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EDUCAÇÃO

Por que os alunos amam o Período 
Integral do Colégio Rio Branco?

4

A escola é um espaço fundamental de socialização, descoberta 
e desenvolvimento de potencialidades, e, quanto mais tempo a 
criança permanece nesse ambiente, as aprendizagens se ampliam, 
especialmente, quando há um currículo para o período integral 
que complementa a proposta pedagógica do regular. Dessa forma, 
este período é uma excelente opção de crescimento e desenvol-
vimento global das crianças.

Ao optar pelo período integral, é importante avaliar o perfil 
da criança, o contexto familiar e analisar as atividades que 
compõem o currículo. Aprender brincando,  organização do 
tempo e do espaço, desenvolvimento de múltiplas habilidades 
e competências e apoio personalizado devem fazer parte do 
projeto, que precisa atender também às demandas da criança e 
da família. Outro ponto a ser considerado, além da qualidade, é 
a flexibilidade do currículo e as diferentes rotinas. 

Muitos pais e mães mostram preocupações em relação ao tempo 
em que seus filhos permanecerão na escola ao optarem pelo 
período integral, mas a diretora assistente da Unidade Granja 
Vianna do Colégio Rio Branco, Sueli Marciale, destaca a impor-
tância de se avaliar outros aspectos, como a melhora acadêmica 
com a orientação de estudos e tarefas, a ampliação das diferentes 
linguagens e diversidade das prática esportivas, o investimento 
na alimentação saudável, por meio de orientação nutricional, o 
desenvolvimento de hábitos de autocuidado e respeito ao espaço 
coletivo e o estímulo à independência e autonomia. 
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ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: 
apoio personalizado para a 
realização das tarefas de casa, 
respeitando os diferentes ritmos 
de aprendizagem, bem como o 
desenvolvimento de habilidades 
acadêmicas essenciais, como 
organização, administração do 
tempo, foco e concentração.

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

PERÍODO INTEGRAL DO COLÉGIO RIO BRANCO
Com uma programação bem estruturada e que privilegia as 

brincadeiras, a interação, a ampliação de repertório e a seguran-
ça, o Colégio Rio Branco traz, no currículo do Período  Integral, 
importantes diferenciais como:

u Módulos flexíveis para que as famílias façam a 
escolha de atividades e horários;

u Programa internacional integrado de língua inglesa, 
com ampliação de repertório e da proficiência;

u Oficinas voltadas para o desenvolvimento de 
diferentes conteúdos e linguagens;

u Modalidades esportivas e culturais diversificadas que 
possibilitam o desenvolvimento infantil;

u Acompanhamento pedagógico para a realização de 
tarefas e estudos, mentoria escolar e continuidade do 
desenvolvimento de habilidades, como independência 
e autonomia para a realização de atividades do 
cotidiano.

Toda a programação é planejada por uma equipe preparada para 
o trabalho com o Programa Internacional Rio Branco, bem como 
para o acompanhamento pedagógico dos alunos nas atividades 
acadêmicas, como tarefa de casa e estudo diário, permitindo o 
desenvolvimento de habilidades importantes, como organização, 
administração do tempo, foco e concentração. 

Por meio do Programa Internacional Rio Branco, os alunos têm 
a oportunidade de ampliar o repertório na língua inglesa. Com 
o International Early Years Curriculum e o Primary Curriculum, 
são desenvolvidos diferentes projetos com foco na investigação, 
discussão e atividades mão na massa.

A partir do brincar, da exploração e da experimentação, as 
crianças desenvolvem a língua inglesa em atividades relacionadas 
às vertentes de aprendizagem de ICT and Technology (Comunicação 
e Tecnologia),  ICT and Computing (Tecnologia da Informação e da 
Comunicação e Computação), Design, Technology, and Innovation 

O Período Integral do Colégio Rio Branco privilegia uma 
rotina divertida, bem estruturada, adequada às faixas etárias 
e com vivências significativas para os alunos da Educação 
Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental.

FLEXIBILIDADE: 
módulos flexíveis, que 
contemplam atividades diárias ou 
em dias específicos da semana, 
com possibilidade de diferentes 
horários, para atender às 
necessidades das famílias e alunos.

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:  
Programa Internacional que 
oferece a ampliação da  
aprendizagem da Língua Inglesa, 
do desenvolvimento das 
competências globais, da 
consciência internacional e do 
repertório em língua estrangeira.

DIFERENTES LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS E CORPORAIS: 
ballet/jazz/dança, judô, natação, 
esporte sobre rodas, jogos e 
brincadeiras de quintal, beach 
tennis, entre outras.

Hello!

(Design, Tecnologia e Inovação), Enquiring (Investigação), Healthy 
Living and Physical Well-Being (Vida Saudável e Bem-Estar Físico).

O trabalho em diferentes linguagens, por exemplo corporal 
e artística, amplia as oportunidades de descoberta de talentos e 
aptidões, enfatizando o resgate da cultura local, bem como o for-
talecimento da diversidade cultural. A cooperação é o principal 
valor desenvolvido e, por meio do trabalho coletivo, os sentimen-
tos de confiança, partilha, ajuda e compreensão são reforçados.
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Renovação

Esquentando os motores com essa edição que começou a circular. A primeira de 
2022.  A chegada de um novo ano sempre traz esperanças, mas, dessa vez, a expec-
tativa vem em dobro! Isso porque os dois últimos anos não foram lá aquelas coisas. 
Mas o importante é entrar com o pé direito e acreditar em renovação, bom senso e 
atitudes que façam a diferença. 
No destaque de capa, uma entrevista com Alexandre Frota que, ao receber nossa 
equipe, demonstrou suas ações e garantiu que busca cada vez mais o aconchego da 
família e menos polêmicas. De ativista nas ruas e nas redes, chega ao seu último ano 
de mandato como o deputado federal que mais apresentou projetos e com um olhar 
diferenciado para nossa região. Já destinou mais de R$ 25 milhões para Cotia e uma 
de suas últimas emendas promete transformar o Teatro Assa em um centro cultural 
para a Granja Viana. 
Para completar, convidamos o astrólogo e professor de astrologia Guilherme Schultz 
para uma previsão dos astros neste ano que está começando. Sua avaliação é baseada 
no decanato.  Muita gente não conhece, mas os decanatos são “detalhes” do seu mapa 
astral que podem dizer muito sobre você mesmo e evidenciar características depen-
dendo da data do seu nascimento. Cada pessoa pode pertencer ao primeiro decanato 
(0º a 10º), ao segundo (11º a 20º) ou ao terceiro (21º a 30º). Além disso, cada um desses 
períodos é regido por um planeta, o que confere características diferentes aos nativos 
do mesmo signo solar, mas de decanatos diferentes. Confira!
Acompanhe também reportagens e publicações exclusivas da Circuito, que trazem 
novidades sobre a região, em nosso portal de notícias e redes sociais. 
Bem-vindos e ótima leitura. 

GABRIELA NAPOLITANO ALONSO
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CIRCULAÇÃO

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

CONTATO

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

A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
responsabilidade de seus autores.

@REVISTACIRCUITO

W W W.REVISTACIRCUITO.COM
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DO PAPEL
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

CONECTE-SE COM A CIRCUITO  revistacircuito.com wWhatsapp (11) 9 9500 6086  f$revistacircuito

EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO do leitor 
veiculada na edição 260 sobre um 
carro parado há meses no Jardim da 
Glória, a Secretaria de Transportes 
e Trânsito de Cotia informou que 
encaminhou ordem de fiscalização 
junto ao setor competente, que tomou 
as devidas providências no sentido de 
realizar a fiscalização e a averiguação 
dos fatos noticiados na reclamação, 
“tendo como resolução um veículo 
recolhido ao pátio por estar estacio-
nado de forma irregular e os demais, 
retirados pelos proprietários”, como 
dito em nota.

A Secretaria aproveitou para 
informar que, considerando as di-
mensões limítrofes do município, as 
fiscalizações referentes aos veículos 
supostamente deixados em estado de 
abandono são realizadas mediante 
denúncia, que poderá ser direcionada 
ao setor de atendimento ao munícipe, 
pelo telefone (11) 4616-1651, por 
processo protocolizado no CIT ou 
pelo e-mail setram.expediente@cotia.

sp.gov.br. Após recebida a queixa, 
ordem de fiscalização é gerada e 
encaminhada ao setor competente, 
que determina o deslocamento de 
uma viatura até o local para verifi-
cação da veracidade da denúncia. “Se 
confirmada a informação e o veículo 
em questão não estiver incorrendo 
em infração de trânsito punível pelo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
que enseje a sua remoção imediata da 
via para o Pátio Municipal (medidas 
administrativas cabíveis em algumas 
infrações de trânsito), o agente de 
trânsito fará uso da lei municipal nº 
1961/ 2016 e lavrará uma notificação 
com prazo mínimo de 20 dias para o 
proprietário retirar o veículo do local. 
Após decorrido o prazo estipulado 
no artigo 2º da lei supramencionada, 
o agente de trânsito vai até o local e, 
se o proprietário não tiver retirado o 
veículo, o mesmo estará passível de 
ser recolhido ao Pátio Municipal”, 
explica a Secretaria de Transportes 
e Trânsito de Cotia.

 #SUAVOZNACIRCUITO 

PREFEITURA RESPONDE!
Solicitações 
Moro na estrada do Morro 
Grande e peço duas coisas 
simples: uma faixa de 
pedestres em frente ao Lava 
Rápido do Ceará, no número 
951, e um ponto de ônibus 
com cobertura em frente à 
garagem. Por favor, façam 
chegar estes pedidos ao nosso 
ilustre prefeito Rogério 
Franco e à vice-prefeita 
Ângela Maluf. 
Aderaldo Rodrigues Nasci-
mento (Dera)

CIRCUITO A carta do leitor foi en-

caminhada para a Prefeitura de 

Cotia, que, até o fechamento desta 

edição, não havia se pronunciado. 

ERRATA 
Cotia não renovou convênio 
com a ABRAHIPE, como veicu-
lamos na última edição. A ex-
pressão correta a ser utilizada 
seria manteve o convênio. 

Lombada urgente 
Anos atrás, um motorista bêbado bateu no carro que estava no 
meu portão na Rua Roma. Na época, pedimos a colocação de 
lombadas. Cinco anos depois, ainda estamos esperando e 
acidentes continuam acontecendo. Nossa sugestão é colocar 
uma lombada descendo a Rua Roma pela Avenida São Camilo, 
antes das duas curvas. E outras duas descendo pela rua das 
Granjas, uma na reta em frente ao João da POLI e outra lá 
embaixo antes da curva. Seremos atendidos desta vez?
Morador da Rua Roma

CIRCUITO A carta do leitor foi encaminhada para a Prefeitura de Cotia, 

que, até o fechamento desta edição, não havia se pronunciado. 

E-MAIIL 
CIRCUITO 

revistacircuito@
revistacircuito.

com

&

WHATSAPP 
CIRCUITO 

(11) 9 9500 6086

w

REDES SOCIAIS 
CIRCUITO 

@revistacircuito

f$

CIRCUITO 
AMPLIA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias
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ANO DA RECONSTRUÇÃO
Para muitos, a chegada de um novo ano representa renovação e prosperidade. 
Hora de traçar novas metas, agradecer, fazer novos pedidos e promessas. E que tal 
saber o que a numerologia nos reserva? De acordo com astrólogos do Astrocentro, 
2022 é um ano regido pelo número 6 e será um período de resgate dos valores, de 
mais encontros com os familiares e amigos, principalmente depois de dois anos 
de isolamento social. O número 22 está associado à construção de bases, por isso, 
o foco geral do próximo ano será reconstruir nossas vidas e voltar à normalidade. 

CANAL CIRCUITO  
https://www.revistacircuito.com/2022-o-ano-da-reconstrucao-segundo-a-numerologia

Tendências de redes sociais
Quais são as tendências de redes sociais para o próximo 
ano? Em artigo, Orkut Buyukkokten - engenheiro 
fundador da primeira rede social que engajou brasileiros, 
o orkut.com – responde à pergunta. Para ele, as redes 
sociais são mais previsíveis do que se pode imaginar, pois 
a evolução desta plataforma está intimamente ligada 
aos nossos comportamentos, ascensão tecnológica 
e também ao desenvolvimento de infraestrutura.

CANAL CIRCUITO  
revistacircuito.com/10-tendencias-de-redes-sociais-
-para-2022-segundo-orkut-buyukkokten

Segurança do 
trabalho
A partir de janeiro, 
entrarão em vigor 
as novas regras de 
informações ao eSocial, 
referente à saúde e 
segurança do trabalho 
de todos os empregados 
de uma empresa, não 
importando a atividade, 
função ou mesmo se 
o trabalhador está 
exposto ou não a algum 
tipo de risco. Viviane 
Antunes, engenheira de 
segurança do trabalho, 
fala sobre as normas 
que entrarão em vigor.

CANAL CIRCUITO  
revistacircuito.com/novas-
-atualizacoes-de-seguran-
ca-e-saude-no-trabalho

ReperCURTIU
O que bombou 

no mês passado

Viramos capa de 
revista de uma das 
regiões mais ricas do 
estado de São Paulo, 
em uma matéria de 
6 páginas. Para mim, 
é motivo de muito 
orgulho levar o esporte 
como exemplo, 
filosofia e, através da 
minha história de vida, 
ter acesso a todas as 
classes sociais do país 
e fomentar a impor-
tância do esporte. 
Gratidão, alegria 
e certeza de que o 
legado que eu quero 
deixar está sendo 
construído para a 
próxima geração!
MARCELO LUNA 

Parabéns! Ótima 
revista, Circuito! 
Vale sempre a pena 
folhear uma.
ELIANA ANNA

Ameiiii! Vocês 
são incríveis.
JULYANA CALDAS

O Pequeno Cotolengo 
fica muito feliz de 
saber que vocês 
apoiam o nosso 
trabalho. Só a caridade 
salvará o mundo!
PEQUENO COTOLENGO 

PAULISTA

Muito obrigado, 
parabéns pelo trabalho 
e empenho de vocês!
ANTONIO

#SAIB
AMAI

S

MATÉRIA COMPLETA 

NO SITE



POR AQUI
Acontece

Uma das principais 
ligações da capital 
paulista à região oeste 
do estado de São Paulo, 
a Rodovia Castello 
Branco (SP-280) foi 
classificada como 
a quinta melhor do 
Brasil pela Pesquisa 
CNT de Rodovias 2021, 
divulgada pela Confe-
deração Nacional dos 
Transportes (CNT). A 
rodovia é administrada 
pela CCR ViaOeste 
do km 13 ao km 79, 
entre Osasco e Itu.

Top Destinos 
Turísticos 2021
SANTANA DE PARNAÍBA, que vem se destacando 
em diversos setores nos últimos anos, ganhou um 
título inédito. A cidade foi a grande vencedora do 
Top Destinos 2021 na categoria Turismo Cultural. 
O prêmio é realizado pela ADVB – Associação dos 
Dirigentes de Vendas, Marketing e Turismo do 
Brasil e do SKAL Internacional São Paulo e tem 
como objetivo identificar e selecionar os melhores 
destinos turísticos do estado, além de incentivar 
o trabalho e os investimentos realizados pelas 
cidades que apostam no setor como forma de 
valorização.

RANKING
DAS RODOVIAS

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

UBS JÁ!
OS MORADORES DO JARDIM Santa 
Maria, em Osasco, estão realizando 
um abaixo assinado em prol da 
construção de uma Unidade Bási-
ca de Saúde na região. De acordo 
com Eliane Alves, organizadora do 
movimento, o atendimento médico 
atual é realizado no interior da 
Paróquia José Menezes Alves e vem 
provocando grandes aglomerações.

SERVIÇO Para contribuir, você pode 

deixar sua assinatura no local, 

que fica na Rua Eugênio Pacelli, 

1013 – Santa Maria, Osasco. 
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NOVA GESTÃO

CANAL CIRCUITO

Leia a entrevista feita com Ricardo Rodrigues

revistacircuito.com/oab-cotia-tem-nova-gestao

EM COTIA, 623 DOS 1.171 advogados ins-
critos em Cotia foram às urnas, no final 
de novembro, para eleger a diretoria 
seccional, conselheiros seccionais e 
federais, além de diretores da Caixa de 
Assistência dos Advogados (CAASP) e 
Subseções da OAB/SP, para o triênio 
2022/2024.

Ricardo Rodrigues dos Santos, que 
liderava a chapa 1, foi eleito o presi-
dente da OAB Cotia, com 326 votos. Em 
entrevista à nossa equipe, ele defendeu 
uma OAB unida, respeitada e valorizada. 
“Servimos como agentes propagadores 
da cidadania, da justiça e da paz social. 
A OAB representa todos os advogados e 
advogadas que, por sua vez, têm um papel 
essencial na administração da justiça e 
na defesa dos interesses da sociedade”, 
resumiu.

A chapa 2, liderada pelo advogado 
Ricardo Monteiro, e a chapa 3, liderada 
pelo advogado Jorge Faria, tiveram 182 
e 115 votos, respectivamente.

REGIÃO NA ESTADUAL

MARIA PATRICIA VANZOLINI FIGUEIRE-

DO foi eleita presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seção São Paulo 
(OAB SP) para o triênio 2022/2024. 
“A conquista histórica protagonizada 
pela Dra. Patrícia Vanzolini reflete 
a necessária paridade de gênero 
que tanto buscamos nos cargos de 
direção da entidade nos últimos 90 
anos”, comemorou Mariana Arteiro, 
primeira mulher a presidir a OAB 
de Cotia. Com o resultado, Mariana 
se torna também a primeira mu-
lher a representar a região como 
conselheira estadual. “A advocacia 
cotiana tem participado intensiva-
mente dessa quebra de paradigmas, 
vez que me possibilitou não só ter 
sido eleita a primeira advogada a 
presidir a OAB de Cotia no último 
triênio, mas também a ser a primeira 
mulher eleita conselheira estadual 
efetiva a representar nossa região 
na seccional", finalizou a advogada. 
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Diretor de 
planejamento 
do metrô fala 
em VLT até 
Cotia
SERÁ QUE PODEMOS VOLTAR A 
SONHAR COM O ASSUNTO, DEPOIS 
DA DECLARAÇÃO DO DIRETOR DO 
METRÔ?

 MAIS UMA VEZ, O “metrô de Cotia” volta a 
figurar no imaginário dos moradores da 
cidade, que sonham com transporte coletivo 
de qualidade, ágil e seguro.  Isso porque, no 
dia 13 de dezembro, durante o programa 
ABIFER Conversa, o Diretor de Engenharia 
e Planejamento do Metrô, Paulo Meca, 
disse que a operadora estuda a doação de 
Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT na nova 
linha 22 - Marrom, que poderá ligar a rede 
metroferroviária até Cotia.

“A Linha 22-Marrom é uma que deve 
levar ao município de Cotia, tinha um 
projeto inicialmente só de metrô e a gente, 
lá atrás, discutiu monotrilho, mas o viário 
não permite. Então é uma linha que nós 
estamos cogitando. Estamos pensando em 
de repente algum outro modal de tal forma 
que possamos viabilizá-lo no menor custo 
e que consiga atender adequadamente a de-
manda”, declarou em entrevista com Vicente 
Abate, presidente da ABIFER – Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária. 

Porém, ele mesmo fez questão de res-
saltar que “objetivamente falando, ainda 
não estão tratando nenhum projeto de 
VLT”. “Nós estamos vendo para algumas 

regiões, principalmente para sistemas 
que estão ultrapassando as fronteiras da 
cidade de São Paulo. Dependem de ques-
tões como: o custo da linha do CAPEX (do 
inglês, Capital Expenditure, que significa 
Despesas de Capitais ou Investimentos em 
Bens de Capitais), o OPEX (do inglês Opera-
tional Expenditure. Ao contrário do CAPEX, 
nesta modalidade o foco está nas Despesas e 
Dispêndios Operacionais e no Investimento 
em Manutenção de Equipamentos). Eles têm 
que ser razoáveis para que a gente consiga 
parar de pé com essa linha”.

A linha 22, antes denominada com a 
cor Bordô, era prevista para partir da re-
gião de Pinheiros e chegar até Cotia por 
meio do eixo formado pela Rodovia Raposo 
Tavares. Declarações do presidente da 
empresa, Silvani Pereira, nas redes sociais 
em 2020, informaram que o projeto estava 
“em replanejamento”.

O novo eixo metroviário é bastante 
aguardado pelos moradores às margens 
da Rodovia Raposo Tavares, via que servirá 
como direção para o eventual novo ramal 
e já foi tema de várias notícias da Circuito. 
Continuamos acompanhando e na torcida! 
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CENTRO DE 
LONGEVIDADE ATIVA
Cotia está entre as 20 cidades que receberão 
os Centros de Longevidade Ativa (CLA), uma 
iniciativa do Governo do Estado com serviços 
voltados ao acolhimento, atendimento e 
inclusão de pessoas com 50 anos ou mais em 
situação de vulnerabilidade social. Além das 
atividades de convivência, haverá ainda ações 
que vão promover a inclusão produtiva, novas 
carreiras e empreendedorismo entre os 
idosos, contando com apoio à qualificação e 
formação e atividades envolvendo tecnologia.

Mapa da Diversidade 
Governo do Estado divulgou o 1º Mapa da Diversidade - Destinos Amigáveis e Inclusivos e 
a cidade de Cotia figura entre o grupo de 59 municípios paulistas com atrações 
pensadas especialmente para turistas idosos, afrodescendentes, pessoas com 
deficiência, LGBTQI+ e comunidades tradicionais. O objetivo é dar visibilidade às 
práticas implantadas nos municípios e inspirar outras cidades.

PELA CULTURA
A reorganização do Conselho Municipal 
e do Fundo de Apoio à Cultura foi destaque 
na 39ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Cotia. O projeto de lei nº 
64/2021 busca atualizar a estrutura e o 
funcionamento do Conselho Municipal de 
Cultura, instituído pela Lei nº 1.525/2009.
Já o projeto de lei nº 65/2021 tem como 
objetivo revitalizar o Fundo Municipal de 
Apoio à Cultura. 

“TRATA-SE DE UM VALIOSO INSTRUMENTO 

DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE 

PERMITIRÁ BUSCAR A AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO A BENS CULTURAIS E 

DEMOCRATIZAR SUA PRODUÇÃO EM 

NOSSA CIDADE” DIZ A JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO.

Com a reorganização do Fundo, será possível 
buscar verbas para o setor através do Sistema 
Nacional de Cultura (SNC). Os projetos de lei 
seguem para sanção do Poder Executivo.

MEIA ENTRADA
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A Câmara Municipal de Cotia aprovou 
a concessão de meia-entrada em espe-
táculos artístico-culturais e esportivos 
para pessoas com deficiência e seus 
acompanhantes, em conformidade com 
a lei federal nº 12.933/2013. O projeto 
de lei nº 76/2021, de autoria do vereador 
Serginho (PSB), foi lido e aprovado na 
41ª Sessão Ordinária.

A iniciativa vale para estabelecimen-
tos que promovam espetáculos cultu-
rais, artísticos e esportivos, como 
cinemas, teatros, casas noturnas, 
shows, estádios e eventos esportivos 
em geral, exposições e feiras. A pro-
positura segue agora para sanção ou 
veto do Poder Executivo.

Vereador Serginho 
(PSB), durante 
aprovação do projeto 
de lei nº 76/202, na 
41ª Sessão Ordinária.
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Vacinação nas UBS
Carapicuíba iniciou a aplicação de 

doses da vacina contra a Covid-19 

nas Unidades Básicas de Saúde e 

Unidades de Saúde da Família do 

município. Para tomar a dose, é 

preciso apresentar RG, CPF, 

comprovante de endereço e Cartão 

de Vacinação (se for dose de 

reforço). Já os menores devem estar 

acompanhados dos pais.

Menor taxa de mortalidade infantil
A Fundação Seade divulgou as taxas de mortalidade 
infantil do ano de 2020 dos municípios paulistas. 
Pela primeira vez, o índice no estado chegou a um 
patamar de um dígito e, em 20 anos, a redução foi de 
42,6%.

De acordo com os dados, Cotia teve a menor taxa da 
série histórica dos últimos dez anos e ficou em 6.1 óbitos 
por mil nascidos vivos. O resultado coloca Cotia com 
indicador melhor do que a medição mais baixa registra-
da em Americana (6.5) e São Carlos (7.0), cidades com 
IDH e número de habitantes semelhantes a Cotia.

ARTE E MEIO AMBIENTE
O projeto “Smoli” passou 
por duas escolas da rede 
municipal de Cotia levando 
diversão e muita 
informação sobre o meio 
ambiente. De maneira 
teatral e utilizando 
recursos do circo, o projeto 
ensinou sobre lixo, 
resíduos, descarte e os 3 R’s 
(reciclar, reduzir e 
reutilizar).

UMA PARCERIA DO GRUPO Boticário com a 
Green Mining e a Prefeitura de Carapicuíba 
resolveu abraçar um dos maiores desafios 
da reciclagem no Brasil: pagar o valor real 
dos materiais recicláveis para as pessoas 
que os coletam. O projeto Estação Preço de 
Fábrica promete revolucionar a forma de 
lidar com a reciclagem ao propor que o valor 
pago pelas usinas de reciclagem seja entregue 
para qualquer pessoa que levar os materiais 
até a estação.

Para receber pelo vidro coletado, basta 
levá-lo à Estação Preço de Fábrica, o material 
será pesado e classificado de acordo com a 
cor. A partir daí, um recibo é gerado e o valor 

acumulado será depositado semanalmente 
na conta da pessoa. A expectativa é que, com 
o avanço da campanha, mais de uma centena 
de toneladas de vidro sejam coletadas até o 
fim do projeto.

Há ainda três caçambas distribuídas pela 
cidade e mais 30 outros pontos em que qualquer 
pessoa pode fazer o descarte adequado, em su-
permercados, shoppings, bares e restaurantes.

SERVIÇO Estação Preço de Fábrica   

Shopping Plaza Carapicuíba (entrada 2) - Estrada 

Ernestina Vieira, 149 - Vila Dirce 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-

-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h

Reciclagem inclusiva
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Vistoria de Transporte 
Escolar
Até o dia 28 de janeiro, a Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade (Setram) de Cotia rea-
lizará a vistoria de renovação do alvará do 
Transporte Escolar. Esta é uma etapa obri-
gatória para o funcionamento regular da 
categoria no município e está prevista na 
Lei Municipal 1553/2009. As vistorias acon-
tecerão no Recinto de Eventos, ao lado do 
Terminal Metropolitano, mediante agen-
damento pelo telefone 4243-1138.
Durante a vistoria serão checados itens de 

segurança dos transportes, como: extintor, 
funcionamento de setas, lanternas, condi-
ções dos pneus, lataria, entre outros itens. 
A parte documental do veículo e do condu-
tor também será verificada.

SERVIÇO  

Vistoria de renovação do alvará do transporte 

escolar 

Local: Recinto de Eventos- Rua Eng. Leon Psan-

quevich, 273  

Agendamento pelo telefone: 4243-1138

Isenção de IPTU 
Foi votado e aprovado o Projeto de 
Lei nº 58/2021, que dispõe sobre a 
concessão de isenção ou remissão 
do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) para imóveis localizados 
em áreas atingidas por enchentes ou 
alagamentos. A propositura, de au-
toria do vereador Luis Gustavo Na-
politano (PSD), estipula um limite de 
R$ 5 mil por imóvel para o benefício, 
que será concedido no exercício se-
guinte ao ano da ocorrência de en-
chente ou alagamento. Poderão obter 
a isenção do IPTU os proprietários de 
edificações que sofreram danos fí-
sicos ou nas instalações elétricas e 
hidráulicas decorrentes de inunda-
ção. A propositura recebeu 14 votos 
favoráveis e segue agora para sanção 
ou veto do Poder Executivo.

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	 Fernand . 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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PITAS E PITEIRAS 
PAVIMENTADAS
A Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Urbana de Cotia concluiu a pavimentação de 
cerca de 1.400 metros da Estrada das Pitas, na 
Chácara Roselândia, além de obras de 
infraestrutura com implantação de guias e 
drenagem. A Estrada das Pitas pode ser 
acessada pela rodovia Cel. PM Nelson 
Tranchesi, segue até o município de Jandira e 
dá acesso a diversas residências de chácaras 
instaladas em sua extensão.
Já a Estrada das Piteiras também começou a 
ganhar pavimentação. Todo o trecho de terra, 
desde a Estrada das Pitas até o Condomínio 
Colinas de São Fernando, está sendo asfaltado. 

Portal do 
Empreendedor
A nova ferramenta, lançada pela 
Prefeitura de Cotia, 
disponibiliza orientações sobre 
Microempreendedor Individual 
(MEI), além de um cadastro para 
que o autônomo possa se 
formalizar, obter o CNPJ e 
desfrutar de vantagens como: 
direitos previdenciários, 
aposentadoria, salário 
maternidade, acesso a créditos 
facilitados, pode participar de 
licitações públicas, entre outras. 
O Portal do Empreendedor traz 
ainda uma sessão de cursos, com 
informações e links direto para 
inscrição em cursos gratuitos 
oferecidos pelo Senai, e um FAQ, 
com respostas para as principais 
dúvidas sobre MEI.

SERVIÇO Portal do Empreendedor  

cotia.sp.gov.br/

portal-do-empreendedor

R$ 1,19 BILHÃO é a receita estimada de Cotia em 2022, o que 
corresponde a um aumento de 16,7% com relação a 2021. Deste 
total, 17% será investido em educação e 16% na área da saúde. O 
Plano Plurianual 2022/2025 está detalhado no Projeto de Lei 
nº 50/2021, enquanto a LOA 2022 é definida pelo Projeto de Lei 
nº 51/2021. Ambos já foram debatidos na Câmara Municipal.

A programação orçamentária é dividida em quatro eixos 
estratégicos na cidade, seguindo os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU: Cotia Mais Humana, que abrange 
saúde, educação, desenvolvimento social e habitação com 75 
projetos integrados; Cotia Inteligente, que engloba 45 ações 
nas áreas de inovação, administração eficiente, atendimento 
ao cidadão, participação e transparência; Cotia Viva, com 48 
projetos de cultura, esporte, infraestrutura, transporte e se-
gurança pública; e Cotia do Amanhã, com 28 ações integradas 
nas áreas de proteção ao meio ambiente, redução de riscos 
climáticos e oportunidades de desenvolvimento. 

Orçamento para 2022

DE ACORDO COM  relatório 

da Secretaria de Obras e 

Infraestrutura Urbana da 

Prefeitura de Cotia, entre 

os meses de janeiro e 

agosto de 2021, o Programa 

Asfalto Novo recapeou e 

asfaltou mais de 47 km de 

vias. O programa foi 

lançado em 2018 e é a 

maior iniciativa em 

recuperação e melhoria 

viária da história de Cotia. 

Além disso, as ruas da 

cidade passam por 

requalificação da 

iluminação pública e 

ganham lâmpadas LED 

que, além de mais 

econômicas, são mais 

eficientes.

47km
de vias 

recapeadas
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CAFÉ TORRADO NA HORA
Imagine chegar na padaria e sentir aquele aroma de café 
torrado na hora, com blends à sua escolha e grãos de 
diferentes partes do mundo. Assim é o novo espaço da 
padaria Trilha do Pão Granja, assinado pela Roastelier by 
Nescafé.  A Trilha do Café, como foi batizada, traz uma 
solução artesanal de torrefação de grãos que redefine os 
padrões do café fresco e garante qualidade da cadeia 
produtiva à xícara, abrindo caminho para as outras 
trilhas que chegarão à padaria para transformá-la no 
espaço gourmet mais sensorial da região.

TRILHA DO PÃO GRANJA   

The Square Open Mall  – Rod.  Raposo Tavares, km 22  

Site: trilhadopao.com.br

VIBRAÇÕES POSITIVAS 
No dia 10 de dezembro, a Granja Viana contou com uma 
inauguração para lá de “caliente”: a loja Exuberance 
Erotic Market chegou com um novo conceito para sex 
shop. O prazer está em alta e, com o segmento erótico 
despontando no mercado global e a ascensão do sexual 
wellness, artistas se juntam a marcas e assinam 
acessórios. 
Antenados a essa tendência, os moradores da região 
William Teixeira e Evelen Spilla resolveram inovar e 
apostaram em um ambiente aconchegante, mas, sobretu-
do, em um espaço com muitos produtos expostos, onde os 
clientes podem sentir os cosméticos e entender o funcio-
namento dos brinquedos antes de levarem para casa. 
A ex-BBB e sexóloga Marcela McGowan falou em sua 
página social sobre o tema: “A dica é: experimente! Se 
jogue! Aproveite! Quebre esse tabu! Comece com um 
modelo mais básico e vá explorando outras possibilida-
des. Aproveite os brinquedos para se conhecer, descobrir 
o que você gosta e lugares de prazer”.

EXUBERANCE  EROTIC MARKET  

Avenida José Giorgi 262 - Salas 1 e 2  

Telefone: (11) 2690-3897  

Site: exuberancesex.com.br

PERDER PESO É POSSÍVEL
Com o verão, é comum vermos dietas de emagrecimento 
que prometem resultados milagrosos. A pressão estética é 
tamanha que populariza tratamentos questionáveis e com 
prejuízo à saúde. Por conta disto, o apoio de um profissio-
nal é indispensável para um caminho seguro na redução 
de peso. Se você procura um com vasta experiência, o Dr. 
Arnaldo T. Oda é o médico que melhor pode atendê-lo. São 
30 anos de atuação na área da endocrinologia, com foco 
em redução de peso, tireoide e controle de diabetes, 
aliados a um tratamento humanizado.

ARNALDO T. ODA (CRM 18691)     

The Square Open Mall – Rod. Raposo Tavares, km 22 – Bl. A – Sl. 204 

Agende consulta : (11) 9 4360-8496
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PERSONALIDADE
Gente que faz e acontece

HORA DO CAFEZINHO 
O renomado chef de cozinha e apreciador de cafés 
brasileiros Erick Jacquin assina a direção conceitual da 
quarta temporada da Hora do Café Fresquinho da 
Melitta. No Instagram, a marca traz uma série de 
vídeos com diversas receitas práticas e descomplicadas 
que utilizam a bebida e são preparadas por um time de 
experts, sob a direção conceitual de Jacquin, que foi 
nossa capa na edição 186, em junho de 2015

SEM MEDIDA  
Com Leandro 
Hassum e Juliana 
Paes, Amor Sem 
Medida aborda as 
barreiras do 
relacionamento 
entre uma mulher e 
um homem de baixa estatura. A direção da 
nova comédia romântica da Netflix - que já 
conquistou o posto de filme mais visto em 
língua não inglesa no mundo todo - fica por 
conta do cineasta Alê McHaddo. O diretor 
granjeiro também acaba de integrar a 
Academia Internacional das Artes e Ciências 
Televisivas (Emmy).

De volta às 
telenovelas 
Denise Fraga surge em Um 
Lugar ao Sol, depois de 25 
anos longe das novelas, 
vivendo mais uma mulher 
real. Ela interpreta Julia, 
uma cantora alcoólatra e 
fracassada de 50 e poucos 
anos. Uma mulher cheia de 
sonhos, tentando se 
“limpar” do vício e com 
vontade e otimismo para 
recomeçar. 

NOMES NOTÁVEIS  
Salatiel Araújo - apresentador que 

ganhou notoriedade no comando 

do Doutor TV, projeto voltado para 

saúde e bem-estar, exibido no formato 

de boletins na Record News - agora 

estreia na TV Caras entrevistando 

personalidades de diversos segmentos 

da sociedade. “Eu vou contar histórias 

de sucesso, conhecer gente que 

faz acontecer na sua área, percorrer 

a trajetória da pessoa, desde sua 

origem, toda caminhada e destacar 

sua obra. Também vou mostrar lugares 

incríveis e cobrir eventos”, detalhou o 

granjeiro sobre o formato do programa 

que é exibido aos sábados, às 19h
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NO PÓDIO
Felipe Giaffone superou algumas 
dificuldades e terminou em terceiro 
lugar na temporada 2021 da Copa 
Truck. “Essa jornada é muito 
satisfatória. Tínhamos caminhão 
para ganhar a prova, mas fomos 
prejudicados. Saí do fundo do grid 
e consegui escalar até o pódio e 
fechar o ano com um bom resultado! 
Em 2022 estaremos de volta e ainda 
mais fortes”, declarou o granjeiro.

MAIS UMA NOVELA 
Destaque na última fase 

de Gênesis como o faraó 

Sheshi, Fernando Pavão já 

está envolvido nos trabalhos 

da próxima novela da 

Record TV. Em Reis, o ator 

terá um papel de destaque: 

Elcana. O personagem 

é pai do profeta Samuel, 

figura clássica da Bíblia.

NOVA PRODUÇÃO 
Depois da novela Pantanal, uma 
nova produção da Rede Globo terá 
Mato Grosso do Sul como cenário, 
com obra do Walcyr Carrasco, 
autor de novelas de sucesso e 
que, atualmente, trabalha com 
Verdades Secretas. A informação 
foi divulgada na coluna de Patrícia 
Kogut, n’O Globo, que indica que 
o granjeiro deve chegar ao MS em 
março para pesquisas de locação. 

APÓS SER DERROTADO por Belal Muhammad 
em junho, na decisão unânime dos jurados, 
e fazer a última luta do seu contrato pelo 
Ultimate, Demian Maia foi informado pela 
organização de que não teria seu vínculo 
renovado. Em final de agosto, foi confirma-
da oficialmente a dispensa do brasileiro e, 
com isso, Demian foi retirado do ranking 

meio-médio do UFC, em que ocupava a 11ª 
posição. Ele, que vinha externando seu pen-
samento de fazer uma luta de despedida 
pela franquia e chegou até mesmo a citar os 
nomes de Nate Diaz e Donald Cerrone como 
potenciais adversários, não teve seu desejo 
atendido e ainda não se sabe qual será seu 
próximo passo nas artes marciais.

Dr. Osvaldo Manoel de Oliveira 
construiu com sua esposa 
Maria Luiza, que também 
partiu recentemente, uma 

linda história de amor e belos 
filhos. O Osvaldão, como era 

conhecido entre os amigos da 
sua juventude, era de uma fi-

sionomia séria, mas participa-
va ativamente das brincadeiras 
que faziam com os moradores 
da bucólica Cotia.  Um homem 
que construiu uma trajetória 
de vida de forma exemplar. 

DEIXOU 
SAUDADE

Sem despedida

NA GLOBO 
Aos 84 anos, Moacyr 
Franco volta à Globo e faz 
chorar em Segunda 
Chamada. Na nova série 
exibida no Globoplay, ele 
interpreta um homem 
idoso e amável que 
decide voltar a estudar.

PERSONALIDADE
Gente que faz e acontece



NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO a Galeria 
Detalhe, que fica nos Jardins, inaugurou a 
exposição de arte coletiva POP UP ART SHOW, 
exibindo trabalhos de oito artistas, incluindo 
os da nossa colunista Milenna Saraiva. A 
proposta da exposição é mostrar obras em 
pequenos e médios formatos, com valores de 
R$100 à R$1.000. A abertura foi um sucesso e a 
maioria das obras foram vendidas.
1.  Obras de Milenna Saraiva 
2. Vernissage da exposição Pop Up Art Show.
3. Milenna Saraiva e convidadas na 
abertura de Pop Up Art Show. 
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DICA DA AMIGA

O Bazar Dica da Amiga 
retornou com força total, 
contando com a boa 
vibração das 
organizadoras, Flavia 
Grecco e sua irmã Renata 
Campos e de todos os 
expositores participantes. 
Quem conferiu, curtiu!

1

2

3
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INAUGURAÇÃO 
DA EXUBERANCE 
EROTIC MARKET 

1. O proprietário da Trilha do 
Pão Granja Viana, Beltrão 
de Holanda, rodeado pelo 
ator Renato Caldas, pelo 
ator e artista plástico Arthul 
Kohl e pelo apresentador e 
músico Ricardo Corte Real
2. Equipe da padaria com as 
equipes da Bunge, que inclui o 

chef Luiz Farias, e da Tirolez
3. Beltrão de Holanda recebe 
amigos para comemorar a 
chegada da Trilha do Vinho
4. Wagner Fabris, Robson 
Dias, Marcio Mendes, Maria 
Goreti Camarano, Marcia Lima, 
Beltrão de Holanda, Natalya de 
Holanda e Rodrigo de Holanda

A TIROLEZ escolheu a Trilha do 
Pão Granja para inaugurar a primeira 
queijaria da marca em padarias no Brasil. 
Para comemorar, reuniu cerca de 40 
pessoas entre influencers, amigos, clientes, 
personalidades e imprensa regional para 
uma degustação comentada. 

4

3

2

1

Um novo conceito em loja para 
adultos, que oferece diversidade 
de brinquedos e cosméticos de 

marcas consagradas. Os 
proprietários são o médico Dr. 
William Teixeira e a enfermeira 
esteta Dra. Evelen Spilla, que 

idealizaram um espaço 
aconchegante e intimista. 

1. William Teixeira com 
Juliana Biage, gerente 
de e-commerce da 
Exuberance em 
Higienópolis
2. Os sócios Evelen e 
William e a convidada 
Joyce Bandeira, 
sorteada com o 
Satisfyer Pro2

1

2



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

Cotidiano

MARCOS SÁ é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

2022
MARCOS SÁ ESCREVE 

SOBRE AS ESPERANÇAS 
RENOVADAS PARA UM 
NOVO ANO, EM MEIO 

AOS VELHOS 
PROBLEMAS

FINALMENTE, ELE SE FOI! Sim, 2021 já era! 
Graças ao bom Deus! Mais um ano em 
que ficamos reféns da pandemia. Um ano 
sofrido e que não deixa saudades. Que 
deixa algumas lições e tristezas. 2022, 
seja bem-vindo! Venha para nós sem as 
novas variantes, com mais esperanças e 
menos atritos. Quando escrevo esse texto, 
os países da África, Europa e América 
do Norte sofrem com a tal da Ômicron. 
Vivem a 4ª onda. Por enquanto, estamos 
bem. Que continuemos assim e que a vida 
volte ao normal. Sim, a difícil arte de viver 
normalmente e continuar engolindo sapos 

gigantescos. Ano novo, velhos e 
encardidos problemas! Comecemos 
pela nossa região. Pelo 6º ano seguido, 
continuamos sem solução para o trânsito. 
Entra ano, sai ano e nenhuma alternativa é 
encontrada. O outrora fracassado semáforo 
da Av. São Camilo com a Rua José Félix de 
Oliveira substituído pela atual ridícula e 
ineficiente rotatória continua atormentando 
nossa paciência - com o agravante do acesso 
ao viaduto Willian Ortiz estar travado por 
uma sinalização (PARE) sem noção e sem 
explicação. Uma armadilha. Todos sabem 
qual é o problema, mas o (ir)responsável pelo 
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2022, seja bem-vindo! Venha 
para nós sem as novas 

variantes, com mais 
esperanças e menos atritos.

trânsito não toma nenhuma providência 
para corrigir a aberração. E dá-lhe falta 
de planejamento. Li uma placa chamando 
um novo condomínio em lançamento de 
“Apartamentos Inteligentes” - faltou com-
plementar com “só não é inteligente quem 
comprar”, pois vai cair na armadilha de ficar 
preso no trânsito e perder 40 minutos para 
trafegar por 2 km nas ruas da região. Cadê 
as obras de melhoria para o caótico trânsito 
que foram solenemente anunciadas pelo 
prefeito e pelo governador? Começaram? 
Onde estão? Têm data para terminar? En-
quanto isso, vamos batendo recorde atrás de 
recorde de morosidade na Raposo Travada. 
Nos dois sentidos, São Paulo x Cotia e Cotia x 
São Paulo. Uma vergonha. Tá bom, vamos 
falar de questões mais importantes, vai. 
Assuntos nacionais, como a aprovação da 
prisão em segunda instância. Mais uma 
vez, a votação foi adiada. Retirada do foro 
privilegiado para autoridades. Sem data 
para votação. Já com relação a sentenças 
por corrupção, segundo o Estadão, 277 
anos de condenações foram anulados por 
tribunais. Ladrão bom é ladrão solto. Um 

escândalo. Até o Sérgio Cabral está sendo 
descondenado. O Congresso não legisla, o 
Executivo não governa e o Judiciário ocupa 
os espaços vazios. E a Constituição? Vai mal, 
obrigado. Vivemos uma guerra sem fim, em 
que os prejudicados são sempre os que lutam 
pela sobrevivência do dia-a-dia. As castas 
de funcionários públicos e parlamentares 
continuam felizes e super bem remuneradas, 
com seus benefícios garantidos. A mídia vai 
perdendo seu maior patrimônio - a credi-
bilidade - e tudo virou uma briga política. 
O politicamente correto define qualquer 
escolha individual e acaba rotulando o 
cidadão. Pois é, 2022, se você pudesse falar, 

o que nos contaria? Teremos eleições, mas 
nosso sistema eleitoral dificulta a renova-
ção no Congresso. Quem está lá não larga 
o osso, aliás, o filé.  E quem está aqui rói o 
osso duro de roer. Tá bom, estou azedo, mas 
é preciso cobrar quem tem a possibilidade 
de mudar esse cenário e alterar o panorama. 
Continuaremos eternamente sendo o país 
do futuro que nunca chega? Venha 2022! 
Cheio de boas energias e vibrações positi-
vas. Traga-nos alegria e as mudanças que 
tanto precisamos e esperamos. Contamos 
com você! E que, em dezembro desse ano, 
eu possa escrever um texto mais otimista. 
Que Deus nos proteja!
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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
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�  Megahair
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de sobrancelha
�  Depilação 

Centro Comercial RT 23 - Loja 08 - Rodovia Raposo Tavares, km 23
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ARTE DE REMEDIOS
Falecida precocemente aos 55 anos, apesar de 

praticamente apagada da história oficial do 
surrealismo, María de los Remedios Varo deixou 

um legado incrível   

MILENNA SARAIVA  é 

artista  visual, formada pelo 

Santa Monica College, em 

Los Angeles, EUA. É  galeris-

ta da Casa Galeria, galeria 

de   arte   contemporânea.

DIANTE DA PERDA DA filha, a catalã Ignacia 
Uranga se viu inconsolável.  Aos seus olhos, 
somente uma gravidez poderia amenizar a dor 
de uma mãe em luto. Foi então que, em 1908, 
nasceu María de los Remedios Varo. A terceira 
e mais nova de três filhos foi assim batizada 
para remediar a tristeza de toda a família. 
No fim das contas, o nome do meio acabou se 
tornando a maneira escolhida por si própria 
para se apresentar ao mundo e às artes.

O caráter aventureiro da artista foi incen-
tivado pelas frequentes mudanças devido ao 
trabalho do pai. Ainda pequena, foi morar no 
Marrocos; depois, em Madrid. Aos 15 anos, 
manifestava imensa coragem, dando o pri-
meiro e fundamental passo em um cenário 
predominantemente marcado por homens 
no país: candidatou-se a uma vaga na mais 
próspera e conceituada academia de artes 
espanhola, a Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, que tinha em seu currículo de 
formação pintores como Pablo Picasso. Aceita, 
tornou-se uma das primeiras mulheres da 
história a estudarem no instituto.

Mais tarde, em 1935, já inserida no movi-
mento surrealista de André Breton, dividiu 
mesas de discussões com o conterrâneo e 
colega catalão Salvador Dalí, bem como outros 
artistas de renome da época. Por que, então, 
ao estudarmos o movimento, nunca ouvimos 
falar de Remedios ou qualquer outra artista 
do sexo feminino?

Em uma vida conduzida por problemas 
cardiovasculares, também teve sua trajetória 
marcada por fugas. Primeiro, da Guerra Civil 
Espanhola e de seu ditador Francisco Franco. 
Depois, quando já estabelecida em Paris, fugitiva 
da ofensiva nazista de Hitler.  Assim como outros 

artistas anarquistas da época, encontrou 
no México refúgio para concretizar os 
mundos lúdicos e fantasiosos que pintava. 
“Vim ao México em busca de uma paz que 
não tinha encontrado nem na Espanha 
(a da Revolução), nem na Europa (a do 

terrível conflito). Para mim, era impossível 
pintar em meio a tanta preocupação (...) 
Você pode ir daqui para lá, mas enquanto 
você não estiver bem, nada ao seu redor 
estará”, disse a artista. 
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Remedios gostava de pintar portas, engrenagens, mecanismos, 
chaves, relógios e outros símbolos comuns ao universo dos 

sonhos. Suas pinturas inspiraram o clipe Bedtime Story (1995), 
de Madonna, em que os elementos clássicos de Varo - como 
espelhos, lua e os olhos da coruja - são ornamentos para as 

personagens que a cantora interpreta.

VAMOS OBSERVAR
Mulher Saindo 
do Psicanalista
1960
Óleo sobre tela 
71 x 41 cm
Museu de Arte 
Moderna, Cidade 
do México

A MULHER SAINDO DO PSICANALISTA leva 
um cestinho com uma chave, um frasco e 
um relógio, que simbolizam talvez o tempo 
e o medo de se atrasar. Sua máscara é parte 
integrante do seu manto verde, com o qual 
pode se esconder, mostrando apenas os 
olhos. Na outra mão, ela lança a cabeça fan-
tasma de seu pai num poço. Atrás dela, uma 
plaquinha diz: Doctor Von FJA, sigla para 
Freud, Jung e Adler, os pais da psicanálise.

Nas duas primeiras décadas do século 
XX, os estudos psicanalíticos de Freud e 
as incertezas políticas criaram um clima 
favorável para o desenvolvimento de uma 
arte que criticava a cultura europeia e a 
frágil condição humana diante de um mundo 

cada vez mais com-
plexo. Surgem mo-
vimentos estéticos 
que interferem de 
maneira fantasio-
sa na realidade. O 
surrealismo foi 
por excelência a 
corrente artística 

moderna da representação do irracional 
e do subconsciente. Suas origens devem 
ser buscadas no dadaísmo e na pintura 
metafísica de Giorgio De Chirico.

Este movimento artístico surge todas as 
vezes que a imaginação se manifesta livre-
mente, sem o freio do espírito crítico; o que 
vale é o impulso psíquico. Os surrealistas 
deixam o mundo real para penetrarem no 
irreal, pois a emoção mais profunda do ser 
tem todas as possibilidades de se expressar 
apenas com a aproximação do fantástico, no 
ponto onde a razão humana perde o controle. 
A livre associação e a análise dos sonhos, 
ambos métodos da psicanálise freudiana, 
transformaram-se nos procedimentos 

básicos do surrealismo, embora aplicados 
a seu modo. Por meio do automatismo, ou 
seja, qualquer forma de expressão em que a 
mente não exerce nenhum tipo de controle, 
os surrealistas tentavam plasmar, seja por 
meio de formas abstratas ou figurativas 
simbólicas, as imagens da realidade mais 
profunda do ser humano: o subconsciente.

O Surrealismo foi o primeiro movimento 
na história da arte a incitar a participação 
de mulheres. No entanto, apesar do fun-
damental passo, o que propunha não era 
exatamente cumprido e as artistas, portanto, 
passaram a trilhar seus caminhos sozinhas. 
Remedios foi uma delas.

RENOVA
MANUTENÇÃO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA

Prevenção  +  Restauração  +  Manutenção
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POLÊMICAS,
MENOS

AÇÕES
ENTRE AS 35 TATUAGENS que tem no 
corpo, uma chama a atenção: Jesus é 
o salvador. Com ele, é 8 ou 80. Não é 
daqueles que deixam as coisas para 
o amanhã. Para ele, a vida é o agora. 
Já foi chamado de bad boy, tido como 
símbolo sexual e reconhecido - ainda 
é - pelas polêmicas. Em 2012, quando 
foi nossa capa pela primeira vez, fez 
questão de dizer que buscava menos 
polêmica e mais maturidade. Dez 
anos depois, o mesmo pensamento 
continua. Ficou ainda mais caseiro e 
trocou as declarações por mais atitu-
des. Estamos falando de Alexandre 
Frota, um libriano, pai de família 
apaixonado, muito autêntico e que 
agora consolida suas ações em prol do 
outro. Ele escolheu Cotia para morar 
em 2010 com sua família, a esposa 
Fabiana e os dois filhos, Enzo Gabriel 
e Bella Frota. De ativista nas ruas e 
nas redes, chega ao seu último ano de 
mandato como o deputado federal que 
mais apresentou projetos e com um 

olhar diferenciado para nossa região. 
Já destinou mais de R$ 25 milhões 
para Cotia e uma de suas últimas 
emendas promete transformar o 
Teatro Assa em um centro cultural. 
Como em 2012, recebeu nossa equipe 
com simpatia para detalhar esta e 
outras ações. Não gosta de falar do 
passado, tampouco projetar o futu-
ro. Mas assegura que sua vida gira 
exclusivamente em torno da família 
e das muitas pessoas a quem tem 
ajudado de todas as formas. Revela 
como de galã de novelas, celebrida-
de de reality show, empresário de 
grupos de funk, jogador de futebol 
americano e apresentador de talk 
show se tornou um deputado das 
causas sociais. Afirma, com todas 
as letras, que está aqui para servir. 
E é justamente isso que tem lhe dado 
motivação para seguir em frente e 
continuar a fazer política. E em 2022, 
Alexandre vem a deputado estadual 
por São Paulo.

mais

CAPA
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AÇÕES

NA FOTO Família reunida: 
Frota com Fabi, Enzo e Bella.
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Menos polêmica, mais maturidade. 
Era o título da entrevista que fizemos 
contigo, em 2012. Em dez anos, o 
que mudou?
Muita coisa. Ganhei mais uma filha, a 
Bellinha, que tem 2 anos. Amadureci 
muito. Estou mais caseiro e tenho 
trabalhado com mais objetivo. Passei a ter 
um entendimento de poder ajudar mais as 
pessoas e tenho dedicado muito tempo da 
minha vida a isso.

Quem é o Alexandre Frota de antes e 
o de agora?
O do passado era o cara que vivia dez anos 
a mil - e para mim, só para mim. Hoje, vivo 
para os outros. Então, tenho que estar 
mais vivo do que nunca. Tenho que estar 
preparado para todos os obstáculos que a 
vida me coloca, porque o povo precisa de 
mim.

Entre o Frota e o de Andrade, 
Alexandre poderia ter a palavra 
"polêmica" como um dos seus 
sobrenomes. Você raramente foge 
de uma. Pelo contrário, gosta de fazer 
barulho. Do que se arrepende? E do 
que se orgulha?
Minha história é tão autêntica e verdadeira 
que pode até chocar as pessoas, mas faz 
com que elas me respeitem. Eu não me 
arrependo de nada, a não ser ter eleito 
o Bolsonaro. E sabe, a vida é muito curta 
para a gente ficar olhando pelo retrovisor. 
Eu me orgulho de tudo o que tenho feito. 
Sou um sobrevivente nesta selva por ter 
me reinventado tantas vezes. Me orgulho 
dos filhos que tenho, da minha esposa, 
da minha família. O que eu fiz ou deixei 
de fazer está no passado. A vida é feita de 
escolhas e, com elas, vêm as lições vividas 
e aprendidas. Penso assim: tome suas 
decisões, viva elas intensamente e assuma 
seus erros e acertos.

'Era para ter acontecido comigo o que 
aconteceu com o Chorão', contou em 
recente entrevista reveladora. Como 
se livrou do vício em drogas?
Vou te falar: nem eu sei. Só sei que saí das 
drogas sozinho, sobrevivi e hoje estou aqui 
em pé. Se alguém precisar de um exemplo 
de pessoa que foi ao fundo do poço com as 
drogas e deu a volta por cima, sou eu. Faço 
palestras, inclusive em uma clínica em 
Caucaia do Alto, onde mostro que dá para 
sobreviver. 

Você foi descoberto por Maria Clara 
Machado em uma das maiores 
escolas de teatro do Brasil, O Tablado, 
e abandonou o sonho de ser oficial 
da Marinha para iniciar uma carreira 
artística. Faça um balanço.
Minha estreia na Rede Globo foi em 1984. 
Fiz novelas, minisséries, filmes e peças de 
teatro. Participei de reality shows. A lista é 
extensa. (para e pensa) A carreira artística 
me ensinou a improvisar em momentos 
difíceis. Sou um cara que produz muito 
rápido. 

Em que momento virou a chavinha 
e resolveu lançar-se candidato a 
deputado? Participar da vida pública 
estava nos seus planos?
Foi em 2013. Eu vi que estávamos em um 
momento político delicado, de muitas 
confusões e escândalos. Passei a ir nas 
manifestações e a montar um movimento. 
Deu certo e, com isso, comecei a construir 
uma via para me tornar deputado federal. 
De 2013 a 2018, fiz um trabalho para poder 
alcançar esse projeto.

E o balanço destes três anos?
Penso que retribuí ao povo essa opor-
tunidade de estar sentado aqui. As 
emendas proporcionaram reforma 
e reestruturação de associações 
para pessoas carentes, compra de 
carro para transporte de crianças e 
idosos a clínicas e hospitais. Em 2021 
já foram distribuídas 25 mil cestas 
básicas grandes, completas. Isso sem 
mencionar a quantidade de atendi-
mentos que eu faço. Fechei convênio 
com o Instituto Joel Abujamra de 
Oftalmologia e ganhei 2 mil cirurgias 
de catarata. Temos parceria com a 
Cruz Verde de São Paulo, Santa Casas, 
AACDE, GRAAC, AACC, André Luiz 
etc. Em resumo, sou um deputado que 
faz o bem. Tive sorte de participar de 
momentos decisivos. Por exemplo, 
fui relator do PL 2824, do deputado 
Felipe Carreras, que estipulou e 
ofereceu aos esportistas brasileiros 
R$ 1.600.000.000. Em tempos de 
pandemia, tenho orgulho de ter 
ajudado o setor esportivo e também 
o cultural. Fui um dos autores da Lei 
Aldir Blanc, que beneficiou a classe 
artística, incluindo poetas, grupos 

EM NÚMEROS

25 mil
CESTAS BÁSICAS GRANDES

Em 2021
foram distribuídas

2 MIL
CIRURGIAS DE CATARATA
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1. Nas ruas, entregando comida 
e brinquedos. “Não sabem que 
sou eu, mas o Natal não faz 
sentido se não tiver solidariedade, 
respeito, amor, fraternidade e 
responsabilidade”, afirma Frota.
2. Batizado de Bella Frota, na 
Paróquia Santo Antônio.
3. Projeto Voluntários do Mar. 
4. Momento relax com a filhota.
5. Em 11 de novembro, Alexandre 
Frota entrega à ASSA uma 
emenda de R$ 1.400.000,00 para 
que possam reformar o local e 
dar mais conforto aos idosos, 
além da revitalização do teatro. 
6. Distribuindo marmitas 
ou “quentinhas”, como 
o carioca Frota diz.

5

6

culturais etc. Sou um dos coorde-
nadores da CPMI das Fake News, 
que deu origem às investigações do 
tal do gabinete do ódio e de todas 
aquelas pessoas que fazem parte 
da milícia digital covarde bolsona-
rista, que promovem ataques. Aliás, 
é importante que as pessoas saibam 
que eu fui o primeiro deputado a 
enfrentar o radicalismo do bolsona-
rismo ideológico. Hoje, as pessoas 
me dão razão, mas foi muito difícil 
em maio de 2019, quando eu rompi a 
barreira e falavam que eu era louco. 
Mas veja: é um governo afogado 
em escândalos de corrupção, em 
tragédias sociais, extremamente 
autoritário (para e pensa). Eu tive 
essa percepção lá atrás, segui um 
caminho praticamente isolado e 
isso me fortaleceu. Fui o primeiro 
deputado da direita ou centro a abrir 
diálogo com a esquerda. Entendi que 
era importante dialogar com o contra-
ditório e com as pessoas que pensam 
diferente de você. Amadureci muito 
nesses anos todos de Câmara e eu 
me sinto muito bem preparado para 
enfrentar todos os desafios.

estender a mão a quem precisa e olhar para 
as classes. E sabe o que me dá orgulho? 
Quando encontro uma pessoa na rua e ela 
vem me agradecer por alguma ação. Tenho 
centenas de projetos voltados para as mais 
diversas áreas.

Quais são elas?
São muitas. Temos filas intermináveis 
e hospitais lotados. Como há pessoas à 
espera de atendimento, montamos um 
carro para transportar pacientes. O país 
voltou ao mapa da fome e estamos com um 
grande índice de desemprego. Não dá para 
ficar de braços cruzados. Então, a primeira 
coisa que eu fiz foi elaborar dois projetos. 
O primeiro, Enzo Gabriel, de combate à 
fome. Toda segunda-feira, vamos para a 
rua distribuir quentinhas. São 400 por 
semana. E o projeto Bella Vida, que vai 
nascer na ASSA. 

Pode nos explicar melhor?
Eu já fiz acordo com diversas entidades. 
Agora, com a ASSA, estou destinando 
R$ 1.400.000 para reformas e assumi o 
teatro. No dia que fui fazer a entrega, 
ouvi da presidente Claudia Grande que 
era a primeira vez que alguém olhava 
de verdade para o projeto que beneficia 
cerca de 400 idosos. Estamos buscando 
o respeito à dignidade e dar oportuni-
dade para aqueles que muitas vezes já 
estão esquecidos. E isso abriu o campo 
também para as crianças. O Bella Vida 
será um projeto voltado ao acolhimento 
de idosos, jovens e crianças, com oficinas 
de computação, teatro, música e dança. 
Acho importante isso. Vamos reformar 
toda a associação e transformar o teatro 
em centro cultural, com exposições, apre-
sentações e peças. A cidade vai respirar 
cultura!

Tem algum arrependimento?
Ter ajudado a eleger o Bolsonaro e, agora, 
vou tirá-lo de lá. A própria esquerda 
costuma dizer que sou mais oposição do 
que a própria oposição (risos). Impetrei 
12 pedidos de impeachment contra ele e 
espero que, agora em 2022, a gente mude 
este cenário. Precisamos de políticas 
públicas. Precisamos olhar para quem 
realmente precisa e esta é a minha meta: 
estender a mão para essas pessoas.

E seus eleitores, você acha que têm 
os mesmos pensamentos que você?
Não sei, espero que sim. Eu penso o meu 
pensamento. Sei da minha verdade e das 
minhas escolhas. Quem quiser pensar 
como eu e achar que devemos partir para 
uma mudança, para um país melhor e  mais 
democrático, ótimo. Podem contar comigo.
Eu, Alexandre Frota, estou trabalhando 
para ajudar as pessoas a construir uma 
vida e um mundo melhores. Tenho respeito 
pelas pessoas. 

Tem frustrações?
Olha, muitas vezes, eu quero ajudar e 
esbarro na burocracia. Isso é frustrante: 
estar com a vontade e o dinheiro para 
fazer, ter gente precisando daquilo e aí 
vem o sistema dizer que não dá.

Como as solicitações chegam até 
você?
Através das pessoas que trabalham comigo. 
Chego a receber mil pedidos por mês. Com 
isso, as ações vão surgindo. Faço cerca de 
25 atendimentos por semana para exames, 
cadeiras de rodas e coisas do tipo. Noventa 
por cento das minhas emendas são da área 
da saúde. Porque saúde não tem partido. 
Não tem esquerda, direita ou centro. Eu 
me tornei deputado totalmente voltado 
para a área social, de ajudar as pessoas, 

enfoque 

SAÚDE & SOCIAL
25 ATENDIMENTOS POR 
SEMANA PARA EXAMES, CADEIRAS 
DE RODAS, ENTRE OUTROS

CARRO PARA TRANSPORTE 
DE PACIENTES

400 QUENTINHAS POR SEMANA

R$ 1.400.000 PARA 
REFORMAS NA ASSA
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Como chegou a São Paulo?
Vim em 1991, fazer um espetáculo, o 
Blue Jeans. E me apaixonei pela cidade. 

E a Granja? 
Descobri através de amigos. Um deles 
era meu personal, o Jean, que hoje 
trabalha no meu gabinete. Mudei para 
cá em 2010 e gosto de morar aqui. A 
Granja Viana tem um clima agradável e 
um verde que, infelizmente, está sendo 
desmatado. 

Como compara a cidade de antes 
e a de hoje?
Ah, ficou muito violenta. Mas também 
continua com muitas coisas boas. 
Tirando o trânsito da Raposo Tavares, 
que estamos trabalhando para resolver, 
posso levar as crianças ao colégio, ir 
aos bons restaurantes e curtir ainda a 
natureza que resta. Gosto bastante do 
The Square, o lugar que mais frequento. 

Você acaba de comentar sobre o 
trânsito da Raposo. Quais ações 
vem desenvolvendo?
Estamos no aguardo do início das 
obras de mobilidade e, enquanto elas 
não começam, estou trabalhando em 
medidas paliativas. Recentemente, tive 
uma reunião com a Superintendência do 
DER para tentar encontrar uma solução 
para o retorno do km 22 e a Avenida São 
Camilo. Agora, em janeiro, eles farão um 
levantamento do que foi pedido.

A maioria dos deputados fatia as 
emendas em várias cidades, mas, 
ao que tudo indica, decidiu priorizar 
Cotia. Estamos certos?
É uma cidade que adoro, acredito, tenho 
grandes amigos e escolhi para morar. 
Desconheço qualquer outro deputado 
ou vereador que tenha feito tanto pela 
cidade. Tenho uma parceria bacana com 
a prefeitura. Ninguém nunca vai poder 
falar que fui um deputado que passou des-
percebido e fez pouco caso de Cotia. Pelo 
contrário. Já foram mais de 25 milhões de 
investimentos destinados à segurança, 
saúde e infraestrutura. Recentemente, 
R$ 1 milhão foi destinado ao Corpo 
de Bombeiros na compra de um novo 
caminhão bomba e que, só no primeiro 
dia, atendeu quatro ocorrências. Tem o 
Bom Prato chegando na cidade, um projeto 
de extrema importância. A Prefeitura já 
liberou o local e, em breve, vai começar o 
investimento. Além da verba para o ASSA, 
tenho ajudado outras entidades também. 
Para FADA e Cotolengo, doei R$ 200 mil e 
cadeiras de rodas. Ah, e na FADA, com uma 
verba extra, vamos revitalizar a piscina 
que está há 2 anos parada. O Lar Xavier 
também recebeu emendas. E são parcerias 
duradouras, não somente doação pontual.

São muitas ações mesmo e não só aqui. 
Veja: em Carapicuíba, as emendas estão na 
construção de um hospital na Vila Dirce, 
em asfalto, iluminação, revitalização das 
praças... Entre Cotia, Carapicuíba, Taboão 
da Serra, Osasco e outras cidades, já foram 
mais de R$ 50 milhões entre emendas 
federais e estaduais. Temos um projeto 
ainda em estudo de 7 milhões para Osasco 
para construção do primeiro campo de 
futebol americano, uma arena multiespor-
tiva. O Brasil voltou para o mapa da fome, 
são mais de 20 milhões de desempregados 
e a desigualdade aumentou muito. Então, 
é preciso entender que meu trabalho é 
para servir às pessoas e ajudar a quem 
precisa. Todas as ações são realizadas com 
competência e permeadas por fraterni-
dade, carinho, amor e respeito ao próximo. 
Deus tem iluminado o meu caminho para 
que eu possa seguir em frente.

NINGUÉM NUNCA VAI 
PODER FALAR QUE FUI UM 

DEPUTADO QUE PASSOU 
DESPERCEBIDO E FEZ 

POUCO CASO DE COTIA.

EM NÚMEROS

+ 25
MILHÕES
Investimentos
em  SEGURANÇA

R$ 200MIL

DO
AÇ
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S 

& 
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1 MILHÃO
para CORPO DE BOMBEIROS
NOVO caminhão bomba

PARA FADA   &  COTOLENGO

LAR XAVIER

HOSPITAL DA VILA DIRCE

R$ 50 MILHÕES PARA 
COTIA E CARAPICUÍBA

R$ 7 MILHÕES PARA FUTEBOL 
AMERICANO EM OSASCO

REVITALIZAR A PISCINA 
PARADA HÁ 2 ANOS
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Conhecido como 'Xerife Da Noite', 
pôs a mão no fogo por força-tarefa. 
Como foi esta experiência? 
Foi uma experiência ótima, em que nós 
tivemos 100% de acerto. Ajudamos a salvar 
vidas, diminuímos as filas dos hospitais, 
reduzimos o número de internações nas 
UTIs e nos quartos. Ajudamos a salvar 
diversos jovens. Quando a Força-Tarefa 
foi lançada, nós tínhamos 450 mil mortos 
e não havia vacinas ainda. Foram 5 meses 
de atuação e mais de 7 mil interven-
ções. De segunda a segunda, dia e noite. 
Trabalhamos juntos com OAB, Ministério 
Público, Corpo de Bombeiros, Procon, 
Polícias Militar e Civil, Vigilância Sanitária 
e com as Guardas Municipais. Fomos da 
elite da Vila Olímpia ao coração do Capão 
Redondo. Passamos por sertanejo, pagode, 
funk, música eletrônica… Para ajudar 
as pessoas que vivem da noite, fizemos 
algumas ações de distribuição de cestas 
básicas para quem se cadastrou, de modo a 
amenizar a situação. Fui homenageado na 
Secretaria de Saúde, estadual e municipal, 
pela rádio Trianon e pela Câmara 
Municipal de São Paulo pelos resultados 
da Força Tarefa. Como brasileiro, eu sabia 
que precisava fazer alguma coisa. Como 
parlamentar, eu fui para a linha de frente. 
Foi um trabalho de equipe. Nossa intenção 
nunca foi colocar a imagem da pessoa em 
cheque, mas fazer a dispersão da festa. O 
Comitê ainda está ativo e, a partir deste 
mês, vai ficar de plantão. 

O que mais marcou?
O descaso das pessoas. O descomprome-
timento com relação aos que estavam 
morrendo. Pessoas ganhando dinheiro e 
incentivando a farra, a dança e as drogas 
clandestinamente. Ninguém é contra festa. 
Éramos contra festas realizadas naquele 
momento. Eu, como cidadão brasileiro, 
ficava indignado com aquilo: as pessoas 
saírem para dançar e beber como se nada 
tivesse acontecendo.

Mandetta, Dória, Ciro Gomes, Tico Santa 
Cruz, Haddad, Carlos Alberto de Nóbrega, 
Supla… São pessoas que pensam diferente. 
E o programa mostra isso: é possível 
encontrarmos com pessoas, mesmo que 
pensando diferente, e falar sobre os mais 
variados assuntos. Isso é a maior expressão 
de democracia. 

Por fim, qual é a bandeira?
Ajudar as pessoas. Eu desde sempre, 
ajudei. Mas agora como deputado, poten-
cializou. É cansativo e estressante, mas 
quando vejo a quantidade de pessoas que 
eu ajudo... (para e pensa) Tiro as coisas 
que me assombram e vejo que vale a pena 
lutar. Mas a política é muito suja, covarde 
e traiçoeira. E eu não sou um cara muito 
político, não faço acordos. Então, é difícil 
transitar, entender tudo isso. Por isso, 
tenho que ficar focado em ajudar as 
pessoas e tirar coisas ruins do caminho. 
Sei da força e da verdade do meu trabalho. 
Estou aqui para isso: servir e facilitar a vida 
do cidadão. É isso que tem me dado prazer 
e motivação para fazer política. Algumas 
pessoas sempre vão jogar pedras no seu 
caminho, depende de você o que você faz 
com elas. Uma parede ou uma ponte.

7. Entrega de caminhão bomba ao 
Corpo de Bombeiros de Cotia.
8. Em distribuição de alimentos em 
comunidades atingidas pela desigual-
dade e pela fome. “As políticas públicas 
são fundamentais no combate à fome, 
uma vez que a insegurança alimentar 
é resultado das escolhas políticas 
econômicas”, declarou Frota.
9. Reunião com a direção da Parada 
Gay de São Paulo para falar de 
políticas públicas para diversidade.
10. Bom Prato chega a Cotia.
11. Frota destina R$ 250 mil para 
GCM de Osasco. Na foto, com 
o prefeito Rogério Lins.
12. Capa da Veja São Paulo mostra 
o trabalho da Força Tarefa.
13. Entrevistando o prefeito de Cotia, 
Rogério Franco, no programa Boa 
Noite com Alexandre Frota.

Começamos a entrevista falando do 
passado, agora vamos falar do futuro. 
Quais são os planos?
Não projeto futuro. Vivo dia após dia. Vivo 
o hoje e o amanhã só Deus sabe o que vai 
acontecer. Mas tudo o que projeto é me 
eleger a deputado estadual pelo Estado de 
São Paulo, ver a minha filha crescer pelo 
menos até os 15 anos de idade e ajudar as 
pessoas, porque a desigualdade no país 
aumentou muito. Estou tirando, com a 
minha família, cidadania para Portugal 
e Fabiana está pensando em se mudar 
para São Paulo no próximo ano, depois 
de outubro. Viabilizaria seus vários 
trabalhos por lá e a mim também ajudaria, 
já que me tornando deputado eu teria 
que ir diariamente para a Assembleia 
Legislativa, lá no Ibirapuera. De todo 
modo, vamos manter a nossa casinha aqui 
no Cantagalo.

Deputado estadual?
É, não quero mais federal. Não tenho 
muita paciência de ficar indo a Brasília, 
tampouco fazer parte daqueles esquemas 
todos. Quero ficar em São Paulo, cuidar da 
minha filha e vê-la crescer. Gosto de levar 
os filhos para o colégio. Além disso, no 
estado que me elegeu, posso concentrar 
toda ajuda e todo trabalho. E retribuir 
ainda mais o carinho, o respeito e as opor-
tunidades que São Paulo me proporcionou.  

Voltar para a carreira artística também 
não está no radar?
Não. E eu nem penso nisso. Não posso 
dizer nunca mais, mas agora não. Não faço 
planos.

Mas tem um programa de entrevistas, 
o Boa Noite com Alexandre Frota. 
Sim, e é um programa bacana, com uma 
variedade de entrevistados. Boris Casoy, 
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 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Um oceano para todos 
A REDE BIOMAR, FORMADA por cinco projetos ambientais patrocinados pelo 
Programa Petrobras Socioambiental, lançou a exposição fotográfica Um 
oceano para todos. A mostra conta com 47 imagens registradas pelos biólo-
gos e integrantes dos projetos, que apresentam aos visitantes o universo 
dos animais marinhos em seus habitats naturais, trazendo à tona a impor-
tância de sua conservação. São fotos de albatrozes, baleias-jubarte, corais, 
golfinhos-rotadores e meros, por exemplo. A exposição fica em cartaz até 
fevereiro de 2022, no Museu Catavento, na capital paulista.

TRIBUTO A RAUL SEIXAS
A Banda PlactZumm faz um tributo inovador ao 
eterno Maluco Beleza, ressaltando os aspectos 
mais geniais da arte de Raul Seixas. É um show 
para se emocionar e gritar muito “Toca Raul”! 
No Teatro Raposo Shopping – Sala Irene 
Ravache, em 15 de janeiro, às 20h30. Informa-
ções e ingressos em raposo.com.br/teatro.php

CANAL CIRCUITO

Conheça o músico e saiba mais 
sobre a campanha

revistacircuito.com/

musico-granjeiro-ajuda-causa-animal-com-musica

MÚSICA EM PROL DA CAUSA 
ANIMAL
Quem aqui se lembra do Nell? Aquele 
músico granjeiro que cria canções 
para conversar com o universo in-
terior das pessoas e que deu início 
a uma campanha de ajuda no com-
bate ao câncer infantil com as can-
ções de ninar que fez para a filha. 
Pois, agora, ele lança uma nova boa 
ação: metade dos royalties da canção 
Todo dia é dia serão revertidos para 
a Associação Infinity Dog. O site 

dessa parceria ainda está em constru-
ção, mas você já pode dar um play na 
música (lembrando que, para gerar os 
royalties, é preciso estar logado no Spo-
tify e ouvir mais que 30 segundos da 
canção), em todas as plataformas digi-
tais, adicionar em playlists, comparti-
lhar nas redes e nos grupos!
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Brasilidade Pós-Modernismo
Celebrar o centenário da Semana de Arte Mo-
derna de 1922 e lançar luz aos traços, rema-
nescências e conquistas que o movimento 
trouxe no decorrer dos últimos 100 anos às 
artes plásticas do Brasil e refletir, a partir da 
atualidade, sobre um processo de rever e re-
parar este contexto.  Este é o objetivo de 
Brasilidade Pós-Modernismo, mostra que está 
sendo apresentada no Centro Cultural Banco 
do Brasil de São Paulo, até 7 de março de 2022. 
Entrada gratuita. 

Pedro, o príncipe 
O livro, escrito pelo cotiano 
Paulo Gianotto, narra em pri-
meira pessoa a trajetória de 
um jovem de classe média alta 
de São Paulo que vê a sua vida 
de privilégios e crenças fami-
liares e infantis se transformar 

em perdas, tragédias e decepções ao longo 
da sua adolescência. A história se ambienta 
no submundo underground do final dos anos 
80 e é revelada através de suas memórias 
como parte de uma confissão e uma tentativa 
de perdoar a si próprio. À venda na Amazon.

Arte Naif 
A artista Silvia Maia lançou o livro Pinturas 
naif – olhares, traços e memórias afetivas. 
Radicada em Embu das Artes há mais de 30 
anos, a pernambucana reúne a sua produção 
artística no livro, que, para ela, tem um sig-
nificado de tributo à vida  em tempos tão 
difíceis. “Quando a humanidade entra em 
contato com a dor e as incertezas, a arte age 
como um bálsamo e uma cura para a alma”, 
declarou.

PISA DA UVA
Procura diversão para toda família? Na Vindima 2022 da Vinícola 
Góes, em São Roque, você encontra a nostalgia das famílias imigrantes 
que relembram seus antepassados. Os adultos aprendem a degustação 
do vinho e as crianças se divertem nas parreiras, saboreando as uvas e 
colhendo-as direto do parreiral. Com ilhas interativas, o evento conta 
com wine bar, trilha ecológica, espaço de relaxamento envolto pela 
paisagem bucólica, espaço kids, entre outras atividades - além, é claro, 
da pisa das uvas! O almoço é típico português e servido no ambiente 
dos parreirais, dando todo o charme para o passeio. 
Do dia 22 de janeiro a 06 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos 
com horários de 11h30 e 13h para início de passeio.  
Informações: www.vinicolagoes.com.br

MESTRE DA GAITA 
Clayber de Souza foi eleito um dos 10 
melhores harmonicistas do mundo 
pela fábrica de gaitas alemã Hohner e, 
no Brasil, o melhor pela fábrica de 
instrumentos Hering. Tem mais de 62 
discos e CD’s gravados e tocou ao lado 
de Oscar Peterson, Billy Eckstein, 
Flora Purim, Hermeto Pascoal, Airto 
Moreira e César Camargo Mariano. E 
não acaba por aí: Clayber integrou o 
grupo Sambossa-5 e os trios 

Sambalanço, Sambrasa e Jongo.  Esta vida cheia de histórias, grandes 
apresentações e muita música é retratada no livro Gaita com Bossa, 
escrito pela biógrafa Eliana Gola. Sua história deu vida também ao 
recém-lançado documentário Clayber de Souza, uma lenda da harmônica, 
do produtor e diretor de televisão Hélio Sileman, com roteiro do músico, 
baterista, pianista e percussionista Marcelo Adrio.

CURSO DE MEDITAÇÃO
A meditação é um sistema milenar de purificação mental praticado por 
várias tradições, em diferentes épocas e lugares. A Meditação Chan 
disciplina a mente e desenvolve a potencialidade interior para o 
autoconhecimento, além de proporcionar ao praticante maior equilíbrio 
físico e mental. O Templo Zu Lai está oferecendo um curso on-line, via 
Zoom, de Meditação Chan e Darma.
Serão 4 aulas nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro, das 16h às 17h. Informações 
e inscrições (contribuição de R$ 80): inscricao@templozulai.org.br
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TURISTANDO POR AQUI
As férias chegaram e o que fazer, se não for viajar? Que tal se tornar um turista por aqui mesmo? A região 
vai te surpreender com inúmeras possibilidades de locais para se divertir e com tipos variados de 
atividades de lazer. Veja algumas opções e aproveite!

A
FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE 
CHOCOLATE

Ao entrar na Megastore 
Cacau Show, em Itapevi, é 
difícil não lembrar de A Fan-
tástica Fábrica de Chocolate. 
A loja é linda, criada para 
encantar adultos e crianças e 
tem entrada gratuita. Além de 
uma variedade enorme de 
chocolates e uma cafeteria 
com sorvetes, milk-shakes e 
outras sobremesas chamati-
vas, as crianças ainda podem 
se divertir em um mini par-
que de diversões, com trem, 
balanço acessível e parque de 
infláveis do Pica-Pau. Ah, tem 
t a m b é m  u m a  p i s t a  d e 
boliche!

LOCAL Estrada Antiga de Itu, 

140 - Estância São Francisco – 

Itapevi/SP 

HORÁRIO De domingo  a 

domingo, das 10h às 19h

Kartódromo Internacional Granja Viana
DIVERSÃO GARANTIDA, O CIRCUITO do Kar-
tódromo Internacional Granja Viana está 
localizado dentro de uma área de 48 mil metros 
quadrados, com as mais variadas opções de 
traçado que podem ser utilizados em todos 
os tipos de competições de kart. A pista foi 
desenhada utilizando trechos e ideias das 

principais pistas de kart e automobilismo 
do mundo. Com aclives e declives, curvas de 
altas e de baixas inclinações e longas retas, 
certamente a emoção de pilotar será enorme.
Rua Tomás Sepé, 443 – Jd da Glória – Cotia/SP. 
www.kartodromogranjaviana.com.br

Contato com a natureza
SE O QUE PROCURA é contato mais próximo com a natureza, temos 
por aqui o Bichomania, o Pet Zoo, a Cia dos Bichos e o Parque Della 
Vittoria. Todos são espaços em que crianças e adultos têm contato 
direto com animais, onde podem ordenhar vacas, andar a cavalo, 
alimentar e acariciar os bichos. Em Embu, a Cidade das Abelhas 
mostra a importância da vida desses insetos aliada à ecologia e ao 
lazer. As atrações culturais são acompanhadas por escorregadores, 
pequena trilha ecológica, pula-pula e arvorismo não radical para 
as crianças, além de museu apícola, colmeia gigante, anatomia da 
abelha, observatório apícola, apiário de abelhas sem ferrão e outros.
Bichomania - www.bichomania.com.br
Cia. dos Bichos - www.ciadosbichos.com.br
Cidade das Abelhas - www.cidadedasabelhas.com.br
Parque Della Vittoria - www.parquedellavittoria.com.br
Pet Zoo - www.petzoo.com.br
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Sítio do Mandu
Patrimônio Histórico de Cotia, o Sítio do 
Mandu foi construído no início do século 
XVIII. É um exemplar das habitações 
bandeiristas e um dos poucos remanescen-
tes deste tipo de arquitetura. Em 1964, a 
propriedade foi doada pela família Kneese 
de Mello ao Iphan, que realizou trabalhos 
de restauração e consolidação do imóvel.

INFORMAÇÕES sobre visitas monitoradas 

em grupo podem ser obtidas no Departamen-

to de Turismo, pelo telefone 4614-2952.

Na área rural
Em Caucaia do Alto é 
possível visitar e comprar 
direto com tradicionais 
famílias de agricultores, 
passar o dia em pesqueiros 
com área de lazer, pesca e 
restaurante como o 
Pesqueiro Fujimar e 
conhecer a histórica 
Estação de Trem de 
Caucaia do Alto, antiga 
linha Sorocabana.

TURISMO RELIGIOSO
CONSIDERADO O MAIOR TEMPLO Budista da 
América Latina, representado pela linha do 
budismo Chinês, o Templo Zu Lai impressiona 
pela grandiosidade. Outro templo budista que 
encanta pela beleza é o Odsal Ling, da linha 
tibetana, com sua linda construção em cores 
vibrantes. Próximo a ele, é possível visitar nos 
horários de missa a encantadora Basílica Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, da associação 
Arautos do Evangelho.

Cotia também tem lugares inusitados, 
como o Sítio do Padre Miguel, local em que 
o famoso padre fazia a prática do exorcismo 
e hoje abriga a Associação Toca Assis,  onde 
é possível assistir a missas na capela. O sítio 
está rodeado por curiosidades, como a via 
sacra, que leva até o ponto em meio à mata 
em que havia cerimônias e que, rodeado por 

pedras, monta um belo cenário.
Na região central, fica o Mosteiro do Car-

melo, ornamentado por delicados azulejos 
pintados à mão. Local tranquilo, de introspec-
ção, onde vivem as irmãs carmelitas enclau-
suradas, cujo contato com o mundo exterior 
é restrito por grades. E também a Igreja da 
Matriz – Nossa Senhora do Monte Serrate. 
Com quase 310 anos, reconta nosso passado, 
em seu estilo colonial com largas paredes 
de barro e técnica da taipa de pilão, muito 
utilizada naqueles tempos. 
Arautos do Evangelho - arautoscotia.org
Carmelo do Imaculado Coração de Maria - 
Av. Prof. Joaquim Barreto, 162 – Cotia/SP
Igreja Nossa Senhora do Monte Serrate - 
fb.com/nsmonteserratecotia/
Odsal Ling - odsalling.org
Templo ZuLai - templozulai.org.br
Toca de Assis - tocadeassisirmas.org.br/
cotia-sp/

Passeio no parque
Os quatro parques 
instalados no município 
de Cotia, além de 
serem ferramentas 
para a preservação da 
biodiversidade, são também 
espaços de educação 
ambiental, lazer, práticas 
esportivas e apresentações 
culturais. Eles oferecem, 
ainda, ambientes 
contemplativos, trilhas, 
lagos e paisagens naturais.

CEMUCAM - Rua Meso-
potâmia, s/n - Jd. Pas-
sárgada – Cotia/SP

PARQUE JEQUITIBÁ - 
Rua Sapucaí, s/n - 
Gramado - Cotia/SP

PARQUE TERESA MAIA - Rua 
Santarém, 13 - Vila Santo 
Antônio de Carapicuíba

PARQUE ECOLÓGICO CHICO 
ANYSIO - Rua Lourenço 
Giácomo, s/n - Jardim Nossa 
Sra. das Graças – Cotia/SP

CANAL CIRCUITO 

Veja outras dicas de locais para visitar

revistacircuito.com/turistando-por-aqui/
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GUILHERME SCHULTZ

ASTRÓLOGO e professor de Astrologia  
Integra o corpo docente do Instituto Paulista de 
Astrologia 
PODCAST: Céu do Momento 
INSTAGRAM: @guischultz

PREVISÕES 
ASTROLÓGICAS

2022 PROMETE MUITAS ALEGRIAS, mas também 
muitos desafios. Mercúrio é o planeta regente e 

traz muita inteligência, tecnologia e comunicação. 
É uma fase na qual será necessário usar o jogo de 

cintura para realizar os objetivos. Estão preparados 
para esse tanto de novidades? 

E os astros, o que nos reservam? Confira as 
previsões feitas pelo astrólogo e professor de 
astrologia Guilherme Schultz. Sua avaliação é 

baseada no Decanato, metodologia que divide cada 
signo e suas qualidades em terços, a fim de obter 

análises mais específicas. 
Com vocês, o ano de 2022!
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Áries 
1º DECANATO 
de 21 a 31 de março
Ano de colheita e prosperi-
dade, mas tenha clareza em 
suas escolhas para não per-
der o foco. Cuidado com 
gastos desnecessários!

2º DECANATO 
de 1° a 10 de abril
Permita-se novos amores e 
aproveite esse ano de pros-
peridade. Ao se aventurar, 
evite se sujeitar a situações 
perigosas. 

3º DECANATO
de 11 a 20 de abril 
Reviravoltas podem surgir. 
Esteja preparado(a) para fe-
char ciclos e abra-se ao novo. 
Não se exponha em brigas 
desnecessárias e aproveite 
para ampliar o aprendizado.

Gêmeos
1º DECANATO
de 21 a 30 de maio
Não desperdice sua energia 
com disputas desnecessárias 
e cuidado com atividades que 
inclinam a riscos. Período de 
grandes bênçãos, mas não 
ultrapasse os limites.

2º DECANATO
de 31 de maio a 9 de junho
Tenha clareza de seus objeti-
vos e lembre-se que a espiri-
tualidade nos auxilia nos 
momentos de maior disper-
são. Esse é um ano para fir-
mar compromissos.

3º DECANATO
de 10 a 20 de junho
Muita prosperidade, mas es-
teja atento(a) às fantasias in-
ternas que o desviam de seus 
objetivos. Tenha atitudes 
consistentes para alcançar 
aquilo que deseja.

Câncer
1º DECANATO 
de 21 a 30 de junho 
Abundância para o ano, 
principalmente no que se 
refere às mudanças e atua-
lizações. Ao perceber exces-
so de gastos financeiros, 
puxe o freio de mão.

2º DECANATO
de 1° a 10 de julho:
Exercite sua individualidade 
e independência. Aprofunde 
seus laços com a espirituali-
dade e busque por maior 
modernismo, inovação e ori-
ginalidade para sua vida.

3º DECANATO
de 11 a 21 de julho
Vem experimentando gran-
des reviravoltas há muito 
tempo, mas não se preocupe, 
pois os finais desses ciclos 
garantem libertação. Confie 
no propósito espiritual.

Touro
1º DECANATO
de 21 a 30 de abril
Grande proteção divina auxi-
liando nos momentos de 
maior resistência. Aprenda a 
se adaptar aos imprevistos e 
mudanças. Comemore o novo 
e curta sua liberdade!

2º DECANATO
de 1° a 10 de maio
Exercite sua flexibilidade e 
capacidade de adaptação. Há 
grande desejo de mudança, 
mas é preciso cautela para não 
gerar aborrecimentos.

3º DECANATO 
de 11 a 20 de maio 
Aquilo que você deu como 
perdido poderá ressurgir. 
Aproveite esse ano para se 
conectar ainda mais com a 
espiritualidade. Experimente 
coisas novas e reinvente-se.
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Libra
1º DECANATO
de 23 de setembro a 1° de 
outubro 
Será notado como alguém 
confiável e receberá auxílio 
e admiração de pessoas 
idosas. Atente-se aos gastos 
desmedidos para o segundo 
semestre.

2º DECANATO
de 2 a 11 de outubro
Há grande poder de ação e 
de imposição ao mundo do 
que deseja e merece. Culti-
ve um perfil de maior eco-
nomia financeira frente aos 
impulsos de gastos com a 
vida social. 

3º DECANATO
de 12 a 22 de outubro 
A prosperidade é o ponto 
forte para o início deste 
ano, mas entenda que al-
guns ciclos vêm pedindo 
há muito tempo por fina-
l i z a ç ã o .  P e r í o d o  d e 
libertação!

Escorpião
1º DECANATO
de 23 de outubro a 1° de 
novembro
Forte desejo de mudança e 
muitas delas não estarão sob 
seu controle. Você já está se 
reinventando. Seja cautelo-
so(a) e paciente para as mu-
danças que dependem da sua 
pessoa.

2º DECANATO
de 2 a 11 de novembro
Não se atenha ao futuro! As 
coisas que tanto deseja e as 
mudanças que quer tanto 
viver ocorrerão no seu 
tempo. A espiritualidade e a 
compaixão serão seus polos 
de força.

3º DECANATO
de 12 a 21 de novembro 
Saiba investir seu tempo com 
sabedoria e lembre que gran-
des reviravoltas benéficas 
poderão surgir pela frente. 
Aproveite as segundas chan-
ces que a vida lhe traz!

Virgem 
1º DECANATO 
de 23 de agosto a 1° de 
setembro
Abençoadas sejam as mudan-
ças que estão por vir. Permi-
ta-se ao novo! Atenção aos 
gastos financeiros e a partir 
do segundo semestre respei-
te o tempo das coisas.

2º DECANATO
de 2 a 11 de setembro 
Use a intuição e discernimen-
to para não passar por enga-
nos e confusões. Experimen-
te novos contatos espirituais, 
mas com critério. Cuide de 
sua energia.

3º DECANATO
de 12 a 22 de setembro
Período de grande inspiração 
e sensibilidade. É preciso 
estar atento às distorções que 
criamos da realidade e há 
grandes chances de revira-
voltas benéficas no campo 
amoroso.

Leão
1º DECANATO
de 22 a 31 de julho
Período de amadurecimento 
e de provações, mas não se 
preocupe: a partir do segun-
do semestre, a tendência é de 
grande alívio. Saiba cuidar 
de sua saúde física.

2º DECANATO
 de 1° a 11 de agosto
Cuidado com a rebeldia! 
Tenha jogo de cintura para 
lidar com as mudanças re-
pentinas e adote uma postu-
ra de maturidade, preservan-
do o brilho para poucos.

3º DECANATO
de 12 a 22 de agosto
Elimine gastos excessivos. 
A economia não deve ser 
somente financeira, mas 
também de energia física. 
Menos será muito mais! 
Cultive a paciência.
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Sagitário
1º DECANATO
de 22 de novembro a 1° de 
dezembro
Imponha limites aos exces-
sos e aproveite no segundo 
semestre um período de 
conforto, alegria e reconhe-
cimento. Faça uma boa 
viagem! 

2º DECANATO
de 2 a 11 de dezembro
Seja realista perante as fan-
tasias que possam surgir. 
Esteja ciente daquilo que 
pertence e não invista em 
perspectivas que não são 
suas.

3º DECANATO
de 12 a 21 de dezembro
Enfrente a realidade como ela 
se apresenta. Não crie uma 
bola de neve de situações que 
poderiam ser encaradas no 
momento de seu surgimento. 
Confie na espiritualidade.

Aquário 
1º DECANATO
de 22 a 31 de dezembro
Grande resistência para o 
andamento de seus projetos, 
mas não se preocupe porque 
o segundo semestre tende a 
ser mais próspero. Mante-
nha-se consistente!

2º  DECANATO
de 1° a 10 de janeiro
É grande o desejo de mudan-
ça, mas tenha cautela para 
não gerar mais frustração 
para esse momento. Ponha 
suas coisas em ordem.

3º DECANATO 
de 10 a 19 de fevereiro
Quanto mais responsável 
for, menor serão suas preo-
cupações. Responsabilize-se 
soment e pelo que poderá 
cumprir.

Peixes
1º DECANATO
de 20 a 29 de fevereiro
Momento de prosperidade e 
generosidade! Fique tranqui-
lo(a): as coisas que deseja se 
apresentarão no momento 
oportuno.

2º DECANATO
de 1° a 10 de março
Seja realista mantendo-se 
firme em seus objetivos para 
não dispersar com fantasias. 
Distancie daquilo que reduz 
sua consciência e cultive a 
espiritualidade.

3º DECANATO
de 11 a 20 de março
Determine aquilo que quer 
alcançar e não desvie o seu 
foco para salvar o outro. Há 
confusões internas que pre-
cisam ser notadas. Traga luz 
às suas dúvidas. 

Capricórnio 
1º DECANATO
de 22 a 31 de dezembro
Marés extremamente bené-
ficas passarão por sua vida! 
Saiba aproveitar com pru-
dência a colheita fértil e lem-
bre de se atualizar, buscando 
novos conhecimentos.

2º DECANATO 
de 1° a 10 de janeiro
Tamanha intuição e sensi-
bilidade para o ano. Altere 
a maneira como encara o dia 
a dia e exercite sua compai-
xão e espiritualidade. Óti-
mas energias.

3º DECANATO 
de 11 a 20 de janeiro
Faça contato com sua espi-
ritualidade e lembre-se que 
não perdemos nada, tudo na 
vida segue seu próprio 
fluxo… Deixe ir.



endocrinologia

oftalmologia

fonoaudiologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

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

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

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

A N U N C I E  A Q U I   
4 7 0 2 - 3 9 3 6

terapias complementares

Sublocação de SalaS para profiSSionaiS de Saúde
19 anos de atividades

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

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

• Astrologia • Coaching • Thetahealing • Barra de Access

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 D V O G A D O
ATUANTE HÁ 25 ANOS NAS ÁREAS:

Cível 
Empresarial
Trabalhista 
Tributário 

ATENDIMENTO A PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS

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

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

Erica Reis (CRT 43.703)
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psicologia

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

Roseli Di MauroPSICÓLOGA 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

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

serviços

Dedetizadora
(11) 97498-7120

agrodoimo.com.br

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

Seu ponto de vista sobre
a região

#seupontodevistanacircuito #circuitoolharcompartilhado #posteinacircuito #minhafotonacircuito #circuitoimagens #linacircuito

Borboleta no jardim...
HELAINE GUIMARÃES

E esse céu? Ficaria horas olhando para ele!
DANIELA JARANDILHA

Quando o sol se põe, ganhamos 
uma pintura de presente.
FÊ FLORES

Manacá, iluminando meus dias 
LUCIANA GONTIJO

QUER PARTICIPAR DESTA COLUNA? ENVIE SUA FOTO, COM UMA BREVE DESCRIÇÃO, PARA O WHATAPP DA REDAÇÃO (11) 99500-6086
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RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 22
@OPENMALLTHESQUARE
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anuncio
BÁSICO
Você tem à sua disposição as piscinas, quadras, 
campos, playgrounds e áreas livres. Essa opção é 
para quem quer aproveitar o nosso Centro de 
Atividades - CAT Sesi - todos os dias, inclusive aos 
finais de semana, para ter uma vida mais ativa, 
saudável e muito mais feliz.

ACADEMIA + GINÁSTICA
Nesta opção você pode utilizar livremente a 
Academia do CAT,  com musculação e algumas aulas 

quadras, campos, playgrounds e áreas livres do 
nosso Centro de Atividades - CAT.

MODALIDADE ESPECIAL
Esse plano é para você que quer praticar  uma 
modalidade especial disponível nesse CAT. E você 
também tem acesso às piscinas, quadras, campos, 
playgrounds e áreas livres do nosso Centro de 
Atividades.

TOTAL
O plano para quem quer utilizar tudo o que os três 
planos acima oferecem: piscinas, quadras, campos, 
playgrounds, áreas livres, academia, aulas coletivas e 
todas as modalidades especiais oferecidas.

CONTRATAÇÃO 
INDIVIDUAL

TRABALHADOR 
DA INDÚSTRIA PÚBLICO GERAL

R$34,00 R$ 56,00

R$ 89,90

 BÁSICO

TOTAL

ACADEMIA + GINÁSTICA

MODALIDADE ESPECIAL R$ 109,90 + valor da modalidade

R$ 129,90 R$ 169,90

CONTRATAÇÃO 
FAMILIAR*

TRABALHADOR 
DA INDÚSTRIA PÚBLICO GERAL

BÁSICO R$66,00 R$ 100,00

TOTAL R$ 189,90 R$ 229,90

   ESTAMOS 
TE ESPERANDO

CAT SESI
VEM PRO 

COTIA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/01/2022
SESI COTIA

cotia.sesisp.org.br
11 93440-5459


