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KITY FÉO
Cineasta revela bastidores 

de produções 
cinematográficas

 POR AQUI
Cotia está entre as 50 

melhores cidades do 
Brasil 

 PETS
Cuidados e 

profissionais para 
manter a saúde e o 

bem estar do seu 
bichinho

  CULTURA
Eventos culturais vão 

agitar o mês
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SÉTIMA ARTE SÉTIMA ARTE 
Foi no início dos anos 80 que tive meu primeiro contato com a Granja Viana, quando 
viemos conhecer a casa que a tia Cida e o tio Vicente De Stefano, amigos dos meus 
pais, tinham acabado de construir no condomínio Granja do Lago. Nós, os filhos, 
também éramos grandes amigos, estudávamos na mesma escola. Foram tempos de 
muitas festas, reuniões familiares e momentos que, com certeza, fizeram parte do 
meu crescimento e caráter.  

E nesses grandes encontros lá estava ela, a Kity. Aquela jovem prendia a minha 
atenção com seu estilo autêntico e sua forma carinhosa de se relacionar, de se vestir 
e de falar, ao mesmo tempo em que parecia tão livre quanto de fato ela era. Sempre 
voltando de uma viagem e sempre com uma câmera na mão. Eu morria de vontade de 
escutar todas as façanhas que ela vivenciava mundo afora.

Quem diria que essa seria sua verdadeira vocação: contar histórias? Seu olhar e 
sua sensibilidade são projetados nas telonas e foram inúmeras as vezes que me sentei 
ali, como espectadora na poltrona do cinema, derramando lágrimas ou sorrindo com 
uma cena em que ela ajudou a construir. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. 
Pois essa figura tão marcante no meio da sétima arte é a entrevistada de capa dessa 
edição. Foi muito bom poder conversar com a Kity, saber mais de suas andanças e ver 
que ela continua prendendo a minha atenção até hoje, agora através do cinema. 

Aproveitando o gancho da arte, teremos muitas atrações culturais neste mês de 
agosto . Selecionamos algumas para que você possa curtir em família.

Essas últimas semanas tivemos boas notícias. Foram inaugurados o Bom Prato em 
Cotia, a Fábrica de Cultura 4.0 em Osasco e o Centro Digital de Integração Tecnológi-
ca no Jardim Japão. Estes dois últimos vão atender jovens em vulnerabilidade social 
da região. Ministério Público fez uma operação para conter o desmatamento no 
Parque das Nascentes, denúncia que vínhamos publicando há tempos por aqui.

E, por fim, a principal das notícias: o convênio entre Prefeitura de Cotia e 
Governo do Estado foi, finalmente, assinado para a tão sonhada obra de mobilidade 
para a Rodovia Raposo Tavares. Ainda neste mês, deverá ser lançado o processo 
licitatório e contratada a empresa que executará as melhorias. Ao que tudo indica, 
agora vai!

Boa leitura e até a próxima!

GABRIELA NAPOLITANO ALONSO

EDIÇÃO 267 - AGOSTO 2022
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CIRCULAÇÃO

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

CONTATO

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

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

A sinalização viária em frente ao Sesi Cotia 
está assim: praticamente inexistente. Carros 
não respeitam velocidade, não param na faixa 
de pedestres ou estacionam em cima delas, 
colocando a entrada e saída de alunos em 
risco! Poderiam entrar em contato com o 
departamento responsável e enviar as 
imagens, por favor? Passo todos os dias ao 
local e vejo o risco que crianças correm por 
falta de uma sinalização eficiente.
Fabiano

CIRCUITO A carta do leitor foi enviada à Prefeitura 
de Cotia e a Secretaria de Transportes e Mobilidade 
informou que enviaria uma equipe do Departamento 
de Sinalização Viário no local para revolver a situação.

NO MEIO DO CAMINHO, 
UM BURACO
Esse trecho afundou no mês de 
abril, a Prefeitura jogou terra e 
deixou. Fica na Rua Martiniano 

Lemos Leite, em frente à praça na Vila 
Jovina. Estive no Departamento de 
Obras e fui informada que só poderia 
fazer reclamação via telefone.
Maria Lucia Yoda

CIRCUITO A carta do leitor foi enviada 
à Prefeitura de Cotia, que encaminhou 
alguns dias depois uma equipe até o 
local para resolver o problema.

 #SUAVOZNACIRCUITO 

Falta de 
sinalização

E-MAIIL 
CIRCUITO 
revistacircuito@
revistacircuito.com&

WHATSAPP 
CIRCUITO 

(11) 9 9500 6086w
CIRCUITO AMPLIA
Cartas, alertas, 
denúncias e histórias

REDES SOCIAIS 
CIRCUITO 
@revistacircuitof$

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

mailto:revistacircuito%40%0Drevistacircuito.%0Dcom?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995006086
https://www.facebook.com/revistacircuito/
https://www.instagram.com/revistacircuito/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995006086
https://www.revistacircuito.com
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OFICINA CARRERA NISSAN

Oferta especial
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Apenas

Oxi-sanitização
+ Check-up de 21 itens

Troca de óleo
+ �ltro

3x 79,00

Leia o QRCode
e ganhe um
SUPER DESCONTO!@GrupoCarrera

ACESSÓRIOS PEÇAS FUNILARIA

Temos também:

www.carrera.com.br
4002.1313 OPÇÃO 3
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ReperCURTIU
O que bombou no 

mês passado

A matéria ficou ótima, o mapa ficou 
muito bom e será muito útil aos nossos 
clientes e corretores que estão iniciando 
como profissionais na Granja Viana.
ROSE MACHADO

A matéria ficou top, e o mapa muito legal.
HÉLIO ALTERMAN

Obrigada por esse impecável 
trabalho!!! Parabéns!!! 
SILVIA ALVES CARRIZO

Muito obrigada pela oportunidade, 
essa edição do Circuito 
Imobiliário ficou demais.
WILLIAM VENTURI

Arrasaram demais dessa vez, 
hein Revista Circuito?
WILLIAM SANTOS

Agradeço a Revista Circuito 
pela publicação. Fomos apenas 
um instrumento de organização 
que canalizou para esta família 
toda a ajuda e amor de amigos e 
vizinhos da Granja. Junto podemos 
fazer muito pelas pessoas.
VAGNER TUMAZ

Parabéns! Mapa e reportagem 
consistentes. Continuem 
sempre a fazer este material.
RICARDO SILVA

Será que tem alguma coisa que vai 
contra esta degradação imobiliária 
que está acontecendo no bairro? 
Um projeto de união da sociedade e 
mídias locais para frear esse avanço 
irresponsável de construções muito 
além da capacidade da região?
@AMOAGRANJAVIANNA

Obrigado pelo carinho sempre!
ALEXANDRE FROTA

Uma das coisas que mais me faz falta. 
Esse céu da Granja é o que há.
TEIA CAMARGO

9 ANOS  
E 51 MEDALHAS 
APESAR DA POUCA IDADE, a jovem 
Maria Eduarda já coleciona mui-
tos títulos. Com apenas 9 anos, ela 
tem mais de 50 medalhas conquis-
tadas no caratê. Com o esporte, 
ela aprendeu disciplina, cortesia, 
responsabilidade e esforço. Quer 
continuar na carreira esportiva 
e chegar a sensei. Conheça esta 
pequena grande atleta!

CANAL CIRCUITO 
revistacircuito.com/9-anos-e-
-51-medalhas-conheca-a-pequena-
-grande-atleta-maria-eduarda/

POR MEIO DA ANÁLISE do plasma san-
guíneo de pessoas diagnosticadas com 
Covid-19, pesquisadores da USP criaram 
um método com potencial para prever 
qual será a gravidade da doença em pa-
cientes que testam positivo para o novo 
coronavírus. O estudo é o pontapé inicial 

NATUREZA E PREÇO ATRAEM paulistanos 
à Granja Viana! A Revista Circuito já 
vinha pontuando esta questão há tempos 
e o jornal Valor Econômico, em reporta-
gem publicada recentemente, reforçou: 
condomínios de casas de estilo rústico 
ganharam novos moradores em busca 
de contato com a natureza e de preços 
menores do que os de imóveis de luxo 
na capital. Confira!

USP CRIA MÉTODO QUE PREVÊ GRAVIDADE
DA COVID-19

DEU NA GRANDE MÍDIA

para o desenvolvimento de um novo 
protocolo clínico que poderá ajudar mé-
dicos e hospitais a identificarem, logo 
nos primeiros dias de sintomas, quem 
deve receber cuidados diferenciados 
mais rapidamente, tornando-se uma 
importante ferramenta de triagem. 
Saiba mais sobre a pesquisa, que foi 
publicada na revista científica inter-
nacional Journal of Proteome Research.

CANAL CIRCUITO

revistacircuito.com/
metodo-criado-na-usp-tem-
potencial-para-prever-a-gravidade-
da-covid-19-em-pacientes-infectados/

CANAL CIRCUITO

revistacircuito.com/
natureza-e-preco-atraem-paulistanos-a-granja-viana-indica-valor-economico/

http://revistacircuito.com/9-anos-e-51-medalhas-conheca-a-pequena-grande-atleta-maria-eduarda/
http://revistacircuito.com/9-anos-e-51-medalhas-conheca-a-pequena-grande-atleta-maria-eduarda/
http://revistacircuito.com/9-anos-e-51-medalhas-conheca-a-pequena-grande-atleta-maria-eduarda/
http://revistacircuito.com/metodo-criado-na-usp-tem-potencial-para-prever-a-gravidade-da-covid-19-em-pacien
http://revistacircuito.com/metodo-criado-na-usp-tem-potencial-para-prever-a-gravidade-da-covid-19-em-pacien
http://revistacircuito.com/metodo-criado-na-usp-tem-potencial-para-prever-a-gravidade-da-covid-19-em-pacien
http://revistacircuito.com/metodo-criado-na-usp-tem-potencial-para-prever-a-gravidade-da-covid-19-em-pacien
http://revistacircuito.com/natureza-e-preco-atraem-paulistanos-a-granja-viana-indica-valor-economico/
http://revistacircuito.com/natureza-e-preco-atraem-paulistanos-a-granja-viana-indica-valor-economico/


ESCOLHER UMA ESCOLA PARA os filhos nunca é uma tarefa fácil. 
A decisão envolve muitas dúvidas sobre o que será melhor para 
o futuro, e o ensino de idiomas quase sempre está presente na 
lista de prioridades.

No Colégio Rio Branco, além do português, a proposta de 
ensino inclui o inglês, o espanhol e a língua brasileira de sinais 
(Libras), ampliando a visão pedagógica de integrar a perspectiva 
intercultural à matriz nacional.

Por meio do Programa Internacional Rio Branco, a escola oferece 
para alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio a ampliação da 
carga horária de inglês, com a integração dos currículos brasileiro 
e internacional.

“Somos uma escola brasileira com um programa internacio-
nal e carga horária estendida em língua adicional. Manteremos, 
sempre, nossa identidade e projeto pedagógico, proporcionando 
uma formação que valoriza diferentes culturas”, destaca Claudia 
Xavier, diretora da Unidade Granja Vianna.

Além da ampliação das aulas e atividades em Inglês no período 
regular, há o período complementar, optativo, com integral, Middle 
School, High School e eletivas.

Entre algumas das razões para escolher uma escola que oferece 
educação internacional estão:

            razões para 
escolher uma escola 
que oferece educação 
internacional

55

1 MAIOR INTEGRAÇÃO
Instituições que integram o currículo 
brasileiro a um currículo internacional 
possibilitam a formação de alunos com uma 
visão intercultural mais abrangente.

2 EDUCAÇÃO MULTICULTURAL
Ampliação do repertório humanístico 
do aluno, a partir do desenvolvimento de 
competências linguísticas e interculturais.

3 FORMAÇÃO DO CIDADÃO GLOBAL
Maior preparação linguística para compreender e 
atuar, de maneira ética e competente, num mundo 
globalizado, complexo e cada vez mais conectado.

5 OPORTUNIDADES AMPLIADAS
De olho, também, nas melhores universidades 
do Brasil, escolas com currículos integrados 
permitem uma preparação mais ampla, 
alinhada às necessidades dos alunos.

4 PARCERIAS E CERTIFICAÇÃO
No Colégio Rio Branco, a parceria acontece com 
a organização britânica Fieldwork Education, da 
Educação Infantil ao Ensino Fundamental. A partir 
do Ensino Médio, a escola apresenta o programa de 
dupla certificação com o Global High School 
 em parceria com a Rosedale Global High 
School, do Canadá, cujo diploma, o Ontario 
Secondary School Diploma, é reconhecido 
por universidades internacionais.
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Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (Km 24)| Cotia-SP
atendimentogv@crb.g12.br  |   www.crb.g12.br 

  colegioriobrancosp

(11) 4613-8496
(11) 4613-8580

(11) 99897-6808

mailto:atendimentogv%40crb.g12.br%20?subject=mail%20to
http://www.crb.g12.br


POR AQUI
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

O Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa, inaugurou a primeira 
Fábrica de Cultura 4.0 no município de 
Osasco. Localizada no bairro Rochdale, a 
unidade recebeu um investimento de R$ 
4,5 milhões do Estado, aporte total em 
2021 e 2022 de R$  8,2 milhões, e terá um 
custeio anual de R$ 7,4 milhões. Serão 
oferecidos cerca de 92 cursos, 1.750 
vagas e 490 atividades de difusão e a 
estimativa é de um público de 100 mil 
pessoas. Os cursos de formação da 
Fábrica 4.0 vão capacitar crianças e 
jovens de 10 a 21 anos em situação de 
vulnerabilidade social da região. 

A Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo lançou a 
biblioteca digital gratuita do estado de 
São Paulo, BibliON, que abre com um 
acervo de mais de 15 mil títulos e uma 
vasta grade de atividades culturais, 
como clubes de leitura e oficinas de 
capacitação. A iniciativa recebeu um 
investimento total de R$ 10 milhões do 
Governo de São Paulo (serão mais R$ 5 

milhões a cada ano) e irá interagir com 
as cerca de 330 bibliotecas municipais 
que integram o Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas (SisEB.), localizadas 
em 240 cidades no Estado. O objetivo é 
que o projeto promova a capacitação 
continuada dos profissionais de 
bibliotecas e provoque o crescimento de 
usuários, tanto da biblioteca digital, 
quanto das físicas.

Aos domingos, das 8h às 16h, quem 
passa pela estrada Fernando Nobre, 
altura do Templo Zu Lai, em Cotia, deve 
ficar atento à segregação de faixa que a 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade (Setram) implantou para 
dar mais fluidez ao trânsito causado 
pelo grande número de veículos que 
têm como destino o Templo. Por meio 

de cones e de cordão de isolamento, a 
Setram ‘criou’ a terceira faixa no 
sentido da rodovia Raposo Tavares e 
esta é a única opção para os motoristas 
que vão acessar o Zu Lai. Além disso, a 
Setram regulamentou a proibição de 
estacionamento nos 100 metros 
anteriores e posteriores ao Templo, 
nos dois sentidos.

Fábrica de 
Cultura 4.0 
na região

Sistema de segregação de faixa em 
frente ao Templo Zu Lai

Biblioteca digital



Análise comparativa dos gastos de manutenção em todo o ciclo 
de vida do pavimento comprova economia na opção pelo 
concreto. Serviços de concretagem estão disponíveis em todo o 
território nacional e garantem pleno fornecimento
Imagine que você encontrou uma solução mais eficiente sob o ponto 
de vista econômico, ambiental e social. Uma tecnologia consolidada, 
reconhecida em todo o mundo e com ganhos óbvios de durabilidade e 
redução dos custos de manutenção. Agora, olhe para a malha viária 
urbana brasileira. O que vem à sua cabeça? Buracos, ondulações, 
afundamentos, trilhas de rodas, reclamações dos usuários e muito 
dinheiro gasto com manutenções inúteis. Não parece um 
contrassenso? Leia a matéria completa em  
revistacircuito.com/pavimento-urbano-de-concreto/

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

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

“Pavimento urbano de 
concreto: basta fazer a 

conta certa”
PROFº ME ENGº ALVARO SÉRGIO BARBOSA JÚNIOR 

DIRETOR CONSELHEIRO DA AETEC.

Esta página tem o apoio do CREA 

-SP e da AETEC, buscando valori-

zar os profissionais das engenha-

rias, agronomia e geociências. Em 

todas as atividades do seu dia a 

dia sempre haverá, na retaguarda, 

um profissional capacitado e 

habilitado no CREA. Mas antes de 

contratá-lo, exija a carteira profis-

sional e a emissão da ART - Ano-

tação de Responsabilidade Técni-

ca.  Visite nosso site:aetec.org.br 
e encontre o profissional de sua 

preferência.

As placas cerâmicas são consideradas 
produtos duráveis e tem o prazo de 90 dias 
para a reclamação pelos vícios aparentes 
ou de fácil constatação. São exemplos de 
vícios aparentes e de fácil constatação: 

diferenças de tonalidades, trincas 
superficiais, diferenças de tamanhos, 

curvaturas acentuadas, entre outras. Para 
vícios ocultos: gretamento e alteração da 
tonalidade com a presença de umidade, o 

prazo de 90 dias para a reclamação 
inicia-se a partir da constatação do defeito.

E a garantia contratual: dada pelo 
fabricante de placas cerâmicas começa a 
contar depois de transcorridos os m90 

dias da garantia legal.  
Para saber mais, acesse

aetec.org.br/revista-online/edicao-42/ 

PROFISSIONAL LIBERAL, 
EMPRESA OU UNIVERSITÁRIO 

REGISTRADO NO CREA-SP 
OU CAU-SP VENHA PARA A 

AETEC, SEJA UM ASSOCIADO 
E GANHE UM BRINDE! 

Acesse aetec.org.br/seja-associado/

A Arq. Cintia Monteiro tem uma dica sobre 
CERÂMICA - PRAZO DE 

GARANTIA LEGAL SEGUNDO 
A ABNT NBR 15575-1

FIQUE LIGADO 11

http://revistacircuito.com/pavimento-urbano-de-concreto/
https://aetec.org.br/revista-online/edicao-42/ 
http://aetec.org.br/seja-associado/
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DE ATIVISTA NAS RUAS e nas redes, ele chega ao seu 
último ano de mandato como o deputado federal 
que mais apresentou projetos e com um olhar 
diferenciado para nossa região. Alexandre Frota, 
morador de Cotia desde 2010, é hoje o deputado 
que mais ajuda a cidade em diversas áreas: social, 
saúde, segurança e infraestrutura.

Já destinou cerca de R$ 30 milhões para Cotia 
e uma de suas emendas promete transformar o 
Teatro Assa em um centro cultural. Aliás, tem uma 
forte atuação junto às entidades de Cotia. Além 
da ASSA, mantém um incrível trabalho social 
com a APAE Cotia, FADA, Lar Xavier e Cotolengo.

E sua atuação foi além e chegou à tão sonhada 
obra para garantir mais fluidez à Rodovia Raposo 
Tavares, um sonho antigo de moradores e uma das 
principais promessas dos gestores públicos. Frota 
foi o responsável direto para que o Governador 
Rodrigo Garcia viesse a Cotia para assinar em 
definitivo o convênio para uma das obras mais 
importantes da região: o Plano de Mobilidade da 
Raposo. Além de ter participado ativamente de 
todas as reuniões no DER com o Superintendente 
Edson Caram e equipe, trouxe pessoalmente o 
contrato junto com o advogado Marcel Muscat para 
colher a assinatura do Prefeito Rogério Franco. 

“Preciso ressaltar aqui todo trabalho e empenho 
do Prefeito Rogério Franco, do ex-secretário Sérgio 
Folha e dos vereadores da cidade. Estou feliz e vou 
ficar orgulhoso com o resultado, no futuro, desse 
trabalho, quando minha filha passar pela Raposo 
daqui alguns anos e comentar: meu pai ajudou a 
fazer isso aqui”, comenta.

As principais intervenções do Projeto serão feitas no km 24,8, 
km 26,5 e km 22,8 da Rodovia Raposo Tavares. Entre elas, estão 
construção de uma transposição sobre a rodovia na altura do km 
24+800, readequação do trevo do km 26, ligação da Rua Mazel 
à Rua dos Manacás através de um viaduto, no km 24+820.

UM DEPUTADO DE 

100 MILHÕES DE REAIS

SOBRE O PROJETO DA RAPOSO

até 10/08
Montagem 
do edital 

Abertura das propostas 

(no máximo, 30/08) 
*(data estimada)

Publicação do edital 
Análise das propostas 
e determinação da 
vencedora 

entre 10 e 20/11 Início 
das 

obras 
30/11*

até 25/08

AGO SET OUT NOV DEZ

ACONTECE POR AQUI
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O BRASIL VOLTOU PARA o mapa da fome e isso tem preocupado 
Alexandre Frota: “o número de pessoas em insegurança alimentar 
grave no Brasil - ou seja, passando fome - quase duplicou em menos 
de dois anos. Não posso aceitar essa situação e não fazer nada”. Entre 
as diversas ações, ele criou o projeto Enzo Gabriel, de combate à 
fome e, toda segunda-feira, vai para rua distribuir marmitas. São 
cerca de 400 por semana. “Precisamos vencer essa guerra”, ressalta.

Há meses atrás, o deputado presenteou 
a cidade com o principal caminhão 

bomba do Corpo de Bombeiros, que 
custou R$ 1 milhão de reais e ainda 

destinou R$ 250 mil para a compra de 
motos para guarda municipal 

combater as quadrilhas do Pix.

Alexandre Frota diz que 
está “começando a 

escrever uma nova 
história”. De acordo com 

o político, sendo eleito 
Deputado Estadual, 

poderá concentrar todo 
trabalho no estado que o 

elegeu e “retribuir ainda 
mais o carinho, o 

respeito e as 
oportunidades que São 

Paulo me proporcionou”.

Morador da cidade desde 2010, 
Alexandre Frota fala com amor e 

carinho de Cotia e ressalta sua 
atenção para o local: “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.  

NINGUÉM NUNCA VAI 
PODER FALAR QUE FUI UM 
DEPUTADO QUE PASSOU 

DESPERCEBIDO E FEZ 
POUCO CASO DE COTIA”. 

DEPUTADO DAS CAUSAS SOCIAIS

DESTAQUE NA CÂMARA 
COMO UM GRANDE E 
MADURO PARLAMENTAR

OUTRAS AÇÕES

15,5%
da população

passam 

FOME

No Brasil

De acordo com a pesquisa Vigisan 
(Inquérito Nacional Sobre Segurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia 
Covid-19 no Brasil), 33,1 milhões 
de brasileiros se encontram nessa  
situação. Seis em cada dez domicílios 
não conseguem manter acesso pleno 
à alimentação e possuem alguma 
preocupação com a escassez de 
alimentos no futuro, sendo as regiões 
Norte e Nordeste as mais impactadas. 

em 2022 148

em 2021   276

em 2020 334

em 2019 202
Propostas legislativas

Ele foi o deputado que mais apresentou projetos:  
de 2019 até hoje, foram 970 ao todo.
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Uma equipe da educação ambiental 
da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente de Cotia realizou o 
Projeto Sombra e Água Fresca em 
parceria com o São Paulo Futebol 
Clube. Atletas das categorias de 
base, ao lado de alguns parentes 
presentes, participaram da 
atividade que resultou no plantio de 
ipês branco nas dependências do 
Centro de Formação de Atletas 
‘Presidente Laudo Natel’.

Cotia forma mais uma turma do 
projeto Guardião Ambiental Mirim, 
que leva educação ambiental para os 
alunos por meio de aulas ministradas 
por biólogos, educadores e guardas 
ambientais, uma vez por semana, no 
turno escolar. Os alunos do 5º ano da 
Escola Municipal Honório Sylos, no 
Parque Alexandra, iniciaram o curso 
no início de abril e, ao longo do 
projeto, acompanharam aulas sobre 
ecossistema, biosfera, recursos 
naturais, ciclo da água, resíduos, 
descarte de lixo, biomas do Brasil, 
crimes ambientais, entre outros, 
além de fazerem visita técnica a uma 
cooperativa de reciclagem. Pela 
primeira vez, o projeto contou com a 
participação de estudantes da FATEC, 
do Projeto Crescendo Consciente, que 
ministraram palestra sobre economia 
circular e logística reversa.

HÁ TEMPOS, O DESMATAMENTO de áreas 
verdes de Cotia vem sendo destaque em 
todos os noticiários. Há vários processos 
tramitando na Prefeitura e no Ministério 
Público denunciando a situação, enquanto 
isso queimadas, invasão e venda ilegal 
de lotes continuavam acontecendo com 
frequência. Até que, no final de junho, o 
Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia 
Militar Ambiental deflagraram a Operação 
Nerthus para “desarticular uma organização 
criminosa que pratica crimes contra a lei 
de parcelamento do solo, contra o meio 
ambiente e de corrupção ativa e passiva 
na região do município de Cotia”. Foram 
cumpridos 15 mandados de prisão preven-
tiva e 19 mandados de busca e apreensão 
na cidade e em outras localidades, como a 
capital paulista, Sumaré, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista. Dentre os presos, 
estavam um policial militar e um policial 
civil. Três secretários municipais também 
foram alvos de busca e apreensão.

“Trata-se de investigação que teve origem 
com a Operação Fast Track, deflagrada em 
novembro de 2020, quando se identificou e 
desarticulou célula jurídica da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da Capital (PCC), 
denominada Setor Universo. Com base nos 
elementos colhidos naquela investigação, 
também presidida pelo Gaeco, identificou-se 
uma organização criminosa que atua desde 

meados de 2018 no Parque das Nascentes, 
em Cotia. De acordo com a apuração, o local 
apresenta grande relevância ambiental por 
abarcar 13 nascentes e respectivos cursos 
d´água. Trata-se de Área de Preservação 
Permanente (APP). Todavia, a região tem 
sido alvo da organização criminosa investi-
gada, que passou a implantar loteamentos 
clandestinos. Para tanto, utiliza-se de meca-
nismos agressivos de desmonte ambiental, 
o assim denominado correntão.  Além de 
gravemente lesivo à flora, a prática resulta 
em alta mortandade de animais, que não 
conseguem fugir. Apurou-se, ainda, que o 
êxito da atividade criminosa depende da co-
nivência e participação de agentes públicos 
e políticos, que ocorre por meio de atos de 
corrupção”, explicou o Ministério Público.

A Prefeitura de Cotia, por sua vez, 
informou em nota que “acompanha 
o andamento dos trabalhos”. Disse que 
está à disposição das autoridades para 
prestar todos os esclarecimentos neces-
sários e, “tão logo tenha acesso aos autos, 
poderá se pronunciar sobre o assunto”. 

CANAL CIRCUITO

A devastação vem ocorrendo no Parque 
das Nascentes, uma área pública de 163 mil 
metros quadrados pertencente a Cotia, já 
foi tema de várias matérias na Circuito

revistacircuito.com/desmatamento-no-
parque-das-nascentes-continua/

Sombra e Água Fresca

Guardião Ambiental 

OPERAÇÃO 
CONTRA 
DESMATAMENTO



Clínica Dra. Alexia 
Tainara Costa 
inova com a melhor solução 
para tratamentos odontológicos 
e estéticos em pacientes com 
ansiedade ou medo de ir
ao dentista

AGENDE JÁ SUA CONSULTA

@DRA.ALEXIATCOSTA

(11) 97270-6725

(11) 2690-3732

Av. São Camilo, 989
Gran Tower, sala 30
Granja Viana
Cotia - SP

Ou escaneie 
nosso QRCode:

O medo e a ansiedade em 
relação ao dentista e ao 
tratamento odontológico são 
fatores significativos que podem 
levar você a negligenciar sua 
saúde bucal. Medo que, muitas 
vezes, é resultado de lembranças 
desagradáveis da infância e 
também de experiências 
traumáticas compartilhadas 
por outros pacientes.

Para eliminar esse incômodo, 
Dra. Alexia Tainara Costa trouxe 
ao seu consultório uma ótima 
alternativa: o óxido nitroso. 
Trata-se de um gás não 
inflamável, incolor e inodoro 
utilizado na técnica de sedação 
consciente, que proporciona o 

relaxamento do paciente, 
reduzindo a ansiedade durante 
procedimentos médicos e 
odontológicos, permitindo que 
sejam realizados de forma
mais tranquila e eficaz. 

A sedação com óxido nitroso 
pode ser realizada em qualquer 
pessoa, inclusive por quem quer 
apenas relaxar e se sentir à 
vontade durante o tratamento. 
Não há contraindicações para a 
inalação dessa substância, nem 
mesmo para gestantes, crianças, 
pessoas hipertensas, diabéticas 
ou com problemas cardíacos.

É um procedimento seguro, 
simples, rápido, não invasivo e 
indolor. Para ser submetido a 

esse tipo de tratamento, 
não é necessário o 
acompanhamento de um 
médico anestesista, não há 
riscos para o paciente e muito 
menos sintomas resultantes
da inalação do gás.

Portanto, se você não gosta 
de ir ao dentista ou tem 
dificuldades para levar seus 
filhos, não se preocupe mais:
a sedação com óxido nitroso 
torna todos os procedimentos 
muito mais tranquilos e 
confortáveis. Então, confie a 
saúde da sua família em nossa 
clínica e pare de adiar esse 
importante cuidado.

A IDEIA DE 
SENTAR-SE À 
CADEIRA DO 
DENTISTA DEIXA 
VOCÊ ANSIOSO? 



RESULTADOS 
DE COTIA

Classificação Geral 
Nacional – Cidade de 
Porte Grande

Cidade de Porte 
Grande Geral

Execução do Orça-
mento (Porte Grande)

Execução do Orça-
mento Geral Nacional

Capacidade de 
Pagamento (Porte 
Grande)

Classificação Geral 
Nacional

Cidade de Porte 
Grande Geral

Padrão de Vida Geral 
Nacional)

Padrão de Vida Porte 
Grande

Responsabilidade 
Social Porte Grande

Desenvolvimento 
Humano

INDICADORES 
FISCAIS

INDICADORES 
ECONÔMICOS

INDICADORES 
SOCIAIS

Fonte: Anuário 
Melhores Cidades do 
Brasil (Ed. Três e 
Austin Rating)

#46ª

#37ª

#46ª

#49ª

#49ª

#33ª

#31ª

#35ª

#20ª

#41ª

#50ª
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ORÇAMENTO PARA 2023

BOM PRATO EM COTIA

Com 11 votos favoráveis, a Câmara 
Municipal de Cotia aprovou o Projeto 
de Lei nº 27/2022. De autoria do 
Executivo, a propositura estabelece a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o próximo exercício. A 
LDO é apresentada anualmente com 
base nas metas estipuladas no Plano 
Plurianual (PPA) e norteia a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). O 
documento menciona que “atendendo 
ao estabelecido no artigo 48 da LRF, 
foi realizada Audiência Pública, no 
dia 25 de maio, no plenário da 
Câmara Municipal, de maneira a 
proporcionar total transparência ao 
processo de elaboração da presente 
proposta”. Na ocasião, foi 
apresentado que o orçamento de 
Cotia para 2023 pode chegar à casa de 
R$ 1,2 bilhão, 26% maior do que em 
2022, e o PIB do município deve 
crescer 0,23%.

A Revista Isto É acaba de publicar o anuário  As 
Melhores Cidades do Brasil, realizado em parceria 
entre a Editora Três e a Agência de Classificação 
de Risco de Crédito Austin Rating, com o objetivo 
de analisar, classificar e mapear o nível de 
desenvolvimento socioeconômico nos 5.565 
municípios brasileiros emancipados até 2013. 
Foram analisados indicadores municipais do ano 
de 2021, além dos últimos dez anos. Cotia aparece 
entre as 50 melhores cidades na classificação geral 
nacional, na categoria ‘Cidade de Porte Grande’.

O estudo analisou quatro grupos de indicadores 
(Fiscais, Econômicos, Sociais e Digitais), além de 16 
subgrupos (Capacidade de arrecadação, Capacidade 
de Pagamento, Execução do orçamento, Aplicação na 
saúde e educação, Capacidade de pagamento, Padrão 
de vida, Mercado de trabalho, Comércio exterior, 
Atenção ao jovem, Responsabilidade social, Habitação, 
Qualidade de vida, Desenvolvimento humano, Saúde, 
Mobilidade digital e Acesso digital ao conhecimento).

Cotia ficou com a 46ª colocação na 
Classificação Geral Nacional ‘Cidade de Porte 
Grande’. Da região, aparecem na lista Osasco 
(25º) e, claro, a capital paulista (32º).

Cotia acaba de ganhar uma unidade 
do Bom Prato. Com atendimento de 
segunda a sexta-feira, o restaurante -  
localizado no centro da cidade - serve 
1,5 mil refeições por dia, sendo 300 
cafés da manhã e 1,2 mil almoços à 
população. O gerenciamento do 
restaurante está a cargo da 
Organização da Sociedade Civil (OSC) 
Associação Família Nova Aliança, 
que venceu o processo de 
chamamento público realizado pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social.

SERVIÇO Bom Prato Cotia 

Rua Senador Feijó, 110 - Centro - Cotia/SP 

De segunda a sexta-feira, a partir das 7h 

para o café da manhã, com o almoço a 

partir das 10h30, preferencialmente para 

idosos, e 11h para o público em geral. ENTRE AS 50 MELHORES 
CIDADES DO BRASIL



LAGO
ARQUITETURA
& ENGENHARIA
Com vasta experiência em 
desenvolvimento de projetos e 
construção civil, a Lago Arquitetura e 
engenharia dos irmãos arq. Carlos Lago e 
eng. Angelo Lago, oferece soluções para seu 
projeto e obra com preço de chave na mão, 
planejamento e gerenciamento de obras.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO HIDRÁULICO

LIGUE E FAÇA O 
SEU ORÇAMENTO

CONHEÇA 
NOSSAS REDES

casamodernasp.com

lago.arqeng

@lago_arquitetura(11)94759-7857
Open Mall The Square, Sala 301, Bloco A
Rodovia Raposo Tavares - Km22 - 14 
Cotia/SP

LAGO Arq e Eng - Pagina Simples.pdf   1   07/05/2022   12:18:42
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No dia 25 de agosto, um grupo de 
empresários empreendedores realizará 
um jantar de negócios no Espaço Aviv, na 
Granja Viana. O evento, sem fins 
lucrativos (e que parte da arrecadação 
será direcionada para uma instituição 
local), é promovido pelo BNI Invictus, 
para empresas estabelecidas na região, 
com o objetivo de promover networking e 
fomentar negócios locais. Durante o 
encontro, haverá dinâmicas de 
networking para que os empresários 
façam conexões, num ambiente leve e 
descontraído.

SERVIÇO Jantar de 

Negócios 

Destinado a empresários 

da Granja Viana e região 

Dia 25 de agosto, às 19h0 

Local: Espaço Aviv - Av. 

Dona Cherubina Viana, 669 - Granja Viana 

Convite: R$159,00 (incluído entrada, jantar, 

sobremesa, água, suco, uma taça de vinho e 

banda)  

Informações: 11 95357-5829 (Soraya) ou 11 

97673-5180 (Patrícia) 

As vagas são limitadas. Para 

participar, faça sua reserva pelo site 

novoingresso.com.br/bni-invictus

Assento preferencial 
para autistas
A Secretaria de Transportes e 
Mobilidade (Setram) de Cotia está 
acompanhando a implantação de novos 
adesivos de assento preferencial no 
transporte coletivo que atende o 
município. Na identificação de 
prioridade passa a constar a indicação 
do símbolo de conscientização do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) –  
um laço com estampa de um quebra-

cabeça colorido – ao lado do símbolo ‘gestante, idosos, passageiros com crianças de 
colo, com mobilidade reduzida e deficiência’. O direito ao assento preferencial no 
transporte público para autistas é garantido por normas legais federais e estaduais, 
no entanto, o transporte na cidade de Cotia não havia feito as adequações. 

Asfalto novo no  
Parque São George
Já estão em andamento as obras de 
recapeamento, pavimentação, de 
manutenção e implantação de 
infraestrutura de drenagem em 
diversas ruas do Parque São George, 
região da Granja Viana. Os trabalhos 

passam pelas ruas São Tomé, São Vicente, São Nicolau, Santo Amaro, São Roque, 
Ranza, Sheila, Belo Horizonte e Avenida São George, são realizados por meio do 
programa municipal “Asfalto Novo” – lançado pela Prefeitura de Cotia em 2018 – e 
viabilizados por meio de emendas parlamentares conquistadas pelo município.

JANTAR DE NEGÓCIOS 
NA GRANJA VIANA

AGORA VAI!
Com intermediação do deputado federal 
Alexandre Frota, convênio entre Prefeitura 
de Cotia e Estado para as obras do Plano 
de Mobilidade da Raposo foi finalmente 
assinado. “Missão cumprida”, comemorou 
o deputado. Com a assinatura, o Governo 
do Estado deverá lançar o processo 
licitatório e contratar a empresa que 
executará as melhorias na Rodovia. 
Orçada inicialmente em R$ 96 milhões, 
após os acertos, a previsão de custos da 
obra, segundo Frota, é de R$ 100 milhões.

Já está em funcionamento um novo serviço 
on-line que a Prefeitura de Cotia, por meio 
da Secretaria de Transportes e Mobilidade 
(Setram), implantou para auxiliar os 
condutores a acessarem – de forma rápida 
e simples – multas de trânsito, imprimir 2ª 
via do auto de infração, de notificação de 
autuação, boleto, além da possibilidade 
de imprimir os dados da multa em 

forma de extrato. Também é possível 
visualizar fotos e vídeos da infração (caso 
haja este registro), indicar condutor, 
imprimir requerimentos, formulários e 
apresentar recurso em 1ª instância. 

SERVIÇO Disponível em “Consulta de Infrações 

de Trânsito”, no site www.cotia.sp.gov.br; 

basta acessar o “Portal de Serviços”. 

Consulta on-line de infrações de trânsito

http://novoingresso.com.br/bni-invictus 
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CENTRO DIGITAL DE 
INTEGRAÇÃO 
TECNOLÓGICA

Distribuição de 
absorvente
Lei sancionada pelo prefeito 
Rogério Franco institui a 
distribuição de absorventes 
higiênicos para alunas da rede 
municipal em situação de 
vulnerabilidade social. O cadastro 
ao Programa Sempre +Livre prevê a 
distribuição do item  para meninas 
com idade a partir de 9 anos, que 
sejam estudantes da rede municipal 
de ensino, cujas famílias estejam 
inscritas no CadÚnico e tenham NIS 
(Número de Inscrição Social).

SERVIÇO 

Para se inscrever basta procurar 

uma unidade do CRAS mais 

próxima ou acessar o CRAS CREAS 

On-line, pelo Whatsapp 11 96300-

7500 e escolher a opção 16.

Selo Doar
O Pequeno Cotolengo Paulista 
foi avaliado e contemplado com 
o Selo Doar. Criado em 2013, o 
Selo foi desenvolvido para 
reconhecer e valorizar 
organizações sem fins 
lucrativos do terceiro setor que 
desenvolvem trabalhos com 
excelência, ética, gestão e 
transparência. "Agradecemos a 
toda equipe do Instituto Doar 
pela atenção e apoio durante 
todo o processo. Essa conquista 
certamente fará com que nossa 
instituição inicie um novo ciclo 
de oportunidades para nossos 
assistidos”, declarou o diretor e 
presidente Padre Rodinei Carlos 
Thomazella. Organizações com 
o selo possuem mais chances de 
serem notadas por grandes 
empresas que apoiam trabalhos 
sociais.

O JARDIM JAPÃO FOI contemplado com a recente inau-
guração de um centro de desenvolvimento e integração 
tecnológico. O CEDIT é uma iniciativa filantrópica da GP 
Desenvolvimento Urbano, incorporadora que implantou 
no bairro os loteamentos Flores do Aguassai e Florada 
Raízes, com objetivo de estimular o empreendedorismo 
e o desenvolvimento humano. Seu principal objetivo 
é garantir benefícios sociais à região, diminuindo a 
desigualdade social e transformando vidas.

“Nós acreditamos na transformação como caminho 
de inclusão social, por meio do aprendizado, da cultura 
e do esporte. Acreditamos que todo conhecimento em-
podera e torna as pessoas mais fortes para alçar voos 
cada vez mais altos”, resumem seus idealizadores Caio, 
Ruth e Geraldo Portugal.

Já para a G,LM Consultoria Empresarial, empresa 
responsável pela governança e convênios do CEDIT, este 
“é um marco para Cotia, possibilitando transformar-se 
num hub de ações voltadas ao desenvolvimento huma-
no, o que já é percebido pelas parcerias firmadas com 
o CEPRO, Faculdades Lusófona, Master Clean e Rotary 
Club, entre outros”.

Com 180 m² de área construída, o espaço é equipado 
com sala de informática, sala de eventos, palco para 
apresentações, sistemas de reuso de água, fotovoltaico, 
amplo espaço com WI-FI com internet de alta velocidade 
para convivência e oficinas de esporte, cultura, lazer e, 
especialmente, desenvolvimento humano.

CANAL CIRCUITO

Veja cenas da inauguração

revistacircuito.com/
jardim-japao-ganha-centro-digital-de-integracao-tecnologica/

O CEDIT JÁ NASCE 
COM UMA AMPLA 
PROGRAMAÇÃO:

OFICINA DE ESPORTES 
para crianças, adultos, 

homens e mulheres

OFICINA DE ARTES 
para crianças e adultos

PARCERIA COM O CEPRO 
com posto avançada para 
a inscrição e treinamento 

do Menor Aprendiz

OFICINA DE 
TREINAMENTO EM 

INFORMÁTICA 
para crianças, 

jovens e adultos

OFICINA DE CIDADANIA

OFICINA DE 
TREINAMENTO PARA 

RECOLOCAÇÃO 
NO MERCADO DE 

TRABALHO  
para cuidadores 
da terceira idade, 

trabalhadores domésticos, 
e de condomínios

EXPOSIÇÃO EM VÍDEO 
e obras de Elifas Andreato, 

artista plástico criador 
do Logo do CEDIT, e 
que infelizmente nos 

deixou em 29 de março 
de 2022, aos 76 anos
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DAR ADEUS A UM ente querido é um dos 
maiores desafios da vida. O choque de 
perdermos alguém de forma repentina 
nos paralisa e ter uma equipe qualificada 
que cuidará do processo burocrático e dos 
detalhes mais importantes da cerimônia 
nos alivia muito. 

Foi passando por esse momento de dor, 
que a arquiteta e urbanista Adriane Lupetti 
Mendes Marques decidiu ressignificar o 
momento da despedida criando pacotes de 
serviços personalizados com a proposta de 
que as pessoas não passem por experiências 
tão traumáticas quanto à sua. O empreen-
dimento, recém-inaugurado na região do 
Tamboré, próximo a Alphaville, já estava 
em construção quando ela precisou lidar 
com a perda da mãe. “Nosso serviço se inicia 
quando a notícia chega, momento em que os 
familiares devem entrar em contato direto 
com o Memorial Jardim da Vida. A partir 

de então, nossa equipe se desloca para 
cuidar de tudo, assim como os processos 
burocráticos e de logística. Cuidamos e 
acompanhamos os familiares do início ao 
fim da despedida”, explica.

Entre os serviços oferecidos, estão a 
organização da cerimônia de homenagem 
(podendo contar com a presença de um vio-
lonista e pianista), cremação, arranjos florais 
feitos pela designer Luciana Thibes, buffet 
com diferentes menus, memoriais digitais, 
até câmeras de transmissão para familiares 
e amigos que estejam impossibilitados de 
comparecer. Salas com ar-condicionado, 
lareira, aromaterapia, som ambiente com 
músicas voltadas para tratamento de barra 
de access e todo cuidado da cerimonialista, 
Gisele Cardoso, ao preparar o texto que 
contará a história de vida e homenageará  
o ente querido que partiu, também fazem 
parte do serviço prestado. 

Outro diferencial é ressignificar a co-
nexão com a pessoa que partiu, a partir 
da opção de plantar suas cinzas em urnas 
junto a uma árvore nativa da Mata Atlân-
tica dentro da área verde do Memorial, 
para ser visitada quando  a família desejar. 
Além disso, elas podem ganhar outros 
três destinos: serem levadas para casa em 
urnas personalizadas, feita pela ceramista 
Liesel Schambaher Triska, ‘descansarem’ no 
cinzário ou serem depositadas em urnas 
hidrossolúveis para familiares que dese-
jam aspergir as cinzas em local com água, 
assim, o recipiente se dissolve e as cinzas 
se espalham.

“Nascemos para fazer diferente. Estamos 
ao lado da família para ajudá-los a tomar 
as melhores decisões, entendendo suas 
necessidades e realizando seus desejos”, 
finaliza a empreendedora.

RESSIGNIFICAÇÃO 
DA MORTE

Ninguém quer pensar que pode partir a qualquer momento, evitamos até 
falar sobre o tema, mas isso é incontrolável e imprevisível. Programar-se 
com antecedência e deixar tudo pago alivia a carga de quem nos ama e antes 
de mais nada, é uma oportunidade. Ao contrário do nosso nascimento, 
podemos escolher cada detalhe, inclusive deixar uma carta de próprio 
punho a ser lida na cerimônia para que, de alguma forma, possamos 
expressar gratidão e palavras de amor, perdão e esperança a quem ficou.

SERVIÇO Memorial Jardim da Vida 

Av. Honório Álvares Penteado, 3396, Santana de Parnaíba – SP 

Telefone: (11) 4118-6060  

@Memorial.jardimdavida

PLANEJAR A MORTE É UMA OPORTUNIDADE

21FIQUE LIGADO
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PERSONALIDADE
Gente que faz e acontece

Game de moda
Considerada a papisa da 
moda, Costanza 
Pascolato segue 
inspirando gerações no 
alto de seus 82 anos. 
Prova disso é o livro-
caixinha Puxa Conversa 
Moda, assinado pelo 
ícone da elegância e 
lançado pela Matrix 
Editora. A obra, formada 
por 100 cartas com 
perguntas relacionadas 
ao universo do estilo, foi 
pensada para estimular 
diálogos e divertir 
pessoas de todas as 
idades.

BIOGRAFIA
A vida de Domingos Montagner 
é digna de uma biografia! 
De atendente de bar a galã 
de novela, o ator trilhou um 
caminho emocionante durante 
a vida. Entre muitas atividades, 
a que ele mais se orgulhava 
era a do circo. Escrita pelo 
jornalista Oswaldo Carvalho, 
Domingos Montagner – O 
espetáculo não para fala 
sobre a história do ator desde 
a infância e os picadeiros.

Artista visual, o granjeiro 
Rafael Duque cria projetos 
nas áreas de publicidade, 
moda, editorial e design. 
Seu mais recente trabalho 
foi bem especial: ele 
desenvolveu uma arte em 
NFT para ajudar mulheres 
no Egito, as chamadas Al 
Gharemaat ou As 
Endividadas.  

E esta campanha de Dubai, 
no qual ele participou, 
acaba de levar para casa 
três Leões de prata com 
cinco finalistas no Cannes 
Lions Festival of Creativity 
pela inciativa. 

CANAL CIRCUITO

Conheça o trabalho do artista

revistacircuito.com/arte-para-
salvar-e-reconstruir-vidas/

Na Band
Moacyr Franco é um 
dos nomes do novo 
humorístico da Band e 
tem se destacado. Nóis 
na Firma deve estrear 
em breve e será exibido 
aos sábados, logo após 
o principal telejornal, 
às 20h30. 

LEÃO EM CANNES

http://revistacircuito.com/arte-para-salvar-e-reconstruir-vidas/
http://revistacircuito.com/arte-para-salvar-e-reconstruir-vidas/
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COLUNA SOCIAL
O que bombou no mês passado

Promovemos um café da manhã 
especial com agentes do mercado 
imobiliário regional. Entre delícias 
servidas pela equipe do Haras 
Buona Fortuna - onde o encontro 
aconteceu em uma manhã 
ensolarada de início de inverno -, 
rolou um bate papo descontraído 
e ainda mais enriquecedor sobre 
a região. Estiveram presentes 
diretores e representantes de: G3i 
Imobiliária, GP Desenvolvimento 
Urbano, Imobiliária Terra Granja 
Viana, Leardi Granja Viana, Marina 
Paes Consultora Imobiliária, mPm 
Rede, One Consultoria Imobiliária, 
Portal Raposo Imóveis, Proinvest, 
São Camilo Imóveis, Target 
Imobiliária e Vitta Imóveis.

ACONTECE POR AQUI SOCIAL

1. Keli Barros, advogada especializada em direito 
imobiliário, e Ricardo Silva, ambos sócios do 
Portal Raposo Imóveis, acompanhados de Juliana 
Amaral, Secretária Executiva da imobiliária 
2. Da Leardi Granja Viana, Michele Brito, Claudio 
Leozzi, Vanessa Pontes e Valdir Gomes
3. Consultora imobiliária Marina Paes 
4. Luciane Mendaçoli e William Venturi, 
da Imobiliária Terra Granja Viana
5. Equipe da G3i Imobiliária: Rose, Laércio e Mariane Marchi 
6. Wagner Piovesan e Rosemarie, da Proinvest 
7. Ari Moraes e Claudia da Imobiliária Target
8. Ivana de Paula Machado, da São Camilo Imóveis 
9. Gilson Tangerino, da One Consultoria Imobiliária
10. Marcelo Varella, da Rede MpM
11. Silvia Alves Carrizo e Paulo Cezar Muffato, da Vitta Imóveis
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE E 
MOMENTOS DE ALEGRIA
Está em alta a nova forma de se apreciar ingredientes frescos, 
queijos finos e charcutaria de qualidade. O conceito australiano 
Grazing Food vem dando o que falar por proporcionar 
experiências gastronômicas e revelar uma inovadora forma de 
se presentear. E a nossa região não ficou para trás na nova 
tendência: a Cores & Sabores na Tábua é a opção da vez e vem 
encantando a todos que buscam se alimentar bem. Com diversas 
opções de apresentação na mesa, as tábuas combinam 
ingredientes de primeira, misturando cor, textura e aroma. 

Cores & Sabores na Tábua  

WhatsApp: (11) 9 96325595 

Instagram: @coresesaboresnatabua

CASA NOVA E PORTAS ABERTAS
Casa Noble Negócios Imobiliárias, eleita a melhor 
imobiliária de Vargem Grande Paulista, chegou a Granja 
Viana, oferecendo uma experiência única no atendimento 
de compra, venda e locação de imóveis em condomínio 
fechado. A nova unidade fica na Rua José Félix de Oliveira, 
845 e veio para revolucionar o mercado imobiliário da 
região! O espaço tem ilha gourmet para experiências 
gastronômicas, espaço pet, brinquedoteca e muito mais, 
entregando além de uma imobiliária. É um novo espaço de 
trocas e conexões que espera sua visita! 

Casa Noble Negócios Imobiliários 

Tel: (11) 4559-0949 / WhatsApp (11) 99556-0949 

Instagram: @casanobleimoveis

https://www.instagram.com/coresesaboresnatabua/
https://www.instagram.com/casanobleimoveis/
https://www.instagram.com/rota.47.country/
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NO CINEMA, DESTACAM-SE O elenco e a 
direção. Mas estes são a ponta do iceberg. 
Há muitas engrenagens rolando para um 
filme sair do papel e chegar às telinhas e 
telonas. Uma das funções essenciais é a 
de assistente de direção. E uma das pro-
fissionais mais importantes do país é uma 
paulistana de 53 anos, Kity Féo. Kity é o 
apelido da infância. Féo é o sobrenome da 
família de origem italiana, língua que adulta 
aprendeu a falar na Perúgia, onde passou 
a compreender melhor o jeito da mãe de 
falar com as mãos. Inspirada pelo pai, um 
apaixonado pela cultura, ela se formou em 

cinema na FAAP em 1994, quando o Brasil 
vivia a “Retomada”. Hoje a base de dados 
IMDb cita 37 filmes no seu nome, número 
que segue crescendo (ela estava de malas 
prontas para gravar em Belém, no Pará). Mas 
se falar em festas e natais, suas lembranças 
estão fincadas na Granja Viana, onde certa 
vez se vestiu de Papai Noel para um sobrinho 
pequeno. Casada há seis anos com a atriz 
Ana Kutner, filha dos atores Paulo José e 
Dina Sfat, ela tem um lado forte espiritual, 
praticando diariamente o Kabash. E lembra 
que, acima de tudo, é preciso sonhar. 
Por Monica Martinez

O essencial é invisível aos olhosO essencial é invisível aos olhos
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Para começar: quem nasceu em 17 de 
janeiro de 1969 em São Paulo?
A Cristiane De Stefano Féo. Kity vem de 
Cristiane. Eu não conseguia pronunciar 
meu nome e soava Kityane. Acabou 
pegando o diminutivo. Virei Kity. O Féo é 
de origem italiana. De Stefano Féo. Minha 
mãe era filha de italianos, meu pai neto. 
Meus avós maternos eram de Salerno, da 
região da Campania, e a família de meu 
pai veio da Toscana. Sou essa pessoa que 
não senta. Macaco no horóscopo oriental e 
capricórnio no ocidental. O capricorniano 
melhora com o tempo. Existe uma coisa 
nesse signo que pouca gente percebe: ele 
é representado por uma cabra com rabo 
de peixe. Portanto, um ser que vive na 
terra, troca muito na terra, é social, sobe 
a montanha, muito devagar, não sobe 
direto. Adquire o conhecimento do mais 
alto e aí volta e vai para o fundo do mar, 
da água. É no signo de capricórnio que 
nasce o romance. Meus amigos capricor-
nianos são os que têm mais dor, que mais 
sofrem, porque são muito introspectivos. 
Fica-se muito solitário. Mas é uma opção 
do silêncio, não uma sina.

Sua família a apoiou na escolha da 
carreira?
Meu avô, pai do meu pai, era dentista e 
tocava piano, violino e clarinete numa 
banda. Mas acho que vem do meu pai 
mesmo. Eles eram o máximo, incríveis. 
Ambos já faleceram. Meu pai era 
engenheiro, fez Poli [a Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo]. Já minha 
mãe era formada em administração pelo 
Mackenzie. Tive pais muito maneiros. 
Muito participativos, presentes.  Meu 
pai me inspirou muito para o cinema, ele 
me levava sempre para o teatro, cinema, 
espetáculos, shows. Eu me lembro que, 
quando a gente viajava para visitar 
parentes em Barretos, íamos de trem, eu 
com revistinhas em quadrinho e câmera 
fotográfica. Câmera e quadrinhos fizeram 
me transformar em minha narrativa. Já 
minha mãe era uma intelectual, socialista. 
Da minha mãe, herdei a rigidez. Do mesmo 
jeito que tenho um lado doce, tenho meu 
lado forte. Eu acho que me identifico com 
ela nesse lugar da independência, força. 
Tenho três irmãos de pai e dois de mãe. 
Nenhum seguiu a área do cinema como eu. 

Como foi estudar cinema na FAAP?
Nos anos 1990, só tinha cinema lá e na USP. 
Dos 10 aos 18, fui atleta. Era jogadora de 
basquete e treinava no Santa Maria, em 
São Caetano do Sul. Basquete e cinema 
têm a mesma andada. No basquete, eu era 
capitã de equipe, estava sempre viajando. 
Mas quando estava para entrar na 
faculdade, fiquei em dúvida, pois sempre 
adorei fotografia. Prestei jornalismo 
e cinema, entrei na Metodista que na 
época era ótima, mas eu queria ficar num 
outro universo. Eu queria radicalidade. 
Aí fui fazer cinema e me apaixonei per-
didamente. Naquele tempo, não tinha 

muita produção, teve a derrubada da 
Embrafilme. Começou a reaquecer nos 
anos 2000. Então, fiz bastante publicidade 
e também passei muito tempo fora. Morei 
na Itália [estudou italiano na Università Per 
Stranieri em Perúgia], e na Inglaterra [na 
Bell School, em Cambridge]. Fiz um pouco 
de teatro como assistente de direção. Aí já 
entrei numa tomada grande de trabalho. 
Longas mesmo foram nos anos 2000, 2001. 
Nos anos 1990, fiz os filmes Sábado (1995), 
Boleiros [Era uma vez o futebol] (1998) e 
Príncipe, de Ugo Giorgetti, em São Paulo. 
Em Boleiros já era primeiro assistente de 
direção. 

O que faz o primeiro assistente de 
direção? 
Ninguém entende muito o que este profis-
sional faz. E para quem não conhece, é uma 
função invisível. O cinema tem três etapas: 
roteiro, filmagem e montagem. As três têm 
importância grande. Eu atuo na filmagem. 
E o assistente de direção é o equivalente a 
um chefe de departamento. Trabalha para 
o filme, sendo o braço direito da direção. 
Então, todas informações vão para ele, que 
mexe para que as coisas acontecem. Faz o 
filme sair do papel e ir para a tela.  Você faz 
um plano para que o filme saia do roteiro 
e chegue à montagem. Traça sempre o 
caminho mais reto, mas ao longo dele tem 
montanhas, relevos, muitas coisas. Então, 

VOCÊ FAZ UM PLANO PARA 
QUE O FILME SAIA DO ROTEIRO 

E CHEGUE À MONTAGEM. 
TRAÇA SEMPRE O CAMINHO 
MAIS RETO, MAS AO LONGO 

DELE TEM MONTANHAS, 
RELEVOS, MUITAS COISAS.
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1. Mãe Rosina De Stefano
2. Em 2014, nas gravações 
de “Rio, Eu Te Amo”
3. Kity Féo e Hugo Féo Paris
4. Em set
5. Primeiro take, do primeiro 
plano do filme “O Palhaço”
6. Ao lado de Fernanda Montenegro
7. Ana Kutner e Kity Féo

tem de fazer com que todos departamentos 
andem juntos para chegar lá.

Você tem 37 filmes citados como 
primeira assistente no IMDb, do mais 
recente, Serial Kelly (2021), de René 
Guerra, a Sábado (1995), de Hugo 
Giorgetti. Deve ter orgulho de ter uma 
carreira tão bem construída. 
O caminho se faz caminhando. Mas 
fico muito orgulhosa de chegar aqui 
dignamente. E saber que ainda tem muito 
o que fazer. O importante é que está 
contando história, contribuindo. Krenak 
[o líder indígena, ambientalista, filósofo, 
poeta e escritor brasileiro da etnia indígena 
crenaque, Ailton Krenak] fala, no seu livro, 
que são poucas coisas que te colocam num 
espaço e dimensão diferentes, e uma delas 
é dançar e a outra, contar histórias. Entra 
numa outra dimensão. Contar história 
está em fazer um caminho honesto, com 
paixão. Movida pela base que é o amor. 
Fora toda obsessão capricorniana, sol e lua. 

Deve ser uma grande experiência 
trabalhar com pessoas criativas 
como Andrucha Waddington, Eliane 
Café, Fernando Meirelles, Matheus 
Nachtergaele e Selton Mello, entre 
outros.
É uma troca incrível! São figuras muito 
interessantes. Se tiver desenvolvida a 
parte estratégica e técnica, você consegue 
levar o filme inteiro. O diferencial é o lado 
humano. E tem alguns assistentes que 
trafegam na parte criativa, que é a que 
me interessa. Na verdade, somos todos 
artistas, é uma troca de igual para igual.  

Minha experiência me deixa hoje 
num lugar que posso escolher os 
meus trabalhos. De uma forma 
bonita, prefiro o que é ligado à arte. 

Aliás, o Jeferson De e o 
Selton Mello acabaram de 
ser convidados para integrar 
a Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas 
de Hollywood, organizadora 
do Oscar. Está aumentando 
a representação do cinema 
brasileiro lá fora? 
Tem bastante gente. No ano passado, foram 
eleitas várias mulheres. Eu diria que deve 
ter uns 35, de todas as áreas. Rodrigo 
Santoro, Fernanda Montenegro... São 
convidados e ficam, pois é uma somatória, 
não ficam por um determinado tempo. 

Com que cineasta que não trabalhou 
ainda que gostaria de trabalhar?
A Lucrecia Martel, argentina, seria 
maravilhoso! Ela é uma gênia, a cine-
matografia dela é deslumbrante. Se me 
pergunta um filme dela, vou falar todos. 
É uma mulher bem especial. No geral, eu 
gosto de trabalhar com artista que tem o 
quê dizer. Procuro trabalhar com cinema 
autoral, onde o diretor é o dono da ideia. 
Do que ele pretende gritar. Acho muito 
legal quando pega a ideia e mostra, muito 
maneiro.

SOU ABSOLUTAMENTE 
UMA ATIVISTA ECOLÓGICA 

E DO FEMINISMO, COM 
MUITO RESPEITO.
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CÂMERA E QUADRINHOS 
FIZERAM ME TRANSFORMAR 

EM MINHA NARRATIVA.

Você é fluente em italiano, que 
estudou na Università Per Stranieri 
em Perugia, Itália. E em inglês, na Bell 
School em Cambridge, Inglaterra. 
O que representa se comunicar em 
outros idiomas para você? 
Muita gente do exterior vem filmar aqui, 
então com o inglês, espanhol e italiano 
consegue se comunicar. Italiano menos, 

porque ninguém fala fora da Itália. Mas 
uso para adquirir cultura. Fiz questão 
de aprender italiano. Minha avó falava 
italiano em casa e eu entendi muito da 
minha família quando morei lá. Minha 
mãe “italiana” que falava com a mãozinha. 
O artista precisa conhecer a si mesmo. Não 
que consiga sempre.

Foi em O filme da minha vida, de 
Selton Mello, lançado em 2017, que 
você encontrou a Bruna Linzmeyer, 

com quem namorou por um ano?
Eu a conheci No Grande Circo Místico, 
dirigido por Cacá Diegues, e nos reencon-
tramos em O filme da minha vida. Qualquer 
namoro faz você se conhecer melhor. Ela é 
incrível, os atores são muito mágicos. 

Hoje você se relaciona com a atriz 
Ana Kutner, filha dos atores Paulo 
José e Dina Staf.  
Sou casada com ela há seis anos. Ela tem um 
filho, o João [da Cunha Eça], com 18 anos. 
Conheço-a desde a adolescência, sou amiga 
da irmã dela, a Bel [Kutner, também atriz]. 
Eu conto muito esta história: primeiro, o 
Paulo José era um mito, depois virou meu 
tio, depois meu ator, depois meu sogro. É 
divertido. Ana é filhote de Paulo José, cria 
o dia inteiro. 

Foi uma grande perda a de Paulo José 
[recentemente falecido aos 84 anos, 
ele havia sido diagnosticado com a 
doença de Parkinson em 1992]. 
Sim, ele faleceu em 11 de agosto do ano 
passado [2021]. Ele sempre foi criativo e 
maneiro, não parava de criar um único 
segundo. Foi muito bem cuidado e morreu 
de pneumonia. 

A Ana tem ascendência judaíca pelo 
lado materno. O que representa a 
espiritualidade para você? 
Eu lido muito bem. Tenho um mestre de 
uma filosofia Kabash desde 1995. Portanto, 
já há 27 anos. Eu medito todos os dias, pela 
manhã ou à noite. Me ajuda para tudo, a 
viver melhor, a ficar equilibrada, a poder 
ouvir mais do que falar, a ter contato 

DICAS DE FILMES 
DO CORAÇÃO 

Por Kitty Féo

Crepúsculo dos  
Deuses  
Billy Wider

 
O Sétimo selo  

Ingmar Bergman 
 

Amor à flor da pele  
Won Kar Way 

 
La Dolce Vita 

Federico Fellini 
 

O anjo exterminador 
Luiz Bunuel 

 
Se meu apartamento 

falasse 
Billy Wilder 

 
O Pântano 
Lucrecia Martel 

 
Violência gratuita 

Michael Haneke 
 

Laranja Mecânica 
Stanley Kubrick 

 
Janela Indiscreta

Alfrec Hitchcok 
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A GRANJA É PARTE 
DA MINHA VIDA.

8. Com Philippe Barcinski, diretor, 
roteirista, produtor e professor
9. Kity Féo em cena 
com Selton Mello
10. Nos bastidores de “Serra 
Pelada”, oferecendo água 
à atriz Shopie Charlotte
11. Em cena
12. Nas gravações de 
“Redemoinho”, com direção 
de Jose Luis Villamarim
13. Paulo José e Kity Féo
14. Família - Tio Enzo e Tia 
Cida (padrinhos), Ana Kutner, 
Gu (irmão), Carla (cunhada) 
e Rafinha (sobrinha)
14. Em Natal da Granja Viana, 
vestida de Papai Noel 

com a natureza. Eu acredito que tudo é 
movimento e que, neste lugar que estamos, 
somos só um instrumento. Então, eu me 
cedo para contar histórias. Eu acredito que 
seguimos transformando. Acredito em 
muita coisa, mas não sei nenhuma verdade. 

Você se considera uma ativista pelo 
movimento feminista? 
Sim, sou absolutamente uma ativista 
ecológica e do feminismo, com muito 
respeito. Posso não ter toda retórica que 
outros tem, mas...

Tem vontade de dirigir um filme?
Tenho muitas vontades. Mas da mesma 
forma que tenho certeza de que, quando 
estou namorando uma pessoa não se pode 
estar com outra, sei que minha profissão 
[primeira assistente de direção] não é uma 
escada. É uma função bastante importante. 
Num episódio do Podcast Papo de Setting, 
disponível no Spotify, falamos bastante 
nisso. Mas se eu escrevesse o roteiro, eu 
toparia filmar. Tenho muito assuntos, 
história é o que não falta. 

Qual sua relação com a Granja Viana?  
A Granja Viana tem uma importância 
enorme para mim. Meu tio Vicenzo, irmão 
da minha mãe, comprou um terreno na 
Granja e fez uma casa bem grande. Com 
lugar de fazer pizza embaixo, todas as 
festas e Natais eram passados lá. Eu me 
lembro de uma vez me vestir de Papel Noel 
para meu sobrinho. Tive tanto medo de 
ser desmascarada por ele que ele acabou 
nem me vendo (risos). Nasci numa família 
italiana que cozinha bem e vive à mesa. 
Era muito gostoso. Eram muitos parceiros 
todos. A Granja é parte da minha vida 
mesmo.

Qual reflexão você gostaria de deixar 
para os leitores?  
Eu falaria sobre o sonho. Para as pessoas 
acreditarem no que querem na vida. Para 
não desistir. Se tem uma história, faz ela ser 
realizada de alguma forma. Meu mestre 
fala isto. Precisamos sonhar, senão a gente 
morre. Quando meu pai se aposentou, 
meu mestre falou: só não deixa ele parar 
de sonhar. E meu pai sonhava como um 
maluco. Faleceu com 87 anos.
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Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente #gentenossa

Cotidiano

MARCOS SÁ é consultor de 

mídia impressa, com especia-

lização em jornais, na Uni-

versidade de Stanford, na Ca-

lifórnia, EUA. Atualmente, 

é  diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

ASSIM CAMINHA 
A HUMANIDADE

MARCOS SÁ ESCREVE SOBRE 
LIDERANÇA POLÍTICA (OU FALTA DE)

“HOMENS FORTES CRIAM TEMPOS fáceis e 
tempos fáceis geram homens fracos, mas 
homens fracos criam tempos difíceis e 
tempos difíceis geram homens fortes”. E 
assim caminha a humanidade. Esse sábio 
provérbio oriental retrata com precisão 
os ciclos da evolução humana pelo mundo 
afora. A Europa viveu tempos difíceis no 
pós-guerra, mas com homens e mulheres 
fortes, rapidamente, se reergueu. Países 
devastados pela guerra, como Inglaterra, 
Alemanha e França, viraram potências 
mundiais em poucos anos. A Alemanha 
sentiu o peso de ter uma das maiores in-
flações do planeta, só superada pela da 
Venezuela do ditador Maduro nos tempos 
atuais. O Japão, vítima de dois ataques a 
bomba atômica, nas cidades de Hiroshima 
e Nagasaki, viveu uma enorme recessão 
no pós-guerra e sua economia e, tal como 
Fênix, ressurgiu das cinzas e virou potência 
de primeiro mundo. A Coreia, dominada 
pela invasão japonesa e posteriormente 
dividida na segunda guerra mundial em 
Coreia do Norte e do Sul, teve seu ressur-
gimento econômico concentrado na Coreia 
do Sul e conquistou destaque mundial em 
vários itens, como educação e industriali-
zação. Sem falar nos Estados Unidos que, 
após quatro anos mergulhados na Guerra 
de Secessão, se transformaram na maior 
economia do planeta. Homens e mulheres 
fortes, no sentido de determinação e garra 
que superam obstáculos, constroem países 
desenvolvidos e tempos fáceis. Revendo as 
façanhas de Ernest Shackleton, o primeiro 
homem a explorar o continente Antártico em 
1914 e que teve sua expedição interrompida 
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quando seu navio foi esmagado pelo gelo, 
ele e seus vinte e sete tripulantes ficaram 
à deriva no gelo por meses. Shackleton e 
mais cinco tripulantes saíram em busca 
de socorro num barquinho no gelo e, após 
dez meses, todos os vinte e sete tripulantes 
foram resgatados por ele, todos com vida. 
Uma história de bravura e destreza, que 
demonstra a força e determinação na luta 
pela sobrevivência. Fernão de Magalhães, 
Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, 
entre outros exploradores, foram exemplos 
de homens fortes e determinados que mu-
daram os rumos da humanidade. Isabel, a 
Rainha de Castella, mudou o destino da 
Europa e devolveu a Espanha aos católi-
cos. Façamos uma reflexão. O que vemos 
hoje pelo mundo são governos fracos com 
líderes arrogantes que se julgam donos da 
verdade, embevecidos pelo poder, preocu-
pados e focados em questões que estão a  
anos-luz das preocupações do povo, tais 
como linguagem neutra, banheiros mistos 
nas escolas, gênero não-binário, xenofo-
bismo, lockdowns e ações politicamente 
corretas. Metem o bedelho em questões 

ambientais alheias com falsas preocupações, 
enquanto debaixo das suas hipócritas barbas 
suas florestas seguem minguando e o que 
importa é lacrar. Enquanto isso, problemas 
gravíssimos acontecem embaixo dos seus 
umbigos e são procrastinados, abrindo 
um abismo entre as reais necessidades da 
população e a lista de preocupações dos 
donos do poder. A fome assola vários países, 
a terceira guerra mundial se aproxima com o 
prolongamento da guerra Rússia X Ucrânia, 
os juros e a inflação planetária dispararam, 
os alimentos se tornaram escassos e os 
derivados do petróleo, cada vez mais caros, 

têm seus preços atrelados aos interesses dos 
países produtores. Na América Latina, os 
narcogovernos proliferam. Ex-terroristas 
e atuais populistas são eleitos pela absten-
ção dos desiludidos que deixam de votar 
e depois se arrependem e, então, querem 
de volta o que perderam. Tarde demais, o 
caos está lançado. Infelizmente, estamos no 
fim do período dos tempos fáceis, porque 
os homens fortes estão rareando ou sendo 
boicotados pela mídia. Teremos tempos 
difíceis pela frente, se continuarmos a 
empoderar homens fracos. E assim caminha 
a humanidade.

O que vemos hoje pelo mundo 
são governos fracos com líderes 
arrogantes que se julgam donos 

da verdade

www.viannaodonto.com.br

Ortodontia convencional e alinhadores estéticos
Botox e Preenchimento facial

Botox  •  Lipo de papada
Fios de sustentação   
Peeling químico
Design de lábios
Preenchimento com ácido 
hialurônico

R. Gal. Fernando Albuquerque, 
80 Conj. 401A
Granja Vianna

Vianna Odonto
 11 2771-3029

R. Gal. Fernando Albuquerque, 
80 Conj. 313A
Granja Vianna

Vianna Face

 11 3416-7355
 11 98290-3191

Professora de implante, prótese, e reabilitação oral
Diretora Assoc. Bras. de Analgesia e Sedação

Dra. Karina Vianna
CRO-SP 58022

Av. São Camilo, n° 4414
www.depositoleao.com.br

DIVERSOS TIPOS DE 
AREIA, PEDRA, BLOCOS 
E TIJOLOS
PRODUTOS PARA 
PSICINAS

JARDINAGEM

UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS

CONEXÕES 
PARA GÁS

ELÉTRICA

HIDRÁULICA

PINTURA

FERRAGENS

FERRAMENTAS

LIMPEZA

11 4169-8588

http://viannaodonto.com.br
https://www.depositoleao.com.br


Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente #gentenossa

Arte 
Observada

MILENNA saraiva  é artista  

plastica,  formada pelo 

Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA.

www.milenna.com

A PERDA DE SUA mãe e avó desencadeou 
seu interesse pelas suas origens e, assim, 
iniciou uma pesquisa intensa sobre a cultura 
dos seus antepassados japoneses.  Através 
de suas obras, procura resgatar em si as 
tradições culturais, questionando os papéis 
da mulher, da maternidade bem como da 
vulnerabilidade feminina, retratando estas 
como uma força e não uma fragilidade. A 
intenção da artista é fazer de sua arte um 
espelho, para que o espectador reflita sobre 
seu próprio íntimo. 

Singeleza e delicadeza imagética, em 
contraponto com a brutalidade e rusti-
cidade da matéria, dialogam no campo 
compositivo dos trabalhos apresentados por 
Juliana Akina, tanto nas telas quanto nos 
muros.  As linhas curvas e as personagens 
retratadas sugerem percursos, denunciam 

VAMOS  
OBSERVAR 
Morfeu Tigre, 
2021
Acrílica e 
bordado 
sobre tela 
190 x 70 cm
Coleção 
particular

ARTE DE 
JULIANA AKINA

A artista nasceu e trabalha em São Paulo. 
Tem Bacharel em Artes Plásticas pela Escola 

Panamericana de Arte e Design. 

fronteiras e ali-
nham linguagens 
lúdicas. A mistu-
ra de técnicas e 
a reutilização de 
materiais, como a 
madeira, concre-
to, linhas e outros 
objetos, agrega 
ao trabalho um 
valor temporal e de memória afetiva. Sub-
jetivamente, a sugestão para o público é 
estreitar o olhar para as questões pessoais e 
intimistas da artista e, através dele, buscar 
suas relações, correlações e contrapontos. 

Akina diz que busca inspiração para 
sua arte da fonte primária da vida, os sen-
timentos, pois são estes que nos unem. “A 
verdade é prisma”, diz a artista. Podemos 
fazer um paralelo com uma frase do jor-
nalista Mário Pereira Gomes: “A verdade 
é como a luz do sol quando atravessa um 
prisma. Cada cor que sai deste objeto é uma 
forma diferente de ver a realidade. Somente 
com a união destas visões distintas o ser 
humano poderá alcançar a verdade e criar 

O TRABALHO DE JULIANA AKINA poderá ser visto ao vivo na exposição coletiva ParalELAS. 
Além de Juliana, as artistas Catharina Suleiman, Katia Lombardo, Katryn Beaty, Milenna 
Saraiva (eu mesma) e Simone Siss discutem, através da arte, os desafios e sensações 
sobre o que é ser mulher em sociedade hoje. O vernissage que acontece na Galeria 
Detalhe, no dia 20 de agosto, das 17h às 21h, será aberto ao público. Mais 
informações no Instagram da galeria @Galeria_Detalhe.
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um mundo melhor”. A relação entre arte 
e verdade sempre foi pensada a partir de 
um paradigma fundamental: a separação 
entre ser (essência inteligível) e aparecer 
(aparência sensível).  A tradição filosófica 
passou a interpretar a relação entre arte e 
verdade desde a contraposição aparência 
versus essência, sensível (corpo) versus 
inteligível (alma), ilusão versus verdade. 
Nesse sentido, a arte veio a ser interpretada 
como uma atividade que manifesta a beleza 
sensível, aparente e ilusória do real, o belo 
estético, sendo, portanto, oposta ao conheci-
mento científico da verdade, compreendido 
como uma certeza inteligível, essencial e 
efetiva do que as coisas são. 

Na obra Morfeu Tigre, observamos um 
tigre e uma mulher dormindo num galho de 
uma árvore, em perfeita harmonia. Uma com-
posição simples e simbólica. A personagem 
é característica do trabalho de Akina e bem 
autobiográfica. Dizem que o artista sempre 
se coloca em sua obra, de uma forma ou de 
outra. Neste caso é bem óbvio, pois a per-
sonagem se parece bastante com a artista. 

Morfeu é o nome do deus grego dos 
sonhos. As expressões “cair nos braços de 

Morfeu” ou “estar nos braços de Morfeu” 
são utilizadas para desejar ou indicar que 
alguém está em sono profundo, tendo 
bons sonhos. 

No Japão, os animais são abordados 
como importantes figuras que compõem a 
cultura, as crenças e os costumes do povo 
do sol nascente. Faz parte da natureza do 
homem pensar e expressar-se simbolica-
mente, mas o poder dos símbolos é ainda 
mais magnífico quando uma sociedade 
compartilha amplamente as experiências 
e os sentimentos comuns sobre estas tra-
dições. Isso acontece no Japão num grau 
tão impressionante que assegura ao país 
a continuidade da apreciação de uma vida 
cultural enriquecida pelo uso dos símbolos. 

Ensina a antiga sabedoria oriental que a 
sorte e a felicidade do homem são frutos de 
uma vida harmoniosa com a natureza. Com 
lugar de destaque na mitologia japonesa, 
acredita-se que o tigre seja uma figura de 
origem divina, por vezes também associada 
à maldade e ao perigo, já que os demônios 
japoneses são representados vestidos com 
suas peles. Popularmente, entretanto, são 
comuns as ilustrações japonesas do tigre 
escondendo-se da tempestade em um bam-
buzal, o que significa a impotência de seu 
poder diante dos poderes da natureza. Na 
cultura japonesa, existem, porém, muitas 
fábulas que atestam a inteligência desse 
animal.

Em termos de estilo, o trabalho de Juliana permeia entre a 
ilustração lúdica, o grafite e as ilustraçoes tradicionias 

japonesas. Remete ao trabalho dos Gêmeos, Crânio, Mag 
Magrela e  Alex Senna, que já ganharam fama 

internacional. 

https://www.monicamartinez.com.br
https://www.instagram.com/monica_martinez_br/
https://linkr.bio/monicamartinezbr


CULTURAL
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

SHOW DE 
COMÉDIA

O revolucionário do tesão

FESTIVAL DE INVERNO

Em 2020, Bruno Ferreira lançou 
seu primeiro especial de 
comédia, o Sempre Quis Fazer. E 
agora se prepara para gravar o 
segundo e (olhem só!) no mesmo 
local onde Rafinha Bastos e 
Danilo Gentilli gravaram o deles. 
O carapicuibano faz comédia 
desde 2015, já se apresentou em 
diversos, teatros, comedy clubs 
bares por São Paulo e outros 
estados e está vindo com um 
show solo de comédia stand up 
cheio de interação, humor e 
criatividade, o Madeirada. No 
dia 14 de agosto, às 20h30, no 
Clube Barbixas de Comédia (Rua 
Augusta, 1129 - São Paulo/SP). 
Ingressos entre R$ 15 e R$ 30.

CANAL CIRCUITO

Conheça o comediante

revistacircuito.com/carapicuibano-
bruno-ferreira-lanca-novo-
show-de-comedia/

ParalELAS 
A mostra, que têm 
curadoria de nossa 

colunista Milenna Saraiva, 
reúne obras de seis artistas 
emergentes da cidade de São 
Paulo, cujas narrativas únicas 
trazem suas perspectivas e 
expressões diversas, geradas 
pela potência do cerne feminino, 
em variados suportes como 

pinturas, desenhos, esculturas, 
fotografias, vídeo e objetos. 
Através de suas obras, as artistas 
Catharina Suleiman, Juliana 
Akina, Katia Lombardo, Katryn 
Beaty, Milenna Saraiva e Simone 
Siss discutem os desafios e 
sensações do que é ser mulher 
em sociedade hoje. De 15 a 31 de 
agosto, na Galeria Detalhe, 
localizada no bairro Jardins, em 
São Paulo.

Biografia do psiquiatra, jornalista e ativista cultural Roberto 
Freire, o Bigode, foi escrita pelo jornalista e também médico 
psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Paulo José Fernandes Moraes, que 
atende na Granja Viana. Ele reuniu mais de 50 entrevistas (entre 
elas, de Chico Buarque, Boni, Sérgio Ricardo, Frei Betto, Loyola 
Brandão e Juca Kfouri) para escrever a obra, que é prefaciada pelo 
ator Sérgio Mamberti.

Com uma deliciosa feira gastronômica, 60 shows 
gratuitos, sessões de neve, o maior arvorismo de 
São Paulo e um cinema Imax, a diversão é garantida 
para toda a família no 11° Festival de Inverno do The 
Square Open Mall. Destaque para a atração 
internacional: o cantor de soul norte-americano, 
Dylan Triplet, em 21 de agosto, às 17h. O festival 
segue até o dia 28 deste mês.

http://revistacircuito.com/carapicuibano-bruno-ferreira-lanca-novo-show-de-comedia/
http://revistacircuito.com/carapicuibano-bruno-ferreira-lanca-novo-show-de-comedia/
http://revistacircuito.com/carapicuibano-bruno-ferreira-lanca-novo-show-de-comedia/
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PODER DO FEMININO
Falamansa lançou Cangaceira. 
A canção tem a participação 
inédita da Iza e traz um 
videoclipe com animações 
que fazem uma alusão à “Mãe 
natureza” que transforma 
tudo, destacando o poder 
feminino através da “deusa” 
Iza, que por onde passa, 
muda o ambiente. A música 
traz elementos tradicionais 
do Nordeste e destaca o 
empoderamento feminino.

Mundo dos insetos
Que tal um passeio pela nossa fauna brasileira? Com 
o Mundo dos Insetos Gigantes, é possível! A atração 
ainda garante a diversão das crianças com piscina de 
bolinhas, escorregadores, obstáculos para escalar, 
tobogã e jogos que incentivam o raciocínio lógico de 
cada um, como Memória e quebra-cabeça. A entrada 
custa a partir de R$ 30. Até o dia 31 de agosto, no 
Shopping Granja Vianna.

PARQUE DA CIÊNCIA
Inserido em uma área verde com 
725 mil metros quadrados, o 
complexo cultural do Instituto 
Butantan reúne 22 atrações e 
busca disseminar a memória 
científica e da saúde pública. Os 
visitantes podem ver as famosas 
serpentes do instituto no Museu 
Biológico e no Serpentário, 
além das brincadeiras dos 
macacos criados no Butantan 
no Macacário. Há muitos jardins 
e espaços para passeios no 
boulevard e na Praça Vital 
Brazil. Outro destaque é o Horto 
Florestal Oswaldo Cruz, espaço 
que permite praticar diversas 
atividades como caminhadas, 
visitas ao observatório de aves 
e ao jardim sensorial. O enorme 
acervo do instituto encontrado no 
Museu de Microbiologia, Museu 
Histórico, Museu da Vacina e no 
Centro de Memória também estão 
entre as atrações de destaque. 
De terça a domingo, das 9h 
às 16h45. Mais informações 
em parquedaciencia.
butantan.gov.br.

Pela USP
Conhecer a maior 

universidade da América Latina, 
sua história, museus, acervos 
culturais e científicos é o que 
propõe o programa Giro Cultural 
USP. A iniciativa já atendeu mais 
de 30 mil pessoas em três opções 
de roteiros no campus Butantã: 
Vista Panorâmica, Acervo 
Cultural e Acervo Científico. Para 
agendar a visita, os interessados 
precisam entrar em contato com o 
Giro Cultural de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas, pelo 
telefone (11) 3091-1190 ou pelo 
e-mail girocultural@usp.br. Os 
passeios em 2022 recebem grupos 
com o mínimo de 15 e máximo de 
40 pessoas. Gratuito.

Projeto Music Digital
O projeto foi idealizado pelo baixista, compositor, 
produtor musical e educador, Paulinho Oliveira. 
Ao todo, são seis aulas on-line de um curso de 
música que possibilitará ao aluno aprender a 
tocar uma variedade de instrumentos musicais, 
como violão, bateria, percussão, teclado, 
contrabaixo e saxofone. As aulas são ministradas 
por profissionais ativos no cenário musical 
brasileiro e estão disponíveis no Youtube da 
Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.

Novo álbum
Pedro Mariano lançou Novo capítulo, 12º álbum do cantor, compositor e 
músico granjeiro - ou o 13º, se posto na conta o disco do coletivo Artistas 
Reunidos editado em 2000. Primeiro álbum de estúdio e de músicas inéditas 
do artista desde 8, lançado em 2011, foi gravado com produção musical 
orquestrada por Dudu Borges e traz o pop valorizado pelos arranjos.

Artes e Artesanatos 
Santana de Parnaíba promove, aos 
domingos, a tradicional Feira de 
Artes e Artesanatos na Praça XIV 
de Novembro, no Centro Histórico. 
Ao todo são 16 barracas que contam 
com trabalhos de artesãos da 
cidade, como crochê, pinturas, 
bordados, cerveja artesanal, entre 
outros, além de barracas de 
alimentação. E os apreciadores de 
uma boa música também podem 
conferir a apresentação de artistas 
de diversos gêneros no projeto 
Música na Praça, das 15h às 17h.

http://parquedaciencia.butantan.gov.br
http://parquedaciencia.butantan.gov.br
https://www.youtube.com/c/CulturaCotia
https://www.youtube.com/c/CulturaCotia
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Vacinação em dia
Esta é a parte fundamental dos cuidados com os animais de 

estimação, já que evita diversas enfermidades que podem ser 
fatais como leptospirose, cinomose, hepatite infecciosa e 

parvovirose. Isso sem mencionar a raiva... 

Vigilância constante
Ao sair para passear, os cães devem estar sob constante 
vigilância do tutor e fazendo uso de coleiras. Evita-se, 
assim, que o animal brigue com outros cães ou até coma 
alimentos jogados no chão e que podem gerar problemas 
sérios de saúde aos animais.

Banhos
Com exceção de banhos 
terapêuticos, indicados pelo 
médico veterinário para 
tratamento, a frequência 
aceitável de banhos é de 

intervalos quinzenais. 
Cuidado com os 
ouvidos e use sempre 
produtos específicos 

para animais.

Escovação
Sempre bem vinda tanto para cães quanto para gatos, ajuda 
a eliminar os pelos mortos e diminui o acúmulo de pelos no 
ambiente. Nos gatos, em especial, evita a tal da “bola de 

pelo” que, eventualmente, pode ficar parada 
no estômago ou intestino do bichano e 

trazer sérios problemas de saúde a ele 
por terem o hábito de se lamber.

SAÚDE EM ALTA
Cuidados básicos para manter a saúde e o bem estar dos pets

60 dias

90 dias

120 dias

aos 12 meses

120 dias

VACINA

VACINA

DOSE

DOSE

1° dose

2° dose

3° dose

Reforço

Dose única

v8 ou v10 + Antirrábica

Polivalente 
(v3 ou v4)

Antirrábica

Reforço anual

120 a 150 dias

7 a 8 semanas

10 a 11 semanas

13 a 14 semanas

aos 12 meses

Polivalente 
(v8 ou v10)

Antirrábica

Reforço anual

1° dose

2° dose

3° dose

Reforço

Dose única

v8 ou v10 + Antirrábica

Calendário de Vacinação
cães

gatos

QUANDO

QUANDO

Visitas ao 
veterinário

Assim como os seres humanos, cães 
e gatos também precisam de 

acompanhamento médico pelo menos 
uma vez ao ano. O médico veterinário é o 

único profissional capaz de identificar 
possíveis alterações de saúde no pet e 

ainda orientar o tutor com 
relação à prevenção de 

diversas doenças. 



· Endocrinologia
· Oncologia
· Ortopedia
· Oftalmologia
· US
· Nutricionista
· Acupuntura
· Cardiologia
· Dermatologia
· Neurologia
· Laboratório

Av. São Camilo 211 Granja Viana
mgcentroveterinario.com.br
@mgcentroveterinario

(11) 4612-9090 
(11) 97199-7942

CENTRO VETERINÁRIO ESPECIALIZADO: 

ATENDIMENTO PARA CÃES, 
GATOS E ANIMAIS 

SILVESTRES/EXÓTICOS

REGINA S VIANNA

ACUPUNTURA | OZÔNIO | REIKI | FLORAL
SHIATSU | THETAHEALING

CONSTELAÇÃO FAMILIAR | YOGA

VOU ATÉ VOCÊ, AGENDE SEU HORÁRIO

(11) 99505-4615

CRM V 5262 SP
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Evite dar alimentos de seres humanos para cães e 
gatos, primeiramente porque a utilização de uma 
ração de boa qualidade e balanceada é suficiente 
para suprir as necessidades do pet e também 
porque alguns, como alho, cebola ou  chocolate, 
por exemplo, podem ser tóxicos para eles. 
Recomenda-se ainda adequar a quantidade de 
ração consumida de acordo com a idade, peso e 
estado de saúde do animal.

O médico-veterinário pode auxiliar os 
tutores com relação a estas questões 

nutricionais: qual ração utilizar, 
quantidade e frequência de consumo.

Cães e gatos precisam de 
carinho. Existe o mito de 
que gatos são individualistas e 
não sentem falta de atenção, mas 
isso não procede. Gatos são animais 
muito carinhosos e também amam a 
companhia de seus tutores e 
precisam de interação tanto quanto 
os cães. Brincar com seus animais, 
sair para passear e dedicar tempo 
para ficar ao lado deles é 
importante para que eles se sintam 
amados, acolhidos e felizes.

Proteção contra parasitas
Proteção contra pulgas e carrapatos também é extremamente importante, já que estes parasitas podem transmitir doenças 
aos cães e gatos. Portanto, a prevenção é a melhor estratégia, uma vez que, quando os parasitas se tornam visíveis, a 
infestação normalmente já está instalada e será de mais difícil controle. Os cães também devem ser protegidos contra picada 
de mosquitos. A Leishmaniose Visceral, uma terrível zoonose causada por um protozoário (Leishmania) é transmitida pela 
picada do mosquito-palha ou birigui. 

Companhia, passeios e brincadeirasAlimentação

http://www.mgcentroveterinario.com.br
https://www.instagram.com/mgcentroveterinario/
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endocrinologia

odontologia

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

ginecologia e obstetrícia

fisioterapia / pilates

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

Dra Sandra Paolini

Fisioterapia • RPG • Pilates
crefito 3/51896-F

Fisioterapia
RPG | Pilates
Drenagem Linfática 

Atendemos crianças e adultos  (11) 98208 6487

CREFITO-3 Nº 9711/SP

The Square Open Mall - Rod Raposo Tavares Km 22 - Bloco E sala 210 

Fisioterapia Otopédica/Neurológica
R.P.G. (reeducação postural global)
Pilates (equipamentos e solo)
Isostretching (A reeducação da coluna)
Acupuntura
Reeducação Uroginecológica

Av. são camilo, 899 Sl 21, Praticittà GV
www.soniatakara.com.br

11 4777-9311
11 99545-9106

RE 8445-SP

Pós-graduada em Fisiologia do
Exercício pela UNIFESP-EPM

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

Clínico Geral  ·  Ortodontia/Ortopedia
·  Harmonização orofacial
CRO-SP 123.250

(11) 97846-7055 @drapamellapassero

Rod. Raposo Tavares, km 22 - Granja Viana 
Open Mall The Square -  Bloco A - Sala 220

geriatria
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fonoaudiologia

clínicas e consultórios

conj. 412B  (em frente ao Shopping Granja Viana) • Tel.: 99611.9880

Roseli Di Mauro
Psicóloga CRP 06/31865-8

 
30 anos de
experiência

Mais de

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal
Adultos e Crianças

serviços

serviços

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

4613 340011

ANUNCIE AQUI
99500-6086



=

  

 

OLHAR
COMPARTILHADO

Seu ponto de vista sobre
a região

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

Filhote de saruê resgatado da piscina
MARCIO ABE

Tarde mágica
ADAUTO MATOS

Contemplando essa maravilha
VITO IZZI

Pica-pau do campo, no Rio das Pedras
MARCIA LUZ

QUER PARTICIPAR DESTA COLUNA? ENVIE SUA FOTO, COM UMA BREVE DESCRIÇÃO, PARA O WHATSAPP DA REDAÇÃO (11) 99500-6086
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u	 Ana Carolina Sallum CREMESP 113097

 Otorrinolaringologia adulto e pediátrica
u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Claudia Zanetti  
Moura CREMESP 80175

 Neurologia Clínica

u	 Claudio Lepera CREMESP 70055

 Ortopedia, Traumatologia 
 e Medicina Esportiva

u	 Denis Smith CREFITO 3 72806-F

 Fisioterapia esportiva, 
 ortopédica e prevenção de lesões

u	 Denise Lorena Guida CREMESP 88412

 Endocrinologia e Metabologia

u	 Elisabete Dobao CREMESP 170764

 Dermatologia e Cosmiatria

u	 Fernanda Erci Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Gabriel Minchillo CREMESP 193.121

 Medicina Esportiva e Nutrologia

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Lilian Lamotte Wecchi  CREMESP 125929

 Dermatologia adulta e pediátrica

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

 doutoresdagranja.com.br
 doutoresdagranja_
 DoutoresDaGranja

u	 Marcia Gomes Corrêa CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

u	 Márcio Ferraz CREMESP 89357 

 Urologia, Saúde do Homem, Vasectomia, 
Medicina Preventiva

 u	Maria Fernanda Lago  CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
 Laser e Medicina Estética

u	 Monique R. 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 Gonçalves CREMESP 117.515

 Nutrologia, Fitoterapia  
e Nutrição Clínica

u	 Vivian Mansur CRN3: 26246

 Nutrição esportiva, funcional e estética

Av. São Camilo, 980 
Granja Viana
Centro Comercial Granjardim

(11) 4702-0626 
(11) 4777-9333

Doutore da Granja 1 pag - jun22.indd   18Doutore da Granja 1 pag - jun22.indd   18 07/06/2022   12:41:5107/06/2022   12:41:51
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