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Aldo Braghetto começou cedo a trabalhar como serralheiro com seu pai, mas sua grande 
paixão sempre foi a música. No final do mês, juntava todo seu salário, pegava um trem até 
o Museu do Disco e ali, sem saber, começava a trilhar sua carreira profissional. O ritmo 
das suas conquistas foi acontecendo naturalmente e, guiado por todo o conhecimento 
musical que foi adquirindo, acabou caindo nas graças do filho do Chacrinha, programa 
de TV ícone dos anos 80. Muita história aconteceu nesses 40 anos de carreira em que 
empresariou bandas como Titãs, RPM, Camisa de Vênus, Ira!, Itamar Assumpção, até 
chegar nos anos 2000 já com o Charlie Brown Jr. Em 1993, Braghetto mudou-se para a 
Granja Viana e por aqui fincou sua vida, numa casa rodeada pelo verde. 
Com a evolução das plataformas de streaming ficou muito mais fácil para os artistas 
mostrarem seus talentos, aproveitando grandes oportunidades de se posicionarem no 
meio musical. No entanto, com sua bagagem e tino para o negócio, Braghetto sabe que, 
para manter essa fama repentina e permanecer no topo, são necessários muito trabalho e 
estratégias que podem fazer a diferença entre o estrelato e o esquecimento. Para atender 
esse público, que tende a crescer ainda mais em um Brasil pós-pandemia, o empresário 
está montando com seu filho, Caio Braghetto, um escritório só para cuidar de artistas 
e DJs. Confira essa entrevista e a playlist exclusiva que o empresário garimpou para os 
leitores da Circuito. 
A pressão imobiliária, aliada às invasões ilegais e falta de fiscalização das autoridades, 
transformam nossa região em um prato cheio para devastações das áreas verdes. Nossa 
equipe continua acompanhando de perto o grande desmatamento que vem ocorrendo 
no Parque da Nascentes, uma área pública de 163 mil metros quadrados pertencente ao 
Município de Cotia, que foi recebida pela DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A) 
em 2019, por meio de uma doação como forma de compensação ambiental, em razão do 
Rodoanel Mario Covas. Além de toda a fauna e flora da Mata Atlântica, o parque abriga 
nascentes importantes para duas sub-bacias da região. Estamos em contato com autori-
dades e esperamos que esse importante parque, que faz parte de um grande corredor 
verde, possa voltar a ter sua área protegida e reestabelecida sustentavelmente. 
Ótima leitura! 

Gabriela NapolitaNo aloNso 
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Sou morador de Cotia há 32 anos, tenho 70 anos de idade e minha es-
posa, 68. Pouco tenho solicitado do poder público da cidade. Há algu-
mas semanas, instalou-se no forro de nossa casa uma família de sa-
ruês, que vem causando transtornos em nosso dia a dia. Liguei para 
o setor responsável de resgate de animais silvestres e tive a seguinte 
resposta: “Infelizmente não podemos atendê-lo no momento devido à 
demanda que temos de chamados por queda de árvores”. Solicitei ao 
atendente: “Qual a possibilidade de marcarmos um dia para tal resga-
te?”. De forma simplista, disse: “Não temos como fazer isso". Pergunto: 
o que faço com o texto amplamente divulgado pela Defesa Civil? Ela faz 
"um alerta para que as pessoas não separem os filhotes de suas mães e 
não os matem em hipótese alguma. De acordo com a Secretaria de Meio 
Ambiente, retirar animais silvestres do ninho é crime ambiental pre-
visto em lei. A Defesa Civil pede para que as pessoas, ao verem uma 
saruê fêmea com seus filhotes, entrem em contato pelo telefone 199, ou 
4529-6929, que uma equipe irá até a residência. A Defesa Civil sabe a 
maneira correta de resgatá-los e irá soltá-los em um lugar seguro, onde 
possam viver em paz".
NivaLdo BuriM

circuito A carta do leitor foi encaminhada para a Prefeitura de Cotia, que, 
até o fechamento da edição, não havia se pronunciado a respeito.

Indignação
A UBS Portão está sem laboratório de 
exames, deixando a população sem 
atendimento!
SibeLe Lopes

circuito O questionamento da 
leitora foi encaminhado à Secretaria de 
Saúde de Cotia, a qual, em nota, 
informou que os exames na UBS Portão, 
bem como em todas as demais 
unidades, acontecem normalmente 
seguindo protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde e do Município.

Sobre o Dia do Idoso
Seria importante fazer um alerta ao 
comércio em Cotia sobre o Dia do Ido-
so. Somos, simplesmente, ignorados. 
Precisamos só um pouquinho mais de 
empatia e educação com quem já traba-
lhou muito e, às vezes, ainda trabalha. 
Teresinha Aguiar



educação

Rio Branco expande educação 
internacional, do Infantil ao High School
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Em parceria com instituições do Reino Unido e Canadá, valorizando 

a formação plurilíngue e multicultural

A partir de 2022, o Colégio Rio Branco 
passa a oferecer o novo Programa Interna-
cional Rio Branco, da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, ampliando a carga horária 
de inglês, com a integração dos currículos 
brasileiro e internacional. 

De acordo com Paola Salimen, uma das 
coordenadoras de língua inglesa da escola, a 
proposta responde a uma demanda crescente 
das famílias, não se limitando ao inglês.

 “Por meio do aprendizado de diversos 
idiomas, amplia-se o desenvolvimento de 
aprendizagens necessárias à formação do 
cidadão global. Pensando em nosso lugar 
na América Latina, é estratégico investir 
na formação plurilíngue”.

Para isso, o modelo de ensino de idio-
mas inclui, além do português, o inglês, 
o espanhol e a língua brasileira de sinais 
(Libras), reforçando a visão pedagógica de 
integrar à matriz brasileira a perspectiva 
intercultural. 

Unidade Granja Vianna
(11) 4613-8496  (11) 4613-8580
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br  |   www.crb.g12.br

 colegioriobrancosp    colegioriobrancosp

Rio Branco estará inserido dentro dessa 
proposta, com o currículo brasileiro inte-
grado ao currículo internacional. 

 
AprimorAmento 

Para implementar as novas práticas, além 
das propostas já ofertadas para as equipes, 
a escola vem investindo na formação de 
educadores com os parceiros internacionais.

Quanto ao modelo curricular, a coordena-
dora reforça: “somos uma escola brasileira, 
com carga horária estendida em língua 
adicional, com um programa internacional. 
Manteremos, sempre, nossa identidade e 
nosso projeto pedagógico, proporcionando 
uma formação que valoriza diferentes 
culturas".

pArceriAs
O programa da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental conta com a parce-
ria da organização britânica Fieldwork 
Education. Para o Ensino Médio, a escola 
apresenta o programa de dupla certificação 
com o Global High School em parceria com 
a Rosedale Academy, da região de Ontário, 
Canadá, cujo diploma, o Ontario Secondary 
School Diploma, é reconhecido por grandes 
universidades internacionais.

Para todos os programas, além do período 
regular, há o complementar, optativo, 
com Integral, Middle School, High School 
e Eletivas.

novo ensino médio 
Por determinação do Ministério da Edu-

cação, a partir de 2022, todas as escolas 
do país devem dar início ao Novo Ensino 
Médio, que apresenta um currículo mais 
flexível, dando aos jovens, oportunidades de 
integrar itinerários formativos a partir de 
seus interesses. O Programa Internacional 



Arrasou! Como sempre! 
fran oLiveira

Lugar que amo muito! 
sueLy cardoso

Cada cidade precisa 
destinar 15% de todos os 
impostos arrecadados 
para a saúde e 25% para 
a educação. Os demais 
serviços que uma cidade 
possui, como a coleta 
de lixo, manutenção de 
parques e locais públicos 
e transporte municipal são 
responsáveis por gastar os 
outros 60% arrecadados 
com a tributação 
municipal. Não tem por  
que cobrar taxa de lixo. 
Maria cristina teLLes

Que lindo! 
feLipe diego

Nossa, quanta coisa 
bacana!! 
pedro nunes

A Circuito é a melhor 
revista de todas! 
giovana Lins barbosa

Capa linda! 
cLoves ferreira

Rindo até o século 
XXX sobre o projeto de 
desafogar a Raposo. Esses 
98 milhões já devem ter 
bolso certo para sumir. 
teia caMargo

Isso também teria que 
ser feito aqui na Régis 
Bittencourt, pois o trânsito 
é caótico todos os dias. 
Teria de ser feita uma 
saída no Rodoanel em 
Itapecerica da Serra, pois 
a maioria dos carros saem 
depois do Embu das Artes, 
são muitas pessoas que 
moram em Itapecerica 
e isso causa um grande 
problema na rodovia. 
thiago de Jesus
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reperCurtiu 
O que bombou no 

mês passado

muito além do papel

Projetos sociais da região que você precisa conhecer
O mundo em que vivemos clama por mais solidariedade e empatia. Que as pessoas não 
só olhem, mas enxerguem. Podemos fazer a diferença na vida de quem está mais perto 
do que imaginamos. É por isso que a Circuito separou alguns projetos sociais da 
região que realizam trabalhos incríveis e farão bom uso da sua ajuda. Confira!

  canal circuito
revistacircuito.com/projetos-sociais-granja-viana/

#SaIbamaIS

matérIa comPleta 
no SIte

Dicas para despertar 
sua criança interior
Perto do Dia das Crianças, Patricia 
Gonçalves escreve sobre o despertar da 
criança dentro de cada um de nós. O 
despertar dos sonhos, o propósito de 
vida e trazer de volta aquela alegria 
genuína que só as crianças têm, 
estimulando sentimentos de coragem, 
resiliência e felicidade que ajudarão a 
realizar seus objetivos de forma mais 
leve e verdadeira. 

Em outubro de 2020, uma jovem granjeira 
com então 16 anos, preocupada com a 
pobreza menstrual, criou o Fluxo Sem 
Tabu. O projeto luta pela democratização 
do conhecimento sobre menstruação e 
pelo acesso à higiene íntima nas camadas 
mais vulneráveis da sociedade. 
“Acreditamos que a menstruação não deve 
impedir ninguém de mudar o mundo”, 
defende Luana Escamilla. Em quase um 
ano de atividade, a iniciativa criada por 
ela já distribuiu 180 mil absorventes e, 
mais, quebrou o silêncio que rodeia o 
tema, trazendo informação e reflexão.

  canal circuito
revistacircuito.com/fluxo-sem-tabu/

Fluxo sem tabu: jovem granjeira cria campanha de distribuição de absorventes

  canal circuito
revistacircuito.com/5-dicas-para-
despertar-a-sua-crianca-interior/



saúde

A Granja Viana agora tem Ultrafarma!
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A drogaria conta com os melhores produtos e um excelente custo-benefício

O final de agosto marcou a chegada de uma 
unidade Ultrafarma no coração da Granja 
Viana! Com o objetivo de estar presente em 
todos os lugares, levando o melhor a cada 
consumidor, a Ultrafarma vem crescendo 
exponencialmente e expandindo suas lojas 
físicas de forma acelerada, através do licen-
ciamento da marca. 

Apostando em um ambiente moderno e 
confortável para estar à altura do seu con-
sumidor, a marca vem conquistando ainda 
mais o coração dos clientes. E nesse quesito, a 
unidade da Granja Viana se destaca. Com mais 
de 300m² de área de vendas, a loja – localizada 
na Av. São Camilo, 1032 – conta com um mix 
diversificado e completo de medicamentos, 
produtos de higiene e perfumaria e dermo-
cosméticos, bem como produtos exclusivos 
da marca Sidney Oliveira. Tudo isso aliado a 
preços super especiais. 

Um grande diferencial desta unidade é que o 
licenciamento da marca Ultrafarma ocorreu 
para o Grupo Pense, um conglomerado já con-
solidado na região, que tem em seu portfólio 
drogarias, perfumarias e marcas de produtos 
de saúde e beleza, além de muitos anos de 
experiência do ramo, o que, sem dúvidas, 
colabora para o sucesso dessa unidade. 

Ultrafarma Granja Viana 
Horário de funcionamento: 07h às 22h 
Av. São Camilo, 1032 Cotia, SP  - Telefone: 11 2690-3144      11 99642-0286

 “A nossa estratégia é a de somar forças. O propósito do Sr. Sidney 
está muito alinhado com o nosso, então unir a nossa expertise no 
negócio com a força de uma marca nacionalmente conhecida e 
reconhecida pelo consumidor é a fórmula de sucesso. A unidade 
da Granja Viana ficou excepcional, foi um projeto muito bem 
pensado e estruturado a quatro mãos a fim de proporcionar para 
o público da Granja uma experiência de compra única, aliado a 
preços imbatíveis o que já é uma marca registrada da Ultrafar-
ma e nós temos o compromisso de manter. Tenho certeza que o 
consumidor não irá se arrepender em conhecer esta unidade e 
é certo que se tornará nosso cliente.” 

A loja também 
conta com 

o serviço de 
delivery, 

sendo a recepção 
dos pedidos 

via telefone ou 
WhatsApp. 

Dayara
 diretora do Grupo Pense



por Aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Pronto-Socorro 
Infantil
Em breve, a Prefeitura de Cotia 
entregará o primeiro Pronto-
Socorro Infantil do município. De 
acordo com informações da 
Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Urbana, 70% da execução da obra já 
estão concluídas. A unidade de 
urgência e emergência infantil está 
sendo instalada na avenida Eng. 
Leon Psanquevich, região central, ao 
lado do Terminal Metropolitano e às 
margens da Rodovia Raposo 
Tavares. O PS Infantil terá 1.200 
metros quadrados de área 
construída e será referência em 
atendimento médico de emergência 
para crianças. Serão instalados 
diversos consultórios, salas de 
inalação, sala de medicação e de 
gesso, leitos de emergência, 
equipamentos modernos e 
tecnológicos, entre outros.

Vargem Grande Paulista a 
Itapevi: estrada pavimentada
Após anos de espera, enfim a ligação entre 
Vargem Grande Paulista e Itapevi ficará mais 
rápida e com mais infraestrutura. O Governo do 
Estado de São Paulo investirá cerca R$ 20 milhões 
por meio do programa Pró SP e Novas Estradas 
Vicinais, para a pavimentação da Estrada Elias 
Alves da Costa. Serão quase 12 quilômetros de 
asfalto novo, ligando as duas cidades e dando 
acesso às linhas de trem e metrô.

Região ganhará  
mais um hospital público
O Hospital Regional da Rota dos Bandeirantes, em Barueri, deverá atender mais de 
1,8 milhão de pessoas, recebendo pacientes de sete municípios da região (Barueri, Ca-
rapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba). O 
hospital oferecerá atendimentos em diversas especialidades, com foco em cardiolo-
gia e oncologia, e irá atuar como referência regional na assistência de média e alta 
complexidades, atendendo casos de urgência e emergência, internações e cirurgias. 
O investimento do Governo de São Paulo no Hospital Regional é de R$ 125 milhões, de 
um total de R$ 229,1 milhões investidos para a unidade, que conta também com recur-
sos do município. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2022.
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Eliminei 16 kg em  
120 dias! 

Já ouviram aquela frase Casa de ferreiro 
espeto de pau? Pois ela se encaixava per-
feitamente para mim que, como esposa de 
nutrólogo, não conseguia estabilizar peso. 

Dr. Raphael Viana me sugeriu, em vários 
momentos, manipular fórmulas para ajudar 
na ansiedade e diminuir o apetite, mas eu 
me boicotava e não seguia o tratamento com 
regularidade. Na correria, muitas vezes, 
ficava o dia inteiro sem comer. Porém meu 
café da manhã era repleto de carboidratos 
e, na hora do jantar, comia tudo o que podia 
e não podia. 

até que decidi realmente mudar. 
Comecei aderindo ao jejum intermitente, 

já sugerido várias vezes pelo Dr. Raphael 
Viana e que não fazia antes por acreditar que 
não seria capaz de ficar sem café da manhã. 
Diminuí carboidratos na dieta e parei de 
saltar o almoço. Claro que, nesse processo, 
contei com um programa de emagrecimento 
que incluía fórmulas manipuladas e tam-
bém uso de medicação para resistência 

t   Tratamento para emagrecimento  
e hipertrofia muscular 

t   Sculptra para flacidez 

t   Ultraformer para flacidez,  
estímulo de colágeno preventivo e 
diminuição de gordura localizada 

t   Fio de PDO para melhora de flacidez 

t   Toxina botulínica para rugas de 
movimento e hiperidrose (suor 
excessivo) 

t   Preenchimento com ácido 
hialurônico  
(Md Codes / Reestruturação  facial) 

t   Skinbooster para hidratação facial 

t   Preenchimento labial e de olheiras 

t   Plasmage - blefaroplastia sem 
cortes 

t   Laser para melasma, olheiras  
e manchas solares

Larissa Viana, dermatologista: "Tomei a 
decisão de mudar e, com acompanhamento 
médico, eliminei mais de 16 kg em 120 dias". 

La Vienne

The Square Open Mall 
Rodovia Raposo Tavares km 22,5  
Bloco A – Salas 20 e 21 
Telefones: (11) 2898 9614 / (11) 2898 9615 
(11) 98438 6794 (apenas WhatsApp)

Confira os proCedimentos: 

e você? o que está esperaNdo 
para estar Na sua melhor 

forma para verão?

A Clínica La Vienne conta com as 
especialidades: Dermatologia e 

Nutrologia / Medicina do Esporte

insulínica, comum para quem está acima 
do peso. Assim, eliminei 16 quilos em 120 
dias. Mantive minha rotina de musculação 
que, associada ao uso de implante hormonal 
e injeções de aminoácidos para ganho de 
massa muscular, trouxeram resultados 
bem impactantes.  

E por que estou contando tudo isso? Para 
inspirar outras pessoas a darem o primeiro 
passo como eu, para uma mudança. Essa é 
uma decisão que é só sua e que irá transfor-
mar sua saúde e autoestima.  Depois dela, 
busque a ajuda de bons profissionais para 
orientação da dieta, reposição de vitamina, 
hormônios, se necessário, e exercício físico! 

Após o emagrecimento, pode ser preciso 
estímulo de colágeno local devido a flacidez. 
Para mim, acabei optando por utilizar o 
Sculptra (bioestimulador injetável), mas 
também existem opções como o Ultrafor-
mer e Fio de PDO para tração e melhora de 
umbigo triste.

Hoje, posso dizer que virei case de sucesso 
do meu marido e fico muito feliz com isso! 

A dermatologista Dra. Larissa Viana ao lado do marido, o nutrólogo Dr. Raphael Viana. 
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Nos últimos meses, houve um aumento 
nos episódios de roubos e sequestros-relâm-
pago na região - e essa onda de crimes não 
tem hora para acontecer. Cotia registrou, 
no levantamento feito em agosto, um au-
mento de 15% em roubos e pouco mais de 
30% em furtos, se comparados com os dados 
do mês de julho. Em setembro, os números 
continuaram crescendo. Episódios de assal-
tos à luz do dia na Avenida São Camilo e na 
Estrada do Embu, além das Estradas Fer-
nando Nobre e Capuava, viralizaram nas 
redes sociais e assustaram os moradores.

Em entrevista à nossa equipe, o Secre-
tário de Segurança Pública de Cotia, Almir 
Rodrigues, atribui o crescimento às faci-
lidades trazidas por meio do sistema PIX. 
“Os meliantes sempre estiveram nas ruas, 
mas se limitavam a saidinhas de banco e 
sequestros-relâmpago. Hoje, com o PIX, 
uma ação deles chega a 20 ou 30 mil reais”, 
justificou. 

Entre as ações que serão implementadas 
pela Prefeitura de Cotia para reforçar a se-
gurança e inibir esses crimes, está a insta-
lação de sete novos totens de videomonito-
ramento, sendo quatro deles na região da 
Granja Viana. Os equipamentos contam com 
um conjunto de câmeras 360 graus e uma 
câmera ‘speed dome’ que capta imagens a 
longa distância, além de um botão de emer-
gência para comunicação direta com a Guar-
da Civil. “As imagens dos totens são 

Granja Viana ganhará reforço  
na segurança com novos totens

canal circuito
Em 2018, Cotia deu início ao programa  
“Cotia + Segura” para aumentar a efetividade 
nos serviços de segurança pública em todo o 
município. Em entrevista, o Secretário de 
Segurança fez um balanço do programa nestes 
três anos, detalhou as próximas ações e fez 
questão de ressaltar: “é importante dizer que 
enquanto a grande maioria das cidades com 
Guarda Civil Municipal, conta em média com 
1.300/1400 habitantes por Guarda Municipal, 
nossa cidade tem menos de 700 habitantes por 
Guarda”. Leia a entrevista completa em 
revistacircuito.com/seguranca_cotia/ 

novoS totenS De Segurança
1   Entre a Rua Altair Martins a 

Estrada Municipal Walter Steurer 
(aguardando autorização do DER)

2   Estrada do Capuava (iniciando obras)

3   Praça Niso Viana 
(concluindo instalação)

4   Estrada Fernando Nobre 
(aguardando autorização do DER)

5   Rua Aracajú, Parque Turiguara 
(complexo esportivo e creche no antigo 
Arakan) - (concluindo instalação)

6   Futuro Pronto-Socorro 
Infantil, entrada de Cotia 
(concluindo instalação)

7   Rua Lamartine Bobos, Parque Mirante 
da Mata (concluindo instalação)

EstAtísticAs

Desde que os totens foram instalados  
em 2018, 

Mais de 1000 ocorrências 
foram registradas; 

Com atendimento  
imediato de viaturas e  
tempo de resposta menor 
que 5 minutos. 

ABAixo-AssinAdo

Devido ao alto índice de sequestros  
e assaltos na região, moradores  
estão recolhendo assinaturas em um 
abaixo-assinado virtual, reivindicando 
por uma maior segurança. A meta 
é arrecadar 7500 assinaturas e, até 
o fechamento desta edição, foram 
registradas pouco mais de 6400. 

Assine: chng.it/x6mwfQTq

acompanhadas pela Central de Comunicação 
(Cecom) da Guarda Civil Municipal 24 horas 
por dia e armazenadas por 30 dias. Elas ficam 
à disposição das investigações da Polícia 
Civil, em ocorrências da GCM, auxiliam os 
munícipes com informações cotidianas, 
prestam os primeiros socorros diante de 
alguma situação e inibem a ação de bandidos. 
Inclusive, vale ressaltar que a instalação de 
totens é a principal solicitação nas reuniões 
nos bairros”, explicou Almir.

Outro sistema que deve ser adotado em 
breve são as Câmeras OCR. “É importante 

entender que a instalação dos totens e o 
rastreamento das viaturas são processos 
intermediários de um projeto mais comple-
to que integra a muralha eletrônica, com a 
instalação das câmeras OCRs [reconheci-
mento óptico de caracteres] com leitura de 
placa que, ao longo do tempo, acontecerá 
em toda a cidade, e a instalação de câmeras 
de monitoramento por todo o município”, 
completou o secretário.

Na pauta, há ainda o projeto Câmera Ci-
dadã - em que o munícipe libera as imagens 
das câmeras voltadas para os locais públi-
cos - e a criação de um grupo de trabalho 
para formulação da política municipal de 
segurança pública por meio de parceria ou 
convênio com outros órgãos de segurança 
pública do Estado ou Governo Federal. E, 
claro, aumento do efetivo da Guarda Mu-
nicipal em, pelo menos, mais 150 agentes.



alimeNtação

Alimentos saudáveis  
para hora do lanche 
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Com certeza, em algum momento, você 
já pensou: o que eu vou mandar de lanche 
para meu filho na escola? E para o trabalho, 
o que posso preparar? Ou “ah, como eu 
queria montar uma mesa de lanche diferen-
ciado hoje em casa”... Foi justamente para 
atender a esta demanda que a nutricionista 
Daniela Munhoz criou a tâmara alimentos 
artesanais. “Para ser uma solução, onde e 
quando você precisar de opções de produ-
tos saudáveis, saborosos, diferenciados e 
artesanais para aquele lanchinho”, explica.

Tudo começou por acaso. Em 2015, culmi-
nando com seu retorno à profissão, estava 
em andamento um movimento chamado 
Nutrição Comportamental. “Juntamente 
com a Nutrição Funcional, foi o que fez as 
coisas terem um sentido maior do que dietas, 
contagem de calorias, proibições e culpa e 
dava espaço para a comida ser a mocinha 
e não a vilã das nossas mesas”, esclarece. 
Daniela passou a estudar o tema, ainda 
mais quando o filho mais novo vivenciou 

Tâmara Alimentos Artesanais 

Avenida José Giorgi 280 loja 17 
Link para produtos e compras : 
https://goomer.app/tamarasnacks 
Fone : (11) 9 9605.9206 

 @tamaraalimentos
www.tamaraalimentos.com.br 

um processo respiratório complicado com 
vários episódios de broncoespasmo se 
aproximando de uma asma. “Juntei tudo 
que eu estava estudando novamente sobre 
alimentação e iniciamos uma reeducação, 
substituindo alimentos que são gatilho para 
problemas respiratórios e que, coinciden-
temente, inflamam o corpo, atrapalhando 
a imunidade”, lembra. 

Adivinhem onde mais ela sofreu para 
manter esta reeducação? No lanche. “Não 
havia praticamente nada disponível para 
ajudar em uma situação assim, algo que 
combinasse sabor, saúde e rotina”, lamenta. 

Foi aí que de uma necessidade surgiu 
uma oportunidade. “Apliquei na Tâmara 
Alimentos o que eu defendo como boas 
escolhas: uma alimentação anti-inflama-
tória, sem açúcar refinado ou açúcares 
inventados, sem glúten, sem leite animal, 
sem óleos vegetais, sem soja e, claro, sem 
aditivos, conservantes ou corante e nada 
industrial, sempre artesanal”, enumera.

"Tento colocar produtos 
que ajudem a compor uma 

boa prateleira de opções para 
que, independente do motivo 

de sua necessidade, você 
encontre algo que goste”

t Salmão
t Ghee
t Mel e geléias

t Leites e iogurtes

t Geleias e 
compotas 

t Queijos de 
cabra e ovelha

produtos de  
Curadorias parCeiras: 

t   A tâmara como açúcar (daqui veio o  
 nome da empresa), Açúcar de coco

t   Farinha de amêndoas, aveia, grão de  
 bico, beterraba, arroz

t   Gorduras do bem como azeite de oliva,  
 óleo de coco, gordura das nuts,  
 avelãs, macadâmias, sementes de  
 girassol, abóbora, chia, gergelim e  
 amaranto

e tem

Chips de batata-doce  
com semente de chia
Biscoitos de polvilho feitos  
com azeite de oliva
Torradinhas com sementes  
de gergelim e farinha de  
quinoa sem ovos
Mini-cookies com cacau 70%  
e açúcar de coco
Bolachinhas sem ovos, adoçadas 
com calda de tâmaras
Pães feitos com tubérculos  
e mix de farinhas sem glúten
Requeijão de castanha de caju
Pasta de avelãs com cacau 
adoçada com tâmara
Bolos feitos com farinha de 
amêndoas e adoçados com 
tâmaras
Calda de tâmaras para 
panquecas, bolos ou tapiocas  
e muitos mais.
Granolas com e sem açúcar 
Doces inteligentes: doce de 
tâmaras, docinho de cacau, 
paçocas, ganache de cacau

Granolas com e sem açúcar 

o que ela usa: 



acoNtece por aqui 14

Em ação da Prefeitura de Carapicuíba, através do Sala Verde 
CES, em parceria com os movimentos Fazendinha Viva, Tran-
sition Towns Granja Viana, Pedra 90, AMAFAZ e Associação 
Moradores do Peroba, parte do Rio Cotia que corta o residen-
cial Fazendinha recebeu limpeza e plantio de espécies 
nativas.  A iniciativa fez parte do Dia Internacional da Limpeza 
de Praias e Rios ou World Cleanup Day 2021, projeto que 

acontece em mais de 180 países para propagar bons exemplos 
que impactam não só o meio ambiente, mas a sociedade em 
geral. Cerca de 30 pessoas participaram da ação e, aproxima-
damente, 3 toneladas de resíduos foram retirados do Rio 
Cotia. Além da limpeza, ainda foi realizado o plantio de 
espécies nativas, colocadas orquídeas nas árvores e feitas 
bombas de sementes com as crianças.

Árvore solar
A Enel Distribuição São Paulo está 
instalando árvores solares em 
parques estaduais públicos de São 
Paulo. Entre eles, o Parque Gabriel 
Chucre (Carapicuíba) e o Parque 
Jequitibá (Cotia). A iniciativa é 
voltada ao uso inteligente e 
eficiente da energia elétrica. Os 
equipamentos possuem design 
semelhante a uma planta natural e, 
por meio de filmes fotovoltaicos em 
suas “folhas”, captam a energia 
solar e convertem em energia 
elétrica, podendo servir como fonte 
de carregamento via USB para 
celulares e tablets.

122kg de lixo tóxico 
Entre os meses de julho de 2020 e julho de 
2021, a cidade de Cotia evitou que 122kg de 
lixo tóxico contaminassem o meio ambiente. 
O número pode parecer modesto em um 
primeiro momento, mas é o resultado da 
coleta de 307.250 bitucas de cigarro 
depositadas por fumantes nos coletores do 
projeto de reciclagem de bitucas de cigarro.

Cidade  
sustentável
Barueri lançou o Programa 
Municipal de Implementação da 
Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas), com o propósito de 
articular ações que cumpram na 
cidade as metas propostas pelos 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). A ideia é agir 
localmente para gerar mudanças 
globalmente. Os ODS formam 
um apelo universal da ONU para 
erradicar a pobreza, proteger o 
planeta e assegurar a paz e a 
prosperidade de todas as 
pessoas igualmente.

World Cleanup Day 2021 na Fazendinha



Fique ligado

O que é e por que a Análise 
de Coloração Pessoal pode 
mudar a sua vida?
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Parte do processo de Consultoria de Imagem e Estilo, a Análise de Coloração Pessoal 
consiste em técnicas para entender as cores que mais harmonizam com sua beleza 
natural. Por meio de testes comparativos com uso de tecidos, é possível descobrir o 
contraste pessoal (baixo, médio ou alto), temperatura (quente ou fria, neutra quente ou 
neutra fria), intensidade (brilhante ou opaca) e profundidade (clara ou escura) da pele, 
encontrando tonalidades que favorecem, trazem um aspecto mais iluminado, bonito 
e saudável, e cores que não favorecem, deixam a fisionomia cansada e empalidecida 
e a imagem, pesada.

Compreender as cores que melhor funcionam para você é libertador e a melhor forma 
de se empoderar! Esse conhecimento sobre si ajudará no fazer escolhas, considerando a 
imagem que deseja transmitir.

3 motivos para você realizar sua análise 
de coloração pessoal

1 -  Economia de tempo e dinheiro: 
sabendo as cores que melhor 
funcionam para você, suas compras 
serão mais assertivas. Você comprará 
apenas aquilo que realmente irá usar.

2 -  Zero dúvidas na hora de mudar o tom 
dos cabelos: fazendo a Análise de 
Coloração Pessoal, você saberá quais 
cores são mais indicadas para manter 
sua harmonia facial.

3 -  A maquiagem certa: você aprenderá a 
escolher a melhor cor para a base, 
blush, batom e sombras, compondo 
uma imagem natural e harmoniosa. 
Mágica? Não, apenas as cores certas!

Quer destravar seu estilo pessoal?  
Agende uma avaliação com a 
especialista em imagem pessoal e 
consultoria de cores, Lídia Godoi. 
Formada pela Studio Immagine com 
Luciana Ulrich, pioneira e autoridade 
em coloração pessoal no Brasil.

Te ajudo a construir a imagem 
que deseja!
•   Diálogo sobre a 

psicologia das cores

•  Estampas  
e combinações

•  Utilização do  
círculo cromático

•  Apresentação de dossiê referente 
à sua paleta

 (11) 94817-3120      @by.lihgodoi

cores e suas mensagens: como descobrir 
seu estilo?

A cor é o primeiro elemento observado 
em nossa imagem pessoal. Ao vestir-se, a 
escolha das cores te ajudará a transmitir a 
imagem que deseja. Enquanto tons pastéis 
e tecidos fluidos transmitem suavidade, 
cores escuras trazem um aspecto mais 
sóbrio ao look e comunicam autoridade. 
Se a intenção é vestir-se elegantemente, 
vale a pena apostar em tons neutros com-
binados entre si. Cores complementares, 
por outro lado, ou seja, aquelas que estão 
em oposição no círculo cromático, comuni-
cam criatividade e trazem uma harmonia 

inusitada ao visual. 
É importante lembrar que estilo não é 

sobre estar na moda, é sobre estar con-
fortável e feliz com a própria imagem, 
transmitindo ao mundo aquilo que deseja. 
Sua maneira de vestir está intimamente 
ligada à sua personalidade. O que você 
gosta de destacar no seu corpo? O que 
não gosta? Liberte-se dos padrões! Já dizia 
Coco Chanel, “a beleza começa no momento 
em que você decide ser você mesma”. O 
processo de Consultoria de Imagem e 
Estilo provoca um autoconhecimento que 
certamente te aproximará do seu objetivo 
e desejo de imagem.

Fl
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Cotia passará a cobrar  
taxa do lixo em 2022
A Câmara Municipal de Cotia aprovou o Substitutivo nº 2 ao Projeto 
de Lei Complementar nº 8/2021. De autoria do Executivo, a propo-
situra institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA), referente aos 
serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos 
domiciliares ou equiparados.
A base de cálculo da TCA é o valor equivalente ao custo da prestação 
do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos e será 
lançada na fatura mensal de água. O valor arrecadado com o tributo 
será depositado pela Sabesp na conta do Tesouro Municipal, espe-
cificamente designada para tal fim.
Beneficiários da Tarifa Social de Conta de Água serão isentos do 
pagamento da taxa. Os demais imóveis terão tributação fixada con-
forme tipos de uso e consumo, com valores mensais. Residências 
com consumo inferior a 20m³ terão taxa a partir de R$ 8,50. Para as 
que consomem de 20m³ até 50m³, o valor será de R$ 10,50. Já as que 
ultrapassam 50m³ mensais, irão pagar R$ 15. Em imóveis de uso co-
mercial, até 100 m³, será cobrado R$ 19,90 e, se for acima de 100m³, 
R$ 199,90. Já imóveis não edificados, os terrenos, serão tributados 
por metro quadrado.

Em uma ação promovida 
pelo Rotary Club de  
Cotia - Mulheres 
Empreendedoras, foram 
realizados gratuitamente 
300 testes de COVID 
PCR-RT. As coletas foram 
organizadas através da 
distribuição de senhas, 
aproveitando a presença 
do tradicional público da 
Ecofeira no Parque 
Teresa Maia. Os 
resultados foram 
enviados posteriormente 
via e-mail ou WhatsApp. 

ecofeira granja viana lança site oficial
A Ecofeira da Granja Viana acaba de completar 11 anos de 
existência e a data foi celebrada com o lançamento do site 
oficial que traz informações sobre os produtos encontrados 
no local, a história da Ecofeira e muito mais. É possível entrar 
em contato diretamente com os expositores, acioná-los via 
WhatsApp e até fazer pedido delivery - no caso dos que 
dispõem deste serviço. 

Facilita Digital
Carapicuíba lançou a plataforma Fa-
cilita Digital, que oferece neste início 
serviços de abertura, alteração e can-
celamento de MEI – Microempreen-
dedor Individual. A partir de agora, 
todo o trâmite burocrático do MEI passa 
a ser on-line, desde a inscrição, anda-
mento do processo com identificação 
do setor, até o encerramento de todas 
as atividades. A plataforma está dis-
ponível para os cidadãos, proporcio-
nando melhor e mais rápido atendi-
mento ao contribuinte, com serviços 
que antes eram prestados somente de 
maneira presencial ou por e-mail.

Serviço
Ecofeira Granja Viana 
Parque Teresa Maia – Rua Santarém, 13 (Parque São George/Granja Viana)
Aos domingos – das 7h30 às 12h30   -  ecofeiragranjaviana.com.br

Testes no Parque Teresa Maia



Infantil       Fundamental      Médio

Estrada Danúbio, 84 - acesso pelo Km 28,5 da Raposo Tavares
www.colegiosamarah.com.br @colegiosamarah

Agende um
horário e venha

conhecer a
Família Samarah!

          á 31 anos, o Samarah é resultado do compromisso   
          de uma família com a educação. 
Ensino de qualidade, tecnologia, apoio socioemocional
e ferramentas para impulsionar os estudos! Tudo
pensado com muita dedicação para que o aluno seja o
principal autor da própria aprendizagem.
 Afinal, cada estudante aprende de um jeito e nós, 
 ensinamos e respeitamos a excelência de cada um!!!!

Única escola da região com o apoio
do Sistema de Ensino Poliedro!

 
Rotina socioemocional 

para voar ainda mais alto!
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Dê as Boas
Vindas ao

Novo Ensino
Médio que é
a sua cara!



Em colaboração voluntária de grupos de arquitetos coordenados 
pelo professor Sylvio Sawaya, todos moradores da região, o Parque 
da Aldeia de Carapicuíba - criado em 2004 para proteger o patri-
mônio histórico existente - passará por uma revitalização. Com 
um repasse de R$ 17 milhões do Estado, estão previstas diversas 
intervenções para proporcionar mais atividades culturais, edu-
cacionais e de lazer.

“O projeto é composto por uma via circular de pedestres com 
um raio de sessenta metros a partir do centro do terreiro, em 
torno de todo o conjunto tombado, fazendo ressurgir a vista dos 
fundos das casas e assinalando o monumento histórico na vastidão 
do parque”, explica a arquiteta Ruth Portugal, diretora de opera-
ções da GP Desenvolvimento Urbano, uma das voluntárias na 
elaboração do Quintal da Aldeia.

Na via que formará o caminho do Quintal, poderão ocorrer 
cortejos, procissões, brincadeiras, feiras e barracas.  O terreiro,   
centro do local, será reformado com troca de pisos, calçadas com 
jardim e uma nova iluminação valorizará o conjunto 
arquitetônico.

O acesso à Igreja e ao Museu da Aldeia será feito por passarela 
em nível, pelas laterais ou pela escada, que também é uma arqui-
bancada. O Museu da Aldeia abrigará as referências de formação 
da Aldeia de Carapicuíba no decorrer do tempo, com ênfase nas 
atividades do cotidiano que constituiu esse legado. Ao lado, ficará 
a Casa de Cultura com espaço para pequenas reuniões, cursos e 
promoção de atividades.

O projeto ainda contempla quiosques com vista para a lagoa, 

Parque da Aldeia de 
Carapicuíba será revitalizado

O anúncio do investimento para o projeto foi feito pelo Governo do Estado em evento no dia 23 de setembro, no Ginásio Ayrton Senna 

duas áreas para piquenique e um restaurante que servirá comidas 
tradicionais brasileiras, contribuições dos migrantes que vieram 
morar nas proximidades da Aldeia. No local, haverá uma fonte 
ecumênica para celebração da vida, formada pela imagem da 
Virgem das Estrelas e pela Fonte do Renascer, situadas num es-
pelho d’água próximo ao córrego do local.

“Estou transbordando de felicidades! Este projeto teve muito 
suor, transpiração, criação e equipe voluntária de grande peso 
e será transformador para a região”, comemora Ruth.

canal circuito
Saiba mais sobre o projeto
revistacircuito.com parque-da-aldeia-de-carapicuiba-sera-revitalizado/
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O prefeito Marcos Neves e o vice-governador Rodrigo Garcia 
anunciaram novo pacote de obras para Carapicuíba. Entre eles, a 
revitalização do Parque da Aldeia e a reconstrução do PS Vila Dirce.

O prédio, com 15 consultórios, entre outras dependências, será 
erguido no Parque do Planalto, em meio à ampla área verde, com 
estacionamento e segurança. “Vamos escrever uma nova história 
para o Pronto Socorro da Vila Dirce. Saúde sempre foi e será a 
nossa prioridade. A população merece um PS com toda estrutura 
e profissionais qualificados para um atendimento ainda mais 
humanizado. Carapicuíba está em pleno desenvolvimento. Quero 
que esse mandato seja ainda melhor que o primeiro. É cada dia 
uma nova conquista”, afirmou o prefeito.

Em sua apresentação, o prefeito discorreu sobre o planejamento 
de obras na cidade, o que inclui novas escolas e parques com campo 
de grama sintética, playground, equipamentos de ginástica, pistas 
de caminhada e pistas de skate. O Complexo Ayrton Senna terá salas 
de música, dança, ginástica e artes marciais, além da revitalização 
do ginásio esportivo e a construção de uma piscina. O pacote envolve 
ainda reformas de praças. A segurança também será reforçada com 
mais armamentos e uma nova Base Móvel. Os antigos galpões do 
Inac darão lugar a um Centro de Eventos, com teatro e salas para 
oficinas de artes. O Teatro Municipal também será totalmente 
revitalizado.

Carapicuíba recebe investimentos do Estado para um pacote de obras

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 06/48628-0

 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

Fones:
4702-0626 / 4777-9333
Av. São Camilo, 980  Granja Viana
Centro Comercial Granjardim

 doutoresdagranja.com.br
 doutoresdagranja_
 DoutoresDaGranja
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canal circuito
Organizado pela Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania, da Mulher e de Desenvolvimento 
Social, um evento marcou os 20 anos do desaparecimento da cotiana Marla Gadelha. Na 
ocasião, um videoclipe homônimo foi lançado
revistacircuito.com/cotia-realiza-evento-voz-e-visibilidade-as-pessoas-desaparecidas/

Em abril de 2019, um projeto de lei de autoria do vereador de 
Cotia, Fernando Jão (PSDB), sancionado pelo prefeito Rogério 
Franco, permitiu a gratuidade para maiores de 60 anos nas 
salas de exibição cinematográfica do município. Mais de dois 
anos depois, a lei finalmente começa a valer, após um imbróglio 
jurídico que envolveu as redes de cinema da cidade. 
Pelo documento, as empresas devem manter cartaz visível, 
ao lado da bilheteria, informando sobre o benefício. Para 
acessar as salas, basta apresentar um documento com foto. A 
lei prevê sanção para quem descumprir as determinações: de 
multa de R$ 1.000 corrigida pelo INPC (o triplo em caso de 
reincidência) e suspensão das atividades por 180 dias, até 
cassação de alvará de funcionamento.

Fundo de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência
Com 11 votos favoráveis, a Câmara Municipal de 
Cotia aprovou a reestruturação do Conselho e a 
criação do Fundo Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência.  Conforme 
justificativa do Projeto de Lei nº 44/2021,  o 
objetivo é modernizar a estrutura e o funciona-
mento do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPcD), 
ajustando a legislação local às normas federais. 
Com a criação do Fundo Municipal de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(FMDDPcD), o Poder Executivo visa também 
facilitar a captação, o repasse e a aplicação de 
recursos destinados à implantação, manuten-
ção e desenvolvimento de programas e ações 
dirigidos a pessoas com necessidades especiais 
ou mobilidade reduzida.

Carteirinha  
do autista
Depois de Cotia, agora é a 
vez de Carapicuíba 
promover a emissão da 
carteirinha do autista. O 
documento facilita a 
identificação e a 
prioridade no 
atendimento em serviços 
públicos e privados, em 
especial nas áreas de 
saúde, educação e 
assistência social.

Voz e Visibilidade às 
Pessoas Desaparecidas
Cotia sancionou uma Lei que institui 13 
de setembro como o Dia para a Voz e 
Visibilidade às Pessoas Desaparecidas. 
Por que esta data foi escolhida? Foi 
quando, em 2001, a professora cotiana 
Marla Gadelha desapareceu. Vinte anos 
depois, sua filha Camila Gadelha Lages 
permanece em busca por informações 
sobre a mãe que saiu pela manhã, em sua 
rotina diária, e nunca mais foi vista. Hoje, 
mãe e filhos são inspiração para uma 
política pública que busca dar voz e 
visibilidade aos familiares de pessoas 
desaparecidas no município de Cotia, 
conforme Lei Federal 13.812, de 16 de 
março de 2019.

Cinema grátis para 60+ começa a valer em Cotia

Serviço
O responsável legal pela pessoa com autismo deve preencher um 
formulário e entregá-lo com toda a documentação ao CREAS  
(Avenida Celeste, 186 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h.  A solicitação será analisada e, após aprovada, a carteirinha 
será emitida para que seja retirada no mesmo local de solicitação.



A rede Serrano Supermercados e Atacado está em 
festa e lança a campanha “Aniversário Premiado”, 
em comemoração aos 37 anos de presença de merca-
do no setor de varejo alimentício. Atualmente com 
mais de 600 colaboradores, a rede segue em constan-
te crescimento em sua trajetória de sucesso no setor 
“atacarejo”. Para a data especial e, seguindo com o 
objetivo de proporcionar as melhores condições 
para seus clientes, irá sortear 37 vale compras no 
valor de R$ 600 cada. A campanha acontece até 31 
de outubro e o sorteio, em 06 de novembro, às 17h, 
na loja do km 39,5 da Rodovia Raposo Tavares. 
Além desta ação de aniversário, o Serrano tem pro-
movido eventos periódicos em cada loja, o conheci-
do Show de ofertas Serrano segura a inflação, e que 
movimentam o setor com promoções imperdíveis 
para o consumidor aproveitar em uma semana in-
teira de ofertas. Nas lojas, os clientes encontram um 
mix de produtos de mercearia, perecíveis, higiene, 
limpeza, perfumaria, bazar e bebidas. Além disso,  
tem oferecido um canal de Televendas que atende o 
mercado B2B, comercializando volumes fechados na 
venda por atacado para bares, restaurantes, pizza-
rias, pequenos comerciantes e supermercados 
parceiros. 
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Renova Manutenção em Madeira - Contato   11 91118-1595

mês de Festa e prêmios No serraNo

Serrano Supermercado e atacado
Telefone: (11) 4243-3000 - www.superserrano.com.br
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Cidade que mais desmatou
De forma lúdica e prática, a iniciativa Aqui Tem Mata apresenta os índices de 
desmatamento no bioma, com mapas interativos e gráficos sobre o estado de 
conservação de florestas, mangues e restingas nos 3.429 municípios onde a Mata 
Atlântica existe ou um dia existiu.
Há 13.325 hectares de Mata Atlântica em Cotia, área que equivale a mais de 17 mil 
campos de futebol. Apesar de ser a cidade com maior percentual de mata nativa 
na região, é a que mais desmatou também. Em 2020, Cotia perdeu 20,89 
hectares de Mata Atlântica e aparece na 154ª posição no ranking do 
desmatamento. Da região, Embu das Artes e Itapevi também figuram na lista 
com 15,62 e 8,22 hectares, respectivamente. 
Já a vizinha Carapicuíba, com 75 hectares de Mata Atlântica - e pelo mapa, 
está toda concentrada na região da Fazendinha -, não registrou 
desmatamento no último ano, assim como Barueri, Jandira e Vargem Grande 
Paulista. Esta última, inclusive, não registrou desmatamento acima de 3 
hectares em todo o período de coleta de dados, de 2000 a 2020.

Desmatamento continua
Queimadas, invasão e venda ilegal de lotes continuam acontecendo, sem solução, e há vários processos tramitando na Prefeitura 

e no Ministério Público denunciando a venda ilegal de lotes e ocupação irregular. O mais recente capítulo aconteceu em meados de 
julho, quando uma liminar concedida a pedido da Promotoria de Justiça determinou a desocupação do Parque das Nascentes, área 
pública de 163 mil metros quadrados pertencente ao Município de Cotia e que, além de toda a fauna e flora da Mata Atlântica, abriga 
nascentes importantes para duas sub-bacias da região e forma um corredor verde.

Pelo documento, a Prefeitura de Cotia tinha 30 dias para notificar os moradores e, então, demolir as construções existentes no 
local. Caberia também ao órgão público oferecer alternativa habitacional ou aluguel social aos ocupantes. Não o fez dentro do prazo. 
Em entrevista recente ao programa Boa Noite com Alexandre Frota, o prefeito Rogério Franco informou que a reintegração de posse 
do Parque das Nascentesestá prevista para acontecer em 26 de outubro. Sem revelar muitos detalhes de como será a ação, ele disse 
que a Secretaria de Desenvolvimento Social está trabalhando para ajudar as famílias que construíram suas casas por lá ou adqui-
riram terrenos. Ele aproveitou a oportunidade para dizer que está ampliando o monitoramento das áreas verdes, inclusive com 
drone “porque algumas regiões são de difícil acesso”, justificou.

Além dos limites
Recente denúncia recebida por nossa 
equipe - e que, inclusive, foi tema de 
reportagem do SPTV - aponta que a 
invasão está avançando para além do 
Parque das Nascentes. “Ali tem uma 
área de uma empresa de Belo 
Horizonte que fez parte da concepção 
do Gramado, há 40 anos. Até hoje, ela 
tem terrenos bloqueados na caixa por 
dívidas trabalhistas e os 
representantes dizem que estão 
tentando acertar as dívidas e 
reavê-los, mas até agora nada. Os 
terrenos ficam exatamente entre o 
Parque das Nascentes e o Gramado”, 
diz a carta. “Eles vão derrubando pelo 
meio das árvores para as bordas 
servirem de ‘tapume’ e não 
percebermos. Aparentemente, eles 
fazem umas covas para enterrarem as 
árvores”, continua a denúncia.
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check-up pós-covid
A covid-19 é uma doença complexa e o período pós-infecção, 
misterioso. O fim dos sintomas da doença não é indicativo de 
que tudo está bem, já que algumas sequelas poderão ser 
percebidas bem depois. “No consultório, muitos pacientes 
chegam com problemas no sistema endocrinológico pós-Covid. 
Alguns apresentam complicações como trombose, diabetes, 
problemas renais e hormonais e muitas outras consequências 
preocupantes”, alerta o endocrinologista Arnaldo Oda. Por 
isso, o acompanhamento médico especializado é fundamental. 
Se você teve Covid, não hesite em agendar uma consulta pelo 
número (11) 94360-8496!

arnaldo t. oda (crm 18691)
The Square Open Mall – Raposo Tavares, km 22 – Bloco A – Sala 204

Contato: clinicamedicaoda@uol.com.br

odoNtologia digital 
Você sabia que problemas na boca podem desencadear 
disfunções digestivas, imunológicas e até cardíacas? Por 
isso, cuidar da saúde bucal é importante para um 
organismo saudável. A boa notícia é que a odontologia 
está se adequando aos novos tempos. Com a era digital, é 
possível fazer consultas com câmeras intraorais e 
scanners, onde o paciente visualiza a boca na hora em 3D 
na tela de TV. “Este escaneamento gera um arquivo digital, 
agiliza o tratamento e o paciente recebe um trabalho com 
maior acurácia”, resume a cirurgiã-dentista Fabiana 
Tristão e Mello.

ateliê odonto nobre
Estrada Fernando Nobre, 869 – Sala 4 – Granja Viana

Tel.: (11) 4612-2136

saúde da pele
Já ouviu falar sobre microagulhamento? É um tratamento 
estético avançado que ativa e promove a renovação celular, 
ajudando a clarear melasmas e outras manchas, 
controlando a oleosidade da pele, melhorando cicatrizes, 
rugas e linhas de expressão “e, o melhor, trazendo o 
rejuvenescimento facial e mantendo o colágeno ativo por 
até 5 anos”, garante a esteticista Cristiane Oliveira. Isso 
tudo através de uma estimulação natural feita com 
micro-agulhas que penetram a derme. Não é invasivo como 
outros tratamentos e cuida da pele de dentro para fora. 
Ligue (11) 93927-5814 e agende seu horário!

criStiane oliveira eStética
Avenida São Camilo, 1181 - Loja 7

www.trinks.com/cristianeoliveira

sociedade saudável começa No 
período periNatal 
O Pré-Natal é um período muito especial da vida da mulher, do 
bebê, de sua família e não se resume apenas a consultas e 
exames. A mulher que está grávida não é uma paciente, ela é 
protagonista de sua vida e trará um bebê para este mundo. 
Para este momento tão especial, a Casa Nascita é referência em 
saúde integrativa e cuidado humanizado na gestação, parto e 
pós-parto. Conta com uma equipe multidisciplinar, oferece 
cuidados respaldados por evidências científicas e todo apoio 
necessário para que a experiência da gestação e parto seja 
positiva e saudável.

caSa naScita
Estrada da Aldeia, 301 - Granja Viana

Tel.: (11) 94351-9600
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personAlidAde
Gente que faz e acontece

Reeleição
O brasileiro Andrew Parsons será ree-
leito presidente do Comitê Paralímpico 
Internacional, como único candidato 
a se apresentar na Assembleia Geral 
do órgão, que acontecerá no dia 12 de 
dezembro, em Taiwan. O dirigente, 
nascido no Rio de Janeiro e criado na 
Granja Viana, exerce a liderança do IPC 
desde 2017. Desde então, o órgão realizou 
os Jogos Paralímpicos de Inverno de 
PyeongChang-2018, na Coreia do Sul, e 
os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, 
no Japão.

Plim-plim
Depois de 12 anos, a jornalista Mariana 
Kotscho voltou para a TV Globo. A gran-
jeira - que não só foi capa da Revista Cir-
cuito, como apresentou nosso programa no 
YouTube Circuito Almanaque - está como 
comentarista do Bem-Estar, ao lado de 
Maria Cândida. Na estreia, ela conversou 
com o também granjeiro Cristiano Nabuco 
sobre o tempo de tela gasto por crianças e 
adolescentes.

Paixão que alimenta 
criatividade
O ator Caio Castro, ao lado do chef Henrique 
Fogaça, da cantora Mahmundi e do estilista Dudu 
Bertholini, estrela a campanha Campari Red 
Passion. A proposta é mostrar personalidades 
que atuam em diversos segmentos, narrando 
como é possível transformar sua paixão em algo 
espetacular e usando a energia criativa de uma 
forma impactante para sair de lugares comuns.

Produção premiada
O cineasta Fernando Meirelles as-
sina, ao lado de Ramin Bahrani, a 
produção de 7 Prisioneiros. O filme 
estreia em novembro na Netflix e é 
estrelado pelo ator Rodrigo Santoro. 
Foi exibido no 78º Festival Internacio-
nal de Cinema de Veneza e aclamado 
pela crítica estrangeira.

Cotia no Miss
A estudante Lorena 
Codonho, de 19 anos, 
representou Cotia no 
Miss Universo São Paulo 
2021, que aconteceu em 
Ribeirão Preto, e con-
correreu a uma vaga no 
Miss Brasil. 

 Canal Circuito
Em vídeo de divulgação, 
Lorena fala da cidade natal 
e ressalta a Granja Viana e 
todo o seu verde. Menciona 
a gastronomia da região, o 
Kartódromo Internacional e 
o Templo Zu Lai. Assista:
revistacircuito.com/
cotia-tera-representante-
no-miss-universo-sao-
paulo-2021/



Diários de Intercâmbio
Larissa Manoela estrela novo filme teen da Netflix que se passa em Nova Ior-
que. Depois do sucesso de Modo Avião, atriz granjeira repetiu parceria com 
a gigante do streaming e, logo, entrou para a lista dos Top 10.

Apresentadora de eSports
A Webedia Brasil e a Endemol Shine 
Brasil anunciaram a 2ª temporada do ULT 
(Ultimate Legends Training), reality show 
que revela novos talentos de eSports. As 
gravações foram realizadas em setembro e 
a estreia está marcada para 14 de outubro, 
com transmissão sempre às quintas-
feiras. A atriz Bruna Thedy - nossa capa 
em abril de 2016 - será a apresentadora.
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ColunA soCiAl
O que bombou

a famosa grife francesa de 
calçados femininos louboutin 

aterrizou com uma pop up no 
iguatemi alphaville, contando 

com a presença de 
influencers da região.

Sandra Veras, Monaliza Pires, Amanda Zeni e Cristine Lemos

Luiza FauthEliane Juliano e Daniela Benoliel

Elaine Mickely

Lu Bacchi
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para o ídolo romântico Fábio Júnior, ele é um íntimo superlativo: o “Braghettão”. 
Para o ídolo sambista Alexandre Pires, mais ainda: é o “irmão e pai de todas as horas”. 
O ícone roqueiro Nando Reis, não deixa por menos: diz que ele é um “grande amigo, 
importantíssimo na história dos Titãs”. Embora seja cantado em todos os estilos pela 
fina flor da música nacional, gente que ele ajudou a chegar à fama, o empresário Aldo 
Braghetto Filho nunca esteve em prosa. Prefere o anonimato dos bastidores para impul-
sionar os negócios dos clientes de seu escritório de gestão de carreiras - o que às vezes 
inclui administrar a vida pessoal, os negócios, a família e até a autoestima de algumas 
estrelas, além do assédio de fãs, que ele já descobriu escondidos até no bagageiro dos 
ônibus que levavam os músicos aos shows. “Trabalhar com gente famosa é passar o dia 
dizendo não, sem perder a gentileza”, resume Braghetto.
Nesta entrevista exclusiva à Circuito, ele conta como é o processo de criação desses 
artistas que empresariou (a lista inclui também Amado Batista, Xuxa, Leandro e Le-
onardo, Charlie Brown Jr. e outros), como conseguiu paz espiritual após uma grave 
crise com o uso de drogas, revela os micos, alguns divertidos, que seus clientes já o 
fizeram passar quando resolveu usar o dinheiro que ganhava com grandes astros para 
levantar a carreira dos pequenos, e ainda oferece aos leitores uma seleção das pérolas 
que garimpa passando horas em sua casa, na Granja Viana, cercado de Mata Atlântica, 
e pesquisando com o filho, o também empresário de talentos Caio Braghetto, quem está 
surgindo no cenário da boa música.

Faro
para o

talento

por  Fábio Sanchezcapa
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Como você começou a descobrir gente 
com talento?
Comecei a trabalhar como serralheiro, com 
meu pai, e todo dinheiro que eu ganhava, ia 
de trem gastar no Museu do Disco, na rua 
Dom José de Barros. Me sentia um peixe fora 
d’água porque a turma queria saber de jogar 
bola, enquanto eu ficava enchendo a casa 
de vinis. Além disso, eu era disléxico, o que 
naquela época significava burrice mesmo. 
Mas tinha tanta sorte, sempre fui muito 
abençoado por uma estrela guia. Pedia as 
coisas e ela me dava, desde criança. Aos 19, 
com a morte do meu pai, fui trabalhar em 
banco, mas mantinha um grupo de rock, o 
Aborto, e não saia dos bailes. Foi quando 
conheci uma pessoa que vendia shows de 
bandas pequenas e virei seu auxiliar. Na-
quela situação, pobre, disléxico, assistente 
de um vendedor de shows da periferia (e 
que ainda era alcoólatra), achei um jeito de 
estar próximo ao que eu gostava, que era a 
música. Eu sabia de cor e ainda me lembro 
das fichas técnicas completas que vinham 
nos vinis: o nome de todo mundo que fazia 
música e o que cada um tocava.

Quando apareceram os grandes 
clientes?
Eu tive a sorte de conhecer os filhos do 
Chacrinha, que tinha o programa e bombava 
na Globo muito mais do que o Faustão hoje 
em dia. Nanato Barbosa, o filho, gostou 
muito de mim. Eles tinham um esquema 
em que, para se apresentar quatro vezes no 
programa, os artistas tinham que dar dez 
shows para ele, e me pediram para vender 
as apresentações que vinham para São 
Paulo. Assim, comecei minha carreira. Era 
início dos anos 80, época em que surgiam 
as bandas de rock nacional, e passei a ser 
procurado por elas. Ira, Rádio Táxi, Titãs, 
Gang 90, Magazine... comecei a colocar os 
shows dessa turma dentro dos clubes. Foi 

um passo para me tornar empresário dos 
Titãs, RPM, Camisa de Vênus, Ira!, Gang 
90, Magazine com Kid Vinil, Absyntho, 
Língua de Trapo, Zero, Itamar Assumpção, 
até chegar nos anos 2000, já com o Charlie 
Brown Jr. Na área popular também atuei 
bastante, com Maurício Mattar, Leandro 
e Leonardo, Karametade, Amado Batista, 
Fábio Júnior e Alexandre Pires, que eu 
atendi até pouco tempo atrás.

Como você sabia quem faria sucesso 
ou não?
Ninguém tem bola de cristal, mas eu cismei 
com muita banda. Sabia que os Titãs iam 
estourar, por exemplo. Eles vinham na 
contramão de tudo, porque o que estava 
bombando era o chamado “rock de ber-
muda” do Rio de Janeiro: Lulu Santos, Kid 
Abelha, Evandro Mesquita, Paralamas do 
Sucesso. Aqui em São Paulo era só rock 
underground. O André Midani, chefão da 
Warner que ficava no Rio, não queria nem 
saber de São Paulo, porque lá eles estavam 
ganhando muito dinheiro com MPB, Caetano, 
Gil e o rock de bermuda. Mas, quando eu 
vi aquelas letras dos Titãs, era poesia. Ar-
naldo Antunes, Charles Gavin, que morou 
aqui na Granja, Nando Reis… eles eram 
meio doidos, mas muito inteligentes. Tinha 
algo especial ali, para um público maior, e 
tinham muita vontade de agir. Fizemos um 
primeiro CD, com Sonífera Ilha e Marvin, 
que já mostravam qualidade. Aí levei para 
dar show, com todo mundo enfiado numa 
Kombi, no programa do Chacrinha. Eles eram 
meio carecas, com uns topetes estranhos, 
magrelos, umas roupas esquisitas para a 
época. E ainda tinha uma coisa meio tribal, 

era  A A, U U e Bichos Escrotos. Muita gente 
dizia que era bobagem colocar uma coisa 
dessas no mercado. Nós peitamos e o troço 
explodiu. Hoje é considerado um dos álbuns 
mais importantes do rock brasileiro. Com o 
Charlie Brown Jr. foi a mesma coisa, eu tinha 
certeza que ia estourar. Falei com meu amigo 
Roberto Talma, da Globo, e a música deles 
ficou três anos no Malhação e estourou a 
banda. Não ganhei dinheiro com eles. Fiquei 
só seis meses, porque era muita briga. Eles 
eram muito malucos e eu bem certinho nas 
minhas coisas. O rock é um estilo de vida e 
eles eram muito roqueiros. Mas, no pouco 
tempo em que fiquei, aprendi coisa demais 
e vi o talento do Chorão. O Camisa de Vênus, 
quando veio de Salvador para cá, aquela 
coisa de Bete Morreu e Eu não matei Joana 
D’Arc, também tinha certeza que ia pegar. 

E os que você não acertou?
Eu achei que os Mamonas Assassinas não 
dariam certo. Errei feio, foi um sucesso. Teve 
uma época em que eu pegava o dinheiro que 
ganhava com os grandes, a Xuxa, o show 
d’Os Amigos, e investia no pessoal que 
fazia arte aqui em São Paulo e achava que 
ia pegar. Uma vez, fizemos uma temporada 
de duas semanas do Itamar Assumpção e a 
banda Isca de Polícia em um teatro no Rio de 
Janeiro e toda equipe, inclusive eu, ficamos 
hospedados no Hotel Internacional em São 
Conrado, que hoje está fechado, acho que 
por praga nossa. Essa temporada foi o maior 
sucesso. Lotou todos os dias de amigos, 
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repórteres, formadores de opinião, artistas 
etc., menos o público pagante. Conclusão: 
precisei vender meu carro, lembro bem, um 
Monza, para pagar o hotel, o que comemos 
e principalmente o que bebemos, que não 
foi pouco, e voltar de ônibus de linha para 
São Paulo. Tive de falar para minha esposa 
que roubaram meu carro. O que ia dizer?

Os artistas davam trabalho?
Certa vez, conseguimos uma entrevista do 
Camisa de Vênus com a Lucinha Araújo, 
esposa de João Araújo, mãe de Cazuza, que 
na época era a bambambã da Rede Globo, 
quem cuidava do casting dos artistas que 
iam ao ar ou não. Era muito difícil agendar 
uma reunião com ela.  O Camisa de Vênus 
estava em ascensão, mas sem expressão 
comercial, e vieram de Salvador para morar 
em São Paulo. Deram muita despesa, mo-
radia, passagens aéreas, etc. Na reunião, a 
Lucinha disse que arranjaria para a banda 
vários programas do Chacrinha, Globo de 
Ouro, Fantástico e que as portas da felici-
dade artística se abririam para a gente, 
mas teríamos de mudar o nome da banda, 
que era muito feio e contra os princípios 
e costumes populares. O Marcelo Nova, 
líder da banda, se levantou da cadeira e 
disse: “podemos trocar o nome da banda, 
sim, minha senhora. De Camisa de Vênus 
para Capa de Pica”. Acabou a reunião ali, 
dinheiro perdido outra vez. Não tivemos 
nada na Globo naquele momento. Só depois, 
quando a banda virou moda, depois de ser 
contratada pelo André Midani, da WEA. 

E os fãs? Era você que administrava?
Depende de cada artista. Uma vez com o 
Charlie Brown Jr., duas garotas entraram 
escondidas no bagageiro de um ônibus, 
indo a um show em Volta Redonda. O pro-
blema é que o bagageiro ficava ao lado do 
motor e começou a esquentar demais. Elas 
gritaram pedindo socorro e tivemos que 
levá-las ao show. Com o Fábio Júnior, não 
só uma, mas várias vezes, encontrávamos 
mulher dentro do closet em hotéis, dentro 
do armário do banheiro, dormindo nos 
pontos de ônibus de frente aos hotéis em 
que se hospedava, às vezes por três dias 
seguidos. Casos absurdos. Já fui anteparo 
de mulher e namoradas com ciúmes quando 
descobriam alguma infidelidade. Isso era 
muito comum, dava muito trabalho e brigas 
intermináveis com separações, advogados 
e houve até casos de polícia. Seria antiético 
falar os nomes, mas dava muito trabalho. 
Quando Arnaldo Antunes, ainda nos Titãs, 
ficou um mês preso por tráfico de heroína, 
o que foi uma piada porque foi inventado, 
ele não tinha nem meia grama dessa droga, 
tivemos cancelados todos os shows e pro-
gramas de televisão. Foi um tempo muito 
difícil. Só quem deu chance para a gente foi 
o Faustão, na época, no programa Perdidos 
na Noite. 

Com o Fábio Júnior, naquele estilão 
romântico, o assédio devia ser grande.
Trabalhei com ele uns treze anos, fim dos 
80 e a década de 90 inteira. O Fábio Júnior é 
um dos artistas mais incríveis que conheci. 
Um carisma muito grande, uma força, um 
dom divino de criação. Acontece que, além 
de carismático, ele também era muito bonito. 
Uma cruzada de pernas dele, uma passada 
de mão no cabelo e a mulherada desmaiava, 
impressionante. Mas essa relação tão forte 
com o feminino também trouxe proble-
mas: ao mesmo tempo em que as mulheres 
ficavam loucas por ele, ele ficava louco 
por elas. Ele conseguia ver nelas algo que 
ninguém via, só ele. Além disso, muitas que 

1. Primeiro da esquerda da fila abaixado, 
no Centro Educacional Santa Terezinha
2. Com o pai Aldo Braghetto e seus dois 
irmãos
3. Com a banda “Aborto”, uma das 
primeiras bandas de rock no Brasil e que 
fez muito sucesso no ABC paulista nos 
anos 70. “A célebre banda de Brasília, do 
Renato Russo, o ‘Aborto Elétrico’, dez anos 
depois, foi inspirada na gente”, comenta 
Aldo.
4. Casamento com Ione, em 03/04/1993. 
Nesta época, ele já morava na Granja 
Viana.
5. Família: Caio, Ione, João Pedro e Aldo
6. Curtindo Las Vegas
7. Direção executiva do show Temporal de 
Amor, de Leandro e Leonardo
8. Aldo em cerimônia no Acre com 
indígenas Kaxinawá
9. Reportagem do Diário do Grande ABC 
de abril de 1992 trazia uma foto de Aldo e a 
legenda: "Aldo Ghetto, empresário de 
Fábio Jr., comandou na categoria o agito 
do camarim do cantor, antes e depois do 
show no Aramaçan".

5

6

7

8

9



capa 30

não o conseguiam, desejavam-no de forma 
desesperada, e a força do pensamento pode 
qualquer coisa.  

O que elas faziam?
Essas mulheres faziam o que se pode chamar 
de macumba, liam sobre a Bíblia o nome 
dele, faziam encantamentos, verdadeiros 
feitiços. Tornaram-se um empecilho na vida 
do Fábio. Eram muitas. Eu sei porque, como 
não tinham acesso a ele, elas me procura-
vam. Eram atrizes da Globo, cantoras que 
pensavam nele dia e noite como o grande 
príncipe de suas vidas, e como não o con-
seguiam, emanavam aquele desejo imenso. 
O Fábio tem uma alma maravilhosa. Nunca 
prejudicaria ninguém, então pode ter 
prejudicado a si mesmo por causa dessa 
perseguição feminina. Uma hora ele con-
segue renovar e transformar, porque tudo 
na vida é assim, vem e volta como as ondas 
do mar. Desejo a ele muitas transformações 
boas, porque para mim ele só fez bem. Tive 
muito contato com grandes caras e via o 
desespero deles no dia-a-dia, mas mesmo 
assim eram gênios que tocavam a alma do 
povo, que mesmo na noite escura da alma, 
no abismo, faziam coisas lindas.

Como os artistas fazem para criar 
mesmo estando no olho do furacão?
Eu já vi muitos chorando e criando. Charlie 
Brown Jr., por exemplo, estava fazendo uma 
coisa qualquer e de repente parava tudo 
e vinha a ideia na cabeça dele já pronta. 
Isso acontece muito, principalmente de 
madrugada. Vi isso com o Fábio Júnior, 
o Alexandre Pires, o Itamar Assumpção. 
De uma hora para a outra, letra, música, 
tudo vinha pronto e eles nem sabiam de 
onde. Pois eu digo: é de um lugar que au-
tores como Rupert Sheldrake chamam de 
reservatório akáshico. Alguns artistas têm 

certa afinidade com uma enorme fonte de 
energia, são um tipo de ponte que os anjos 
estabelecem entre as pessoas e o céu. São 
anjos que escrevem, pintam, compõem, 
cantam e até interpretam através desses 
artistas, fazendo sacrifícios imensos para 
tirá-los do inferno.

Percebe-se que você é bem 
espiritualizado.
Como empresário, vivi também o ambiente 
das drogas. Eu era pobre, sem recursos, e 
vivi um tipo de êxtase quando tive acesso a 
isso tudo. Sempre tive muita sorte. Chamo 
isso de darma, mas criei para mim algum 
carma. Entrei nas drogas, na ilusão da mu-
lherada, rock’n roll, muitos funcionários, só 
andava de jatinho, um monte de gente atrás 
de mim. Um dia pedi iluminação, porque 
percebi que aquilo não me fazia crescer, 
percebia um buraco ali. Quando pedi para 
me iluminar, isso lá pelo ano 2000, achava 
que ia crescer asa em mim, que eu ia me 
tornar um ser luminoso. Aí o ser divino 
falou: “você quer se iluminar mesmo?”. 
Então, eu perdi artista, perdi um escritório 
de uma quadra inteira no Butantã, perdi todo 
o dinheiro, fiquei sem nada, quase perdi 
toda a família. Andei cinco ou seis anos no 
meio do inferno. Aí o divino falou: “vamos 
ver se esse cara quer se iluminar”. Fiquei 
peregrinando, encontrando uma saída, que 
era tentar encontrar onde estava Deus, o 
santo, os orixás, o diabo a quatro para me 

ajudar. Só que essa ajuda não vem deles, a 
ajuda está dentro de si. É você que tem que 
tirar essa mão divina para se levantar. Usei 
Santo Daime, experiências de quase morte, 
igreja de crente, Candomblé, frequentei os 
índios do Amazonas e do Acre, querendo 
encontrar um caminho para essa minha 
loucura, porque eu ia enlouquecer igual 
ou mais que os meus clientes. Mas como 
eu disse, eu tenho sorte. A minha mulher, a 
Ione, é muito intuitiva, é quase um guru. Foi 
ela quem me ajudou e me deu a mão, mesmo 
eu fazendo um monte de coisa errada. Me 
deu uma família e essa estrela nunca me 
abandonou. Sou a prova de que é possível 
passar por isso, sobreviver e estar bem.

Por que se mudou para a Granja Viana?
Vim morar na Granja Viana em 93, quando 
casei com a Ione, que nasceu aqui. Fiquei 
encantado com a região. Nunca imaginei que 
pudesse existir um lugar assim, paradisíaco, 
muito perto de São Paulo. Moro contornado 
pela Mata Atlântica. Tem uma energia da 
floresta que me faz muito bem. Vivo rodeado 

10. Assinatura do contrato artistíco entre 
Fábio Jr. e BMG Brasil
11. AFAAP homenageia Fábio Jr. pelos seus 
25 anos de carreira. Na foto, com o global 
Roberto Talma e o cantor, comemorando o 
sucesso do show.
12. Aldo Ghetto foi o primeiro empresário 
da banda Titãs. Esta foto foi tirada durante 
uma viagem da turnê "Televisão", em 
1985.
13. Em live, durante a pandemia, Nando 
Reis destaca fatos importantes para o 
sucesso do Titãs, contando a história do 
primeiro vinil lançado pelo primeiro 
empresário da banda, Aldo Braghetto.  
O cantor frisa a amizade com ele.
14. Por 16 anos, Aldo foi empresário de 
Alexandre Pires. Na foto, em Nova Iorque, 
com o cantor.
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por tucanos, miquinhos, esquilinhos, ca-
chorros e tudo quanto é coisa sagrada. Isso 
que me dá energia para fazer o que faço e 
me sentir feliz com isso. O problema que a 
Granja tem hoje é que não existe um plano 
diretor para construções de condomínios 
e townhouses (casas geminadas), pois cada 
vez se constrói mais e mais esse tipo de 
empreendimento, porém as ruas são as 
mesmas de 1950, onde passavam os carros 
de boi. Precisa acertar, planejar o mais 
rápido possível, e tem sim como acertar. É 
só os políticos e as construtoras terem boa 
vontade, pois caso contrário, vai inviabili-
zar. Mas esse bairro é um local dos sonhos. 
Amo os parques daqui. O Cemucam que eu 
conheço mais, o Templo Zulai, a Floresta 
dos Unicórnios, um espaço terapêutico do 
Michael Haradom. 

Quais são seus projetos?
Estou montando com meu filho, Caio Bra-
ghetto, um escritório só para cuidar de 
artistas e DJs novos. Já tenho o escritório 
aqui na Granja, mas agora não vou destiná-lo 
a esses artistas mais antigos. Vou pensar 
nos mais jovens, e o meu filho tem muito 
mais jeito para fazer essa pesquisa de quem 
está acontecendo. Há coisas boas em todas 
as áreas e em todos os cantos do país. 

Mallu Magalhães:
Maravilhosa. Indescritível. Não dá para falar 
nada dela. O que eu disser será muito pouco. 
Literalmente uma “Velha e Louca”, com 600 
anos de alma e de experiência. Gente! De 
onde saiu essa mulher? 

Tim Bernardes:
O melhor de sua geração. Ouvi-lo é um tapa 
na cara. Talentosíssimo. Novo tesouro da 
música popular. Quase um novo Caetano. 
Oxalá que chegue lá.

Ava Rocha:
A verdadeira Índia Iracema. Uma Xamã, filha 
de Glauber Rocha e neta de Jorge Gaitán 
Durán, o que você quer que dê? Uma bruxa, 
uma Bacante e que, além de tudo, canta.

Letrux: (Letícia Novaes)
Cantora, compositora, poetisa e doidíssima. 
Tem a acidez trágica e cômica que há muito 
não se via por essas bandas aqui. Faz um 
dramalhão de humor, ousadia e loucura 
em seu trabalho. Uma orgia agonizante 
musicada. Dante Alighieri é um dos seus 
maiores fãs. Visionária que está à frente de 
seu tempo. Um museu de grandes novidades, 
como diria Cazuza. 

Silva:
Impecável. Um concertista da voz. Interpreta 
qualquer música lindamente. Sabe como 
colocar as palavras cada uma em seu lugar. 
Um chansonnier. Suas falas e tons são 
símbolos que nos remetem a algo sempre 
muito misterioso. Um Duende que canta.

Ale de Maria:
Compositor, cantor que canaliza música 
de rezo. Uma cura espiritual ouvir esse 
“pontífice”, que faz ligação entre o céu e 
a terra. Uma viagem para dentro da alma. 
“Não precisamos de ‘pessoas de sucesso’, 
famosas e celebridades, e sim, de pacifica-
dores, restauradores, curadores para deixar 
o mundo mais habitável e humano”, como 
disse Dalai Lama. É isso o que ele é. Um 
presente Divino de nossa Mãe dos Céus.

Ana Cañas:
Uma Diva, sabedora da arte de interpretar. 
Super compositora. Tudo de bom ouvi-la, 
ainda mais sendo produzida pelo “Liminha”. 

Robertas Campos e Sá:
Muito bom ter a magia delas sempre por 
perto. No carro, na academia, na praia, na 
prisão e em todo canto. Nos remetem às 
cantoras de jazz & blues dos anos 40 e 50. 
Uma viagem, sem volta, é claro.

Tulipa Ruiz:
Uma Elemental da natureza. Não sei se é 
do fogo, do ar, da água ou de tudo mesmo. 
Uma fada cuja voz é imantada nos cantos 
das Sereias.

Céu:
Une o passado, presente e futuro.  Quando 
canta, transcende o Céu e a Terra.

Tiê:
Um verdadeiro caldeirão musical. Mistura 
tudo e tudo fica bom. Um liquidificador da 
música. Vai longe!

Monique Kessous:
Demais, demais, demais. Grande compositora, 
além de ótima cantora. Todos os cantores 
e bandas deveriam gravá-la. Uma benção 
musical. Nesses tempos de secura artística, 
lítero-musical, aparece uma compositora que 
com certeza tem o dom dos musicistas antigos 
e que sabe bem o que faz. Joia rara.

Johnny Franco:
Sem dúvida nenhuma, hoje um dos maiores 
artistas brasileiros. Pena que poucas 
pessoas o conhecem. Filho do grande artista 
e ser humano Moacyr Franco. Hoje mora e 
trabalha nos Estados Unidos. Reencarnação 
oficial de John Lennon e Bob Dylan. Um 
encanto de pessoa. Um artista encantado.

Versos que Compomos na Estrada:
Formada por Markus Thomas e Lívia 
Humaire. Uma simplicidade grandiosa e uma 
grandiosa simplicidade.

Vitão: 
Um dândi. Muito talento tem esse menino, 
porém esse talento ainda não está 
totalmente latente.  Uma grande parte disso 
tudo encontra-se escondida nesse joguinho 
de "sucesso". Ele sabe disso. Poderá ter uma 
bela carreira pela frente se não se vender, é 
claro, para as “majors” e para esse mundo 
de ilusão que tanto fascina o ser humano, 
principalmente os artistas.

Xamã:
Um dos únicos que sabe o que fala, canta e, 
principalmente, o que escreve nessa geração 
de rappers, hip-hops, traps, sei lá o que, 
que para mim é um bicho de sete cabeças. 
O problema todo é que já está sendo garoto 
propaganda das lojas Renner. Está entre 
a Cruz e a Espada. Parece que não tem 
ninguém para orientá-lo, nem empresário, 
nem manager, nem branding, como em 
outros lugares e em outros artistas do 
mundo, que trabalham em equipe. Esse é o 
maior problema dessa geração jovem: estão 
sozinhos nesses vários caminhos que levam 
ao inferno. As gravadoras e os escritórios 
só têm financeiros, extirparam os diretores 
artísticos, de marketing e todo ser humano, 
só deixando robôs, autômatos trabalhando, 
enfeitiçados pelo ego, dinheiro e poder do 
não sei bem o que.

PLAyLiST DO ALDO
Uma relação do que merece a sua atenção e que está acontecendo de novo na música. 

preparada com exclusividade pelo especialista Aldo Braghetto para os leitores da circuito

alguNs artistas 
são um tipo de 

poNte que os aNjos 
estabelecem eNtre 
as pessoas e o céu
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#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.

AComodAdos
MARCos sá EsCREvE  

sobRE o CostUME  
dE fiCAR EM CAsA E o  

pERigo dE sEgUiR A  
MEsMA RotinA  

há 18 MEsEs

parece que eStamoS Finalmente conSeguindo controlar a pandemia do 
coronavírus. Quando escrevo essa coluna, vejo resultados que mostram uma queda 
no número de infectados e, principalmente, no número de óbitos. Ufa! Tomara que a 
tendência continue e, aos poucos, as atividades todas voltem ao normal. Comparando 
com alguns meses atrás, avançamos em relação à imunização. Muita coisa já foi dita 
sobre as mudanças de costumes durante a pandemia (detesto essa palavra), portanto, 
o assunto está quase esgotado. Novos hábitos, bons ou ruins, e muita conversa já rolou 
sobre o tema. Feita essa introdução, chego ao ponto que me chama a atenção no atual 
momento da - argh! - pandemia. Temos que entender que o período crítico está passando. 
Grande parte da população está vacinada e as medidas de flexibilização estão em pleno 
andamento. Ou seja, a vida aos poucos está voltando ao normal. Escolas, escritórios, 
restaurantes e até shows e espetáculos de arte estão de volta. Mas tenho percebido que 
muita gente vem usando como desculpa a necessidade de isolamento, para não pôr o 
nariz para fora de casa. Convenhamos que todo cuidado é pouco, mas e a preguiça de 
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Não deixe de aproveitar a vida,  
pois ela passa rápido. incorpore o que  
de bom aprendemos com a reclusão,  

adote os hábitos compatíveis com o novo 
momento e bola pra frente
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sair de casa? Voltar ao ambiente de traba-
lho, pegar trânsito, frio, chuva, sair para 
jantar fora, viajar e ter que usar aquela 
roupa que, muitas vezes, não serve mais, 
ou caiu de moda... Dá uma preguiça! Tem 
gente que, nessa onda toda, se acomodou 
de vez. Usa o vírus como escudo para tudo. 
Praticamente, pendurou a chuteira. Auto 
aposentou-se prematuramente. Acostu-
mou-se a ficar em casa e segue a rotina 
que se habituou durante os últimos 18 
meses. O home office, videoconferências, 
calls, aulas virtuais, salas de bate-papos 
e o isolamento. OK, aos poucos, vamos 
incorporando algumas dessas novidades 
na volta ao nosso dia-a-dia presencial, 
mas estamos voltando ao mundo real. A 
vida como ela é. Tenho amigos, parentes e 
conhecidos que não comparecem a lugar 
nenhum, usando o escudo do medo da 
contaminação. Reforço a necessidade de 
cuidados, mas nem tanto ao céu nem tanto à 
terra. O perigo na insistência do isolamento 
excessivo é a depressão. A ausência do 
convívio social e o isolamento levam ao 

sedentarismo, aumento do consumo de 
álcool, ganho de peso, perda da vaidade, da 
vontade de novas realizações e pode levar 
à depressão, tanto em crianças, jovens, 
adultos ou idosos. Ficar de pijama o dia todo 
em casa nunca fez bem a ninguém e não é 
agora que vamos deixar a preguiça, medo 
ou acomodamento tomar conta das nossas 
vidas. Portanto, se você já está vacinado e 
está saudável, olhe-se no espelho, ponha 
seu melhor sorriso no rosto, sua máscara 
preferida, vista a melhor roupa, arrume-se, 
corte os cabelos e a barba, encolha a barriga, 
levante a cabeça e vamos à luta. Mulheres, 

vistam seus melhores vestidos, ajeitem o 
cabelo, passem aquela maquiagem legal, o 
batom preferido e vamos celebrar a vida. 
Academias, restaurantes, caminhadas, 
praias com o verão chegando, cinemas, 
tanta coisa boa nos espera! Não deixe de 
aproveitar a vida, pois ela passa rápido. 
Incorpore o que de bom aprendemos com 
a reclusão, adote os hábitos compatíveis 
com o novo momento e bola pra frente. 
Com cuidado e com responsabilidade, 
conseguiremos nossas vidas de volta, por 
inteiro. Acomodados, reféns do medo, 
seremos prisioneiros de nós mesmos.

f Tratamento da 
menopausa

f Laser 
ginecológico 

f Implantes 
hormonais

f DIUs

Rua José Félix de Oliveira, 834 / Sala 5A
Granja Viana - Cotia -  (11) 4702-4420  /  (11) 9 9286-9966

 @draleticiataufer     @clinicataufer    clinicataufer.com

Psicanálise
Freud com Lacan

Atende nA  
Granja Viana e Ipiranga
Fone: (11) 9 9103-4473
        @psicanalise.granjaviana

Fábio Sanchez
Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo 
(formações clínicas)
Mestrado pelo Instituto 
de estudos Avançados 
da Unicamp
Grupo de Pesquisa 
Psicose: diagnosticar 
em psicanálise
especialização em 
casal e família  
(Sedes Sapientiae)

“Somos seres 
desejantes 
destinados à 
incompletude. 
É o que nos faz 
caminhar”

(J. Lacan) 
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#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

eleS naSceram no meSmo dia, 15 de 
junho de 1935 – Christo na Bulgária e Jean-
ne-Claude no Marrocos, onde seu pai era 
um militar francês de família aristocrata. 
Christo Vladimirov Javacheff fugiu do re-
gime comunista e chegou a Paris em 1958. 

Para ganhar a vida, fazia retratos a óleo da 
burguesia parisiense, enquanto paralela-
mente realizava seus trabalhos pessoais. O 
quadro de uma grande dama da sociedade 
levou Christo a conhecer sua futura mulher 
e cúmplice nas artes, Jeanne-Claude Denat 
de Guillebon. Em 1964, eles se mudaram 
definitivamente para os Estados Unidos. A 
partir de 1994, passaram a assinar as obras 
conjuntamente.
Ficaram, principalmente, conhecidos por 
empacotar grandes monumentos.  A ideia 
começou quando Christo, ainda muito jovem, 
embrulhou um pote de tinta, envolvendo-o 
com resina e tela de linho. Depois, passou 
a embrulhar tudo e qualquer coisa. Sua 
primeira instalação, Cortina de Ferro, foi 
também um ato político e engajado, em 
1962. Com barris de petróleo vazios e re-
trabalhados, ele fechou uma rua de Paris, 
de madrugada - uma referência ao Muro de 

Berlim, que ele viu sendo construído. Depois, 
interagiu com vastas paisagens americanas, 
já usando tecidos e cores. 
Ela faleceu em 2009, vítima de um aneuris-
ma. Em 2020, o Centro Pompidou de Paris 
dedicou uma retrospectiva à obra de Christo 
e Jeanne-Claude.  Christo faleceu em maio 
de 2020, por causas naturais, aos 84 anos, 
em Nova York, onde trabalhava no projeto 
do Arco do Triunfo.  

vamos observar
L' Arc de Triomphe, Wrapped 
Paris   1961 – 2021
Christo e Jeanne-Claude

L'Arc de Triomphe, Wrapped é uma insta-
lação artística, póstuma e temporária, que 
apropria o Arco do Triunfo no coração de 
Paris. Nesta obra, o monumento é envolto 
em 25 mil metros quadrados de um tecido 
reciclável de polipropileno azul prateado, o 

ElEs foRMARAM UMA dUplA 
ARtístiCA qUE pAssoU os últiMos 
57 Anos REpEtidAMEntE 
REdEfinindo os pARâMEtRos dA 
instAlAção E lAnd ARt, CRiAndo 
UM CoRpo dE tRAbAlho qUE 
dEsAfiA A CAtEgoRizAção E não 
REConhECE liMitEs pARA sUAs 
possibilidAdEs

Arte de Christo  
e JeAnne-ClAude



é difícil não ver suas obras como  
uma tentativa de mudar nossa relação 

com a própria paisagem, nos 
proporcionando uma forma totalmente 

nova de ver o mundo 
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que poderia cobrir cinco campos de futebol, 
com 3 mil metros de corda vermelha, que é 
a distância que separa o Arco da pirâmide 
do Museu do Louvre.   

Parece que agora encoberto, o Arco do 
Triunfo, monumento encomendado por 
Napoleão Bonaparte em 1806, como come-
moração da vitória francesa na Batalha de 
Austerlitz, chama muito mais atenção que 
antes. Quando chegou a Paris, Christo alugou 
uma pequena sala perto do local e, desde 
então, assim como os turistas do mundo 
todo, sentia-se fascinado por ele. Em 1962, 
fez uma fotomontagem do Arco envolto em 
tecido e, após 26 anos, fez uma colagem com 
sua ideia. Sessenta anos depois, o projeto 

finalmente se concretizou. 
Christo e Jeanne-Claude sempre deixaram 

claro que gostariam que suas obras conti-
nuassem em andamento após suas mortes. 
O desejo dos artistas foi realizado por sua 
equipe.  A obra foi inteiramente financiada 
pela herança deixada por eles, por meio da 
venda dos estudos preparatórios, desenhos 
e colagens do projeto, bem como maquetes, 
trabalhos dos anos 1950 e 1960 e litografias 
originais sobre outros assuntos. O trabalho 
não recebeu fundos públicos. 

Suas intervenções sempre causaram 
muita polêmica. Por que embalar coisas 
ou monumentos como forma de expressão 
artística? Foi em 1958 que Christo, um jovem 

refugiado do Leste Europeu, cruzou fron-
teiras escondido na carroceria de um cami-
nhão e começou a embrulhar objetos. Ele se 
interessou pelo volume das coisas e falava 
disso como um processo de “mumificação”, 
prática que realizava inconscientemente: 
“Não sei porque embrulhei as coisas”. Na 
época, foi interpretado como a ação de 
um nômade, figurativamente fazendo 
suas malas. Qualquer objeto do dia-a-dia 
era embrulhado pelo artista como uma 
preparação  simbólica para uma grande 
jornada. Esconder o conteúdo pode ser uma 
forma de, metaforicamente, desmaterializar 
coisas dentro de uma sociedade materialista 
e consumista. Poderia ser também uma 
maneira de protestar contra estes mega 
monumentos, geralmente construídos por 
ditadores ou governantes megalomaníacos, 
que através da guerra, da violência e da 
morte, fincaram seus nomes nos livros de 
história.  A verdade é que Christo nunca deu 
muitas explicações sobre seu trabalho. Uma 
vez, disse em uma entrevista: “nós fazemos 
coisas lindas, inacreditavelmente inúteis e 
totalmente desnecessárias”. 

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!



culturAl
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Feira de 
artes e 
artesanato
no locAl, As pEssoAs EncontrArão 
uma variedade de produtos feitos por 
artesãos de Cotia e, na edição da feira de 
Caucaia, a maioria é do próprio distrito. 
“Temos uma riqueza de produtos feitos 
à mão com tanto carinho e talento que 
foi possível viabilizarmos uma edição 
em Caucaia", informou a Secretaria de 
Cultura e Lazer de Cotia.

sErviço 

 Feira de Artes e Artesanato de Caucaia do Alto 

Sábado, das 8h às 18h (horário piloto) 

Praça dos Romeiros 

Feira de Artes e Artesanato de Cotia 

Sábado, das 10h às 17h 

Calçadão da Rua Senador Feijó

velhIce com leveza e beleza
A granjeira Claudia Grande - que, durante anos, 
foi presidente da ASSA - nunca imaginou que a 
simples busca por uma roupa para seu 
aniversário de 60 anos fosse mudar 
completamente sua vida e a de milhares de 
mulheres na maturidade. Criou o Projeto 60 
anos, tem influenciado muitas pessoas em suas 
redes sociais e agora lança, pela editora Ases da 
Literatura, o livro Velhezas - 
Velhice com leveza e beleza. 
Com suas crônicas, ideias e 
uma escrita espontânea 
sobre suas vivências, busca 
tornar a maturidade das 
mulheres mais 
interessante e mudar 
radicalmente a maneira 
como elas se aceitam e 
vivem suas velhezas.

Túnel do tempo
Para quem é da década de 80, uma verdadeira nostalgia. 
Depois da Web Vintage Radio, agora é a vez de entrar no ar a 
Web Vintage TV. A programação contém sobretudo, 
programas dos anos 80 e 90, com manhã kids, séries da época, 
filmes especiais, entrevistas, curiosidades e entretenimento. 
Também produz alguns conteúdos exclusivos no estúdio que 
fica na Granja Viana. Em breve, adianta o diretor Rogerio 
Pacileo Júnior, haverá programas sobre beleza, culinária e 
outras dicas. Acesse www.webvintage.tv e curta!
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São Paulo Oktoberfest
Está chegando a 4ª edição. O já 
tradicional festival cultural, 
musical e gastronômico que 
celebra a amizade entre a 
comunidade alemã e a brasileira 
acontecerá de 25 de novembro 
a 12 de dezembro (de quinta a 
domingo) na Vila Alemã, uma 
nova e típica estrutura alemã 
que será montada na zona sul 
da capital paulista. Acesse 
www.saopaulooktoberfest.com.br 
para mais informações.

Ela luta
Flavinha, de 10 anos, chega à puberdade. Então, 
finalmente se dá conta: ela é uma menina em sua aula de 
judô. Com esta temática, alunos do curso de Comunicação 
Social com Habilitação em Cinema, da FAAP, fizeram o Ela 
Luta, vídeo selecionado para o 32º Curta Kinoforum – 
Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, 
na Mostra Infantojuvenil. Na equipe de cerca de 40 
pessoas, está a granjeira Carolina Serrano, que trabalhou 
como montadora e logger.

canal circuito
Saiba mais sobre o projeto e como assistir
revistacircuito.com/curta-de-granjeira-e-selecionada-para-festival/

JuntoS no Palco
Maestro João Carlos Martins e Raimundo Fagner em único show no 
Espaço das Américas: o duo faz apresentação no dia 13 de novembro, 
acompanhado da Bachiana Filarmônica SESI-SP. O repertório abrange 
canções de sucesso do cantor e compositor e os ingressos já estão à venda 
pelo site da Ticket360 ou pessoalmente nas bilheterias do Espaço das 
Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP). O preço varia 
entre R$ 90 a R$ 2.880 (camarote para 6 pessoas).

Congada eternizada  
em exposição
O fotógrafo Alberto Lefèvre estreou 
a exposição virtual Retomada, em 
que traz registros através de fotos e 
vídeos realizados entre os anos de 
2016 e 2019, quando a Congada de 
São Benedito de Cotia retomava as 
atividades, após o falecimento de seu 
idealizador e fundador, Seu Dito da 
Congada. A exposição também conta 
um pouco sobre os delicados anos 
da congada sem a sua presença. Veja 
em www.projetoretomada.com.br.

muSeu DaS IluSõeS
O museu traz mais de 50 atrações incríveis para o público experienciar, 
fotografar e se divertir! A boa notícia é que o maior acervo de ilusão de 
ótica do mundo continuará em cartaz em São Paulo, até o dia 31 de 
outubro, no Shopping Eldorado. Informações e aquisição de ingressos 
em www.museudasilusoes.com.br.
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Em tratamento contra um câncer, Rita Lee 
reapareceu em foto e lançou música nova. Ela e o 
marido, o músico Roberto de Carvalho, anunciaram 
Change, com letra em francês e pitadas de 
eletrônico. A canção é uma parceria dos dois com o 
compositor e produtor Gui Boratto.

Que flagra! Que flagra! Que fla
gra!

Que flagra! Que flagra! Que fla
gra!

Rita Lee tem acervo 
exposto em mostra cheia 
de surpresas no MIS, em 
São Paulo

Uma explosão de cores, de música e de alegria. Assim pode ser descrita 
a exposição Samsung Rock Exhibition Rita Lee, em cartaz no MIS (Museu 
de Imagem e do Som). Nada ali é fruto de um padrão. Tudo foi pensado, 
feito e readaptado para uma realidade colorida, seguindo o roteiro da 
direção: uma roqueira cheia de cor que chega à Terra em um disco voador. 

A divisão das salas é temática e, em muitos casos, afetiva. “Todas as 
peças contam uma história diferente e engraçada, mas o vestido de noiva 
que Leila Diniz usou e a bota prateada da Biba eu dou valor.  E ambos 
são produtos de roubo”, diverte-se a roqueira ao lembrar que nunca 
devolveu o vestido após usá-lo em uma apresentação dos Mutantes e 
ao recordar da famosa história das botas, com as quais saiu andando da 
boutique Biba, em Londres, no ano de 1973. Ela não só foi perdoada pela 
estilista Barbara Hulanicki, a criadora das botas, como ganhou dela os 
figurinos da tour Babilônia (1978), que também estão expostos, assim 
como o piano de mais de 100 anos que era de Chesa, mãe de Rita, e foi o 
instrumento com o qual a cantora teve seu primeiro contato com a música.

O encontro e o amor de Rita e Roberto de Carvalho, a prisão e repres-
são da ditadura (Rita é a compositora mais proibida, segundo dados da 
época), a família, a causa animal e obras de arte de Rita têm destaque, 
bem como estruturas criadas especialmente para a mostra, como o palco 
giratório, a manequim que levita e o Peter Pan que sobrevoa a entrada.

Um detalhe especial - e que levará a exposição a outro nível - é a visita 
guiada pela própria Rita. Através de QR Code, os visitantes poderão 
ouvi-la contando sobre alas, peças e histórias. “Achamos que ficaria 
simpático ter minha voz narrando as histórias das peças, me sinto mais 
íntima do visitante. Não seria exagero dizer que esta exposição será a 
mais bacana até agora, porque foi pensada para dar alegria às pessoas 
no meio de tantas tristezas”, resume a artista que mora na Granja.

sErviço 

Samsung Rock Exhibition Rita Lee 
Local: MIS - Museu da Imagem e do Som - Avenida Europa, 158, 
 Jardim Europa - São Paulo/SP 
Horário: de terça a domingo, das 10h00 às 18h00 
Ingressos: a partir de R$ 25,00, nas plataformas da Ingresso Rápido e INTI
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SÁBADOS & DOMINGOS 
DAS 14H ÀS 18H

FESTIVAL DE

CIRCO
NO THE SQUARE

Circuito 2021

Que flagra! Que flagra! Que fla
gra!

Que flagra! Que flagra! Que fla
gra!



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

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

40guiA

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

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

Pedras  
Bellas Artes
Pisos e revestimentos em 

Pedras, Mármores e Granitos
Nacionais e Importados

3814 8066
Av, Vital Brasil, 64 

Butantã - SP

Dedetizadora
(11) 97498-7120

agrodoimo.com.br

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



Serra de São Roque
nathany Mendonça

Obra Divina: suculenta dando 
flores antes da primavera
siLvana Monaro

Beleza de um tucano
Marcia isabeL nunes da siLva Luz

Pôr-do-sol no Parque São George
steLLa carvaLho

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.

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

T-Cross
Todas as Versões
Pronta entrega
DOCUMENTAÇÃO
+ IPVA 2021 GRÁTIS

Para um novo você, 
uma nova Volkswagen


