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INVISTA 
NA BOLSA

Fernanda Hellmeister fala 
sobre seu pioneirismo no 

mercado de segunda mão 
de artigos de luxo

 POR AQUI
Linha 22-Marrom do Metrô 

promete chegar a Cotia 

  CULTURA
Dicas para curtir o 
Mês das crianças 

  ARTE
Universo colorido de  

Roberta Caruso
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Pr iv i légio é morar
ao lado da natureza ,

próx imo a tudo
que você precisa .

Otimização da f lu idez e da mobi l idade urbana,  com melhor ias
prev istas nas pr inc ipa is v ias de acesso da região.   

B R E V E  L A N Ç A M E N T O

IMPLANTAÇÃO DE UMA VIA MARGINAL
E ACESSO ENTRE OS KM 27,6 E 27

FUTURO SHOPPING CENTRAL PARK NOVO PROJETO DA LINHA 22 MARROM DO METRÔ
FONTE: PREFEITURA DE COTIA - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

12 MINUTOS* DO SHOPPING GRANJA VIANA
*GOOGLE MAPS

14 MINUTOS* DA PADARIA DONA DEOLA
*GOOGLE MAPS

5 MINUTOS* DO COLÉGIO VIA SAPIENS
*GOOGLE MAPS

INFRAESTRUTURA COMPLETA AO SEU ALCANCE 

Casas Duplex
e Tr ip lex Gourmet

3 dorms (1 suíte) + Lavabo
Opção kit piscina*
2 vagas**

1631 14 e m²

Imagem ilustrativa

AV. ESTÁCIO DE SÁ, 1881 - GRANJA VIANA, COTIA–SP
Intermediação: Realização:

"MATERIAL PRELIMINAR SUJEITO A ALTERAÇÕES. *A piscina poderá ser adquirida no momento da compra, com custo adicional. **As Casas possuem 02 vagas, com exceção das casas 03, 08, 09, 10, 11, 25, 51 a 61 que possuem 
03 vagas. Os móveis, utensílios e vegetação não fazem parte do contrato. Acabamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. As medidas da planta são de face a face de paredes, sujeitas a variação 
em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados. As informações contidas nesse material, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário que farão 
parte desse empreendimento constam do Memorial Descritivo, Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e do compromisso de compra e venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto e será atingido anos 
após a entrega do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de acordo com o projeto de paisagismo. Ekko Vendas LTDA. ME Cresci J 34937. Impresso em Outubro de 2022."

11 93095-2293
ekkogroup.com.br

END. DO EMPREENDIMENTO
Av. José Giorgi, 1785

Granja Viana - Cotia - SP

EKKO STORE
GRANJA VIANA

VISITE
O STAND:

Fachada Casa 114m²
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Lançamento
em meio à natureza ,
com muita 
qual idade de v ida 
em uma região
para chamar de sua.

Fonte: Prefeitura de Cotia - Secretaria de Habitação.
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Por dentro da bolsa  Por dentro da bolsa  
Lembro de ter lido, há pouco tempo, uma matéria que destacava a valorização de 

artigos de luxo no mercado de revenda. E uma informação me chamou bastante a 
atenção na época:  bolsas de marcas, como Chanel ou Louis Vuitton, haviam virado 
opção de investimento.

Eis que, passado algum tempo, encontro com a Fernanda Hellmeister pelo 
comércio local. Entre conversas sobre a Granja Viana de hoje e de outrora, ela me 
contou a sua história de pioneirismo no mercado de segunda mão de artigos de luxo 
e embasou tudo o que eu havia lido meses antes: que comprar uma bolsa de marca é, 
de fato, um dos melhores investimentos que se pode fazer. Fernanda ainda citou suas 
investidas próprias como a aquisição de uma Chanel Double Flap Jumbo por  
R$ 31.200,00 e que, hoje, essa mesma bolsa custava R$ 70.170,00. Ou seja, uma 
valorização de mais que 50%. Pergunto: qual outro rendimento chegou a esses 
números, em tão curto período de tempo?

Naquele dia, voltei para casa pensando no assunto e como seria interessante 
trazer uma entrevista com a Fernanda sobre assunto e, mais, com curiosidades sobre 
o mercado. O resultado está na edição deste mês. A jovem recebeu nossa equipe com 
muita simpatia e falou sobre mercado de luxo, consumo consciente, deu dicas de 
como checar se um produto é, ou não, autêntico e, de quebra, listou os Top Five para 
investimento.

Nos assuntos da região apostamos mais uma vez no tema da chegada do “metrô de 
Cotia” que voltou a figurar no imaginário dos moradores. Desta vez, porque o Metrô 
de São Paulo publicou aviso de licitação de anteprojeto e estudos ambientais da 
Linha 22-Marrom, que promete ligar Cotia a estação Sumaré. Acompanhe nas 
próximas páginas informações sobre esse projeto, entre outras notícias regionais.

Boa leitura e até a próxima edição!

GABRIELA NAPOLITANO ALONSO

EDIÇÃO 269 - OUTUBRO 2022

DIRETORA

Gabriela Napolitano Alonso

gabi@revistacircuito.com

ARTE

Deborah Sousa

arte@revistacircuito.com

REDAÇÃO

Juliana Martins Machado

MTB 57882 SP

jornalismo@revistacircuito.com

FOTO CAPA E DESTAQUE INTERNO

Fernanda Sá

COMERCIAL

comercial@revistacircuito.com

FINANCEIRO

financeiro@revistacircuito.com

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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Foto foi extraída da Internet, de um acidente ocorrido no local em 2017

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

Tem uma curva no km 38 da Rodovia Raposo 
Tavares, onde sempre está tombando caminhões e 
pessoas morrendo, motoristas ou pedestres que 
estão passando. Gostaria muito da ajuda de vocês 
para que alguém possa fazer algo: coloque tartaruga, 
radar ou qualquer coisa que limite a velocidade dos 
veículos e caminhões que passam por ali. Já 
enviamos para CCR vários e-mails e nada foi feito. 
Quantas vidas ainda vamos perder para esta curva 
que não tem sinalização, passarela e mal um ponto de 
ônibus? A empresa que administra o trecho tem que 
tomar uma atitude rápida, para ontem.
Carolina Volponi

CIRCUITO A carta foi encaminhada a CCR ViaOeste, 
que administra o trecho citado pela leitora. 

UM ANO
Lembrei-me da edição 257, 
exatamente 1 ano da sua publicação! 
Nunca mais ouvi nada sobre o 
assunto e nem o destino da verba 
enviada pelo governo para esse 
projeto. Não vale uma nova edição 
com o que foi feito até agora? Se é 
que houve...
Marco Ottoboni

CIRCUITO A edição a que o leitor se refere 
é de setembro de 2021, em que tratamos do 
Plano de Mobilidade da Raposo Tavares. 
E a quantas anda o projeto? Em agosto, 
ele foi totalmente aprovado pelo DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) 
e deve ter seu regulamento finalizado em 
breve. De acordo com o cronograma, a 
abertura das propostas está prevista para 
acontecer entre 10 e 20 de novembro e 
a análise das propostas e determinação 
da vencedora é estimada para 30 do 
mesmo mês. Se tudo correr dentro do 
planejado, as obras devem começar em 
dezembro. Estamos acompanhando!

Venho solicitar, em nome de todos os usuários da 
Rodovia Raposo Tavares, especial atenção à um 
problema recorrente ocorrido na Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) no retorno localizado no km 22, 
em ambos os sentidos. O específico local encontra-se 
insuficiente para o tamanho da demanda, o que gera 
cotidianamente problemas constantes de tráfego 
parado, refletindo em congestionamento de muito 
quilômetros, em ambos os lados da rodovia, assim 
como também nos bairros e vias locais que depen-
dem deste único retorno. Isso gera atrasos, riscos 

de acidentes, custos de produção e logística, afetando diretamente toda 
uma população local e municípios adjacentes (Cotia, Vargem Grande 
Paulista, Carapicuíba, Osasco e São Paulo). A rodovia acaba se afunilando 
num dispositivo de retorno executado na década da duplicação do trecho. 
Estamos falando de mais de 40 anos atrás. Pedimos, mais uma vez, que 
seja feita a ampliação e adequação deste dispositivo, melhorando o fluxo 
e a qualidade de vida aos usuários. Trata-se de demanda antiga, mas que, 
no entanto, apesar do crescimento demográfico, comercial e industrial 
da região, mantêm-se absolutamente inalterado - e o DER mostra-se sur-
preendentemente passivo quanto ao problema.
Bento Dias

CIRCUITO A carta do leitor foi encaminhada ao DER -  Departamento de Estradas 
de Rodagem, que administra o trecho.

 #SUAVOZNACIRCUITO 

CURVA PERIGOSA

E-MAIIL 
CIRCUITO 

revistacircuito@
revistacircuito.

com

&

WHATSAPP 
CIRCUITO 

(11) 9 9500 6086

w

CIRCUITO 
AMPLIA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

REDES SOCIAIS 
CIRCUITO 

@revistacircuito

f$

FAMIGERADO RETORNO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995006086
https://www.revistacircuito.com
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10MUITO ALÉM DO PAPEL

ReperCURTIU
O que bombou no 

mês passado

Matéria muito legal sobre 
a minha trajetória como 
engenheiro de gravação e 
mixagem e falando também 
da minha recente indicação ao 
Prêmio Profissionais da Música 
2022. Agradecimentos à equipe.
THIAGO BAGGIO

Sou morador da região e gostaria 
de parabenizar o editorial e a 
qualidade gráfica da revista.
CARLOS ALBERTO MIRA

Moro há 4 anos no km 21, 
condomínio New Village, e sou 
um assíduo leitor da Circuito! 
Parabéns por todas as edições.
MARCO OTTOBONI

Quem viver até 2040 pode 
ser que consiga fazer uma 
viagem de metrô do Butantã 
até a cidade de Cotia. O resto 
é mentira eleitoral gratuita!
ALICIO ROBERTO EGYDIO

Circuito arrasa!
GIOVANA LINS

Aguardando com ansiedade 
as obras da Raposo Tavares.
CLEO FAZOLIN

De 27 de agosto a 10 de setembro, 
aconteceu a edição mais longa já 
realizada do Rali dos Sertões. Maior 
evento off-road da história do país, 
foram mais de 7.216 km, 4.811 provas e 8 
etapas especiais, percorrendo 14 
cidades, 8 estados e 5 regiões brasileiras. 
A Revista Circuito acompanhou tudo de 
pertinho, pelas lentes de Ricardo Grill -  
granjeiro que já participou de 20 edições 
da competição -, e publicou no 
Instagram. Confira!

 
CANAL CIRCUITO

instagram.com/revistacircuito/

Os estudos astrológicos mostram 
as prováveis relações entre 
a vida e os acontecimentos 
na Terra, bem como definem 
características de uma vida 
inteira. Pensando em desvendar 
esses aspectos por meio das 
personalidades dos signos 
do zodíaco, preparamos uma 
seleção de fragrâncias com base 
nos elementos de cada signo. 

 
CANAL CIRCUITO

revistacircuito.com/
fragrancias-que-dialogam-com-os-
signos-do-zodiaco/

RALI DOS SERTÕES FRAGRÂNCIAS E OS SIGNOS

É consenso entre os especialistas que uma das 
formas de estimular o desenvolvimento de 
alunos no processo de aprendizagem é com 
música. E o “tal” professor Anselmo que o diga. 
Ele, que é professor de química, é bem 
conhecido em Cotia e nas redes sociais com as 
aulas dinâmicas e repletas de rimas para 
ensinar tabela periódica e afins.  
Mas de onde vem a inspiração para as 
“canções”? Ensino com música, dá realmente 
certo? Estas e outras perguntas ele responde 
para nossa equipe.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/desmistificando-a-quimica/

DESMISTIFICANDO A QUÍMICA

CAMPEÃO DAS 
FIGURINHAS
Se completar álbum 
de figurinhas da Copa 
do Mundo rendesse 
título, é bem provável 
que o cotiano Fabio 
Alves dos Santos 
estaria indo para o 
seu 12º título.  
Sua coleção vem 
desde 1978, com todos 
os álbuns completos.  
O de 2022, por exemplo, foi preenchido 
em apenas 3 semanas. E, agora, insere o 
filho Pietro nesta paixão. Em entrevista 
à nossa equipe, ele revela dicas para 
quem está colecionando, lista os locais 
em que há trocas de figurinhas por Cotia 
e fala de suas outras coleções, que 

incluem outros álbuns de futebol e os 
mini-craques da Coca-Cola da Copa de 
1998 e 2014.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/
campeao-das-figurinhas/

http://instagram.com/revistacircuito/
http://revistacircuito.com/desmistificando-a-quimica/
http://revistacircuito.com/campeao-das-figurinhas/
http://revistacircuito.com/campeao-das-figurinhas/
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s u n f l o w e r g p . c o m . b r

O lote de terreno integrante do Loteamento Sunfl ower foi aprovado e registrado conforme a Lei Federal 6766/79, em 31/01/2020, sob o registro n°19 da Matrícula n°21.697 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Cotia, Alvará de Loteamento 
da Prefeitura Municipal de Cotia n°176/2019, Certifi cado de Aprovação do GRAPROHAB n°137/2018, autorização e TCRA CETESB n°38632/2018. *Promoção por tempo limitado, sujeita a alteração ou encerramento sem aviso prévio.

More ao lado da natureza com
o melhor de um condomínio clube.

C A U C A I A  D O  A L T O   C O T I A

LOTES A PARTIR DE

250 Prontos para
construir

Perspectiva ilustrada do local

• Piscina

• Quadra beach tennis • Portaria

Perspectiva ilustrada do local Perspectiva ilustrada do local
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POR AQUI
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

Pela primeira vez, Vargem Grande 
Paulista foi reconhecida pelo Ministério 
do Turismo como cidade integrante do 
Mapa do Turismo Brasileiro, uma 
ferramenta do Ministério do Turismo 
que reúne municípios com real vocação 
turística. O objetivo é nortear a definição 
de políticas públicas, incluindo a 
destinação de recursos do Ministério do 
Turismo para obras de infraestrutura e 
oferta de cursos de qualificação 
profissional. 

Vargem Grande Paulista, que até 
então tinha apenas com um Pelotão 
da Polícia Militar, agora conta com 
uma sede da 4ª CIA do 33° Batalhão 
da Polícia Militar inaugurada no 
fim de agosto. A fim de oferecer 
mais infraestrutura, conforto e 
atendimento de qualidade, o prédio 
foi construído em cerca de 600 m² 
de área, no Condomínio 
Empresarial Polo 40, às margens da 
Rodovia Raposo Tavares e ao lado 
do Fórum e da OAB da cidade.

A Escola do Parlamento da 
Câmara Municipal de Cotia 
lançou aplicativo que permite 
o acesso a todos os cursos e 
palestras promovidos pelo 
Poder Legislativo. Com a 
ferramenta, os cotianos podem 
acompanhar eventos ao vivo, 
ter acesso ao material dos 
cursos, vídeos, legislação, 
notícias e redes sociais do 
Poder Legislativo.  
A ferramenta é gratuita e foi 
desenvolvida em parceria com 
o Instituto de Gestão 
Municipal (IGM). O APP Escola 
do Parlamento de Cotia está 
disponível para dispositivos 
Android e pode ser encontrado 
na Play Store.

MAPA DO 
TURISMO 
BRASILEIRO 

SEDE DA POLÍCIA MILITAR

APP DA ESCOLA DO 
PARLAMENTO
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Mais uma vez, o “metrô de 
Cotia” volta a figurar no 
imaginário dos moradores 
de Cotia que sonham com 
transporte coletivo de 
qualidade, ágil e seguro. 
Desta vez, o Metrô de São 
Paulo publicou no Diário 
Oficial o aviso de licitação 
de anteprojeto e estudos 
ambientais da Linha 
22-Marrom.

METRÔ 
EM COTIA

DIA DA ‘ECOFEIRA GRANJA VIANA’
A Câmara Municipal de Cotia 
aprovou, por 12 votos, o Projeto de 
Lei nº 41/2022 que institui  o dia da 
‘Ecofeira Granja Viana’. De autoria do 
vereador Luis Gustavo Napolitano, a 
propositura tem o intuito de incluir 
no calendário oficial de eventos e de 
programações do Município de Cotia 
o dia da ‘Ecofeira Granja Viana‘, a ser 
comemorado, anualmente, no mês de 
setembro. “Além de incentivar a 
consumir produtos locais e valorizar 
os produtores, a Ecofeira Granja 
Viana, realiza eventos que estimulam 
a cultura e a arte, bem como promove 
atividades para unir a comunidade.  
A Ecofeira é realizada no Parque 
“Teresa Banvinda Hervey Costa 
Maia”, mais conhecida como “Parque 
Teresa Maia”, com o apoio da 
Prefeitura de Cotia, acontece todos os 
domingos das 7h30 às 12h30, em um 
espaço onde as pessoas se encontram 
para aprender e compartilhar 
informações e trocar experiências da 
região”, diz a justificativa do projeto. 
Agora, segue para sanção ou veto do 
Poder Executivo.

O ramal já é cogitado há tempos, mas 
foi atualizado em seu traçado provisório 
e que será agora avaliado pelo futuro 
contratante, de acordo com informações 
divulgadas no site Metrô CPTM. A Linha 
22 ligará a região de Cotia a estação 
Sumaré, que hoje atende a Linha 2-Verde.

No Twitter, o próprio presidente do 
Metrô, Silvani Pereira, anunciou a 

novidade e detalhou o projeto. A nova 
linha cresceu e ligará o município de 
Cotia, passando pela Granja Viana, em 
Osasco e chegando até São Paulo, tendo 
integrações com as linhas 4-Amarela em 
Faria Lima, 9-Esmeralda em Hebraica- 
Rebouças, 20-Rosa em Teodoro Sampaio 
e, finalmente, com a 2-Verde em 
Santuário Nossa Senhora de Fátima– 

Sumaré. Uma das estações de destaque 
neste projeto é a “Universidade São 
Paulo” que estará localizada dentro da 
Cidade Universitária. Pelos estudos 
iniciais, serão 29km, 19 estações e um 
pátio de trens para 52 trens, com uma 
demanda estimada de 649 mil 
passageiros por dia. 



Para você que busca lazer para toda a sua família, acaba de inaugurar aqui em Cotia o Quintal da Granja.

Localizado na Rua José Félix de Oliveira, 600, o Quintal é um complexo de lazer com mais de 4 mil m² que

atende todas as idades. 

 

No espaço você encontra um Jump Park: O "Vamo Pula", um parque com camas elásticas, arvorismo, jogos

eletrônicos e que contém um espaço incrível para festas de aniversários. Dentro do Quintal você encontra

também uma barbearia, lojas de moda feminina & infantil,  e um restaurante com uma gastronomia de

ponta: além de extremamente saboroso, o cardápio é amplo e bastante variado, agradando assim todo

tipo de paladar. O espaço fica em meio a natureza, tem música ao vivo, área kids, e se você busca passar

um dia maravilhoso com a sua família e amigos, precisa vir conhecer o nosso quintal.

O complexo de lazerO complexo de lazer

que faltava naque faltava na

Granja Viana!Granja Viana!

 

JUMP PARK | RESTAURANTE | BUFFET | MODA FEMININA & INFANTIL | BARBEARIA

QUINTALDAGRANJA.OFICIAL
 

(11)96606-6953

WWW.QUINTALDAGRANJA.COM.BR
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A Prefeitura de Cotia assinou uma parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlântica que 
promoverá, com o patrocínio da empresa 
biofarmacêutica AstraZeneca, um curso de 
formação para educadores da rede pública 
municipal. Também está prevista a 
elaboração de um diagnóstico das iniciativas 
ambientais e a realização de ações de 
mobilização no município.

Com a temática Somos Mata Atlântica, o 
curso tem formato híbrido e começou em 14 
de setembro com a primeira aula presencial. 
Sessenta educadores do Ensino Infantil, 
Fundamental I e II estão participando da 
formação que abordará ecologia, dinâmica 
dos ecossistemas, história da vida na Terra, 
paisagens atuais, bacias hidrográficas e 
Mata Atlântica. São seis módulos, 
totalizando 40 horas, com atividades 
teóricas e práticas.  Ao fim, os educadores 
entregarão um projeto socioambiental a ser 
elaborado de acordo com suas motivações. 
As aulas serão executadas pelo Instituto 
Romã, sob coordenação e elaboração da 
equipe de educação ambiental da Fundação 
SOS Mata Atlântica.

No último final de semana de 
setembro, pessoas de todas as 
idades participaram do 1º Plogging: 
Caminhada de Ecoturismo de Cotia e 
percorreram 2,9 km, recolhendo 
resíduos sólidos recicláveis 
encontrados no trajeto, entre a 
Prefeitura e o Carmelo do 
Imaculado Coração de Maria e 
Santa Teresinha. A caminhada 
resultou na coleta de 120 kg de 
materiais e, já no Carmelo, no 
plantio de mais de 120 árvores 
nativas da região em homenagem 
ao Dia dos Rios (25 de setembro). 

O CES - Centro de Educação para 
Sustentabilidade está realizando 
uma ação de troca de lixo eletrônico 
ou óleo de cozinha usado por uma 
orquídea ou uma outra planta 
nativa. “Todo óleo é destinado para 
uma empresa parceira do Programa 
Meio Ambiente Nas Escolas, o 
PMANE”, comenta Marcus Vinicius, 
da Sala Verde Carapicuíba, “70% 
vira biodiesel e 30% vira glicerina.  
E toda arrecadação se transforma 
em recursos para a construção de 
equipamentos de Educação 
Ambiental no CES e nas escolas, 
como os orquidários colaborativos”, 
finaliza.

SERVIÇO CES - Centro de Educação para 

Sustentabilidade  

Avenida São Camilo, 968 - Granja Viana 

Telefone: 4164-2305

Pedágio 
Ambiental

PARCERIA COM A SOS MATA 
ATLÂNTICA E ASTRAZENECA

CAMINHADA 
ECOLÓGICA

O Plogging é um movimento 
global de caminhada que 
reúne ações ambientais, de 
lazer, saúde e conscientização. 
Além de fazer bem à saúde, 
promover bem-estar físico e 
mental, os participantes, em 
um ato simbólico, deixam a 
mensagem de que todos têm 
responsabilidade de cuidar do 
meio ambiente dando destinação 
correta aos resíduos descartados.



LAGO
ARQUITETURA
& ENGENHARIA

KIT CASA MODERNA 

APENAS                                                                     POR M²
 

MATERIAL E MÃO DE OBRA

O B R A  C I N Z A  A  P R E Ç O  F I X O

R$ 2.700,00

DETALHES NO SITE

SERVIÇOS PRELIMINARES ▲ INFRA ESTRUTURA
SUPER-ESTRUTURA  ▲ COBERTURA ▲  ESQUADRIAS 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA  ▲ INSTALAÇÃO HIDRAULICA

EMBOÇO ▲ LIMPEZA DE OBRA

lago.arqeng

@lago_arquitetura

casamodernasp.com11 94759-7857
Open Mall The Square  Sala 301  Bloco A
Rodovia Raposo Tavares  Km22 | Cotia/SP

LAGO Arq e Eng - 1 pag - out22.pdf   1   03/10/2022   20:59:31
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Ambos os sentidos

TOTEM PARA CONSULTA DE 
MULTAS
A Secretaria de Transportes e 
Mobilidade (Setram) de Cotia iniciou os 
testes no totem de autoatendimento que 
disponibiliza diversos serviços para 
condutores, como: consulta de multas, 
notificação de autuação, além de 
emissão de formulários de 
requerimentos, recursos, entre outros 
serviços. Inicialmente, o totem está em 
funcionamento no Centro 
Administrativo de Cotia, no bairro 
Portão, mas, findando o período de teste, 
serão disponibilizados totens nas três 
regiões de Cotia (central, Granja Viana e 
Caucaia do Alto).

ASFALTO NOVO
Cotia, por meio do Programa ‘Asfalto 
Novo’, iniciou a revitalização viária dos 
2,5 quilômetros da Estrada Manoel Lages 
do Chão. Os trabalhos começaram pela 
fresagem de toda a extensão da via para 
a remoção do antigo pavimento e acerto 
da base. Nas próximas semanas, as 
equipes de obras estarão no local 
realizando o projeto de revitalização que 
contempla a recomposição e reparo de 
guias e sarjetas ao longo da via, além de 
execução de drenagem superficial e 
sinalização viária. Localizada no Jardim 
Caiapiá, é uma importante via de acesso 
a empreendimentos comerciais e 
residenciais e que começa na altura do 
km 30 da rodovia Raposo Tavares 
(sentido interior), passa pela Estrada do 
Caiapiá, Avenida Vasco Massafeli, e 
termina no encontro com a rua Carlos 
Antônio Pereira de Castro.

O Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
iniciou a aferição nos equipamentos 
de fiscalização eletrônica (medidores 
de velocidade, lombadas eletrônicas e 
avanço de sinal vermelho com 
medidor de velocidade) instalados em 
cerca de 20 pontos de Cotia (veja a 
lista abaixo). A fiscalização começará 
no dia 10 de outubro e todas as vias já 
estão com placas indicando qual é a 
velocidade máxima permitida em 
cada um dos trechos.

CONTROLE DE 
VELOCIDADE

ONDE OS EQUIPAMENTOS ESTÃO INSTALADOS:

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 466 (Estrada de 
Caucaia) (sentido Raposo/Caucaia)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 1695 (ambos os sentidos)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 2395 (ambos os sentidos)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 6547 (ambos os sentidos)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 7239 (sentido Caucaia)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 7551 (ambos os sentidos)

Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia), 8657 (ambos os sentidos)

Estrada do Embu, 939 (sentido Embu e sentido Raposo)

Av. Prof. Joaquim Barreto, 470 (sentido Atalaia e sentido centro)

Av. Prof. Joaquim Barreto, 1620 (sentido Atalaia e sentido centro)

Av. Roque Celestino Pires, 744 (sentido centro/Caucaia e Caucaia/centro)

Av. Antônio Mathias de Camargo, próx. 503 
(sentido centro/bairro e bairro/centro)

Estrada do Embu, próx. 311 (sentido Raposo/bairro)

Estrada do Embu, próx. 385 (sentido bairro/Raposo)

Av. Prof. Joaquim Barreto, próx. 508 (sentido bairro/Raposo e Raposo/bairro)

Av. Prof. Joaquim Barreto, próx. 1458 (sentido bairro/Raposo e Raposo/bairro)

Estrada do Embu, próx. 311 (sentido Raposo/bairro)

Estrada do Embu, próx. 385 (sentido bairro/Raposo)

Av. Antônio Mathias de Camargo, próx. 280 (sentido centro/bairro)

Av. Ovídio Antônio Passos, próx. 110 (sentido centro/Raposo)

Rua Eng. Leon Psanquevich, próx. 57 (sentido Raposo/Centro)

Rua Benedito Lemos Leite x Av. Ovídio Antônio Passos (sentido centro/Raposo)

Rua Guido Fecchio x Av. Antônio Mathias de Camargo (sentido bairro/centro)

Av. Antônio Mathias de Camargo x rua Guido Fecchio (sentido bairro/centro)

Estrada Velha de Cotia, 692 (sentido Raposo/bairro)

Estrada Velha de Sorocaba, 1789 (sentido Raposo/bairro)

Rua Esmeralda, próx. 214 (sentido centro/bairro)

Um único sentido



A manutenção preventiva é, em geral, planejada com base no 
histórico de funcionamento da edificação e, assim,  periodicamente 
executadas. 

O intuito é reduzir as falhas alinhado a um plano de manutenção 
provenientes dos manuais técnicos e nos intervalos de tempo 
necessários. Ela consiste em um processo efetuado com controle de 
periodicidade, de modo sistemático e planejado. O principal 
objetivo é controlar e monitorar os equipamentos, sistemas 
construtivos e todas as estruturas que fazem parte da edificação.  

*Bettyandra Cavalcante Machado. Bacharel em Engenharia Civil -  
CESMAC, MBA Gerenciamento de Projetos– Universidade São Judas –  
2014 SP e MBA em Gestão de Custo – FGV - 2006 AL.

Leia a matéria completa em  
revistacircuito.com/manutencoes-preventivas/

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

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

Manutenções preventivas e 
sua importância sobre o 

tempo de vida útil nas 
edificações

Esta página tem o apoio do CRE-

A-SP e da AETEC, buscando va-

lorizar os profissionais das enge-

nharias, agronomia e geociên-

cias. 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 profissional e a emissão 

da ART - Anotação de Responsa-

bilidade Técnica.  Visite nosso 

site:aetec.org.br e encontre o 

profissional de sua preferência.

 

Permanecem as propostas de revestimentos 
naturais como pedras, linhos, algodão. Com paletas 
neutras e naturais. Retorno da aplicação de granitos 
escovados e polidos. Aberturas e portas em arco. 
Paredes com texturas rústicas e ainda os azulejos 
numa identidade brasileira. Iluminação intimista, 
quente e focada. Destaque para os varais em 
cordões de led. Mobília orgânica, uso de portas e 
fechamentos e design em metal. Com design leve e 
slim. Revestimentos predominantemente mates e 
satins. Design biofísico, marcante, e quase sempre, 
tropical. Aromatização de ambiente presentes em 
praticamente todos os ambientes da mostra. As 
obras de arte transitem personalidade e remetem a 
transmitir familiaridade e afeto. Tecidos e 
estofados com ergonomia mais baixa, num desenho 
de conforto e muito propício em soluções de 
ambientes menores. Muito couro e pelica.  
Para saber mais, acesse  
aetec.org.br/revista-online/edicao-43/ 

COM MUITA ALEGRIA A AETEC 
RETORNOU COM O TRADICIONAL 
“ALMOÇO COM PALESTRA”

No dia 26 de agosto a AETEC retornou com 
o tradicional “ALMOÇO COM PALESTRA”, 
na última sexta feira do mês às 12h, para 
profissionais associados da AETEC.

O tema da palestra foi “Aprovação de 
Projetos no Município de Cotia” com 
a engenheira Joyce Costa Silva.

Para se associar e participar gratuitamente 
ligue para a AETEC (11) 4616-2398 
ou WhatsApp (11) 99552-2581. 

TENDÊNCIAS 

CASACOR 22 

ARQ. MARIANA MENEGHISSO

DICA DO ASSOCIADO
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http://revistacircuito.com/manutencoes-preventivas/
https://aetec.org.br/revista-online/edicao-43/


TUDO VAI MUDAR
Durante o lançamento da campanha, Michele de Jesus, mãe do 
garoto Jonathan Gabriel, de 10 anos, leu uma cartinha escrita 
pelo garoto especialmente para o momento. Em um trecho da 
carta, o pequeno Jonathan, que é uma das crianças que dão 
rosto à campanha, descreve a sua confiança na iniciativa da 
Prefeitura: “O autismo não é doença, é deficiência invisível. Eu 
sei como é. Com o grupo evoluindo, todos os autistas, 
principalmente eu, antes, sofria por ser autista, com esta 
campanha tudo vai mudar”.

OUTUBRO ROSA
Tradicionalmente, Outubro Rosa é lembrado como o mês de 
conscientização e prevenção ao câncer de mama e, em Cotia, 
a Secretaria de Saúde preparou uma força-tarefa durante 
todo o mês para a realização de exames de mamografia para 
mulheres com idade entre 40 e 69 anos. O exame será feito 
mediante agendamento, mas não é preciso ter pedido 
médico, basta atender aos pré-requisitos da campanha.  
A expectativa é que sejam realizados cerca de mil exames 
durante a ação.

SERVIÇO Outubro Rosa - Força-tarefa para mamografia 

Público-alvo: mulheres com idade entre 40 e 69 anos de idade 

Agendamento na UBS mais próxima da residência 

Não é preciso pedido médico para fazer o agendamento 

Local do exame: Setor de Diagnóstico por Imagem/Radiologia (UBS 

Atalaia) 

Critérios: Não ter realizado o exame há menos de um ano e ter 

feito o agendamento na UBS mais próxima da residência.

CAMPANHA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE AUTISMO

Cotia lançou a Campanha Ser 
autista é ser igual, de um jeito 
diferente, construída com a 
participação do grupo Mães e 
Pais que Lutam, integrado por 
responsáveis por crianças com 
autismo. O objetivo da 
campanha e do documentário é 
despertar um novo olhar da 
população sobre o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
romper barreiras e tabus em 
torno desta condição e, 
sobretudo, combater o 
preconceito por meio da 
informação. A campanha será 
encontrada em prédios 
públicos, em painéis, site e 
redes sociais da Prefeitura, 
além de material impresso que 
será distribuído na cidade.

 CANAL CIRCUITO
A Prefeitura também lançou o  
documentário Mães e Pais que 
Lutam. Assista
revistacircuito.com/cotia-
lanca-campanha-de-
conscientizacao-sobre-autismo/
na-suecia-e-dinamarca/

A Secretaria dos 
Direitos Humanos, 
Cidadania e da Mulher 
de Cotia realizou 
uma conferência com 
representantes de 
diversas secretarias 
municipais, além do 
Conselho Tutelar, para 
tratar sobre a retomada 
da Roda de Mulheres 
Independentes (RMI) – 
que acontecia antes da 
pandemia da covid-19 –  
e que agora será 
chamada de Saúde – 
Encontro das Emoções, 
que inicia as ações com 
a construção de um 
fluxo de atendimento 
a mulheres vítimas de 
violência, dependência 
química, dependência 
financeira, entre outras, 
além de crianças 
e adolescentes. Já 
estão confirmadas 
diversas pautas, como 
educação, saúde, saúde 
mental, segurança, 
Conselho Tutelar, 
Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, 
entre outros.

TRABALHO 
COM 
MULHERES
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http://revistacircuito.com/jovens-granjeiras-participam-de-competicoes-esportivas-na-suecia-e-dinamarca/


Tratamentos estéticos 
modernos e com 
resultados garantidos
CRIOLIPÓLISE – 3ª geração europeia LIPO SEM CORTE, 
com detox do organismo e redução de até
20 cm na área aplicada! • POWER Shape – Celulite 
e Flacidez e Flacidez  • DRENAGEM Linfática • REEDUCAÇÃO 
Alimentar com kit de sopas e sucos detox
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PERSONALIDADE
Gente que faz e acontece

Reencontro 
de milhões
O reencontro dos 
cantores Jair Oliveira, 
Tob, Mike Biggs e 
Simony, que 
integraram um 
famosíssimo grupo 
infantil nos anos 
1980, deixou web 
eufórica. Quarteto do 
Balão Mágico se 

Inspiradoras
O prêmio, 
resultado de uma 
parceria firmada 
entre Universa e 
Instituto Avon, 
chegou à sua 
segunda edição 
tendo como missão 
pesquisar, 

Direto da 
Granja Viana
É verdade que a gente se habituou 
a ver Rolando Boldrin no palco, 
sempre acompanhado de uma 
plateia, mas o público presencial 
ficará fora de cena na nova fase 
do Sr. Brasil, programa que ele 
apresenta na TV Cultura desde 
2005. O cenário agora foi montado 
na sua casa, na Granja Viana, 
onde ele a cada programa explora 
a diversidade cultural do país.

HORÁRIO NOBRE
Um dos principais 
nomes da dramaturgia 
da TV Globo, Walcyr 
Carrasco acaba de ser 
convocado para às 
21h. Terra Vermelha 
é o título da próxima 
novela do autor, que 
entrará no ar logo 
após Travessia, que 
substituíra o remake 
de Pantanal.

Reportagem 
premiada
O jornalista Daniel 
dos Santos, morador 
de Embu das Artes, 
conquistou o bronze 
no prêmio de 
jornalismo Não Aceito 
Corrupção, criado 
pelo instituto Não 
Aceito Corrupção.  
A reportagem que 

reuniu em julho e anunciou o documentário A Fantástica 
História do Balão, que será produzido pelo streaming Star+ e 
deve estrar em breve.

conquistou o troféu de terceiro colocado (Conheça o lado cinza 
dos marketplaces) concorreu com outros trabalhos feitos por 
veículos como O Estado de S. Paulo e UOL na categoria 
Jornalismo Investigativo.

reconhecer e dar maior visibilidade a mulheres que se 
destacam na luta para transformar a vida das brasileiras. 
Entre as 21 finalistas, esteve a cotiana Bia Diniz, que é 
fundadora da ONG Cruzando Histórias e que, em 2019, fez 
parceria com a Revista Circuito para a execução do projeto 
Selo Cidadão: Conexão&Emprego. 
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NOVO OLHAR CONTRA TRAUMAS
Depressão, ansiedade, dores crônicas, fobias e 
pensamentos obsessivos. Pesquisas científicas apoiam o 
que muitos intuíam: experiências traumáticas como essas 
podem ser transmitidas por gerações. Legados emocionais, 
geralmente, estão ocultos, mas refletem na saúde 
emocional e física. Pensando nisso, a psicanalista Erica Reis 
desenvolveu um trabalho acolhedor que ajuda a criar 
caminhos para reconexão, integração e recuperação de 
vida, amor, saúde e paz na alma. Presencial ou on-line.

Erica Reis Psicanalista e Terapeuta Integrativa 

WhatsApp: (11) 9 7400-4466 

www.ericareis.com.br

NOVO MERCADO NA ÁREA!
Em agosto, a Nostra comemorou 30 anos sempre conectando 
as pessoas com alimentos e oferecendo o que há de melhor 
em cestas de alimentos e de Natal. E trouxe uma novidade: a 
inauguração do Nostra Mercado, com produtos escolhidos a 
dedo. São diversas opções de itens vendidos no atacado e 
varejo, além do setor de hortifrúti, mercearia, produtos de 
limpeza, padaria e a venda das cestas de alimentos e cestas 
de Natal. Funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 19h e 
aos domingos, das 8h às 14h.

Nostra Mercado 

Estrada Fernando Nobre, 79 (Rod. Raposo Tavares, km 28,5) 

Telefone: 4613-2489 / WhatsApp: (11) 9 8938-9770

u	 Ana Carolina Sallum  
CREMESP 113097 | RQE 95934

 Otorrinolaringologia adulto e 
pediátrica

u	 André Minchillo  
CREMESP 51660 | RQE 37484

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci  
CREMESP 101369 | RQE 36888

 Oftalmologia

u	 Claudia Zanetti Moura 
CREMESP 80175 | RQE 37706

 Neurologia Clínica

u	 Fernanda Erci Bauer  
CREMESP 97620 | RQE 72858

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins  
CREMESP 51925 | RQE 12379

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte 
CREMESP 115653 | RQE 71310

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luiz Augusto Andreoli  
CREMESP 105.303 | RQE 72869

 Pneumologia

u	 Marcia Gomes Corrêa   
CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

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 | RQE 96075

 Nutrologia, Fitoterapia  
e Nutrição Clínica

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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Slogans imortalizados no merca-
do publicitário, como “Tropeçou, 
caiu, machucou? Passa Gelol que 
passa” nasceram da criatividade 
de José Luiz Nammur ou Zelão, 
como era chamado. Violonista 
profissional, conviveu com nomes 
como Toquinho, Geraldo Vandré, 
Chico Buarque e Maria Bethânia 
e teve várias passagens em pro-
duções musicais para teatro e 
televisão. Granjeiro das antigas, 
a combinação entre amigos, violão 
e cerveja era sua preferida. Fale-
ceu em agosto, aos 75 anos, em 
decorrência de insuficiência car-
díaca e respiratória, deixando 
mulher, quatro filhos e quatro 
netos.

Casa de Pneus São George está de 
luto! Faleceu, recentemente, o Sr. 
Ângelo Clini, aos 94 anos. Ele era 
morador da região desde 1953 e 
proprietário da borracharia há 
mais de 30 anos. Conhecido por 
todos como um grande contador 
de histórias, era também exemplo 
de honestidade, sabedoria e expe-
riência. Deixou esposa, 3 filhos, 
7 netos e 6 bisnetos.

Certificado em Engenharia de 
Áudio, Produção Musical e 
Teoria Musical pela OMID 
International Academy, Thiago 
Baggio concorre ao prêmio 
Profissionais da Música como 
Engenheiro de Gravação e 
também Engenheiro de 
Mixagem. É a terceira vez que o 
músico granjeiro concorre ao 
prêmio, que está em sua sétima 
edição e é uma das maiores e a 
mais abrangente das 
premiações do setor musical 
do Brasil. Em 2019, ele subiu no 

Região em 
prêmio de 
música

CEMUCAM 
NA TELINHA

DEIXOU 
SAUDADE

ÂNGELO CLINI

JOSÉ LUIZ NAMMUR

pódio e, agora, espera subir novamente. O evento acontece de 13 a 15 de abril de 2023, em 
Brasília. E a premiação da modalidade Produção, no qual Thiago se enquadra, acontece 
em 14 de abril.

 CANAL CIRCUITO
Leia a entrevista com o profissional
revistacircuito.com/musico-da-regiao-concorre-a-premio-nacional-da-musica/

Em 24 de agosto, as 
apresentadoras, cantoras e 
atrizes Xuxa e Angélica 
estiveram no parque 
Cemucam a trabalho.  
A informação foi 
compartilhada nas redes 
sociais pelo administrador 
do local, Wagner Neves, 
mas sem mais detalhes. No 
entanto, informações que 
correm pela Internet falam 
que as duas estão 
envolvidas em gravações de 
Tarã, nova série do Disney+ 
que abordará a lenda de um 
povo da Floresta Amazônica 
e sua luta pelo cuidado com 
a natureza e que deve 
estrear em 2023.
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SOB NOVA DIREÇÃO
O comando do Restaurante Pitangueiras passou para Toni e 
Regina Imperatore, proprietários da Pizza di Toni na Granja 
Viana e da A Coruja Churrasco Vegano em São Paulo. O 
cardápio e atendimento foram reformulados para trazer aos 
granjeiros uma nova experiência, em ambiente amplo com 
mesas internas e ao ar livre, com espaço para as crianças, além 
de estacionamento gratuito. O buffet de feijoada aos sábados e 
o buffet de café da manhã aos domingos são os diferenciais da 
casa. 

Restaurante Pitangueiras 

Rua Felipe Paltronieri, 223 (dentro do Clube das Pitangueiras) 

Instagram: @ pitangueirasgranjaviana

SABOR E PRATICIDADE
Com conceito inovador, àMesa é a evolução da rotisserie e pode 
ser definida como uma loja de comida pronta. Conta com 
diversos diferenciais - da ambientação, que inclui visão para 
fábrica de comida japonesa, a uma grande variedade de opções 
já embaladas e prontas para levar para casa. “Queremos 
resolver o problema de quem não tem tempo para cozinhar, 
mas não quer abrir mão do sabor e da gastronomia pagando 
preço justo e acessível”, afirmam os proprietários. Funciona de 
segunda a sábado das 7h às 21h, e aos domingos das 9h às 15h.

àMesa 

Avenida São Camilo, 1032 

Instagram: @amesa.gastronomia



luxo
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O mercado de segunda mão de artigos 
de luxo vem crescendo significati-
vamente nos últimos anos e, de 

acordo com relatório publicado pela Allied 
Market Research, deve atingir US$ 89,9 bi-
lhões até 2026. Pioneira nesse ramo há 8 
anos, a granjeira Fernanda Hellmeister é 
referência, não só pela curadoria, mas tam-
bém por ser sócia de um dos escritórios de 
perícias antifraudes mais conceituados do 
Brasil. Sempre apaixonada por bolsas, sa-
patos e acessórios de luxo em geral, entrou 
para o ramo do desapego quase que por 
acaso. Estimulada pela mãe que estava re-
ciclando suas peças, criou uma página em 
uma rede social e começou a anunciá-las. 
Para sua surpresa, fechou a primeira venda 
em menos de 24h. Foi aí que essa geminiana 
enxergou um negócio promissor e, impul-
sionada por sua ascendência em Virgem, 
não demorou a estruturar a Closet Care. A 
plataforma é especializada na revenda de 
artigos de luxo seminovos e tem quase 170 
mil seguidores, incluindo muitos famosos. 
O ateliê fica na Granja Viana e as “coisas 
que só o bairro proporciona” já renderam 
situações hilárias, como a invasão de ma-
cacos no meio de uma avaliação de uma 
bolsa Chanel. Foi ali que ela recebeu nossa 
equipe para um bate-papo descontraído 
sobre mercado de luxo, consumo consciente 
e, de quebra, deu dicas de como checar se 
um produto é, ou não, autêntico. 

De olho no luxo

Ao fazer uma rápida busca pela 
Internet, vem a informação: figura 
requisitada sempre que alguém 
precisa checar a autenticidade de 
um produto. Mas antes de qualquer 
coisa, perguntamos: quem é 
Fernanda Hellmeister por Fernanda 
Hellmeister?
Politicamente correta, extrovertida, 
perfeccionista, determinada, com um 
coração enorme, com senso de justiça 
inabalável, bem-humorada, divertida e 
que fala demais. Apesar de não achar, 
todos à minha volta dizem que sou muito 
engraçada, tenho crises de riso nos lugares 
mais inusitados (risos). E sou muito grata 
a Deus, minha família e a todas as oportu-
nidades que a vida me dá. Saí da casa dos 
meus pais, pela primeira vez, aos meus 
15 anos de idade e fui morar no lar doce e 
acolhedor da minha avó. Fiz faculdade de 
direito e de psicologia, porém só me formei 
na segunda. Alguns anos depois, encontrei 
o cara mais incrível, gentil e amável desse 
mundo, que sempre está ao meu lado me 
apoiando em absolutamente tudo e que 

SE OS FALSÁRIOS 
SOUBEREM DE TUDO 
QUE SEI, ELES VÃO SE 
APERFEIÇOAR CADA 

VEZ MAIS, E ESSA 
COM CERTEZA NÃO É 

A NOSSA INTENÇÃO. 

nunca deixou de acreditar em mim. 
Temos um filho incrível e adorável. 
Após o nascimento dele, descobri um 
problema de saúde que me fez ganhar 
muito peso, mas que hoje já consigo 
controlar. 

E é granjeira das antigas também.
Sim. Me mudei para cá aos 12 anos 
(Fernanda tem 38 anos). A Granja 
Viana, para mim, representa um lugar 
aconchegante, onde me sinto segura 
para criar meu filho. Temos boas 
opções de restaurantes e de entrete-
nimento. O público granjeiro é muito 
especial, é aquele que quando agenda luxo

olho
Este sapato 

azul se chama 
“Oz Mule” e foi 
confeccionado 

em couro de 
avestruz. A 

Hermès produziu 
pouquíssimas 

peças deste 
modelo, que em 

loja custa R$ 
19.200,00.
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uma visita na loja, traz logo um bolinho 
e fica por horas conversando. Uma vez, 
atendia uma querida cliente e a janela 
estava aberta. Dois macacos simplesmente 
invadiram a sala e a cliente, que morava 
em São Paulo e não estava acostumada 
com aquela situação, colocou rapidamente 
a mão em cima do seu colar da coleção 
Victoria, repletos de diamantes da Tiffany, 
que estava no pescoço e saiu correndo pela 
loja, achando que eles iriam pegá-lo. (risos) 
Mesmo eu estando acostumada com esses 
bichinhos que habitam por aqui, um dia 
estava ao vivo no Instagram avaliando 
uma Chanel quando eles simplesmente 
entraram novamente na sala e eu entrei 
em total desespero. Os comentários dos 
seguidores eram os mais engraçados, 
alguns diziam para oferecer uma banana, 
outros pedindo para eu ficar parada. Tinha 
até gente me perguntando qual a “marca” 
do macaco. (risos) O momento ficou 
eternizado em vídeo dentro do Insta e teve 
milhares de visualizações. 

Aliás, você conta com quase 170 mil 
seguidores em sua rede social e, entre 
eles, estão Luiza Helena Trajano, Iza, 
Val Marchiori, César Menotti, Simony, 
Felipeh Campos e Silvia Bonfliglioli, 
entre outros. Como você enxerga 
esse reconhecimento? 
É sempre muito gratificante, ainda mais 
em pensar que são todos seguidores 
orgânicos, que confiam em meu trabalho. 
O boca-a-boca sempre foi o meu melhor 
marketing. 

Você é dona do Closet Care, um 
brechó de luxo, que está prestes a 
completar 8 anos. Por que resolveu 
investir neste mercado? 
Minha paixão por artigos de luxo nunca 
foi segredo para ninguém. Eu, desde 
pequena, era quase que obcecada por 
bolsas, sapatos e acessórios de luxo em 
geral. Minha mãe possuía as mais clássicas 
e desejadas bolsas de luxo, costumava 
comprar o mesmo modelo em diversas 
cores e tamanhos diferentes. Passados 
alguns anos, ela foi reciclando suas peças 
e dando espaço para as mais contemporâ-
neas e, nesse momento, me vi quase que 
obrigada a vendê-las. Na época, criei uma 
página em uma rede social, que contava 
apenas com cerca de 600 seguidores e 
comecei a anunciar as peças da minha mãe 

e também algumas minhas. Para minha 
surpresa, em menos de 24h, uma pessoa 
se interessou por uma determinada peça, 
solicitou minha conta para pagamento e, 
sem me conhecer, fez um depósito de 6 
mil reais. Naquele momento, enxerguei 
a possibilidade de um negócio promissor 
e, com meu ascendente em Virgem, fui 
logo estruturando toda a empresa. E em 
pouco tempo, eu já tinha reconhecimento 
nacional. Chega a ser fascinante trabalhar 
com aquilo que a gente ama, além de ser 
uma excelente oportunidade para quem 
busca comprar peças por um valor bem 
mais acessível.

Com toda sua expertise, por quanto 
tempo, em geral, você observa uma 
peça para notar se está diante ou não 
de uma cópia? Se bater o olho, já sabe 
que é fake?
Essa é a pergunta que eu sempre respondo. 
(risos) 99% das peças falsificadas, no 
meu ponto de vista, são absurdamente 
grosseiras. Uma ou outra peça, acaba 
dando um pouco mais de trabalho, mas 
logo dá para perceber que não se trata de 
uma original. 

Existe alguma diferença entre réplica 
e falsificação?
Sim, total! A maioria acredita que são 
sinônimos, no entanto não tem nada a ver. 
Réplica é quando o produto é produzido 
com a autorização de quem detém a 
patente. Já a falsificação é quando não se 
tem essa autorização. Comprar, vender ou 
produzir produtos falsificados é crime e se 
enquadra no artigo 184 do Código Penal. 

Em algum momento você teve medo 
de que não desse certo?
Não podemos ter medo do fracasso.  
O medo impede qualquer um de assumir os 
riscos necessários para seguir em frente. 

Ao longo deste período, teve alguma 
situação um tanto quanto curiosa? 
Temos as mais diversas situações nesse 
mercado. Por exemplo, a cliente que, 
depois de alguns anos, descobre que a bolsa 
que comprou era da sua melhor amiga.  
E também tem mulher que chega na 
loja para vender a bolsa que ganhou 
de presente de casamento do marido e 
constata ser um produto falsificado.

COMPRAR EM 
BRECHÓ É CHIQUE, 

INTELIGENTE, 
ATUAL E É UMA 

OPORTUNIDADE.

Família granjeira: Fernanda 
com o irmão Guilherme e os pais 
Maria Regina e Orlando.

Seus pais fundaram, há mais de 
4 décadas, um dos escritórios 
de perícias antifraudes mais 
conceituados do Brasil. 
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NÃO PODEMOS TER 
MEDO DO FRACASSO. 

O MEDO IMPEDE 
QUALQUER UM DE 

ASSUMIR OS RISCOS 
NECESSÁRIOS PARA 
SEGUIR EM FRENTE. 

As bolsas da Louis Vuitton e da Chanel 
são as mais falsificadas no mundo. 
Marcas brasileiras também são alvo 
de falsificação?
Hoje em dia, o falsário falsifica pratica-
mente tudo e as marcas brasileiras não 
ficam de fora desse ranking.

Quais são outros produtos alvo de 
falsificação?
Bolsas, relógios, calçados, óculos, roupas 
e até mesmo coisas mais simples, como 
chaveiros, lenços, entre outros. 

Como podemos saber se estamos 
diante de uma cópia? Pode nos 
revelar algumas dicas de autentici-
dade das principais marcas? 
As bolsas da Louis Vuitton fabricadas em 
Canvas e estampadas no Monogram, obri-
gatoriamente, ao sair da loja, começam a 
ter suas alças bronzeadas naturalmente. 
Aquela bolsa com as alças bem clarinhas e 
branquinhas merecem maior atenção! Já 
um dos maiores erros das peças falsifica-
das da Chanel são os Hot Prints fixados na 
etiqueta interna que, muitas vezes, estão 
com cor diferente dos demais metais da 
peça. Outra dica importante, e vale para 
todas marcas, é verificar a presença de 
resquícios de cola, costuras tortas e cheiro 
de tinta barata. Essas são fortes evidências 
de uma peça fake. Eu poderia ficar por 
horas detalhando as mais importantes 
dicas. E aliás, eu adoraria. Porém, se os 
falsários souberem de tudo que sei, eles 
vão se aperfeiçoar cada vez mais, e essa 
com certeza não é a nossa intenção.

Quais são os certificados que devem 
acompanhar a compra?
Ah, também existem certificados falsos 
e até mesmo notas fiscais falsas. Então, o 
importante é confiar no local onde está 
comprando. 

Uma bolsa de luxo usada pode chegar 
a custar quanto?

Varia muito de 
modelo, material, 
marca e até mesmo 
o estado do produto. 
Mas, geralmente, 
começa por volta de 
R$ 500 e chega a R$ 
120 mil. Agora, se 
a peça for de couro 
exótico então, pode 
chegar a custar bem mais. 

Falamos bastante de peças femininas. 
Mas e o público masculino, onde se 
encaixa neste segmento?
Há peças para os homens também. Relógios, 
óculos, canetas, gravatas, mochilas, pastas, 
camisas, calçados... (para e pensa) Mas 
muitos também compram para presentear 
suas mulheres. Atendemos todas as 
classes, temos peças para todos os bolsos 
e gostos. O público LGBT+ também não 
fica de fora, compram muito e também 
desapegam bastante. Hoje em dia, comprar 
Second Hand (segunda mão, em tradução 
livre) deixou de ser tabu ou vergonha. 
Comprar em brechó é chique, inteligente, 
atual e é uma oportunidade.

Boutique de artigos de luxo 
seminovos valoriza o consumo 
consciente, certo?
As peças de segunda mão geram um 
impacto bastante positivo para o momento 
atual que é de repensar o consumo. Ao 
adquirirmos um produto seminovo, 
estamos contribuindo para a extensão 
da vida útil daquela determinada peça e 

reduzindo significativamente os recursos 
naturais que seriam utilizados na 
confecção de um novo.

E também não deixa de ser um inves-
timento. Pensando por este viés, na 
sua opinião, qual o melhor modelo 
para quem quer comprar um item de 
luxo?
Eu costumo brincar com meus clientes, 
que o melhor investimento é aquele que 
você compra e usa. (risos) Se você usa, não 
existe mau investimento. Brincadeiras à 
parte, procure investir em It bags, como 
por exemplo as clássicas da Chanel, que 
são peças permanentes nas lojas e que 
possuem cerca de dois reajustes anuais.

Para finalizar, você acha que mais 
do status, produtos de marcas são 
símbolo de pertencimento?
Sim. As marcas incluem as pessoas em 
um seleto grupo de exclusividade do luxo, 
além de um bom investimento!

Casacos de luxo: 
o Balmain sai 
em loja por R$ 
24.800,00, já 
o da Chanel, 
confeccionado 
em tweed, por 
R$ 67.200,00 

Antônio e Gustavo, 
filho e marido 
de Fernanda. 

Fernanda desenvolve um 
trabalho minucioso para 

checar a autenticidade 
de um produto.



CAPA

CLÁSSICA DOUBLE 
FLAP CHANEL

Investimento sem qualquer sombra de 
dúvida, uma peça atemporal, o modelo 
permanece em loja há mais de 40 anos 
(nunca foi alterada!). Em dezembro 
2019, eu mesma comprei na Chanel 
uma Double Flap jumbo e investi  
R$ 31.200,00. Hoje, a mesma bolsa custa 
R$ 70.170.

De acordo com relatório publicado pela  

Allied Market Research intitulado  

MERCADO DE BOLSAS DE LUXO POR 
TIPO E CANAL DE DISTRIBUIÇÃO: 
ANÁLISE DE OPORTUNIDADES GLOBAIS 
E PREVISÃO DA INDÚSTRIA, 2019-2026, 
o tamanho do mercado de bolsas de luxo 

foi avaliado em US$ 58,3 bilhões em 2018 

e deve atingir US$ 89,9 bilhões até 2026.

Você sabia que o 
couro utilizado 
nas bolsas Chanel 
é o Lambskin 
(cordeiro), liso e 
supermacio, e o 
Caviar (bezerro), 
granulado e mais 
resistente?

O relatório do Business of Fashion,  
portal de negócios DE MODA, indica que 
Estados Unidos e China são os MAIORES 

consumidores desses produtos. Coach, 
MICHAEL KORS e Gucci 

 SÃO AS MAIS COMPRADAS 
pelas norte-americanas. Já para as chinesas, estão 

Gucci, CHANELCHANEL e Louis Vuitton.

Marmont Gucci
A Best Seller da marca, sempre valorizando 
e chega a ter dois reajustes por ano! O valor 
de uma nova em loja com as características 
e medidas desta foto custa R$ 13.990.

Pochette Métis 
Louis Vuitton

A minha preferida da marca e da 
maioria das mulheres. Apesar do 
nome conter “pochette”, ela é uma 
bolsa linda, funcional e despojada. 
Ela acompanha alça longa o que a 
torna muito prática. O valor dela 
atual em loja é R$ 14.100, mas por ser 
um modelo que, na maioria das vezes, 
se encontra indisponível nas lojas, é 
investimento por conta da sua alta 
demanda.

de olho na 
bolsa

Melhores bolsas para investir, 
por Fernanda Hellmeister
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Birkin Hermès
A londrina Jane Birkin, atriz e ex-modelo, considerada uma das mais belas e des-
lumbrantes mulheres do mundo, mudou significativamente a história da marca. Em 
um voo de Paris - Londres em 1981, ela deixou cair sua bolsa de palha, derrubando 
tudo o que tinha dentro. Chateada com a situação, reclamou para a pessoa ao lado 
que adoraria ter uma bolsa que fosse mais prática. Ali estava ninguém mais ninguém 
menos que Jean-Louis Dumas, executivo da Hermès, que prontamente prometeu 
à musa que iria desenvolver uma bolsa que atendesse a todas as suas necessidades.  

Em 1984, Dumas anunciou o novo 
modelo da marca, com o nome de 
Birkin, totalmente inspirada em 
Jane Birkin. Até os dias de hoje, o 
modelo é o mais cobiçado da marca 
e é sinônimo de status, beleza e 
sofisticação. Não é encontrada nas 
prateleiras das lojas Hermès, existe 
uma lista de espera de até dois 
anos para adquirir a peça. O valor 
começa em R$ 77 mil e, dependendo 
do material escolhido, pode chegar 
a custar mais de 1 milhão de reais. 
Por ser dificilmente encontrada 
nas lojas da marca e uma das bolsas 
mais cobiçadas do mundo, é uma 
peça que, no mercado de segunda 
mão, chega a custar 40% a mais do 
que o valor de loja.

Associação Brasileira 
de Empresas de Luxo 

(Abrael) identificou um 
salto nas vendas 

de artigos de alto 
padrão em 2021. 

O crescimento é reflexo 
de uma mudança de 
comportamento da 

classe média alta que 
costumava comprar 

nas viagens ao exterior 
e direcionou o poder 

de consumo para as 
marcas brasileiras 
de alta qualidade.

O resultado da mudança 
foi um crescimento de 
51,74% neste segmento 
em setembro de 2021 
em comparação com 

o mesmo período 
do ano anterior.

A

É impossível falar de bolsas sem citar a 
icônica a Hermès, que possui uma das peças 

mais caras do mundo. 

 
A bolsa 

HERMÈS 
BIRKIN 

HIMALAYAN 
CROCODILE 
é confeccionada de pele do 

crocodilo do Rio Nilo com aparência 
que nos faz lembrar as montanhas 

do Himalaia e com detalhes em ouro 
branco 18 quilates e diamantes. Apenas 

2 unidades dessa bolsa são feitas por 
ano e adivinhe o preço? Custa cerca de 

US$ 300 mil, ou seja, mais de R$ 1 milhão.

Kelly Hermès
A bolsa sac de voyage à courroie da 
Hermès era uma das queridinhas 
de Grace Kelly, atriz de cinema, que 
após se casar com o Príncipe Rainier 
III em 1956, se tornou Princesa de 
Mônaco. A peça teve seu nome 
alterado após a Princesa Kelly usar 
a bolsa na frente da barriguinha 
para tentar disfarçar que estava 
grávida. Todos os jornais na época 
publicaram a foto. E a bolsa desde 
então se chama Kelly. Hoje, o 
modelo é encontrado a partir de 
R$ 75 mil. Se for confeccionada no 
crocodilo do Himalaya, R$ 500 mil 
e, se no crocodilo do Himalaya com 
detalhes de diamantes no fecho, por 
R$ 1 milhão.

Os produtos da Louis Vuitton SÃO 

PRODUZIDOS NA ALEMANHA, 
BÉLGICA, Itália, Espanha, ESTADOS UNIDOS, 
FRANÇA, Reino Unido e SUíça. As bolsas originais 

são costuradas, JAMAIS COLADAS.



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.

PARADOXO DE ABILENE 
ATRAVÉS DA HISTÓRIA REAL DE UM ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ORGANIZACIONAL, MARCOS SÁ ESCREVE SOBRE O COMODISMO OU 
MEDO DE DISCORDAR DA MAIORIA, O QUE NÃO SERIA SAUDÁVEL.

NUMA TARDE QUENTE DE verão, Jerry estava reunido com sua esposa e sogros na cidadezi-
nha de Coleman no Texas, EUA. Seu sogro, na tentativa de agradá-los, sugeriu um passeio 
à Abilene, cidade distante a cerca de 90 km. Após sua esposa demonstrar interesse pela 
ideia do pai, ele se viu obrigado a aceitar o passeio, desde que sua sogra também tivesse 
interesse. A sogra, para não contrariar aos demais, disse que tinha sim interesse em ir. 
Jerry pensou: “O quê? Ir a Abilene? 90 km? Com este calor e esta tempestade de poeira? 
Num Buick sem ar condicionado?”. Mas sua esposa encantou-se. “Grande ideia”, disse 
ela, “eu gostaria de ir”. E assim, entraram no carro e foram para Abilene. As previsões 
se confirmaram. O calor era brutal. Ficaram cobertos por uma fina camada de poeira 
que foi cimentada com a transpiração antes que conseguissem chegar. A comida da 
lanchonete proporcionou material de primeira para comerciais de antiácidos. Quatro 
horas e 180 km mais tarde, regressaram à casa, cozidos e exaustos. Sentaram em frente 
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ao ar condicionado por um longo tempo em 
silêncio. Então, Jerry disse: “Grande passeio, 
não?”. Ninguém disse nada. Finalmente, a 
sogra disse, com certa irritação: “Bem, para 
falar a verdade, eu realmente não gostei e 
preferia ter ficado aqui. Eu apenas fui junto 
porque vocês três ficaram tão entusiasmados 
com a ideia… Eu não teria ido se todos vocês 
não tivessem me pressionado”. “O que é que 
a senhora quer dizer com todos vocês? Não 
me envolva nisso. Eu estava gostando muito 
do que estávamos fazendo. Eu não queria 
ir. Eu só fui para satisfazer vocês. Vocês 
foram os culpados”, disse Jerry, deixando 
a esposa chocada. “Eu não sou culpada 
coisa nenhuma. Você, papai e a mamãe é 
que queriam ir e eu só fui para não ser des-
mancha-prazeres. Eu teria que estar louca 
para querer sair num calor como aquele”. O 
sogro entrou na conversa: “Céus! Eu nunca 
quis ir para Abilene. Apenas imaginei que 
vocês poderiam estar entediados. Eu teria 
preferido continuar e comer aqui em casa 
mesmo”. Depois da explosão de recrimi-
nações, ficaram em silêncio. Lá estavam 
quatro pessoas que, por própria vontade, 

tinham acabado de realizar uma viagem, 
através de um deserto esquecido por Deus, 
sob uma temperatura infernal, através de 
uma tempestade de poeira, para comer 
uma comida péssima, numa lanchonete 
de segunda categoria em Abilene, quando 
nenhum deles realmente queria ter ido. De 
fato, haviam feito o oposto do que queriam 
fazer. Ou seja, um fracasso anunciado. Uma 
situação a qual todos acreditavam que 
não seria agradável, mas tiveram medo de 
contestar o que pensavam ser a vontade 
do grupo. Quem trabalha numa grande 
corporação, certamente já viveu essa ex-
periência. Trata-se de um fenômeno que 
ocorre nas famílias, nas empresas, nas 
redes sociais, com a população em geral 

e nos governos. Quem fez esse enunciado 
foi Jerry B. Harvey, especialista em gestão 
e especialista em dinâmica de grupos e 
gestão organizacional. Ele detectou em uma 
situação corriqueira que acontece o tempo 
todo e pode levar empresas, famílias, e até 
uma nação, a resultados catastróficos, ape-
nas pelo comodismo ou medo de discordar 
da maioria, de uma proposta na qual não 
concorda. Discordar do chefe, parentes, 
amigos, da mídia, da maioria e do imagi-
nário coletivo, e defender e explanar suas 
vontades e ideias, é extremamente saudável, 
democrático e, nos dias de hoje, um ato de 
coragem. Como diria Nelson Rodrigues, a 
unanimidade é burra. Quem pensa com a 
unanimidade não precisa pensar.

Defender e explanar suas 
vontades e ideias é 

extremamente saudável 

Tratamento Odontológico
com Facetas de Resina

Não desgasta o dente
Totalmente indolor

Procedimento rápido (em até 03 horas)
Não mancha

Ótimo custo-benefício

•
•
•
•
•

Harmonização Orofacial
Preenchimento Labial

Lipo de Papada Mecânica
Top Model Look (preenchimento

das maçãs do rosto/lift facial)

Tratamento Estético
•
•
•
•

DRA. ALEXIA TAINARA
Odontologia e Harmonização

AV. SÃO CAMILO, 989
Gran Tower, SALA 30

Granja Viana, Cotia - SP

@DRA.ALEXIATCOSTA
(11) 97270-6725
(11) 2690-3732



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

Desde cedo, o paraibano demonstrou inclinação para as artes, 
sendo considerado um menino prodígio.  Ainda muito jovem 
participou, como desenhista, de uma expedição de naturalistas 
pelo Nordeste e recebeu uma bolsa de estudos do governo para 
se formar na Academia Imperial de Belas Artes. Fez seu aperfei-
çoamento artístico em Paris, estudando com mestres célebres. 
Logo após seu retorno ao Brasil, passou a dar aulas e iniciou uma 
carreira de sucesso, ganhando projeção com grandes pinturas de 
caráter cívico e heroico, inserindo-se no programa civilizador e 
modernizador do país, fomentado pelo imperador Dom Pedro II, 
do qual a Academia Imperial era o braço regulador e executivo 
na esfera artística.

VAMOS  
OBSERVAR 
Independência 
ou Morte! ou O 
Grito do Ipiranga
1888
Óleo sobre tela 
415 x 760 cm
Museu Paulista 
da USP, São 
Paulo

AUTOR DE “INDEPENDÊNCIA 
OU MORTE!”
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (Paraíba, 29 de abril de 1843 -   
Florença, 7 de outubro de 1905) foi um romancista, poeta, cientista, 
teórico de arte, ensaísta, filósofo, político e professor brasileiro, mas é 
mais lembrado como um dos mais importantes pintores acadêmicos 
do Brasil.

Seu estilo na pintura, em sintonia com 
as grandes tendências de seu tempo, fundia 
elementos neoclássicos, românticos e rea-
listas. Sua produção é uma das primeiras 
grandes expressões do Academismo no 
Brasil em sua fase de apogeu, deixando obras que permanecem 
vivas até hoje no imaginário coletivo da nação.

Viveu entre o Brasil e a Europa e em ambos os lugares seu 
talento foi reconhecido, recebendo grandes elogios de críticos 
e do público, mas também levantando polêmicas apaixonadas e 
tenazes adversários. 

Pedro Américo era um pintor de talentos inegavelmente raros, 
mas primeiramente se tornou um dos principais símbolos de tudo 
o que o sistema acadêmico alegadamente tinha de conservador, 
elitista e distante da realidade nacional. Embora os modernistas 
tenham tentado impiedosamente ofuscar sua estrela, como a de 
todos os acadêmicos, seus grandes méritos artísticos seguramente 
fazem dele um dos maiores pintores que o país já produziu, e sua 
imensa fama e influência em vida, o destacam como um dos nomes 
mais importantes da história da cultura brasileira do fim do século 
XIX. Faleceu em Florença no dia 7 de outubro de 1905, vítima de 
"cólica de chumbo", uma suposta intoxicação pelas tintas que usava.

Na cena da pintura, um imponente príncipe Don Pedro I, 
bem vestido e do alto de um belo cavalo, empunha a espada às 
margens do rio Ipiranga e de lá grita "Independência ou Morte!", 
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para um grande público que testemunha 
o acontecimento de 1822. Mas, de acordo 
com historiadores, não foi bem assim que 
tudo aconteceu.

Primeiro, é preciso dizer que o pintor 
Pedro Américo não era nem nascido naquele 
momento histórico.  A obra foi pintada sob 
encomenda mais de sessenta anos depois 
do episódio, em 1888, para o Museu do Ipi-
ranga, em São Paulo. O artista, que vivia em 
Florença, na Itália, fez uma pesquisa para 
resgatar informações da época. 

Fora da tela, a cena seria mais ou menos 
assim: o príncipe regente estaria bem aba-
tido, em cima de uma mula, vestindo roupas 
simples e acompanhado de poucas pessoas. 
Relatos de testemunhas descrevem que Dom 
Pedro I, naquela tarde, estaria com problemas 
gastrointestinais, sofrendo com disenteria. 
Não havia cavalos de raça porque a região 
exigia a força de animais mais fortes. A 
comitiva geralmente tinha catorze pessoas. 
Os guardas não estariam usando uma farda 
tão pomposa. Os Dragões da Independência 
só adotaram o uniforme representado na 
pintura mais de cem anos depois.

A independência brasileira foi um pro-
cesso, não algo ocorrido da noite para o dia. 
Nos registros da imprensa, há indicativos 
fortes disso. Em junho, Pedro convocou uma 
assembleia visando elaborar a primeira 
Constituição brasileira. Por isso, em 1º de 
agosto, jornais em Londres publicam que 
isso já significava a independência.

O artista fez a obra em consonância 
com as convenções artísticas da época, 
pois também desejava ingressar no meio 
artístico europeu. Havia um esforço dele 
em encontrar a melhor forma de tornar o 
quadro realista, como vários outros artis-
tas do período. A atenção aos detalhes de 
pessoas, roupas e animais já havia marcado 
outras obras do pintor, como Batalha do Avaí, 

de 1877, representando um dos confrontos 
da Guerra do Paraguai, e manteve-se em 
Tiradentes esquartejado, de 1893, já no 
período republicano, que não agradou o 
novo establishment tanto quanto seu autor 
esperava.

O próprio pintor deixou um texto ex-
plicativo sobre a produção onde revela 
a intenção de mostrar a independência 
como algo esplêndido e heroico, deixando 
de lado o que não seria tão bonito de se 
ver. Nas palavras de Pedro Américo: “A 
realidade inspira, e não escraviza o pintor”. 
O artista destaca que se esforçou para ser 
sincero na reprodução dos fatos, mas sem 
esquecer das belezas da arte. Nem sempre 
a arte imita a vida.

O Bicentenário da Independência do Brasil foi 
comemorado em 7 de setembro de 2022.  A obra 

“Independência ou Morte” de Pedro Américo, que 
virou símbolo da Independência, supostamente 

eternizou o que teria sido o marco do fim da 
colonização portuguesa no Brasil. 

Studio Hirose, 
há 21 anos cuidando
da beleza dos Granjeiros
Formando por uma equipe de talentosos profissionais,
que estão sempre antenados com as têndencias.

Qualidade e cuidado são a vocação do Studio, que
oferece os mais variados serviços: corte, coloração,
massagem, manicure, depilação e muito mais!

@STUDIOHIROSE_GV

studiohirose.com.br

GRANJA VIANA . CENTRO COMERCIAL RT 23 LOJA 0811 98696.9222 11 4612.1559
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A PRIMAVERA CHEGOU. O apelo da estação 
ao colorido e ao florescimento é inspiração 
para muitos. Afinal, encanta pela multi-
plicidade de cores e formas e os artistas 
sabem muito bem aproveitar esta paleta de 
possibilidades, seja na moda, na fotografia, 
na literatura ou nas artes plásticas. Veja 
o Monet: suas obras mais famosas foram 
inspiradas pela natureza e ele, inclusive, 
criou, cultivou e preservou um imenso 
jardim, o Giverny, aos arredores de Paris.

Universo 
colorido

de sua preocupação pela preservação da natureza. “O 
processo criativo das joias artísticas, verdadeira ex-
tensão da minha pintura, segue a mesma filosofia. Um 
outro olhar para materiais recicláveis que, espero, possa 
incentivar um consumo mais responsável e o respeito à 
natureza”, explica. Ela, inclusive, criou o projeto 365 dias 
de reciclagem em que convida, dessa forma, o público a 
repensar suas formas de consumo.

Já sobre as pinturas, algumas de suas últimas telas, 
Flores do Caminho, nasceram durante o período de con-
finamento. “As ruas de São Paulo, vazias, viraram campo 
de estudo e, assim, graças às caminhadas diárias em uma 
cidade adormecida, pude retratar os canteiros floridos 
e as árvores diversas que, outrora, estavam ofuscados 
pelo ritmo frenético da cidade” , contou a artista. 

E as mais recentes foram inspiradas na temporada 
de dois meses que acaba de passar em Paris. Por lá, 
ela ficou não só desfrutando da companhia dos filhos 

Assim como o mais célebre entre os pintores impressionistas, a artista plástica e de-
signer de acessórios Roberta Caruso também empresta os motivos primaveris em suas 
criações. “As minhas criações interagem entre si, impregnadas da simbologia das cores 
e formas florais. São uma janela para um refúgio íntimo, um desligamento do mundo 
urbano, um convite à reflexão e à contemplação”, descreve. 

As flores, para ela, não são só uma paixão puramente botânica, mas que, associadas 
geralmente ao feminino, traduzem sua sensibilidade. É possível perceber seu trabalho, 
composto em grande parte por pinturas a óleo e colagens, em três facetas. Um lado 
clássico e intimista que remete às naturezas mortas da produção artística do período 
1890-1920, inclusive espelhando-se na obra de algumas artistas mulheres; uma linha de 
expressão desestruturada e estilizada deste mesmo universo; e por fim, uma produção 
de acessórios com cores e formas inusitadas, utilizando materiais reciclados. 

Estes últimos, aliás, são frutos do interesse que Roberta tem pela moda e, sobretudo, 
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Victor, Antonia e Gabriel (os dois primeiros 
primeiros moram na França, e Gabriel com 
os pais no Brasil), mas coletando imagens dos 
jardins e visitando exposições diretamente 
ligadas ao trabalho. “Ao chegar em Paris fui 
presenteada com a exposição Vegetal na L'ecole 
des Beaux-Arts, que apresentava olhares de 
diversos artistas sobre a natureza através do 
prisma universal da arte e da beleza. Uma 
verdadeira troca e imersão”, celebra. 

Roberta abandonou o direito para se 
dedicar a arte. A então advogada trocou, em 
2008, os tribunais pelo ateliê, o terninho pelo 
avental e os livros pelas tintas. “A arte, para 
mim, sempre esteve presente, num lugar 
de destaque e respeito”, ressalta. 

O gosto pelas artes plásticas vem desde 
cedo pela influência de parentes e familiares 
que transitavam nesse meio. Entre eles, 
destaca-se o avô materno, colecionador e 
amigo de vários artistas brasileiros, que 
proporcionou um convívio fundamental em 
sua formação artística e pessoal. “Em sua 
casa, tinham quadros de diversos artistas 
e muitos livros de arte”, lembra. Aliás, esse 
mesmo avô foi criado praticamente como 
irmão do escultor ítalo-brasileiro Victor 
Brecheret, filho da irmã do bisavô de Roberta. 

Roberta formou-se pela Escola Pana-
mericana de Artes em 2011, participando 

durante este período de estudos de vários 
cursos livres e ateliers em São Paulo pro-
porcionados pelo MAM, Colégio das Artes, 
MUB e Instituto Tomie Ohtake, e formando 
parte de exposições e salões organizados 
por essas instituições, entre outras. Seguiu 
também, durante esta época, estudos de 
desenho e pintura a óleo no atelier do artista 
plástico Cirton Genaro.

E a paixão por jardins e flores, temas 
centrais da sua obra? A artista explica 
que isso se deve ao fato de ter passado a 
juventude na Granja Viana, em uma chácara 

Em resumo, a natureza, 
somada ao universo fe-

minino, está presente em seu 
trabalho, que é sempre muito 
colorido. “Através das minhas 
obras, eu desejo para todos fe-
licidade. Meu trabalho bebe um 
pouco da arte brasileira, mas 
também busca referências em 
pintores do início do século 20. 
Por isso, ele é tão colorido e, ao 
mesmo tempo, passa a ideia do 
sonho. Quero que as pessoas 
olhem para meus quadros, se 
desliguem da realidade e pos-
s a m  s o n h a r  u m  p o u c o .  
Meu trabalho é essa busca”, fi-
naliza. Seus quadros estão em  
exposição permanente no espa-
ço  Galeria do Haras Buona 
Fortuna.

Roberta Caruso  

WhatsApp: (11) 9 9619-2103 

@atelier.robertacaruso 

robertacaruso.com

cercada de muito verde. “Vim morar na Granja 
com 9 anos, em um lugar com jardins enormes e 
muita natureza. E mesmo antes, quando vínhamos 
a passeio para o sítio, lembro que minha mãe 
sempre parava em grandes estufas de flores para 
montar seus arranjos. Eu adorava. Amava o cheiro 
de terra úmida. Nunca me esqueço disso. Então, 
o trabalho é inspirado nessas felizes lembranças 
da minha infância”, conta.



CULTURAL
Circuito

 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

CULTURA E ESPORTE 
NUMA GRANDE FESTA 
URBANA 

MÊS DAS 
CRIANÇAS 

Museu do Ipiranga 
Reaberto depois de 9 anos, o Novo Museu do Ipiranga 
traz 12 exposições - 11 de longa duração e uma mostra 
temporária. As de longa duração são divididas em dois 
eixos temáticos: Para entender a sociedade e Para 
entender o Museu. A exposição de curta duração, 
Memórias da Independência, estará aberta por quatro 
meses a partir de novembro. No total, serão expostos 
3.058 itens pertencentes ao acervo do Museu, 509 itens 
de outras coleções e 76 reproduções e fac-símiles. 

Manifesto das periferias
A militante, artista e mãe Ana Laura 
Preta, de Itapevi, acaba de lançar o 
single Favela Sou, um manifesto e grito 
das periferias. A canção é autoral e foi 
produzida por várias mãos, entre elas a 
Rede Emancipa de Educação Popular.  
O bet ficou por conta do DJ Tigone, 
artista do Grajaú e idealizador do Graja 
Groove, já a masterização ficou por 
conta de Lindemberg Oliveira.

A cultura de rua é feita para todos. 
Pensando nisso e em todas as 
tribos que se encontram nesse 
universo, a Street House Cultura e 
Esportes Urbanos, de São Paulo, 

Para comemorar a data, a lona do 
Circo Zanni vai estar aberta para 
sessões de espetáculo e oficina.  
O espetáculo de variedades Circo 
Zanni acontece nos dias 12, 15 e 16 de 
outubro, às 16h, 19h e 17h, 
respetivamente. Inclui a atmosfera 
dos circos clássicos e tradicionais 
com elementos contemporâneos 
incorporados pela trupe através de 
números aéreos, de acrobacia, 
equilíbrio e magia, além, é claro, de 
palhaçaria. Já a Oficina Circo em 
Família é uma Prática Circense em 
que pais, mães e filhos poderão 
juntos experimentar as habilidades 
circenses com aulas introdutórias de 
acrobacia, equilíbrio, entradas 
clássicas de palhaço, malabarismo e 
manipulação de objetos. Acontece 
nos dias 12 e 15 de outubro, das 10h 
às 11h30. Informações e ingressos:  
flowcode.com/page/circozanni

criou o Street Festival. A edição de 2022 vai acontecer aqui na região, entre 11 e 13 de 
novembro, no Centro de Eventos de Barueri (Avenida Pastor Sebastião Davino dos 
Reis, 672 - Vila Porto). Vai unir as tribos urbanas para capacitar, discutir 
tendências, vivências, caminhos potenciais e o principal: celebrar a amizade que 
une as pessoas e também lembrar e comemorar o Dia Mundial do Hip-Hop. 
Programação e mais informações em  streetfestival.com.br. Gratuito.

http://flowcode.com/page/circozanni
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Escultura ao Alcance 
de Todos
A exposição, em sua 4ª edição, 
conta com a participação de mais 
de 48 artistas e 4 homenagens 
póstumas, com abordagem em 
várias linguagens e diferentes 
materiais. Idealizado pelo artista 
Jofe Santos, com apoio da 
Prefeitura, o projeto tem formato 
de exposição coletiva, organizada 
ao ar livre na Praça das Artes, na 
cidade de Embu das Artes. 
Gratuito. Até 16 de outubro.

 CANAL CIRCUITO
A exposição traz o Morro Grande em escultura. 
Conheça a obra e os artistas
revistacircuito.com/exposicao-traz-
o-morro-grande-em-escultura/

CANTO DOS DINOSSAUROS
São 4 mil m² de parque, com 
circuito especialmente desenhado 
dentro da mata, com mini dinos-
sauros e um T-Rex de 4,5 metros 
de altura, efeitos sonoros, efeitos 
de fumaça, atividades interativas 
como Caça aos Ossos, Ponte de 
Obstáculos, Labirinto e Pintura de 
Dinossauros. A experiência ensina 
sobre preservação ambiental, traz 
curiosidades, conta a história dos 
dinossauros de forma lúdica e 
promove o entendimento de tempo 
e dimensão de espaço. O parque 
está localizado na Vila São 
Francisco (Av. Dr. Martin Luther 
King, 1861, divisa de Osasco com 
São Paulo) e funciona de quarta 
a domingo, às 10h, 11h, 13h, 14h, 
15h e 16h. Faça sua reserva via 
WhatsApp (11) 91005- 1060.

Experiência de invenção
Imagine entrar em um espaço onde está 

instalada sobre uma parede de 19 metros a 
história de Chapeuzinho Vermelho, narrada por 
pictogramas gráficos. Imagine se sentar numa 
cadeira e receber um banho de canto. Já passou 
pela sua cabeça escutar uma música que goteja?  
E visitar um zoológico de bichos tipográficos? 
Essas são algumas operações possíveis de serem 
vivenciadas na exposição Cria _experiências de 
invenção, em cartaz no Espaço de Exposições do 
Centro Cultural Fiesp (CCF) até 19 fevereiro de 
2023. De quarta a domingo, das 10h às 20h. 
Entrada gratuita.

O Show das Princesas
Inconformada com o sucesso das 

princesas e incomodada com o ‘felizes para 
sempre’, Malévola, junto com outras perversas 
vilãs, resolvem roubar a cena e sabotarem o Show 
das Princesas, coreografado por ninguém mais 
ninguém menos do que o talentoso e divertido 
Sebastião. Com grande elenco, muito humor e 
magia, o público vai se encantar com os números 
musicais de suas princesas favoritas. Em cartaz 
no Teatro Raposo Shopping, até 29 de outubro. 
Aos sábados e feriado (12/10), às 15h.

http://revistacircuito.com/exposicao-traz-o-morro-grande-em-escultura/
http://revistacircuito.com/exposicao-traz-o-morro-grande-em-escultura/
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endocrinologia

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

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

ginecologia e obstetrícia

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

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

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

geriatria
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odontologia

fonoaudiologia

psiquiatria

terapia / psicologia

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

 Psicanálise Clínica  Constelação Familiar, Hipnose e Regressão 
Sistêmica  Practitioner em Florais de Bach (formação no Bach Centre  
/Mount Vernon/ UK)  TokSen e  Face Lanna (CIMS Thailand)

Erica Reis (CRT 43.703)

serviços

www.viannaodonto.com.br

Ortodontia convencional e 
alinhadores estéticos
Botox e Preenchimento 

Botox  •  Lipo de papada  •  Fios de sustentação   
Design de lábios   •   Peeling químico

Preenchimento com ácido hialurônico

R. Gal. Fernando Albuquerque, 
80 Conj. 313A e 401A

Granja Vianna

ENTRE EM CONTATO

 11 3781-8424
 11 98290-3191Professora de implante, prótese, 

e reabilitação oral

Diretora Assoc. Bras. de 
Analgesia e Sedação

Preenchimento com ácido hialurônico

Professora de implante, prótese, Professora de implante, prótese, 
e reabilitação oral

Dra. Karina Vianna CRO-SP 58022

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

Assistência Técnica Multimarcas

11 4613-3400
www.mastergranja.com.br
Av. das Acácias, 161 Jardim da Gloria – Cotia

ANUNCIE AQUI
99500-6086
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OLHAR
COMPARTILHADO

Seu ponto de vista sobre
a região

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

A “beleza” do Anu Branco
GIULIO MARTINS

Os traços, as cores e a perfeição do entardecer
MARCIA LIMA

Lua cheia, sempre inunda o céu com sua magia
TERESINHA DE AGUIAR

E vai passando sem pressa...
DOUGLAS TOMAZ

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



SUB SEÇÃO 43

Venha conferir 
as nossas ofertas!

Um Mercado mais 
completo para você!



CIRCUITO CULTURAL 44

Criança feliz, 
é criança conectada

*Consulte condições e regras dos planos com o time comercial. **Valores promocionais válidos até o vencimento. O valor original do plano: 120MB – 
R$ 99,90; 400MB – R$ 119,9 e 500MB – R$ 129,90, com desconto de R$ 10,00 para pagamento até o vencimento, respectivamente nos valores: R$89,90; 

R$109,90 e R$ 119,90. **Desconto dado para clientes COMBO.

No mês de Outubro a

INSTALAÇÃO
É GRÁTIS!

Deixe seu filho
conectado!

+500
MEGA

Com repeditor de 
wi-fi Incluso

Incluso no combo

119R$ ,90*
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