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LETÍCIA 
DATENA

  POR A    UI
Controle de velocidade 

 nas vias da Granja Viana

  ASTROLOGIA
2023, ano da reconciliação 

 e acolhimento

  ESPECIAL
Rituais de renovação 

energética para 2023

Jornalista compartilha 
sua experiência no 
automobilismo
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APRESENTA:

Running

É hora de se mexer.
Convoque quem quiser. 
Vamos?

DE MARÇO
ÀS 6H30  |  DOMINGO

PERCURSOS DE 

5K E 10K
AV. SÃO CAMILO, 733

19
KIT DO ATLETA 



É hora de se mexer.

ENCONTRE SEU 
MOVIMENTO

PATROCÍNIO

INSCRIÇÃO
PELO APLICATIVO
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Tendo a LuaTendo a Lua
Tem gente que é de Lua, né? Essa expressão popular que indica que o humor da 
pessoa é imprevisível: nunca se sabe se ela vai estar de bom ou mau humor.

2023 será um ano regido pela Lua. Podemos então dizer que será um ano de 
oscilações e mudanças? Sim! Contudo, se soubermos dirigir nossas atenções a esse 
imenso e iluminado satélite natural, poderemos desfrutar de 2023 como uma feliz 
lua de mel. 

A Lua na astrologia representa a nossa natureza emocional, dos nossos instintos e 
da forma que nos relacionamos. Também é a estrela da forte conexão com nossas 
origens e nosso lado intuitivo. Este ano nos convida a prestar atenção em tudo que, 
geralmente, deixamos no piloto automático. Um ano para cuidar e priorizar nossas 
emoções, deixando de lado os egos e focando nos desejos mais genuínos da alma. 
Poético, não? Mas quem disse que a Lua não é pura poesia? Quem souber levar a sério 
esse ritmo lunar, tão cíclico e feminino, navegará em marés mais tranquilas. Tem 
muito mais sobre as tão importantes previsões astrológicas na página 34. 

Para completar essa busca espiritual, convidamos pessoas com muito axé na fé 
que nos deram dicas infalíveis de proteção, amor, sucesso e saúde. Aquela matéria 
que você recorta e cola na porta da geladeira. Confere nas páginas 37, 38 e 39.

Novos radares passaram a fiscalizar o controle de velocidade em importantes vias 
da Granja Viana, como Avenida José Giorgi, Avenida João Paulo Ablas e Estrada do 
Embu. Depois de muita polêmica, a Rua José Félix de Oliveira está fora por enquanto 
da fiscalização. Alguns moradores questionaram nas redes sociais, inclusive em 
comentários nas nossas páginas, que a rua, por ser via coletora, não podia limitar a 
velocidade em 30 km/h e que correto pelo Código de Trânsito Nacional seria 40 
km/h. Pelo sim ou pelo não, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Cotia optou por 
manter o equipamento, “até segunda ordem”, desligado. Disseram que “em momento 
oportuno, a definição será divulgada para a população”. Nossa equipe vai continuar 
de olho para trazer esta e outras notícias regionais, em primeira mão, para vocês.

Que 2023 seja um ano de boas notícias!

GABRIELA NAPOLITANO ALONSO

EDIÇÃO 272 - JANEIRO 2022

DIRETORA

Gabriela Napolitano Alonso

gabi@revistacircuito.com

ARTE

Deborah Sousa

arte@revistacircuito.com

REDAÇÃO

Juliana Martins Machado

MTB 57882 SP

jornalismo@revistacircuito.com

FOTOS DE CAPA E DESTAQUE INTERNO

Alex Lyrio

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



 Durante todo o ano letivo, são oferecidas 
atividades esportivas, artísticas e culturais, 
com o objetivo de ampliar as possibilidades 
de desenvolvimento de habilidades das 
crianças e jovens e estimular a descoberta 
de múltiplos talentos.

“Mais do que oferecer às crianças e aos 
jovens atividades integradas ao currículo, 
queremos, por meio dos cursos livres, am-
pliar as oportunidades de aprendizado e de 
desenvolvimento de forma lúdica”, destaca 
Claudia Xavier. 

Natação, judô, futebol, futsal, ginástica 
artística, handebol, basquete,  vôlei, rugby, 
ballet, dança, hip hop, fazendo arte, ateliê 
de arte, xadrez, teatro e robótica são os 
cursos livres que compõem a programação 
para os alunos. 

E os pais e mães também podem contar 
com atividades, como natação, hidroginás-
tica, futebol de campo e circuito saúde.

A COMPOSIÇÃO DE UMA rotina saudável para 
crianças e jovens é uma preocupação das 
famílias e, certamente, ela deve contemplar, 
além do aprendizado, o acolhimento, a diver-
são e a atenção às necessidades específicas 
para cada faixa etária.

 Por isso, é muito importante que pais e 
mães encontrem nas escolas opções de ativi-
dades e cursos livres que possam permitir a 
ampliação do senso de coletividade, de con-
vivência saudável e de oportunidades para 
seus filhos e que, ao mesmo tempo, possam 
atender as necessidades de suas rotinas.

CCuRssooss 
Livres:   

atividades que complementam a rotina escolar 
e possibilitam a descoberta de talentos

No Colégio Rio Branco, como parte do 
projeto pedagógico, são oferecidos diver-
sos cursos livres, gratuitos e pagos, que 
já fazem parte da programação anual, 
cuidadosamente desenvolvida pela escola 
para alunos de todas as idades, no período 
inverso ao das aulas regulares.

“Sabemos o quanto os Cursos Livres são 
significativos para nossa comunidade. Por 
meio deles, alunos descobrem talentos e 
aptidões, famílias compõem suas rotinas e 
nós, como escola, fortalecemos, ainda mais, 
nosso projeto pedagógico”, conta a diretora 
da Unidade Granja Vianna, Claudia Xavier.

(11) 4613-8580 
(11) 99897-6808 
       @colegioriobrancosp 
atendimentogv@crb.g12.br  
www.crb.g12.br
Rod. Raposo Tavares, 7.200 - km 24

Natação⋆   JUDÔ*
FUTEBOL    Futsal

Ginástica Artística                   
HANDEBOL
b a s q u e t e

Vôlei    Rugby
Ballet*

       Dança*
HIP HOPHIP HOP*
Fazendo Arte
Ateliê de ARTEARTE

XaDReZ   Teatro
RobóticaRobótica

Natação*     FUTEBOL 
DE CAMPo 

Hidroginástica* 
Circuito saúde

Cursos Livres
para alunos

para pais

Colégio Rio Branco

⋆ Gratuito até o 5º ano EF

* Atividade com custo adicional

* Atividade com custo adicional

FIQUE LIGADO 77FIQUE LIGADO



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

Buracos estão abertos há semanas na Av. 
João Paulo Ablas, no Jardim da Glória. 
Um perigo em causar acidentes ou 
danificar os carros, já que são enormes! 
A via recebeu asfalto novo e já está nessa 
situação. Empresas, como Sabesp e 
Comgás, são as maiores responsáveis 
por isso com seus péssimos remendos. 
Lamentável!
Morador que preferiu não se identificar

CIRCUITO A reclamação do leitor foi 
encaminhada para a Prefeitura de Cotia.

Sugiro que vocês façam uma reportagem 
a respeito das enchentes constantes que 
impedem moradores de sair de casa na 
Rua das Petúnias, Orquídeas e parte da 
Glicínias, na Chácara Vale do Rio Cotia 2, 
dentro do Residencial Fazendinha, em 
Carapicuíba. Há anos que isso ocorre e a 
Prefeitura não faz nada! Além das 
chuvas, o que agrava ainda mais a 
situação é a invasão de terras em área de 
proteção ambiental, próximo ao 
residencial. 
Maria Cristina Antunes Mazzarello

CIRCUITO A reclamação do leitor foi 
encaminhada para a Prefeitura de Carapicuíba. 

 #SUAVOZNACIRCUITO 

BURACOS E  
MAIS BURACOS

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$ ENCHENTE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995006086
https://www.revistacircuito.com
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ReperCURTIU
O que bombou no 

mês passado

A Revista Circuito tem sempre 
matérias interessantes e até 
instrutivas. Parabéns a todos!
BIBA AMORIM

Sucesso, boa sorte no viver, 
luz e paz no caminhar!
VERONICA ATHAYDE

Antes de colocar radar tem que 
tampar os buracos das ruas, 
tirar esse monte de lombada 
que não serve para nada e 
colocar policiamento pela 
quantidade de sequestros.
MARCELO FAZOLIN

Muito bom!
BRUNO FERREIRA

Muito obrigado por estarem 
na festa de lançamento do 
Arqui Style. Acompanhem 
o programa que já estreou e 
ficará cada vez melhor!
RODRIGO ANDREOLI

MUITO ALÉM DO PAPEL

MUDE O 
MUNDO COMO 
UMA MENINA

Mais de 400 meninas de 13 a 21 
anos de todo o Brasil 
participaram, com suas 
iniciativas e ações comunitárias, 
do prêmio Mude O Mundo Como 
Uma Menina que busca 
incentivar o desenvolvimento e a 
entrada das jovens em áreas 
Stem (sigla em inglês para 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática). Entre elas, estava a 
carapicuibana Dandara 
Medeiros da Silva, que acabou 
levando a melhor na Categoria 

DIÁRIO DE BORDO: ALASCA
O que você sabe sobre o Alasca? 
Resume-se a alguns documentários no 
Discovery Channel ou o ambiente 
onde se passa os divertidos capítulos 
do seriado Men in Trees? Pois a 
jornalista Lorien Saviano - que, 
durante algum tempo, escreveu 
colunas de turismo para a Circuito -  
abre seu diário de bordo e nos 
apresenta um Alasca pouco conhecido 
para a maioria das pessoas. 

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/
alasca-surpreendente/

REGÊNCIA
DO NÚMERO 7
A numerologia nos prepara para o 
ano que chegou. Ela nos dá acesso 
a algumas previsões pessoais 
como autoconhecimento, amor, 
saúde, família e outras. O que 
2023, o ano regido pelo número 7, 
nos reserva, individualmente e 
mundialmente? Confira as 
previsões da numeróloga Andrea 
Munhoz.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/
numerologia-para-2023/

Visionária. Aos 21 anos, a jovem, preta e trans é um exemplo de superação e 
resiliência. Amante da arte e da natureza, é educadora, ativista e pesquisadora em 
Engenharia da Computação. Primeira da família a entrar na universidade, tem 
aberto caminhos para outras em espaços como o Unicef e a UJS. Foi ganhadora do 
hackathon da 99jobs realizado só para pessoas negras, cujo objetivo é mitigar as 
desigualdades da sociedade e seu projeto vencedor está em desenvolvimento pela 
ONU. Conversamos com a jovem que fala como sua voz tem ecoado por aí e como 
pode ecoar mais ainda para mudar o mundo.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/
jovem-de-carapicuiba-e-vencedora-do-premio-mude-o-mundo-como-uma-menina/

http://revistacircuito.com/alasca-surpreendente/
http://revistacircuito.com/alasca-surpreendente/
http://revistacircuito.com/numerologia-para-2023/
http://revistacircuito.com/numerologia-para-2023/
http://revistacircuito.com/jovem-de-carapicuiba-e-vencedora-do-premio-mude-o-mundo-como-uma-menina/
http://revistacircuito.com/jovem-de-carapicuiba-e-vencedora-do-premio-mude-o-mundo-como-uma-menina/


POR AQUI
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

O Prêmio Band Cidades Excelentes avaliou 
os mais de 5 mil municípios do país e 
apontou Santana de Parnaíba como a 
melhor no indicador entre as cidades com 
mais de 100 mil habitantes. Nossa vizinha 
recebeu o prêmio de 1º lugar no país no 
quesito Desenvolvimento Socioeconômico –  
Ordem Pública. 

Parceria entre o artista plástico Marcus Andruchak e 
ViaQuatro vai transformar o muro da Avenida Doutor 
Vital Brasil em uma obra de arte a céu aberto. A 
importante intervenção artística é esculpida em 
cimento e em baixo relevo, tornando-se também uma 
experiência sensorial, rompendo barreiras de exclusão 
ao permitir que deficientes visuais toquem a obra e 
possam senti-la e apreciar seus traços. O mural deve ser 
finalizado em fevereiro de 2023 e vai contar com 
imagens que representam a luta feminina pelo 
reconhecimento de seus direitos. 

O programa Transporte Para 
Todos, que ficou popularmente 
conhecido como Tarifa Zero 
completou três anos de 
funcionamento em Vargem 
Grande Paulista. O ônibus de 
graça tem sido referência para 
muitas cidades do país, que tem 
procurado o prefeito Josué 
Ramos para conhecer o projeto, 
entre eles, o prefeito de São 
Paulo, Ricardo Nunes. Segundo o 
prefeito da capital paulista, um 
estudo está sendo realizando 
para avaliar a viabilidade 
técnica e financeira da 
implementação da tarifa zero 
nos ônibus. E para conhecer o 
funcionamento, ele convidou o 
prefeito de Vargem Grande 
Paulista que relatou toda sua 

experiência e conhecimento.
Já em Embu das Artes, a 

Câmara aprovou o projeto que 
garante a gratuidade no 
transporte público municipal 
para toda a população. A partir 
de 16 de janeiro, serão feitos 
testes para a implantação da 
passagem de graça em todos os 
ônibus. O programa deve 
beneficiar mais de 1 milhão de 
passageiros.

NO TOPO  

ESTAÇÃO BUTANTÃ GANHA MURAL

TARIFA ZERO



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
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CONTROLE DE VELOCIDADE
EM VIAS DA GRANJA VIANA
Depois de passar pela aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (Inmetro), equipamentos começaram a fiscalizar a velocidade em 

mais dez vias que cortam o município de Cotia, incluindo as granjeiras 

Avenida José Giorgi, Avenida João Paulo Ablas e Estrada do Embu.

VIAS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE 

Estrada do Embu próximo ao 311* Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro

Estrada do Embu próximo ao 385* Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares

Estrada do Embu próximo ao 960 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Bairro/Rod. Raposo Tavares

Av. João Paulo Ablas próximo ao 1400 Sentido Bairro/Rod. 
Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro

Av. Ivo Mário Isaac Pires (Estrada de Caucaia) próximo 8647 Sentido Rod. 
Raposo/Caucaia do Alto e Caucaia do Alto/Sentido Rod. Raposo

Av. Roque Celestino Pires 545 Sentido Caucaia do Alto/Sentido 
Rod. Raposo e Rod. Raposo/Caucaia do Alto

Av. José Giorgi próximo ao 260 Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro

Rua Ovídio Antônio Passos próximo ao 110 Sentido Centro/Rod. Raposo Tavares

Av. Antônio Mathias de Camargo próximo ao 280* Sentido Centro/Bairro

Estrada Fernando Nobre 2410 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Rod. Raposo Tavares/Bairro

Estrada Fernando Nobre 3731 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Rod. Raposo Tavares/Bairro 

Av. Prof. Joaquim Barreto próximo ao 1458 Sentido Bairro/
Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro

Av. Prof. Joaquim Barreto próximo ao 508 Sentido Bairro/
Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro 

1 Faixa 2 Faixas 3 Faixas 4 Faixas

A Setram - Secretaria de Transporte e Mobilidade de 
Cotia informou que, até segunda ordem, o 
equipamento na rua José Félix de Oliveira 
permanecerá desligado. Em momento oportuno, a 
definição será divulgada para a população.

SEM FISCALIZAÇÃOASFALTO NOVO
As ruas do Parque São George estão de cara nova. Isso 
porque está em andamento o programa municipal 
Asfalto Novo, da Prefeitura de Cotia, que está 
revitalizando, recapeando e asfaltando vias do bairro. 
Ruas que antes eram de terra foram asfaltadas e também 
ganharam infraestrutura de guias e sarjetas. Já as 
asfaltadas passaram por fresagem para remoção do 
antigo pavimento e acerto da base, e começaram a 
receber massa asfáltica.
Ruas contempladas pelo programa:

Asfalto Novo 
Rua Karan

Asfalto Novo 
Rua Kátia

• Rua São Tomé

• Rua São Vicente

• Rua São Nicolau

• Rua Santo Amaro

• Rua São Roque

• Rua Ranza

• Rua Sheila

• Rua Belo Horizonte

• Rua Direita

• Rua Karan

• Rua Mazel

• Rua Nemitala

• Rua Salma

• Rua Kátia

• Rua Elias Zarzur

• Avenida Marginal

• Avenida São 
George
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VEM PRO

GIUSTO!
Oportunidade exclusiva! 

Informe o código circuitogiusto 
e ganhe 50% DE DESCONTO na 
primeira parcela da anuidade! 

*válido somente para novas matrículas.

Infraestrutura privilegiada 
com quadras, área verde, muito lazer, 
bem estar e diversão para o seu filho 
(em breve também PISCINA!!!);

A melhor Equipe Pedagógica 
especialmente treinada para contribuir 
com o crescimento sócio emocional 
das crianças;

Colégio destaque em diversas 
olimpíadas de conhecimento;

Aprovação em vestibulares
de instituições conceituadas, incluindo 
USP, UNESP entre outras;

2º ano consecutivo de premiação 
com 1º e 2º lugares na MARATONA 
ENEM, competição de redação com 
participação de mais de 250 colégios 
em todo o país;

Educação Socioemocional;

Estímulo ao ESPORTE 
e desenvolvimento de habilidades 
motoras;

Projeto Giusto Bilingue 2025  – Carga 
de inglês cada vez mais ampliada;

Arte | Música | Teatro;
E muito mais!

Agende já
uma visita!

VAGAS 
LIMITADAS!

www.GIUSTO.com.br
11 3781-0621
11 94775-3138

Acesse nosso 
whatsapp
pelo QRcode
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De acordo com a coordenação da 
saúde mental da Secretaria de 
Saúde de Cotia, há dois anos, os 
CAPS atendiam cerca de 3.200 
pessoas. Atualmente, são 8.400. 
Ou seja, houve um aumento de 
262,5% nos atendimentos. Nos 
CAPSs, os pacientes participam 
de atividades terapêuticas, 
oficinas e até práticas 
integrativas, como reiki e 
musicoterapia. 

SERVIÇO  

CAPS Adulto  e  CAPS  Álcool e Drogas - 

Rua Topázio, 96 - Jardim Nomura 

CAPS Infantil - Rua Monsenhor Ladeira, 

112 - Vila São Francisco de Assis

O karateca da Secretaria de 
Esportes e Juventude de 
Cotia, Victor Sales, 
conquistou três medalhas de 
ouro e uma de bronze no 
Campeonato Brasileiro de 
Karatê e Kobudo 
Shinshunkan 2022 que 
aconteceu em Praia Grande, 
no litoral paulista.

No primeiro final de semana de 
dezembro, aconteceu o Concurso de 
Salto Nacional 4* Top Riders e Copa 
Brasil, na Sociedade Hípica Paulista. 
Ao todo, foram disputadas 18 provas, 
de 1 a 1,45 m, incluindo as finais dos 
Circuitos de Amadores, Juventude e 
Hermès Young Talent, promovidos 
pela CBH - Confederação Brasileira de 
Hipismo, que também lançou a 1ª Copa 
do Brasil, reunindo os melhores 
conjuntos indicados pelas Federações 
de Hipismo estaduais. Entre os 460 
competidores, esteve Renata Rivera 
Porto. Representando o Haras Buona 
Fortuna, a amazona granjeira 
conquistou o terceiro lugar no Clássico 
Top Riders, categoria Master B, com a 
égua voadora Gaya Nueva JMen.

AMAZONA GRANJEIRA 
NO PÓDIO

262,5%
DE AUMENTO

QUATRO MEDALHAS

EDUCAÇÃO PREMIADA
O Prêmio Ação Destaque 2022 é realizado pela Editora Opet e o Selo Sefe (Sistema 
Educacional Família e Escola) com o objetivo de incentivar, valorizar, divulgar e 
promover projetos educacionais inovadores que expressem transformação social e 
educativa. Cotia concorreu em três das oito categorias da premiação e levou a melhor 
em todas: Gestores, Ensino Fundamental anos iniciais 1º ao 3º ano e Especialistas – arte, 
educação física e Língua Inglesa.

VENCEDORES COTIANOS
Categoria Gestores

Categoria Especialistas – arte, educação 
física e Língua Inglesa

Categoria Ensino Fundamental  
anos iniciais – 1º ao 3º anos

Projeto Construção de um Sistema de Avaliação para a Aprendizagem, dos diretores pedagógicos 
Adalberto Bastos Neto e Fabiana Custódio da Silva

Projeto Capoeira & Cidadania: vem entrar nesta roda?, da professora Samira Mohamad

Projeto Empoderamento Mirim, da professora Ana Cristina Batista da Silva
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CARLOS PETERSON TREMONTE
PRESIDENTE

Silvio Armellei  
Furquim Leite

VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA

Cintia dos Santos Monteiro
VICE-PRESIDENTE DE ARQUITETURA

Alessandro Malara Manso
1º SECRETÁRIO

Antônio Domene
2º SECRETÁRIO

João Salles Neto
1º TESOUREIRO

Renato Oliveira 
 de Andrade

2º TESOUREIRO

Arthur Augusto Weigand Berna, 
Alvaro Sérgio Barbosa Júnior, 

Cassiano Fábio Santos Diegues 
e Gianpaolo Fábio Massa

CONSELHO CONSULTIVO PARA O TRIÊNIO 2023/25

NOVA 
DIRETORIA

DIRETORIA PARA O  TRIÊNIO 2023/25

A AETEC - Associação 
dos Arquitetos, 
Engenheiros e Técnicos 
de Cotia está com nova 
diretoria. A chapa, 
denominada 
Continuidade e com o 
engenheiro Carlos 
Peterson Tremonte na 
liderança, foi eleita e 
dirigirá a entidade 
pelos próximos três 
anos, de 2023 a 2025.

“Esperamos poder 
agregar todas as 
engenharias, como a 
Agronomia, 
Agrimensura, Civil, 
Elétrica, Mecânica 
Metalúrgica, Química, 

ANTI-DROGAS 
Aconteceu no Colégio Português de São Paulo, em 9 de dezembro, a 
formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e à Violência), ministrado por CB PM Felipe Durães. “64 crianças 
disseram não às drogas! 64 sementinhas plantadas pela escolha 
responsável para viverem longe das drogas e da violência”, comemorou, 
emocionada, a presidente do CONSEG Granja Viana, Maria Goreti 
Camarano. O evento contou com o apoio do Rotary Club de Cotia - Granja 
Vianna, Rotary Club de Cotia - Granja Vianna - Empresarial, Rotary Club 
Cotia - Mulheres Empreendedoras, Rotary Club de Cotia – Centro e 
Rotary E-Club de Cotia - Granja Vianna - Inspiração

139 PROPOSITURAS 
A Câmara Municipal de Cotia apresentou relatório de 
atividades referente ao biênio 2021-22. Ao longo de 2022, 
tramitaram no Poder Legislativo 139 proposituras, além de 
346 Indicações. Foram realizadas 42 Sessões Ordinárias e 
uma Sessão Solene e apreciados 57 Projetos de Lei, sendo 23 
do Executivo e 34 do Legislativo. Destes, apenas dois não 
foram votados. Além disso, 29 Projetos de Decreto 
Legislativo foram apresentados, sendo que quatro seguem 
em tramitação, representando um aumento e 60% com 
relação ao ano passado.

 CANAL CIRCUITO
Confira a matéria completa em 
revistacircuito.com/
legislativo-de-cotia-apreciou-139-proposituras-em-2022/

Segurança do Trabalho, Minas, assim 
como todos tecnólogos e arquitetos. Com 
esse objetivo, trabalharemos alguns 
pilares de desenvolvimento através da 
Manufatura Aditiva, Energias 
Renováveis, Sistema de alimentação em 
sistemas fechados e autônomos. E também 
não poderia deixar de comentar sobre a 
importância do jovem. Junto com o 
CREA-SP Jovem, pretendemos atrair e 
canalizar todos os estudantes e os 
pretensos estudantes das engenharias e 
cursos técnicos e correlatos da 
engenharia e arquitetura”

CARLOS PETERSON TREMONTE 
Engenheiro mecânico, diretor industrial da Foxwall 
Válvulas de Controle, vice-presidente da AETEC 
(Gestão 2020-2022) e Conselheiro do CREA-SP na 
Câmara Especializada de Mecânica

Sessões
Sessões Ordinárias
Sessões Solenes
Sessões Extraordinárias
Projetos de Lei
Do Executivo
Do Legislativo
Projetos de Decreto Legislativo
Projetos de Lei Complementar
Do Executivo
Do Legislativo
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
Decretos Legislativos
Requerimentos
Indicações
Moções

47
42
1
4
78
34
44
18
14
13
1
0
17
31
555
37

43
42
1
0
57
23
34
29
20
20
0
1
29
31
346
32

20212022
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CONTINUIDADE DO PROCESSO 
PEDAGÓGICO
O ano começou com novidades na Escola Bosque das Letras: o 
início do Ensino Fundamental em 2023. O projeto conta com 
uma aprendizagem ativa para uma educação inovadora que 
será continuidade à Educação Infantil. Entre as novidades, 
estão o currículo bilíngue da BE - Bilingual Education & 
National Geographic Learning, Salas Makers, Robótica da 
Lego Education e outras atividades esportivas, culturais e 
socioemocionais, sempre valorizando o pensar criativo e 
investigativo, a cultura da infância e a conexão com a 
natureza.
Escola Bosque das Letras 

WhatsApp: (11) 94507-5942 

www.bosquedasletras.com.br

IMPLANTES, INVISALIGN E MUITO 
PROFISSIONALISMO
Sorriso da Granja completa 12 anos e com um time de 
profissionais de primeira. A dentista Ellen Perim é 
especialista em Ortodontia e Invisalign Doctor, além de 
Mestre e Doutora em Biofotônica (uso de laser e led 
terapêuticos) com habilitação em laser pela FFO-USP/ LELO. 
Maurício Matson é Mestre em Clínica Integrada e Doutor em 
Dentística pela USP, Implantodontista pela APCD e Instrutor 
da Filosofia de Saúde Oral iTOP da curaprox. Tudo 
capitaneado pelo excelente cirurgião-dentista Prof. Dr. 
Ricardo Raitz.
Sorriso da Granja 

The Square Open Mall – Bloco A – Sala 318 

Telefones: (11) 9 3800-8655/ 4612-1721

 Ana Carolina Sallum 
CREMESP 113097 | RQE 95934

 Otorrinolaringologia adulto e 
pediátrica

 André Minchillo 
CREMESP 51660 | RQE 37484

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

 Andrea Santucci 
CREMESP 101369 | RQE 36888

 O� almologia

 Claudia Zanetti Moura
CREMESP 80175 | RQE 37706

 Neurologia Clínica

 Fernanda Erci Bauer 
CREMESP 97620 | RQE 72858

 Ginecologia e Obstetrícia

 João Paulo Lian 
Branco Martins 
CREMESP 51925 | RQE 12379

 Psiquiatria, Psicanálise

 Luciana Bamonte
CREMESP 115653 | RQE 71310

 Cardiologia e Clínica Médica

 Luiz Augusto Andreoli 
CREMESP 105.303 | RQE 72869

 Pneumologia

 Marcia Gomes Corrêa  
CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

 Marcio Ferraz
 CREMESP 89357 | RQE 105119

 Urologia, Saúde do Homem, 
Vasectomia, Medicina Preventiva

 Patricia Aragão Morello 
CRP 06/48628-0

 Psicologia Clínica
 e Orientação Vocacional

 Paula Alexandra da 
Fonseca Canas 
CRP 06/31987-8

 Psicologia clínica

 Sandra Gonçalves 
CREMESP 117.515 | RQE 96075

 Nutrologia, Fitoterapia 
e Nutrição Clínica

 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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O Metrô de São Paulo divulgou a classificação técnica da licitação do 
anteprojeto de engenharia e arquitetura e estudos ambientais da Linha 
22-Marrom, que ligará Cotia ao bairro de Sumaré, na capital paulista.

Seguem na disputa os consórcios Systra Prime L22 (Systra e Prime), GPO–
Geocompany–Tetra–JGP (Gpo Sistran, Geocompany, Tetraarqui e JGP) e Linha 22 
Marrom–Nempi (Nova Engevix, Maubertec, Pólux e Intertechne)

A divulgação das notas técnicas, que indicarão qual deles teve a melhor 
classificação, será feita neste mês.

Será que o sonho do Metrô até Cotia vai se tornar realidade?

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia realiza, neste mês, 
a vistoria necessária para a renovação do alvará dos permissionários do 
transporte escolar no município. Conforme a Lei municipal 1.553/2009, a 
vistoria é parte obrigatória para a emissão do alvará e serve para atestar que o 
veículo está regularizado e atende aos pré-requisitos de segurança. Nela, 
serão checados itens como: condição da lataria, dos pneus, funcionamento de 
setas e lanternas, além de itens de segurança, como cinto e extintores. 

SERVIÇO Vistoria do transporte escolar 

Até 31 de janeiro de 2023 

Agendamento: 4703-2617 

Local da vistoria: Recinto de Eventos (Rua Eng. Leon Psanquevich, 73, centro) 

Documentos necessários: CNH, documento do veículo, laudo de 

aferição do tacógrafo, carteirinha do alvará de 2022

Cotia realizou Cerimônia de 
Promoção de Cargo de 104 Guardas 
Civis. Com base no histórico na 
corporação, comportamento, 
merecimento, disciplina, aptidão 
para a função, entre outros, o 
evento oficializou a promoção de 
50 Guardas Civis que passaram de 
GC 2ª Classe para 1ª Classe; 25 
passaram de 1ª Classe para Classe 
Especial; 19 passaram de Classe 
Especial para Classe Distinta e 10 
passaram de Classe Distinta para 
Inspetor.  De acordo com o 
comandante da corporação, Júlio 
César, com o recebimento das 
novas patentes, os Guardas 
passarão por cursos de qualificação 
e aperfeiçoamento para as novas 
atribuições, entre elas, o uso de 
armamentos de cano longo.

Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente de Cotia realizou uma 
edição do programa Cotia +Verde no 
Colégio Sidarta. Foram plantadas 
cerca de 60 mudas de árvores nas 
dependências da escola, entre Peito 
de Pombo, Gabiroba, Pau Formiga, 
Pau Rei, Mirindiba e outras 
espécies. O programa aconteceu a 
pedido do próprio colégio como 
etapa final de um projeto ambiental 
que identificou a necessidade de 
recuperação de uma área de 
preservação permanente e contou 
com a participação de alunos, que 
colocaram as mãos na terra e 
participaram do plantio.

Metrô até Cotia: 
consórcios seguem 
na disputa da 
licitação do projeto33

RENOVAÇÃO DO ALVARÁ

PROMOÇÃO DE  
GUARDAS CIVIS

COTIA +VERDE
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OUTROS INDICADORES

COMERCIO

26° 56°

17°

87°

3,38%

CIDADE NÃO ATINGIU A 
TUAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA O RANKING

MELHOR 

COLOCAÇÃO 

NACIONAL

O SALTO FOI DE 70 
POSIÇÕES NO 

RANKING

AUMENTO DE*

MAIS EMPREGO**

4,351NOTA DE

NÚMERO DE MATRÍCULAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA EM COTIA

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO EM 
COTIA DE JANEIRO A AGOSTO 

DE 2022

**DADOS DO CAGED

*DADOS DO INEP

ENTRE 2020 
E 2021

337 POSTOS DE 
EMPREGO

COLOCAÇÃO 

DE COTIA 

EM 2021

DE COTIA NO RANKING NACIONAL

MERCADO 
IMOBILIARIO

SERVIÇOS, 
INDÚSTRIA E AGRO

BEM NA FITA!
Revista Exame publicou o estudo 
Melhores Cidades para Fazer Negócios 
Edição 2022 encomendado para a 
Urban Systems, que desde 2014 avalia 
as cidades mais atrativas para o 
desenvolvimento de negócios com base 
em análise de dados por segmentos 
econômicos como: educação, comércio, 
serviços, indústria, mercado imobiliá-
rio/construção civil e agropecuária. 

De acordo com o levantamento 
realizado em 326 municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes (estimati-
va IBGE 2021), Cotia registrou:

NO INDICADOR 
‘EDUCAÇÃO’
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PERSONALIDADE
Gente que faz e acontece

Hit global
Estrelado por Caio Castro e Thati Lopes 

na Netflix, Esposa de Aluguel perdeu 
força no Brasil, mas continua em alta 

ao redor do mundo. Acumula mais 300 
milhões de horas consumidas e ficou 

quatro semanas no top 10 global. 

Maior evento de cultura 
pop do mundo - como está 
escrito em uma de suas 
paredes -, a Comic Con 
Experience (CCXP) 
escolheu o diretor de 
Cidade de Deus, o granjeiro 
Fernando Meirelles, como 
Homenageado de Honra. 
Em 2022, o longa-
metragem completou 20 
anos e, por esse motivo, 
Fernando esteve presente 
em um painel no primeiro 
dia de evento para falar 
sobre cinema e sua 
carreira.HO

M
EN

AG
EM

 P
OP

HOMENAGEM AO SENNA
O nome do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna vai ser levado às ondas 
mais temidas do mundo por Marcelo Luna. Fã declarado do ídolo do automobilismo, o 
surfista - que foi nossa capa em dezembro de 2021 - fará uma homenagem especial ao 
piloto em Nazaré. Em parceria com a Marca Senna, Luna reestilizou sua prancha e 
também terá a marca do ídolo grafada em seu wetsuit.

Bodas de ouro
Odair José comemorou 50 anos de carreira 
num show especial no festival Eme de 
Muda, que aconteceu no final de 
novembro na capital paulista.  
O diferencial da apresentação foi a 
participação do pernambucano Otto, que 
fez uma versão para a música A Noite Mais 
Linda do Mundo, de Odair, no álbum 
“Moon 1111” (2012).
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Novos ares
A Aldo Solar anunciou Juliano Ohta como novo CEO da 
companhia. O fundador da empresa, Aldo Pereira Teixeira, 
ocupa uma cadeira no conselho administrativo. A nova gestão 
é resultado da aquisição da companhia pela Brookfield, 
concluída em setembro de 2021. Ohta foi CEO da Telhanorte 
Tumelero, divisão de varejo do Grupo Saint-Gobain no país, e 
nossa capa em janeiro de 2021.

       Influente na beleza
     Repetindo o feito de anos
  anteriores, o hairstylist e 
co-apresentador do Esquadrão 
da Moda Rodrigo Cintra, que é 

morador da Granja Viana e foi 
nossa capa em julho de 2019, 

recebeu o troféu de influenciador mais 
relevante da categoria de beleza do Prêmio 
Influenciadores Digitais 2022.

Projota anunciou, através de sua rede social, que será 
papai outra vez. O rapper e Tamy Contro já são pais de 
Marieva e agora terão um menino, que se chamará Otto.

FAMÍLIA 
CRESCENDO

De pai  
para filho
Palco de alguns dos 
momentos mais 
marcantes do 
automobilismo 
mundial, 
Interlagos recebeu 
recentemente a 
final do primeiro 
torneio da Fórmula 
4 Brasil, que 
contou com pilotos 
da nova geração do 
automobilismo, 
entre eles o Nic 
Giaffone, campeão  
Sul-Americano, 
vice-campeão 

brasileiro, duas vezes vice-campeão paulista e vice-campeão 
no Torneio de Verão KGV. Colecionando títulos com apenas 18 
anos, Nicolas é filho do também piloto e comentarista da F1 
Felipe Giaffone, granjeiro que foi nossa capa em agosto de 
2002. nossa capa em janeiro de 2021.

Travessia entrou no ar em outubro e, 
conforme já publicamos por aqui, Jade 
Picon é uma das estrelas da novela global. 
A estreia da trama na telinha movimentou 
as conversas no Twitter e, de acordo com 

TREND 
TOPICS

levantamento da plataforma, a granjeira - em seu primeiro 
trabalho como atriz - foi a artista do elenco mais citada 
durante o episódio inicial do folhetim de Gloria Perez.
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NASCIDA EM UMA FAMÍLIA de comunicadores, Letícia Datena 
iniciou sua carreira profissional como modelo, aos 13 anos de 
idade. Depois de morar em 7 países, decidiu se dedicar a uma 
outra vocação, a de comunicadora. Entre o mundo da moda e o 
do jornalismo esportivo, aos 36 anos de idade, a jovem coleciona 
mais de 20 anos de profissão. Iniciar uma trajetória tão cedo e com 
tanta exposição, pela natureza da profissão e pelo sobrenome em 
evidência no cenário midiático, demandou que a jovem tivesse 
muita maturidade e foco para alcançar seus objetivos. Sempre 
determinada e disciplinada, enfrentou vários obstáculos que a 
fizeram conquistar o espaço que tem hoje, ocupado ainda por 
poucas mulheres no Brasil e no mundo. Hoje, Letícia é a cara da 
Stock Car, na Band, e do Automais, no BandSports, comprovando 
que, em uma área pré-definida como masculina, a mulher pode - e 
deve, sim! - ter espaço de notoriedade, e abre brechas para que 
muitas outras também possam desbravar e ocupar o lugar que 
quiser! Um de seus objetivos para 2023, inclusive, é abraçar jovens 
mulheres que querem trabalhar com automobilismo e dar aquela 
força para que alcancem esse objetivo. Nesta entrevista exclusiva, 
concedida por telefone à nossa equipe, Letícia compartilha toda 
sua experiência, revela como trocou a passarela pelo asfalto das 
pistas de corrida e mostra que, apesar do peso da responsabilidade 
de ser filha de dois grandes jornalistas, Mirtes Wiermann e José 
Luis Datena, tem sua própria assinatura.

Da
passarela      

    para as
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pistas
de 
corrida



24CAPA

Você começou a carreira como 
modelo com apenas 13 anos, em 
agências importantes mundo afora. 
Como se encaminhou para o mundo 
da moda e como lidou com esse 
desafio sendo ainda criança?
Comecei muito cedo, sim, mas sempre tive 
a supervisão dos meus pais. Minha vontade 
de conhecer o mundo e minha paixão por 
modelar eram maiores que o meu medo. 
Lidei com esse desafio com muita respon-
sabilidade, tive que amadurecer muito 
rápido.

Demandou maturidade e foco? 
Muito foco em melhorar a cada dia, 
aprender inglês e espanhol bem. Aprender 
a criar um bom relacionamento com os 
clientes. E, claro, morar fora do país sem 
seus pais demandou muita maturidade e 
discernimento.

Foram setes países diferentes, dos 16 
aos 26 anos de idade, certo?
Sim! Chile, África do Sul, Alemanha, 
França, Itália, Estados Unidos e México 
(para e pensa). Foi incrível, conheci outras 
culturas e aprendi a conviver com pessoas 
completamente diferentes de mim. Viver 
em outros países abre a cabeça e a gente 
começa a entender que o Brasil tem muitas 
coisas positivas e imbatíveis, mas também 
entende que, em outros pontos, estamos 
atrasados. Ajuda a criar um olhar mais 
crítico sobre as coisas, aprimorar o senso 
de julgamento e não apenas aceitar o que 
uma pessoa considerada importante pela 
sociedade diz como verdade absoluta.

Você saiu de uma carreira 
de sucesso como modelo 
para o mundo do auto-
mobilismo. Como foi a 
mudança da moda para o 
jornalismo esportivo?
Comecei na TV aos 18 anos, 
na Band, como repórter 
de alguns programas de 
entretenimento. Gostei 
da experiência e fui me 
aprimorar, estudar. Fiz um 
curso de jornalismo digital 
na Nem York Film Academy 
(escola de cinema norte-a-
mericana) e me formei em 
jornalismo, posteriormente. 
E aí surgiu a oportunidade 
de cobrir a Copa de 2014 
pela Fox. Como sempre curti 
esportes, entrei de cabeça, gostaram do 
meu trabalho e foi assim que tudo começou.

Ser filha de comunicadores, os 
jornalistas José Luiz Datena e Mirtes 
Wiermann, teve peso na virada da 
chave?
Não foi decisivo. Aliás, nunca quis ser 
jornalista. Mas sempre tive todas as carac-
terísticas de uma! Sempre fui curiosa e 
questionadora, sempre gostei de ler e, 
principalmente, de escrever. Mas meus 
pais sempre me deram muitos conselhos, 
e me criticaram bastante no começo. Fui 
aprendendo com as críticas.

Ser filha deles “pesa”? 
Não pesa, amo ser filha dos dois! Sou muito 
consciente da qualidade do meu trabalho, 
fruto de muito esforço, assim como 
tenho a missão de sempre melhorar. Para 
mim, nada que eu faço é 100%, sempre há 
margem para melhorar.

Acha que o dom vem da genética?
Não sou especialista em genética! (risos) 
Acredito que somos um produto do meio. 
Fui criada com dois grandes jornalistas, 
formei minha personalidade observando 
e convivendo com excelentes jornalistas.

TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA É QUE ALGUÉM 
ACREDITE EM VOCÊ E TE 
DÊ UMA OPORTUNIDADE

2

1

5

4

3
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1. Nos áureos tempos de modelo
2. Com o pai, o jornalista José Luiz Datena
3. Com 10 meses, já brincando 
com carrinho de corrida
4. Cobrindo a Copa do Mundo de 2018
5. Com a mãe, a jornalista Mirtes Wiermann
6. Letícia em seu “habitat natural”
7. Como apresentadora do 
“Nessun Dorma UCV” 
8. Entrevistando o piloto Carlos Sainz 
9. Durante o World Rally Championship, 
entrevistando o piloto Sébastien Ogier
10. No programa “Entre Pistas”, 
entrevistando Rubinho Barrichello
11. Modelando 

Recentemente, você declarou que 
é “cria do programa do Faustão”. 
Como?
Eu andava fazendo testes em canais de 
esportes e não dava certo. Era crua, não 
tinha experiência. Aí surgiu uma oportu-
nidade de ser repórter do Faustão, ainda 
na Rede Globo, e ele acreditou em mim. Me 
colocou ao vivo de cara, deu super certo, e, 
a partir de aí, começaram a surgir convites 
das emissoras que antes não queriam me 
contratar. (para e pensa) Tudo o que você 
precisa é que alguém acredite em você e te 
dê uma oportunidade, e o Faustão fez isso. 
Sou muito grata.

E a paixão pelo esporte, de onde veio?
Da minha personalidade! Sempre gostei de 
praticar e assistir esportes.

Seu primeiro contato com as quatro 
rodas foi em 2006 em um evento que 
o Chile organizou para tentar receber 
o Mundial de Rally (WRC). Foi amor à 
primeira vista com os pitstops?
Foi amor ao primeiro ronco de um motor 
de Rally. (risos) O rally é muito forte 
no Chile, fiquei impressionada como 

as pessoas iam acampar nas rotas das 
especiais para ver os carros passarem. 
Achei tudo muito radical, muito louco e 
muito cheio de adrenalina.

A partir daquele momento, seu rosto 
começou a ficar familiar para os fãs 
dentro e fora do Brasil, além de 
ganhar o respeito das grandes 
lendas do automobilismo, como 
Ott Tänak, Sébastien Ogier, 
e Sébastien Loeb. Também 
começou a fazer parte do cast do 
Fox Sports, que sempre prestigiou 
o rali mais temido do mundo, o 
Dakar. Em 2019, foi uma das poucas 
profissionais de comunicação do 
Brasil a cobrir o evento, que estava 
em sua última edição na América do 
Sul. Faça um balanço da sua carreira.
Eu lutei demais para dar certo no auto-
mobilismo. Tive que estudar muito, às 
vezes 8 horas por dia, quando entrei 
no rally. Ia visitar oficinas e ver os 
mecânicos montando os carros, me 
interessava por tudo. E foi através dessa 
paixão e da quantidade de informações 
que eu trazia nas transmissões, que 
começou a chamar a atenção do pessoal. 
Depois de um ano no Rally Mobil, fui 
cobrir o WRC pela Fox Sports Latin 
America e, em pouco tempo, comecei 
a integrar o time oficial de apresenta-
dores do WRC. O Dakar foi incrível, a 
melhor experiência da vida. 

A MULHER TEM QUE 
APRENDER A SE PRIORIZAR 

E NÃO VIVER DE ACORDO 
COM O QUE A SOCIEDADE 

ESPERA DELA.

6

7

9
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Já passou por algum perrengue 
cobrindo competições em condições 
extremas? 
Muitos! (risos) Frio, chuva, falta de sinal nas 
especiais. Sempre enfrentando condições 
adversas, como calor extremo ou neve.

O mundo do automobilismo ainda 
é predominantemente masculino, 
embora as mulheres venham conquis-
tando cada vez mais espaço. Depois 
de tantos anos neste mundo, você 
acha que tem ajudado a fortalecer o 
espaço do público feminino em meio 
aos roncos dos motores? 
Eu espero que sim! Tem meninas que me 
procuram nas redes sociais, dizendo que 
se inspiram no meu trabalho e pedem 
conselhos. (para e pensa) Um dos meus 
objetivos para 2023 é me organizar para 
abraçar essas jovens que querem trabalhar 
com automobilismo e dar uma força como 
puder, contar quais foram os caminhos 

CAPA

que funcionaram para mim, os que não 
valem a pena. Vem coisa boa por aí.

Já sofreu episódios de preconceito 
por ser mulher? 
Já sim, mas hoje não acontece muito. 
Eu sempre vi como mais um dos 
milhares de obstáculos que eu teria 
pela frente. Acho que a melhor resposta 
para atitudes machistas é fazer um 
bom trabalho, trazendo informação 
de qualidade, admitindo quando não 
sabe alguma coisa. Hoje, trabalho com 
homens incríveis e que me apoiam 
muito. Mas, sim, falta espaço para 
mulheres no automobilismo.

Você acredita que as mulheres, 
hoje em dia, estão conquis-
tando mais lugares que nunca 
ocuparam?
Sim, acredito!

Mas ainda faltam mulheres dentro 
dos boxes e das pistas, não é?
Concordo totalmente! (para e pensa) Mas 
temos mulheres incríveis em vários 
setores já, só precisamos engrossar esse 
caldo!

Acho que a mulher tem que 
aprender a se priorizar e não 

estar de acordo com o que a 
sociedade espera dela. Viva 

de acordo com o que acredita 
e jamais seja refém de regras 

que não fazem sentido. Faça os 
seus planos com base no que 
te faz feliz, afinal de contas, 
a vida é curta demais para 

viver algo que não te pertence. 
Cada um é responsável pela 

sua própria felicidade.

QUAIS DICAS DARIA PARA AS 
MULHERES CONQUISTAREM 
SEU LUGAR AO SOL, SEJA 

NA ÁREA QUE FOR?

TEMOS MULHERES 
INCRÍVEIS EM VÁRIOS 

SETORES, SÓ PRECISAMOS 
ENGROSSAR ESSE CALDO. 
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12. Nos perrengues 
das transmissões
13. Nos bastidores da 
transmissão, com o jornalista 
Alexander Grünwald
14. Debaixo de chuva
15. Celebrando uma 
década de Forbes Brasil
16. Transmissão da Fórmula 4 
Brasil, na tela da Band Sopts
17. Curso de pilotagem para 
Rally que fez em Londres
18. Letícia e o cachorro Nerso
19. Casamento com o 
nutricionista Rogério Oliveira
20. Família

Agora, vamos falar da Letícia também 
fora das pistas. Como é sua rotina?
Treino, trabalho muito em criação de 
conteúdo para a Stock Car, principalmente, 
mas também para outras empresas, como 
a ZMatch, a Claro... Eu sou hiperativa. Se 
não tenho nada para fazer, o que é bem 
raro, vou redecorar a casa, dar banho no 
cachorro, procurar destinos incríveis para 
viajar. Amo viajar e comer bem.

Você é casada com o nutricionista 
Rogério Oliveira. Ele costuma ajudá-la 
a manter uma alimentação saudável? 
Aliás, como é a sua alimentação? 
Ele é, certamente, o melhor profissional de 
nutrição que eu conheço. Com ele, comecei 
a comer mais, melhor, e o resultado disso 
foi atingir uma composição corporal com 

mais massa magra e menos 
gordura. Meu metabolismo 
funciona muito melhor, tenho 
mais disposição. Enfim, ter um 
nutri desses em casa, ajuda 
muito!

E a Granja Viana, que lugar 
ocupa na sua agenda 
agitada?
Conheço a Granja Viana e 
frequento sempre que posso. 
É um circuito icônico para os 
amantes de kart. Eu mesma 
já pilotei no Kartódromo 
Internacional em um evento 
para jornalistas e amei.

Além de kart, pilota ou 
pretende pilotar outros 
veículos de corrida?
Não e nem pretendo.

Pensa em alçar novos voos, como 
sair da maior competição nacional 
do automobilismo e partir para uma 
mundial, como a Fórmula 1, por 
exemplo?
Tenho apenas 36 anos, espero trabalhar 
bastante ainda! E, claro, quero continuar 
evoluindo, estou muito feliz com tudo o 
que conquistei, mas tem muita coisa para 
fazer ainda.

Quais seus planos para o futuro?
Evoluir na minha carreira e poder atingir 
um nível no qual eu possa ter tempo e 
dinheiro para conhecer o mundo, ao lado 
da minha família, aproveitando cada 
minuto dessa jornada.

A GRANJA VIANA É UM 
CIRCUITO ICÔNICO PARA 

OS AMANTES DE KART.
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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.

MUNDO REAL 
MARCOS SÁ ESCREVE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE OS MUNDOS REAL E VIRTUAL. 

BEM-VINDO, 2023! Que seja um ano prós-
pero e com muitas realizações para todos. 
Sejamos otimistas, pois assim a vida segue 
melhor. Continuemos resilientes, altivos 
e confiantes. Espero que, em 2023, nós 
brasileiros sejamos tratados com mais 
respeito e empatia. E que prospere as boas 
intenções. Um alerta. Nem tudo que é novo 
é melhor do que antes. Temo que sejamos 
uma sociedade, onde somente a tecnologia 
nos guie e que abandonemos o contato e 
o calor humano. Os mundos físico e real 

sempre existirão e, portanto, as empresas 
que se virem para adaptar o virtual ao real, e 
não ao contrário. Cito um exemplo ocorrido 
recentemente. Fui comprar um remédio na 
Drogaria São Paulo, a atendente me passou 
o preço de R$82. Muito prestativa, ela su-
geriu que eu visse o preço no app da loja. 
Aí começou o drama. O app não baixava e, 
então, ela sugeriu para eu entrar no Wi-Fi 
da farmácia, e lá fui eu. Preenchi o cadastro, 
e, depois de várias informações, finalmente 
acessar via Wi-Fi. E milagre: o app baixou! 
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Pesquisamos o preço e lá estava a seguinte 
oferta: duas caixas por R$78. Eu precisava 
de duas caixas e, obviamente, optei pela 
compra via app. Afinal, eram R$ 82 contra 
R$ 39 cada. Fui eu fazer o cadastro, tudo 
isso orientado gentilmente pela atendente. 
Preenche daqui e dali, chegamos na hora 
de identificar aquelas malditas imagens 
anti-robô. Bicicletas, tratores, semáforos e 
nada. Depois de 10 tentativas, concluímos 
que havia um problema técnico. Paciente-
mente, decidi concluir a compra pelo App 
em casa e voltar depois. Resumindo, dois 
dias depois e várias tentativas vãs, voltei na 
farmácia. Outra atendente, desta vez mais 
jovem (teoricamente mais apta a resolver 
problemas digitais) e igualmente solícita, 
veio me atender. Expliquei tudo, abrimos 
o app, e novamente esbarramos no mesmo 
problema. Eu já estava desistindo, quando o 
gerente, super prestativo, se prontificou a 
vender pelo preço do app, pagando no caixa, 
desde que eu assinasse uma declaração 
do ocorrido. Beleza! Graças ao excelente 
atendimento dos funcionários, meu caso 
foi resolvido. Pergunto quem é o gênio do 

marketing, que fica com a bunda na cadeira 
e no ar condicionado a km de distância da 
realidade, que inventa uma droga (desculpe 
o trocadilho) dessas? Seria isso uma ferra-
menta de vendas, ou de não vendas? Uma 
drogaria é frequentada por idosos, que não 
dominam o digital. Mesmo que dominassem, 
nem o Steve Jobs com 15 anos, conseguiria 
comprar por esse app. Drogarias, postos de 
gasolina, o Pão de Açúcar, a Magalu e outras 
empresas “geniais” usam dessa tecnologia, 
que nunca funciona, e só irrita o consumi-
dor. Para quê? Para evitar dar o desconto ou 
para lacrar e se dizer moderninha? Para se 
dizer on e atazanar a vida do cliente? Fazer 
o infeliz cliente passar vergonha no caixa, 
como já vi acontecer? Qual a lógica, por trás 
dessa aberração? Já chega a encheção de 

saco dos bancos, com exigências ilógicas. 
Estava eu no exterior, quando minha conta 
foi bloqueada por tentativa de fraude. 
O banco exigia minha presença na agência 
para fazer o desbloqueio. Oi? Como eu faria 
isso? Por teletransporte?  Resultado: tive 
que me virar nos trinta. Chamo a atenção 
para o perigo de sermos tratados mal vir-
tualmente e coletivamente, perdendo nossa 
individualidade, tal qual já acontece em 
alguns países, como a China, por exemplo. 
Fica aqui uma dica às empresas. Magnâ-
nimos jovens marqueteiros digitais, seres 
iluminados, com sabedoria ilimitada, tal 
qual alguns iluministros, deuses virtuais, 
lembrem se que atrás da tela virtual de um 
celular, pulsa um coraçãozinho de verdade, 
bem real. Feliz 2023!

Chamo a atenção para o perigo de sermos 
tratados mal virtualmente e coletivamente, 

perdendo nossa individualidade
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#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

VAMOS  
OBSERVAR 
São Bartolomeu 
Esfolado, 1562
Escultura em 
mármore
Marco d’Agrate
Duomo di 
Milano, Itália

ARTE DE  
MARCO D'AGRATE

foi um grande escultor italiano do período 
renascentista, ativo principalmente na 

Lombardia. 

O ARTISTA (1504 - 1574) nasceu em uma 
família de escultores e colaborou com seu 
irmão Gian Francesco em um monumento 
a Sforzino Sforza, encontrado na Basílica 
de Santa Maria della Steccata, em Parma. 
Também trabalhou no túmulo de Giovanni 
del Conte na Basílica de San Lorenzo, em 
Milão, e para a fachada da Certosa de Pavia.

Não sabemos muito sobre sua vida pes-
soal, mas Marco d'Agrate se tornou muito 
conhecido pela sua escultura de São Bar-
tolomeu Esfolado, de 1562, representando 
o apóstolo Bartolomeu. A escultura se 
encontra no transepto da Catedral de Milão. 
Ele tinha tanta certeza de que tinha criado 
uma obra prima, que escreveu na base da 
obra: “eu não fui feito por Praxiteles, mas 
por Marco d'Agrate”. Praxiteles era um dos 
escultores mais famosos da Grécia Antiga. 

Na Bíblia, São Bartolomeu é um dos doze 
apóstolos de Cristo, que foi executado por 
sua fé cristã. Na obra, não há evidências de 
uma introspecção psicológica ou fé expressa 
no martírio de Bartolomeu. Ela se confunde 
mais como uma ode à anatomia humana 
e faz um encontro entre a ciência e a fé. 
O trabalho de Marco d’Agrate não é o de 
enfatizar o gesto do Santo em misericórdia 
ou em sacrifício. Demora um pouco para 
se compreender a história que envolve a 
estátua e entender o que significa o suposto 
manto que ele segura. A curiosidade que o 
século XVI carrega pela anatomia humana 
recebe destaque na escultura, em que cada 
filamento, ossatura se constitui de forma 
tão perfeitamente talhada no mármore, 
que a surpresa é a de ver exposto o interior 
do corpo humano. O primeiro trabalho 
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científico sobre anatomia de Andrea Vesalio, 
o estudo de autópsia do corpo humano e a 
dissecção de cadáveres, foi publicado em 
Veneza, em 1453. Vale destacar também o 
grande apelo da anatomia nos trabalhos e 
pesquisas de Leonardo Da Vinci e o valor 
dado ao desenho do corpo humano como 
máxima expressão da proporcionalidade 
e perfeição da Natureza.

Trata-se, portanto, de um personagem 
bíblico exposto mais como humano do que 
como um santo, um ato extremamante 
corajoso para a época. A história de São 
Bartolomeu é que ele foi esfolado vivo. E 
a surpresa causada pela estátua é que o 
elemento que se parece com um manto, 
na verdade, é a própria pele que o santo 
carrega nos ombros e ao redor do corpo, 
referência à tortura infligida. Até o século 
XIII-XIV, o apóstolo era retratado vestido 
segurando um livro e uma faca, alusão ao 
Evangelho proclamado e martírio sofrido. 
Começaram a retratar a agonia a partir do 
Renascimento. O ícone do santo com a pró-
pria pele removida da carne foi estabelecido 
depois que Michelangelo, no século XVI, 
o retratou dessa maneira no Julgamento 
Universal na Capela Sistina do Vaticano.

O trabalho de Marco d’Agrate é o de um 
exímio escultor que presentifica não só a 
ameaça da morte, mas o horror também 
do sacrifício em vida em uma pena tão 
duramente infligida. Afinal, trata-se de um 
santo esfolado vivo. Em forma escultural, 
ele contempla-nos ainda vivo. O exercício 
da estátua, pelo artista, se constitui como 
um grande ensaio acadêmico, a fim de 
apresentar a estrutura corporal, o humano 
e o santo entre músculos e ossos.

Há, ainda, um fato curioso, dado o uso do 
mármore. O material anuncia a ideia da vida 
petrificada, como se guardasse uma origem 
perdida em seu interior, uma vida humana 
por debaixo da pedra, a qual o artista traz à 
luz. O corpo em mármore poderia evocar 

algo como uma origem perdida da figuração 
dos corpos, momento em que a figura teria 
sido, miticamente, (quase) um corpo. No 
caso, a ironia do poético se concentra no fato 
de que Marco d’Agrate apresenta a forma 
da morte e da vida nessa figura impossível 
do corpo sem pele, expondo aquilo que 
comumente é velado: o universo particular 
e interior dos corpos, as camadas até se 
chegar ao esqueleto e às ruínas.

Desfazer-se da própria pele não deixa 
de ser uma morte simbólica, acontecendo 
inúmeras vezes na vida. A iconografia de 
São Bartolomeu acaba por apresentar o belo 
gesto que reside em segurar a pele como 
manto e se expor, vulnerável e humano, 
ao mundo.

A estátua de São Bartolomeu, situada na Catedral 
de Milão, é uma das mais impressionantes 

esculturas de todos os tempos. Torna-se mais 
incrível ainda quando consideramos que é do século 

XVI, portanto da época do Renascimento.
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 #linacircuito #agendacircuito #circuitocultural #circuitodicas #radarcircuito

Roteiros especiais 
para curtir com 
toda família

Criançada 
no teatro
Dica para as 
crianças de férias: 
a temporada de 
janeiro do Teatro 
Raposo Shopping. 
São seis peças em 
cartaz até o final 
do mês, que 

São Paulo inaugurou a maior roda-
gigante da América Latina, a Roda Rico. 
São 42 cabines com ar-condicionado, 
Wi-Fi, interatividade, capacidade para 
oito visitantes e até bluetooth para o 
turista escolher a trilha sonora da sua 
viagem. Ao anoitecer a surpresa 
acontece: a roda desperta um show de 
iluminação cênica e proporciona 
momentos inesquecíveis. O passeio dura, 
em média, de 25 a 30 minutos e pode ser 
feito com seu animal de estimação de 
médio ou pequeno porte. A atração com 
91 metros de altura está disponível para 
visitação no Parque Candido Portinari, ao 
lado do Parque Villa-Lobos. Funciona de 
terça a sexta, das 9h às 19h e, aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 20h.

ALÉM DO 
HORIZONTE

prometem divertir e animar a garotada. Ingressos estão 
disponíveis, com desconto (R$ 29), em sampaonline.com.br. 
Informações: 2257-8497.

SERVIÇO 

O Sítio do Pica Pau Amarelo - às quintas, às 17h 

As Aventuras de Dime e Leury - às sextas, às 17h 

A bruxinha que era boa - aos sábados, às 15h 

As Formiguinhas Defendendo a Natureza - aos sábados, às 17h30 

A Bela e a Fera - aos domingos, às 17h30 

Sonic Aventura Eletrizante - aos domingos, às 15h

Meditação Chan e Darma
A Meditação Chan disciplina a mente e desenvolve a 
potencialidade interior para o autoconhecimento, além de 
proporcionar ao praticante, maior equilíbrio físico e 
mental. Neste curso de 8 aulas, o participante poderá 
silenciar estresses e tensões do dia a dia podendo 
desvendar o libertador caminho apontado pelo Buda, por 

meio da prática da Meditação e do 
estudo do Budismo Humanista.

SERVIÇO 

Meditação Chan e Darma 

Local: Templo ZuLai - Estrada Fernando 

Nobre, 1461 

Quando: de 04/02 a 25/03, aos sábados, 

das 15h às 16h 

Valor: R$ 500,00 

Informações e inscrições: 

www.templozulai.org.br
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Luccas Neto no 
Escape 60

ESPECIAL 
DE COMÉDIA 

Pensando em instigar a 
criatividade e proporcionar 
muita diversão, o Escape 60, 
marca pioneira no 
desenvolvimento de jogos de 
fuga presenciais e on-line no 
Brasil, em parceria com o 
criador de conteúdo infantil 
Luccas Neto, apresenta uma atração especial para os pequenos:  
Os Aventureiros – A Floresta do Perigo. Já disponível na unidade da Vila 
Olímpia, a sala tem capacidade para até dez pessoas por vez e promete 
entreter a garotada com 60 minutos de pura aventura. 

CRÔNICAS E 
CONTOS

A granjeira Mônica 
Palacios acaba de 
editar mais dois novos 
livros: Crônicas da 
Presença e A Magia 

PÉS DE BARRO
 
Neste livro, o granjeiro 
Nell narra a história 
de uma criança (Júlio), 
que vive com a mãe 
(Jucineide) e seus 
irmãos em uma das 
regiões do nosso país 
mais afetadas pela 
pobreza extrema.  

POR TODOS OS 
CAMINHOS 

Escrito pelo 
historiador  e 
gestor de políticas 
públicas Célio 
Turino, o livro fala da 
importância das redes 
comunitárias que 

Aloha!
Dando sequência ao projeto 
onde une o ritmo consagrado do 
forró a outros gêneros 
musicais, que se iniciou no feat 
com a cantora Iza, a banda 
Falamansa lançou a canção 
Aloha com participação 
especial de Natiruts, 
misturando reggae e forró no 
embalo das ondas do mar para 
saudar o amor, a praia e o 
esporte. Ainda homenageia 
grandes ídolos do surfe 
brasileiro – Ítalo Ferreira, 
Filipe Toledo e Gabriel Medina.

Bruno Ferreira lança Madeirada, 
show solo de stand up comedy 
cheio de interação, humor e 
criatividade, gravado no mesmo 
local onde Rafinha Bastos e Danilo 
Gentilli gravaram o deles. O 
comediante carapicuibano vê a 
vida e as ‘madeiradas’ recebidas 
por outro ângulo: “Como é bom 

tentar levar um pouco de alegria 
para as pessoas. A vida, às vezes, é 
meio pesada e precisamos encarar 
com mais leveza”.

 CANAL CIRCUITO
Assista ao especial de comédia

revistacircuito.com/
comediante-carapicuibano-
lanca-especial-de-comedia/

Está Dentro: Contos Infantis. No primeiro, em 
crônicas concisas e provocativas, a autora tece 
textos plenos de lirismo e reflexão, que sugerem 
mais que afirmam. Já no segundo oferece um 
conjunto de narrativas curtas que cativam pela 
singularidade e traços poéticos, percorrendo o 
caminho do fantástico. As obras contam com 
ilustrações de Manu Palacios e prólogo de Léo 
Cunha e Iraci Martins, respectivamente.

A obra foi lançada pela editora 9 to 5 em 
parceria com a Casa Ronald McDonald ABC, 
com o repasse de 50% do valor das vendas para 
ações sociais da instituição. Para adquirir um 
exemplar, acesse www.pesdebarro.com.

fundamentam a vida na América Latina.  
O autor remonta aos anos de 2004 a 2010, quando 
o Brasil implantou a Cultura Viva e os Pontos de 
Cultura, cuja criação e implantação foram em 
grande parte uma obra de sua própria autoria. 
Turino viaja por pontos de cultura espalhados pela 
América Latina, diversos destes espaços são de 
cura social em regiões afetadas pela violência. 

CANTINHO
DA LEITURA*

 CANAL CIRCUITO
Assista ao videoclipe embalado pelas ondas 
do mar, forró, reggae, esporte e surfe

revistacircuito.com/falamansa-
lanca-a-musica-com-
participacao-de-natiruts/

http://revistacircuito.com/comediante-carapicuibano-lanca-especial-de-comedia/
http://revistacircuito.com/comediante-carapicuibano-lanca-especial-de-comedia/
http://revistacircuito.com/comediante-carapicuibano-lanca-especial-de-comedia/
http://www.pesdebarro.com


A necessidade de paciência com 
relação aos objetivos será 

fundamental, pois o que tiver que 
acontecer será sempre na hora e na 
medida certa. O mal do século, como 
sabemos, é a saúde mental, aquilo que 
perdemos por nos afastarmos do 
ritmo e do equilíbrio pessoal para 
corresponder às expectativas que 
não são as nossas. Essa saúde não 
pode ser “curada” com remédios, mas 
sim, e por nós mesmos, com a 
substituição de qualquer expectativa 
que só produz ansiedade por uma 
atitude calma e tranquilizada pela 
certeza espiritual de que, apesar das 
turbulências, estamos sempre 
trilhando o nosso caminho.

SAÚDE1

Ano Da   
        Lua

34ASTROLOGIA

M
ais um ano astrológico, mais um ano de expectativas. Regido 
pela Lua na sequência astrológica tradicional, 2023 será um 
período em que as emoções ganham destaque, não apenas 
interferindo ainda mais em nossas decisões, mas abrindo 

oportunidades para que possamos amadurecer nossa maneira de reagir 
aos fatos e às circunstâncias.

Após anos difíceis, seremos agora chamados ao desafio de resgatar a 
capacidade de reconciliação e acolhimento, para criarmos um novo projeto 
de convívio social. A pandemia nos levou a rever atitudes, propósitos e 
relações. Cabe a nós criar ambientes agradáveis e unificadores a partir das 
nossas próprias evoluções pessoais. Isto já vem acontecendo, porém, a Lua 
oferece uma energia mais afável, acolhedora e nutritiva para observarmos 
o nosso passado, reconhecendo e confiando em nosso caminho futuro.

O mundo é bom, belo e verdadei-
ro. Essas são as palavras maternas, 
que o espírito lunar nos relembra 
transformando as névoas atuais em 
trajetórias firmes e seguras, a partir 
de nós mesmos e para todas as nossas 
relações.

O movimento especial que vem 
realizando MARTE, o planeta das ini-
ciativas, é no sentido de aproximar 
as pessoas como irmãos, resgatando 
a fraternidade como talvez o maior 
valor a ser integrado agora ao nosso 
desenvolvimento social.



Virá da nossa própria integridade 
pessoal, do respeito ao que é do 

próximo e muito especialmente da 
consciência de que, na verdadeira 
organização social, sempre haverá 
para todos, pois o grande objetivo da 
vida neste planeta é alcançarmos 
juntos os níveis evolutivos mais 
elevados a que estamos efetivamente 
predestinados.

SUBSISTÊNCIA2
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A posição do SOL no ingresso do ano astrológico, calculado para o 
Brasil, reforça também esse propósito, através de reconhecer no outro 
uma parte de nós mesmos. 

A própria LUA, regente do novo ano, aparece em união com NETUNO, 
o planeta da inspiração, oferecendo um clima de entrega e gratidão que 
pode, sim, vencer a preocupação com o desconhecido para criar, em nosso 
interior, um clima afetuoso em lugar do atual, muitas vezes rancoroso e 
indignado. Um clima que permita a paz nos movimentos sociais evolutivos.

As mudanças virão inexoravelmente, como já vem acontecendo, e o espí-
rito de “resistir” para manter a “segurança conhecida” deve se transformar 

em fluência e maleabilidade para mudar 
e prosseguir no processo renovador. 
Tudo agora é processo renovador.

VÊNUS em TOURO, seu domicílio 
natural, acompanha, de forma exata, o 
NODO NORTE, proporcionando o desejo  
de limpar a área do que não serve mais 
para construir relações voltadas para 
um recomeço onde todos se mostram 
empoderados e confiantes para encontrar 
nos olhos uns dos outros os estímulos 

necessários para encarar as tare-
fas desafiadoras - porém, transfor-
madoras! -, que cabem à sociedade 
humana com um todo. Pode até ser 
uma utopia, mas é da utopia que 
o espírito inovador se alimenta e 
indica o caminho.

O nosso dia-a-dia tende a mudar 
bastante em 2023, ano em que a Lua 
trará mais clareza sobre as nossas 
verdadeiras vocações, estimulando a 
nos reinventar e refazer percursos, 
pois estaremos cada vez mais cons-
cientes de que os métodos antigos 
precisam ser reformulados.

Aqui fica o recado de que nem 
tudo é absolutamente linear e ra-
cional. O pensamento sistêmico, ou 
seja, a percepção de que pertencemos 
todos a um sistema único irá se de-
senvolver através de uma ampliação 
da consciência, nos tornando seres 
cada vez mais íntegros e integrados.



Vênus trará o desejo de estar junto, muito junto e 
construir na segurança e no olhar um do outro, um 

novo espaço de convivência produtivo, sincero e 
transparente.

Plutão, como sempre implacável, deverá mostrar que 
o prazer é algo volátil que só busca por mais e mais, 
enquanto a simples alegria de estar junto é o que pode 
oferecer às nossas relações uma felicidade duradoura. 
Assim, Mercúrio propõe construir diálogos onde ouvir 
vale mais do que falar, com o espírito da fraternidade 
objetivando sempre o consenso, ou no mínimo, o 
consentimento entre as partes. E como regente do ano, a 
Lua também propõe uma conexão mais profunda com o 
nosso passado, com a nossa ancestralidade e os próprios 
costumes originais de comunhão e comunidade que 
foram indevidamente substituídos pelos jogos de poder 
que nos trouxeram até o momento atual.

O signo de ÁRIES será um dos mais 
beneficiados com a sorte, já que 

Júpiter - o grande benéfico - ficará nesta 
constelação. Será um ano espiritual 
para TOURO, que terá uma forcinha do 
destino para conseguir seus objetivos. 
Além de ter de administrar imprevistos 
e situações inexplicáveis pela razão. 

GÊMEOS precisa ter cuidado com o 

A partir de 4 de fevereiro, 
inicia-se o Ano Novo Chinês, 

que se baseia em um calendário 
lunar. Para essa tradição, 2023 é o 
ano do Coelho, que simboliza 
paciência, sorte e introspecção.  
Bom para equilibrar o caráter 
daqueles mais impulsivos ou pessoas 
com a “cabeça nas nuvens”.  

O ano será marcado pela 
necessidade de conversas amigáveis 
e boas trocas diplomáticas, tanto no 
nível pessoal quanto entre grandes 
nações. Esses diálogos abrirão as 
portas para oportunidades de 
negócios, compartilhamento 
tecnológico e proteção ambiental.

AMOR

HORÓSCOPO 
CHINÊS:  
ANO DO COELHO

SORTE 
PARA 
CADA 
SIGNO 

A

Sergio Frug
Astrólogo, tarólogo e coach com formação 
antroposófica, instrutor do Sistema Rio 
Abierto de Desenvolvimento Humano, 
redator de horóscopo das Revistas Caras 
e Circuito por vários anos, com foco 
especialmente na transição planetária.
WhatsApp: (11) 9 9633-1053
E-mail: sfrug@uol.com.br
Redes Sociais (Facebook/ Instagram/ 
YouTube): @sergiofrug
Site: www.sergiofrug.com.br

Denny Heide 
Terapeuta sensitivo, atua diariamente 
com uma equipe de guardiões espirituais. 
Jornalista e palestrante, é também um dos 
criadores de Meu Astro, o primeiro mapa 
astral online com dicas terapêuticas. 
É também o canalizador da técnica 
terapêutica Earth Connections.
www.meuastro.com.br

excesso de ansiedade, focar no trabalho e evitar brigas e opositores.  
Já CÂNCER terá de vencer a imaturidade emocional e trabalhar conflitos com a 
maternidade ou com a figura materna, seja ela viva ou falecida. 

LEÃO terá o foco sobre si, mas também precisará iniciar um novo ciclo, caso 
queira novidades. E tem mais: dependerá muito da ajuda alheia.  
O mesmo vale para o signo de VIRGEM. 

LIBRA vai ter boas oportunidades de relacionamentos e pode 
firmar parcerias ou sociedade. ESCORPIÃO pode ter oportunidade de 
curar-se de doenças e conseguir um novo emprego ou promoção na 
carreira.  

SAGITÁRIO, por incrível que pareça, precisará lidar com as 
responsabilidades e problemas na residência e nos 
relacionamentos, mesmo que haja a vontade de sumir.  
Já CAPRICÓRNIO vai ter uma oportunidade de vencer as limitações 
de autoestima e buscar uma nova paixão, seja física ou psicológica. 
As emoções estarão intensas.  

AQUÁRIO precisará de um tempo de reflexão e isolamento. Terá 
vontade de se retirar e ficar em silêncio, mesmo que tenha uma 
relação estável. Terá de vencer a sensação de cansaço. E PEIXES pode 
ter propostas de casamento, mas precisa ter cuidado com as ilusões 
nessa área.
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na renovação
O início de um novo ano inspira o desejo de mudanças e 

novas experiências. É um período de reconstrução e nada 
melhor do que rituais para renovar a fé, mentalizar o que há 

de melhor e lançar seus pedidos ao universo. Para te dar 
aquela forcinha, selecionamos algumas dicas de 

espiritualistas para um novo (re) começo. Não importa a 
crença e religião, o que vale é acreditar!

Força da Lua, 
do Sol e da Água

Poder da Rosa

Rosa vermelha representa libertação. 
Rosa branca, a paz. Rosa amarela, 
prosperidade. Escolha uma, ou as 
três, e coloque em um vaso na sua 
casa, oferecendo-as a Deus através 
desta oração: “Meu Deus, ofereço estas 
rosas em nome do Senhor Jesus para 
que venha a ter prosperidade, 
libertação e paz nesta casa”. Quando 
murchar, queime-as ou jogue no rio, 
em água corrente, para que todo mal 
seja levado para longe.
Pastora Dalva, da Casa de Oração 
Filadélfia das Missões

O Sol é o astro com grande poder no Zodíaco 
e é o responsável por manter a vida na 
Terra. A Lua, nosso satélite natural, vai 
trazer a força da intuição para guiar seus 
passos. Já a água - condutor universal - é 
essencial à vida humana e vai captar e 
armazenar toda a energia emanada pelo Sol 
e Lua. O ritual de renovação energética vai 
usar a força destes elementos. Encha uma 
garrafa, jarra ou copo de vidro com água 
filtrada ou mineral. Pegue um pedaço de 
papel e escreva seus desejos a lápis. 
Coloque esse papel embaixo do recipiente 
com água.  Em uma noite de Lua Cheia, 
coloque o recipiente e deixe-o à luz da Lua. O 
ideal é que fique, no mínimo, por 12 horas. 
No dia seguinte, você vai deixar esse mesmo 
recipiente em um lugar iluminado pela luz 
solar por mais 12 horas. Após 24 horas de 
energização, beba essa água aos poucos, 
pensando no seu desejo. Peça a força aos 
astros do Zodíaco. Concentre-se no poder 
que emana do Universo. Repita o ritual por 
quantos dias quiser. Também é possível 
tomar um banho energético com essa água. 
Denny Heide, astrólogo e terapeuta sensitivo 
de Meu Astro
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“Quando deixamos nossa vida nas mãos de 
Deus e dos Orixás tudo nos é provido. O que 
não nos pertence nos é tirado. O que é nosso 

nos é maravilhosamente entregue. Não 
tenhamos medo. Tenhamos fé!”

Pai Márcio de Iansã

Limpeza e 
purificação 
da aura

Abrindo 
caminhos

O Manjericão “Ocimum basilicum” é 
uma erva sagrada e muito especial nos 
corpos energéticos mais sutis, 
proporcionando grande sensação de 
leveza e tranquilidade. Afasta 
influências espirituais negativas e 
pensamentos repetitivos e negativos 
também, melhora o humor, reduz dores 
no corpo que se originam pelas tensões e 
nervosismo e traz sensação de bem-
estar, leveza e tranquilidade. Bom para 
quando estamos com sintomas de 
angústia, pensamentos negativos 
repetitivos, desânimo, irritabilidade e 
esgotamento físico. Por isso, o banho de 
manjericão é poderoso. Muito simples 
de se fazer e não há contraindicação, por 
isso pode ser usado sempre que 
necessário.  Ponha dois litros de água 
para ferver e, quando estiver 
fervendo, coloque o manjericão, de 
preferência fresco, no mínimo 3 
galhinhos ou punhados da erva seca. 
Desligue o fogo e deixe amornar. 
Coloque em um recipiente, como bacia 
ou jarro, tome seu banho de higiene 
normalmente e, após, jogue o banho de 
manjericão da cabeça para baixo, ou do 
pescoço para baixo, como preferir. Pode 

Para abrir os caminhos na saúde, amor 
e dinheiro, pegue 4 peras, 4 moedas, 
acenda 04 velas e monte um maço de 
f lores brancas. Leve para a praia, 
ofereça para Iemanjá e faça seus 
pedidos! Importante: não jogue na 
água, pois nenhum orixá gosta que a 
natureza seja poluída. Você pode levar 
a oferenda com você para montar em 
um altarzinho em casa. 
Babalorixá Márcio D'oyá

ser feito como 
maceração ou 
infusão, 
importante é manter sintonia em 
equilíbrio e boas vibrações para que o 
banho seja potencializado por boas 
energias. Orações podem fazer parte do 
ritual de banho. É comum sentir sonolência 
após, esse é o sinal da energia negativa se 
desprendendo. Por isso, é indicado que faça o 
banho de manjericão antes de se deitar, assim 
até seu sonho será melhor. 

Robison Filocomo, co-fundador da 
Orun Ayé - Florais  Essências da Terra, 
que acima de tudo acredita que o 
desequilíbrio no campo físico, mental e 
emocional afeta nossa energia, nosso 
bem estar e nossa saúde

38ESPECIAL



O Budismo ensina que somos os engenheiros do nosso futuro, através do livre arbítrio. 
Nossos pensamentos, palavras, ações e escolhas nascem em nossa mente, logo, qualquer 
mudança em nossas vidas passa por ela. Há quem diga que não é possível mudar a mente 
ou que seja muito difícil, porém, quando nascemos não sabíamos nos lavar, vestir, 
limpar, andar, pensar ou falar. Com o tempo, aprendemos. Logo, aprender a lidar com a 
mente é muito parecido, é um processo de tentativa e erro, no qual muitas vezes dá 
errado, mas, semelhante a outros aprendizados, com o tempo, o resultado aparece. Se 
formos fiéis aos nossos propósitos, o tempo entregará resultados. E lembre-se: ajudar o 
próximo a viver bem é importante, porque a boa ação gera boas reações, isso nos 
ajudará a todos a vivermos melhor o próximo ano.
Mestra Miao You, abadessa do Templo Zu Lai

Gratidão e 
proteção

Proteção 
ao sono

Ações que geram reações

A insônia tem prejudicado 
muitas pessoas e, por esse 
motivo, nada como uma boa 
simpatia para dormir 
profundamente. Você vai 
precisar de espada de São Jorge 
para este ritual. Apare duas 
folhas da espada de São Jorge 
pela parte baixa do caule, 
deixando a mesma do maior 
tamanho possível. Separe uma 
das folhas e faça dois cortes 
bem no meio. Encaixe as folhas, 
transpassando uma por dentro 
da outra, formando uma cruz. 
Coloque a espada embaixo do 
seu colchão, com o lado do corte 
para cruz para cima, de modo 
que a ponta fique na direção da 
sua cabeça. Realize esse processo 
com fé, colocando toda intenção 
de proteção. Lembre-se de que 
nosso pensamento, sentimento e 
vibração atraem ou repelem toda 
a energia presente no universo. 
Além de proteger seu sono, isso 
vai limpar sua energia e afastar 
toda energia que seja 
incompatível com a sua. 
Dani Bisson, terapeuta holística e 
energética

Banho de infusão de rosas brancas é ideal 
para presentear seu anjo da guarda e 
também pedir proteção. Como fazer? Em 
uma panela, ferva água. Ao levantar 
fervura, desligue e coloque sete pétalas de 
rosas brancas (veja bem, são sete pétalas 
para cada pessoa que vai tomar o banho!), 
vibrando por proteção e agradecimento por 
todas as coisas que aconteceram. É 
importante, ao manipular essas pétalas, 
colocar bastante gratidão por todas as 
bênçãos recebidas. Feito isso, feche a panela 
e deixe amornar. Tome seu banho 
normalmente, desligue o chuveiro e finalize 
com esta poção da cabeça para baixo. Passe 
a toalha cuidadosamente, evitando esfregar. 
De preferência, deixe secar naturalmente, 
emanando sempre bons pensamentos de 
gratidão e em honra ao seu anjo da guarda 
pedindo proteção.
Ana Alcantara, jornalista, comunicadora do 
terceiro setor e benzedeira
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Alameda Tangará 80 | conj 211A           11 4777-9171           11 96163-4444          @clinica.sinapse
           clinica-sinapse-sinaps.negocio.site

PSICOLOGIA CLÍNICA • NEUROPSICOLOGIA
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

MODELO DENVER E ABA!

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

doutores de a a z

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

doutores de a a z

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
20 anos de atividades

1191092-2562      www.espacointegracao.com.br

Medicina Integrativa • Psicologia • Psicanalise • Acupuntura • Hidroterapia
Meditação • Relax Aquático • Massagens • Rebirthing • Astrologia

 Coaching • Thetahealing • Barra de Access • Reiki

Atendimento na Granja Viana e em São Paulo            11 97400-4466

 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

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
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doutores de a a z serviços

advocacia

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

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

ANUNCIE AQUI
99500-6086



=

  

 

OLHAR
COMPARTILHADO

Seu ponto de vista sobre
a região

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

Pôr do Sol na Chácara das Paineiras
JULIANA RODRIGUES DE ASSIS

Majestosa
ROSANA LIMA

Curtindo o sábado
DOUGLAS TOMAZ DA SILVA

Bicho-preguiça
GIULIO MARTINS

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