalubres. Escolha alimentos integrais e 
não processados. E não se esqueça das 
saladas, lembrando da máxima: quanto 
mais colorida, melhor! Por fim, é importante 
desacelerar e pensar em comida como 
alimento, em vez de algo para engolir entre 
as reuniões ou no caminho para pegar as 
crianças na escola (mais uma das grandes 
dicas rápidas de saúde e bem-estar).

Tome um bom 
café da manhã
O café da manhã fornece 
nutrientes essenciais que são 
armazenados como energia 
para abastecê-lo durante seu 
dia. Opte sempre por alimentos 
saudáveis. Adicione frutas 
ricas em antioxidantes ao 
seu cereal matinal favorito.

Exercite-se
A prática do exercício, e pode 
ser uma simples caminhada, 
ajuda a garantir que todas as 
funções do corpo funcionem de 
forma otimizada. Além disso, 
reduz a depressão e o risco de 
doenças crônicas, prevenindo 
até o Alzheimer. Isso sem 
mencionar a perda da gordura, 
quando combinado com uma 
alimentação saudável.

Comece o dia agradecendo
Procure agradecer por todas as coisas boas que acontecem em sua 
vida, ao invés de apenas reclamar. Aproveite esse momento de reflexão 
para planejar seu dia e tente manter apenas pensamentos positivos. 

Respire fundo
Expanda seu diafragma 
e inspire lentamente. 
Libere, aos poucos, 
o ar. Repira isso 
várias vezes ao dia. A 
respiração profunda 
anula o estresse.

Beba muita água
Não espere até que esteja com sede para, 
então, beber água. Manter-se hidratado durante 
todo o dia pode ajudá-lo a ficar energizado e 
suprimir sentimentos de fome. A água ajuda a 
drenar nossos sistemas de resíduos e toxinas.

Tarefas do dia
Você se sente sobrecarregado com a 
quantidade de trabalho que precisa ser 
feito? Mantenha um diário ou calendário do 
trabalho que precisa realizar, estipulando 
uma data de entrega. Não deixe acumular.

vida



u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e  
Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Claudia Zanetti Moura CREMESP 80175

 Neurologia Clínica

u	 Claudio Lepera CREMESP 70055

 Ortopedia, Traumatologia 
 e Medicina Esportiva

u	 Denis Smith CREFITO 3 72806-F

 Fisioterapia esportiva, 
 ortopédica e prevenção  

de lesões

u	 Denise Lorena Guida CREMESP 88412

 Endocrinologia e Metabologia

u	 Elisabete Dobao CREMESP 170764

 Dermatologia e Cosmiatria

u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Frederico de Almeida 
Heitor CREMESP 111177

 Cirurgia Bariátrica, Robótica e de 
Endometriose Intestinal e profunda

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia  
e Clínica Médica

u	 Luciana Giusti CREMESP 83056

 Infectologia

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

u	 Maria Fernanda Lago CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica  
e Cirúrgica, Laser  
e Medicina Estética

u	 Marcia Gomes Corrêa CRP 61720 
 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 

Comportamental

u	 Márcio Ferraz CREMESP 89357 

 Urologia, Saúde do Homem, 
Vasectomia, Medicina Preventiva

u	 Monique Ribeiro  
Cantoni CREMESP 106360 

 Pediatria geral

u	 Patricia Aragão Morello CRP 

06/486280

 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

4702-0626 / 4777-9333
Av. São Camilo, 980  Granja Viana
Centro Comercial Granjardim
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 Saúde Saúde
Evite o excesso 
de estresse
Excesso de estresse pode 
aumentar os níveis de cortisol e 
prejudicar o metabolismo. Estudos 
também mostram que o estresse 
é um contribuinte significativo 
para a depressão, que é um 
enorme problema de saúde hoje.

Abandone vícios que prejudicam sua saúde
Nenhum vício é bom, entretanto, vícios em drogas, bebidas 
alcoólicas e cigarros afetam diretamente nossa saúde 
e bem-estar! Portanto, abandoná-los é a única saída. 
Se necessário, procure tratamento especializado.

Desacelere
Tente simplificar sua 
vida - faça exercícios,  
caminhadas na natureza, 
pratique técnicas de 
respiração profunda e 
meditação. Passar pela 
vida preocupado, ansioso 
e nunca ser capaz de 
relaxar e se divertir é um 
grande desperdício. Lazer

Achar um tempo para o lazer em 
meio ao trabalho, estudo e outras 
atividades, é fundamental para 
manter nossa saúde. Arrume 
um tempo para passear, reunir 
os amigos, viajar e fazer outras 
atividades que te tragam prazer!

Defina o horário de dormir
Desligue seus dispositivos antes de ir para a cama. 
Independentemente da idade, os horários regulares e os rituais da 
hora de dormir nos ajudam a obter o sono que precisamos e nos dão a 
capacidade de funcionar em alto nível no dia seguinte. Trabalhe para 
criar uma rotina noturna, limitando o tempo da tela (computadores, 
TV, telefones), evitando lanches tarde da noite e escolhendo o horário 
de dormir. Fazer essas coisas pode ajudá-lo a adormecer mais 
rápido, a dormir bem e a acordar mais descansado e revigorado!

Tenha um animal 
de estimação
Foi demonstrado que isso reduz 
a pressão arterial e dá uma 
sensação de bem-estar. Significa 
que você vai viver mais e diminuir 
o risco de um ataque cardíaco.

Cumpra suas 
promessas
Quer você as faça para si 
mesmo ou para outras pessoas.

Faça acompanhamento 
de sua saúde
Exames rotineiros são importantes para 
manter seu corpo e sua saúde em ordem.  
Que tal ir em busca de fazer um 
check-up para garantir que está tudo 100%?
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7 dicas  
que valem ouro!
u  Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada
u  Pratique exercícios físicos regularmente
u  Consulte um médico regularmente
u  Não esqueça do protetor solar
u  Faça do sono uma de suas prioridades
u  Beba água frequentemente
u  Elimine de vez o cigarro
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 Saúde Saúde
www.casanascita.com

Estrada Velha de Sorocaba, 599 - sala1 - km21,5 - Cotia/SP 
Fones: 9 9131 2200 / 9 8478 2471

Email: janettepsicologa@gmail.com - www.psicologajanettesilva.psc.br

Especialista em Psicologia Junguiana, 
Psicossomática, Dependências, Abusos  
e Compulsões e Psicologia Preventiva.

ATENDE ADOLESCENTES, ADULTOS, CASAIS  
E REALIZA ORIENTAÇÃO vOCACIONAL.

JaNEttE Silva
Psicóloga CRP N. 06/27264

Psicóloga com
 36 anos de experiência 

profissional.

23 anos de experiência!
AlfAzemA DepilAlfAzemA Depil
DESDE 1998  
NA GRANjA! 

Depilação, Cabeleireira 
Pedicure E Manicure

Tel : (11) 4617-3482 | (11) 4617-4888 
E-mail : by-eli@uol.com.br - Rua José Félix de Oliveira, 937 
ESTACIONAmENTO COm mANObRISTA



psicologia

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

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

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.

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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R. Gal. Fernando Vasconcellos C. de Albuquerque, 80 - conj.412B 
roseli.d.mauro@gmail.com - Tel.: 99611.9880 - www.dimauropsicologia.com.br

Roseli Di Mauro Psicóloga CRP 06/31865-8

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

Mais de  
30 anos  
de experiência

clínicas e consultórios

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

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)

Atendimento Presencial  
e por Videochamada

Najla Mahmoud Kamel 

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

CriAnçAs, 
AdolesCentes  

e Adultos.

PSICÓLOGA  
CRP-06/22581-3
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gastronomia

oftalmologia

advocacia

ESPECIALIDADES:
 - Direito de Família  
 - Sucessões
 - Especialista em Divorcios e Inventários

www.monicahopfgartner.adv.br

Rua dos Manacás-340 Granja Viana-SP

(11) 99712-0101
WHATSAPP

Dra Monica Hopfgartner

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

Dedetizadora
(11) 97498-7120

agrodoimo.com.br

Controle de:
   Insetos
   Roedores
   Cupim
 Limpeza de Caixa d'água



Parque Kokushikan Daigaku, em São Roque
nathany Mendonça

Começando a florada do ipê amarelo
heLaine guiMarães de andrade

Lua iluminando o céu
JuLiana Machado

Parece estar me observando 
teresinha 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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O AMBIENTE MUDA, O

APRENDIZADO 
PERMANECE

Inovar é preparar a equipe e os alunos para que o aprendizado aconteça seja qual for o 
ambiente. Onde há interação, acolhimento e motivação, nunca faltará conhecimento.

Rodovia Raposo Tavares, 7.200 (km 24) - Granja Vianna - Cotia - SP www.crb.g12.br

11 99897-6808 @colegioriobrancosp /colegioriobrancosp


