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CEMUCAM tEM novo 
ConsElho gEstor

Com um público semanal de 10,5 mil pessoas, o CEMUCAM é um dos maiores e mais tradicionais parques da região. pertencente a São paulo, o par-
que já foi quase doado para Cotia, sofreu uma renomeação relâmpago rapidamente revertida e hoje conta com um conselho gestor bastante ativo. 
Confira nesta edição entrevista exclusiva com os novos membros, que tomarão posse no início do próximo mês. págS.  4 /5
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leia. Dê sua opinião. Mande sugestões. 
Sua participação é muito importante.

Você é nosso melhor parceiro!

Único Jornal  da região 
auditado pelo anunciante. 

www.granjanews.com.br

98233-9959
4702-6262

Abertura, Alteração e Regularização de Empresa 
Imposto de Renda, Folha de Pagnto e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528
2690-1889

Rua Frei Caneca, 23 sala 5c – São Paulo II – Cotia/SP

Rua dos Manacás, 276 1° andar. Altura do KM 24,5 da Raposo Tavares

Tel: (11) 4262-0942 / 2626-0854 • www.nesco.com.br

PREÇOS A PARTIR DE R$ 899,00

Salas privativas projetadas para profissionais com 
infraestrutura completa, sala de reunião e escritório virtual.

camargo viana e amaro
advocacia e consultoria jurídica

Profissionais com mais de
20 anos de experiência.
Graduados, mestres e

doutores pela Faculdade de
Direito da USP 

Rua José Felix de Oliveira, 
828 cj 11 - Granja Viana

Telefax: + 55 (11) 4617-4581
cva.adv@terra.com.br

Editorial

Já parou para perceber como 
as pessoas com bom humor e 
que vivem uma vida mais sim-
ples conseguem lidar melhor 
com os problemas, não tem 
muito estresse, evitando uma 
série de problemas de saúde e 
emocionais?!

Isto porque o bom humor e 
a simplicidade são os dois prin-
cipais “sintomas” de pessoas que 
levam sempre o pensamento po-
sitivo para a sua vida.

Uma vez que o nosso sub-
consciente recebe uma men-
sagem, o nosso corpo e nossas 
atitudes agem de acordo com o 
nosso estado de pensamento.

Por exemplo, quando você 
recebe uma notícia triste, é natu-
ral sentir vontade de chorar, se 
receber uma notícia engraçada, a 
vontade é de rir, se a notícia for 
estressante a vontade é de dar 

um soco na mesa.. e assim por 
diante.

No entanto, quando você 
prepara um equilíbrio com pen-
samentos positivos, as notícias 
ruim e negativas não interferem 
nas suas ações e decisões.

Imagine você querer resol-
ver os seus problemas enquanto 
estiver muito nervoso, não dará 
certo, não conseguirá encontrar 
uma solução, talvez o problema 
até aumente.

Por isso, quando você tem 
ações e pensamentos positivos, 
com bom humor, simplicidade, 
harmonia e paz, mesmo em si-
tuações complicadas, a solução 
parecerá mais fácil.

E por incrível que pareça, 
muitas pessoas que tem pensa-
mentos positivos antes de ter o 
resultado de algo, o resultado es-
perado acontece.

Neste caso, o pensamento 
positivo se confunde com a fé. 
Afinal, quem acredita e corre 
atrás sempre alcança.

E o mesmo acontece ao 
contrário, algumas pessoas que 
vivem reclamando da vida, e 
sempre esperam o pior, o pior 
acontece.

O que muita gente diz que 
ser otimista e ter pensamentos 
positivos é ter expectativas e 
prováveis decepções.

Porém, só quem vive e co-
nhece o poder do pensamento 
positivo sabe como é útil esperar 
o melhor, e mesmo com decep-
ções, aquele que tem pensamen-
to positivo sabe lidar melhor do 
que quem tem pensamentos ne-
gativos.

Equipe Granja News

O Poder do Pensamento Positivo
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Paula Farias

Vinhos

Feira de vinhos em Alphaville

Aconteceu na terça-feira, 
9 de agosto,  a Primeira Feira 
de Vinhos do Restaurante e 
Empório de Vinhos Vinea, em 
Alphaville. Evento intimista e 
de muito bom gosto, aberto 

com predominância geral de boa 
acidez e, por fim, vinhos tintos 
da América do Sul e Europa que 
chamaram atenção pelo caráter 
frutado dos aromas, e alguns 
mais elaborados com presença 
de barricas de carvalho e aromas 
mais complexos.

Para quem não conseguiu 
comparecer à feira vale a pena 
a visita ao Vinea, restaurante e 
empório de vinhos,que tem um 
espaço lindo e ótimas opções de 
vinhos desde os excelente custo/
benefício até os grandes vinhos 
da Borgonha e de Bordeaux.

www.vinea.com.br

O melhor da culinária 
japonesa na Granja Viana!

Segunda a Quinta: 11:30 às 15:00 • 18:30 às 23:00
Sexta-feira: 11:30 às 15:00 • 18:30 às 00:00

Sábado: 12:00 às 16:00 • 18:30 às 00:00
Domingo: 12:00 às 22:00

Unidade Moema 
Al. dos Arapanés, 397 Moema - São Paulo

(11) 5051-7404

Unidade Granja Viana 
Av. São Camilo, 1530 Granja Viana Cotia - SP

(11) 4169-1028

ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA GRÁTIS • DELIVERY

ao público geral, com deli-
ciosas degustações de vinhos 
por suas importadoras e tudo 
acompanhado por preciosas 
criações culinárias do Chef  
Alain Uzan.

Estavam presentes as im-
portadoras: Vinea, Bodegas, Vi-
nissimo, Tahaa, PNR, DeVinum 
e Galeria dos vinhos. E impor-
tante produtores nacionais: Piz-
zato, Aurora e Dom Agusto.

Os destaques foram para 
os espumantes, tanto nacionais 
quanto estrangeiros, que agra-
daram muito o público presen-
te, em especial a Cava Castell 
D’Olerdola Brut da Vinea, com 
boca volumosa e final longo.

Também foram degustados 
diversos vinhos brancos e roses 
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Novos membros do conselho gestor 
do Cemucam falam do parque e dos 
planos do grupo

 Victor de Andrade Lopes

No próximo dia 4 de setem-
bro, tomarão posse os novos 
membros do conselho gestor 
do parque Cemucam, localizado 
na altura do km 24 da Rodovia 
Raposo Tavares, em Cotia. São 
eles: Cleyton Vieira, Dora Ts-
chiner e Gabriela Gaia, além 
dos suplentes Alda Soares, Car-
los Nascimento e Cyntia Go-
mes. O Granja News visitou o 
local numa manhã de domingo 
para conversar com alguns deles 
(Gabriela, Dora e Carlos), além 
do membro do conselho ante-
rior Osvaldo Gaia, a represen-
tante do Movimento em Defesa 
da Granja Viana (MDGV) Delia 
Costa e o administrador do par-
que Wagner Neves.

Falando sobre o conselho 
anterior, Wagner fez um balan-
ço positivo. “Foram muito par-
ticipativos no parque, agregaram 
bastante e criaram um interesse 
nas pessoas. Essa era a ideia do 
conselho, trazer o público do 
parque para esta discussão”, diz 
o administrador. Osvaldo, con-
tudo, lembra que alguns mem-
bros se comprometeram com 
o grupo e depois abandonaram 
sua função, e que isso é ruim 
para o grupo.

“Quando eu assumi o par-
que em 2013, eu conversei com 
o secretário e pedi que o parque 
pudesse ter um conselho tanto 
com moradores de São Paulo 
quanto de Cotia, para incluir 
os moradores da região”, conta 
Wagner. Os números da última 

Cemucam

eleição traduzem o crescimento 
da popularidade do local. Foram 
quase 500 votos, e só não houve 
mais porque somente uma urna 
eletrônica foi enviada. Para o 
administrador, o público tripli-
cou nos últimos três anos.

oS plANoS fUtURoS
Sobre os trabalhos a serem 

desenvolvidos pelo conselho 
que está prestes a tomar posse, 

Gabriela diz que a intenção é 
continuar o legado do conselho 
anterior e seguir auxiliando a ad-
ministração do parque em even-
tos e trazendo as opiniões dos 
frequentadores. “Eu particular-
mente gostaria de focar na parte 
de educação ambiental, tanto 
com a Subprefeitura do Butan-
tã quanto com as escolas de 
Cotia”, diz. “Precisamos desta 
parceria com a cidade, já temos 

com a Guarda Civil Metropoli-
tana, que nos ajuda na seguran-
ça, e com a empresa de coleta de 
lixo, que o recolhe aqui”.

Dora ressalta a importância 
da educação ambiental e diz 
que, assim que a nova prefeitura 
assumir e nomear o novo secre-
tário de educação, eles deverão 
apresentar um projeto do par-
que para o tema. Delia lembra 
que a educação ambiental deve 

envolver os adultos também, e 
não somente as crianças.

A reportagem perguntou 
a eles o que a população pode 
fazer para ajudá-los na ges-
tão. Para Carlos, conhecer e 
respeitar o regulamento do 
Cemucam já é um bom come-
ço. Osvaldo recomenda que os 
frequentadores atuem em prol 
das atividades que eles mais de-
sempenham, com sugestões de 

Da esquerda para a direita: os membros Dora tschiner e gabriela gaia, a representante do MDgV Delia Costa, o suplente Carlos Nascimento
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eventos e atividades. “À medida 
que a pessoa se propõe a ajudar 
o parque, ela automaticamente 
começa a entender as regras”, 
diz. Gabriela complementa o 
raciocínio lembrando que a 
pessoa não deve apenas propor 
algo, mas também se envolver, 
ajudar a concretizar a ideia. “É 
muito fácil chegar aqui e fazer 
propostas, mas tem que ajudar a 
desenvolvê-la”.

DoAção pARA CotIA E 
MUDANçA DE NoME

Em 2013, aventou-se a 
possibilidade do Cemucam ser 
doado a Cotia. A proposta foi 
vista com maus olhos pela co-
munidade local e acabou não 

vingando, e alguns dos nossos 
entrevistados acreditam que a 
polêmica ajudou a conscientizar 
a população local sobre a im-
portância do parque.

Segundo Wagner, “Cotia 
fez uma proposta e a prefeitura 
de São Paulo abriu a discussão, 
mas primeiro tinha de passar 
pela câmara dos vereadores de 
lá. Houve audiências e o conse-
lho participou. O conselho era 
contra, a comunidade em geral 
também, e o prefeito Fernan-
do Haddad vetou, até porque o 
parque é muito importante para 
São Paulo”.

Tanto para Osvaldo quanto 
para Carlos, Cotia não possui 
condições financeiras de mantê

-lo. “São Paulo pode financiar o 
parque para manter os serviços 
e o viveiro, e Cotia poderia par-
ticipar nos eventos esportivos, 
ambientais e culturais, fazen-
do uma parceria com a capital. 
Isso pode ser muito bom para 
o Cemucam”, diz Osvaldo. “Eu 
acho que a prefeitura de Cotia 
não estava preparada para re-
ceber um parque deste porte. 
Ela não tem estrutura financei-
ra para manter um parque com 
vários funcionários de limpeza e 
segurança”, completa Carlos.

Delia chamou a polêmica 
de “um susto no bom sentido”. 
“A gente conhecia o Cemucam, 
mas não tinha ideia de que as 
pessoas gostassem tanto dele. 

A MELHOR DECISÃO DE MARKETING
PARA O SEU NEGÓCIO!

Grupos de profissionais liberais e 
executivos para a Troca Qualificada 
de Referências de Negócios.

Vivo (5511) 9-7460-7160
Tel.: (5511) 3230-9887 Visite www.erngroup.com.br e saiba mais.

Em 2014 
apenas 2 grupos 
fecharam mais 

de R$ 4,1 
milhões em 
negócios

Foi uma revolta grande. Fize-
mos um abaixo-assinado em pa-
pel e outro na internet e colhe-
mos muitas assinaturas”, conta a 
representante do MDGV. “Fize-
mos um estudo com o Transi-
tion Granja Viana em todas as 
praças de Cotia e percebemos 
que a prefeitura realmente não 
tem um cuidado com elas”.

Em julho, outra polêmi-
ca envolvendo o parque veio 
à tona: repentinamente, seu 
nome foi alterado para “Parque 
Santos Dumont”. Conforme 
explica Wagner, a ideia de mu-
dar o nome surgiu em 2000, 

quando a Fundação Santos 
Dumont funcionava no local 
e existia a intenção de se insta-
lar um museu no local. A ideia 
morreu, mas a lei que mudava 
o nome do local continuou tra-
mitando. Em julho, ela acabou 
finalmente aprovada na câma-
ra – 16 anos depois de ter sido 
proposta. Sem saber da atual 
realidade do parque, os vere-
adores paulistanos acabaram 
dando-lhe um nome que não 
mais tinha relação com o mes-
mo. No início de agosto, a lei 
foi revogada e o Cemucam re-
cuperou seu nome anterior.
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Novo conceito em advocacia, 
com atendimento personalizado 
e direcionado aos clientes pessoas 
físicas e jurídicas:

Calçada das Magnólias, 70, 1º andar, 
Centro Comercial de Alphaville, Barueri
Fones: 4195-1939 / 4208-2522

•	Serviços qualificados e especializados em Direito 
empresarial, especialmente no Direito do Trabalho.

•	Análise, revisão e elaboração de contratos  
em todas as áreas, especialmente imobiliária.

•	Recuperação e cobrança de créditos.

•	Direito Civil, Família e Sucessões.

Coaching empresarial

Hoje quero ser bem direto 
e um pouco polêmico, talvez… 
Digo isso porque certa vez, ao fa-
lar em um post no meu facebook 
sobre este tema, recebi vários co-
mentários indignados, de pessoas 
que ainda confundem empreen-
dedores com sonhadores.

 Para parar de perder tem-
po e e tirar nossos planos do 
papel, precisamos entender de 
uma vez por todas que não são 
as grandes ideias que movem o 
mundo -  que move o mundo 
são as grandes ações.

 Não é sonhar grande que 
faz a diferença. O que faz a dife-
rença é acordar e trabalhar duro 
para que o sonho se torne rea-
lidade.

 Você precisa fazer tudo o 
que puder (e as vezes o que não 
puder) para que a coisa acon-
teça. Você terá que lidar com 
pessoas que vão rir de você, que 

vão falar mal de você pelas cos-
tas, que tentarão te sabotar, que 
irão de trair….e, mesmo assim 
você precisa continuar.

Você terá começar a ge-
rar algum resultado com suas 
ideias, usando os recursos que 
você tem, que as vezes pode ser 
apenas os seus próprios braços, 
seu próprio tempo e algum di-
nheiro que você faz sobrar após 
se esforçar muito. 

Já ouvi uma pessoa dizer: 
Sou um ótimo vendedor de 
ideias!

Aí perguntei: Interessante,  
e quanto você ganha vendendo 
ideias?

O silêncio foi a resposta.
Ideias são tão baratas que as 

pessoas “dão” de graça o tempo 
todo. Agora quando um sonho, 
começa a ser trabalhado, e vira 
uma ideia de negócio e depois 
um projeto de negócios e depois 

Cido Rodrigues

Ninguém pagará 
por sua ideia, ela 
não vale nada!

ações de negócios, aí a mágica 
começa acontecer. 

É nestas horas que as pesso-
as começarão a prestar atenção 
em você. Vão querer saber mais, 
estar mais próximas para talvez 
ganhar alguma coisa com você, 
seja como investidores ou traba-
lhando para você. 

Há hoje um enorme mito de 
que todos podem fazer um pla-
no de negócio, lançar uma star-
tup e ficar milionário em pouco 
tempo. 

Se você colocar uma lupa na 
vida das pessoas que estão ten-
do resultados com suas ideias, 
vai descobrir muita dedicação, 
muitas horas não dormidas, 
muito estresse para lidar com 
rejeição, traição, deslealdade, 
inveja, criticas injustas e muitos 
outros desafios que só quem tri-
lhou o caminho é que sabe.

Se você escolher entrar no 
caminho do empreendedoris-
mo, saiba que sim ele é o atalho 
mais eficiente para construir as 
riquezas que você sonha e que 
sua família merece. Mas esteja 
preparado para três coisas: San-
gue, suor e lágrimas e muita per-
sistência. 

E sim, o topo existe! Mui-
tos chegaram lá e você também 
pode. Para de sonhar e comece 
a caminhar pra lá.

Nos vemos no topo!

www.negocioefetivo.com.br

DESDE
2000

Segunda a Quinta: 12h às 21h
Sexta: 12h às 22h
Sábados: 10h às 22h

DELIVERY 4702 – 0870

AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

Rod. Raposo Tavares nº 22800, loja 3
(ao lado do Madai Sushi)

Raspagem de tacos e as-
soalhos. Sem pó, aplicação 
de resinas sem cheiro, seca-
gem em 2 horas, colocação 
de rodapé e cordão. Pintu-
ras finas  residenciais e co-
merciais. Super promoção

2539-4204

CARLOS ROBERTO COR-
REA DUARTE COELHO 
ME, Torna público que re-
quereu na CETESB de forma 
concomitante a Licença Prévia 
e a Licença de Instalação para 
fábrica de goma. , sito à Rua 
Santa Monica, 820 - Quadra 
Ak -Lote 1 Cotia/SP.
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Diversos tipos de pães, 
bolos e doces

Restaurante, lanchonete, pizzaria e conveniência

Às quartas-feiras a tradicional feijoada no almoço.

Todos os dias a partir das 17:00 horas, buffet livre de sopas, com pães especiais.

Aos finais de semana e feriados, oferecemos um delicioso buffet de café da manhã.

Estrada Fernando Nobre, 869 - Centro Comercial Pátio Nobre
Horário de funcionamento: das 6h as 22h - Tel: (11) 4612-0658

Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LI

VE
RY

4169-6438
4169-5845

DA

Holística

A estrada do boiadeiro

Renato Giannico

Quando é que sei que a vida 
se tornou amarga, os planos se 
tornaram apenas sonhos, o sor-
riso sincero apenas um cumpri-
mento simpático, o abraço de 
coração apenas um movimento 
rápido e formal?

Quando é que sei que a ale-
gria e a espontaneidade ficaram 
apenas com as crianças, as car-
tas de amor apenas aos poetas, 
os discursos de gana e vontade 
apenas dos jovens?

Quando é que sei, dentro da 
roda viva da vida que os cami-
nhos que estou trilhando não 
preenchem mais o meu espírito 
e as minhas questões mais sutis 
e profundas tomaram apenas a 
forma de me enquadrar dentro 
de um papel social genérico, dis-
tante de mim mesmo?

Quando é que sei que preci-
so mudar, que me deixei à mar-
gem dos meus sonhos, planos, 
ideias, da minha criança inte-
rior?

Onde foi? Que na passagem 
rápida do caminhão nesta es-
trada a criança pulou da boleia 

e ficou para trás, esquecida nas 
poeiras de passado, ou do medo, 
ou das incertezas de um futuro 
bom?

Com certeza a vida já me 
presenteou com inúmeros sinais 
de que as estradas que escolhi 
nem sempre foram felizes. O 
conceito de algo que está doente 
quer dizer que algo não está em 
sincronia, a cura é a integração 
de todos os corpos: corpo, men-
te, espírito.

Se adoeci, seja fisicamente, 
emocionalmente ou espiritual-
mente, é porque não estou in-
tegrado com a minha natureza. 
Adoeço quando os meus passos 
estão numa estrada, a mente 
mira outro horizonte e o cora-
ção vibra num caminho que eu 
nem trilhei, ou de forma ilusio-
nista criei.

Mas, na verdade, nada está 
sob meu controle, e a vontade de 
querer que tudo aconteça “nos 
trilhos”, acaba me frustrando e 
me deixando cabisbaixo, andan-
do pelas estradas olhando para o 
chão, sem perceber quanta bele-

za existe no caminho que estou 
trilhando.

No final, não existe caminho 
certo ou errado, pois o caminho 
é a gente que faz, e isto sim está 
sob nosso controle: reconhecer 
o que temos, fazer com o que 
temos, aceitar o que somos.

Sendo assim, a única coisa 
que cabe a um boiadeiro viajan-
te, que caminha pelas estradas 
de terra batida, é saber “laçar” 
com as cordas que tem e reco-
nhecer o sol de cada manhã.

Nem sempre a vida nos fará 
trilhar todos os caminhos que 
desejamos, mas de certo, todos 
os que necessitamos. E reconhe-
cer esta estrada é o caminho da 
cura, que todos nós buscamos.
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Granjeiro do mês

Padre Pedro Bortolini, da 
Paróquia de Santo Antônio

Victor de Andrade Lopes

Ele já abençoou muitos 
granjeiros. À frente da tradicio-
nal Paróquia de Santo Antônio, 
e com o apoio do poder públi-
co, o Padre Pedro Bortolini foi 
responsável por uma revolução 
na administração do local, aju-
dando a tornar a Festa de Santo 
Antônio um dos eventos mais 
badalados de Cotia. Acima de 
tudo, Pedro fez aquilo que o 
atual papa tanto prega: foi em 
busca dos fieis. Confira abaixo 
detalhes de sua história e de sua 
gestão no depoimento concedi-
do na paróquia:

“Eu cheguei a Cotia em 
1979 e fiquei até 1989. Fiz todos 
os meus estudos acadêmicos (fi-
losofia e teologia) durante esse 
período. Trabalhei no Pequeno 
Cotolengo, onde atuava junto a 
deficientes físicos e mentais, pe-
ríodo em que nós ampliamos o 
local, construímos um pavilhão 
para as meninas, a escola de 
educação especial, o santuário 
Dom Luís Orione e um cen-
tro filosófico para estudantes. 
Desde aquele período, eu adotei 
Cotia como a cidade do meu co-
ração, a cidade que eu aprendi a 
gostar de uma maneira ilimitada 
pelas pessoas que aqui moram – 
pessoas muito hospitaleiras, que 

realmente se fazem gostar.
Em 1990, deixei a cidade e 

fui para Guararapes, no interior 
de São Paulo. Trabalhei com 
filhos de boias frias no Pro-
grama de Formação Integral 
da Criança e do Adolescente, o 
PROFIC. Depois, fui para Por-
to Alegre (RS), onde trabalhei 
alguns anos com meninos de 
rua e idosos. Depois de Porto 
Alegre, fui para Curitiba, onde 

fiz um trabalho com deficientes 
físicos e mentais no Cotolengo 
do Paraná, e lá eu criei um novo 
modelo de trabalho. Criei casas 
para crianças, um centro de re-
abilitação, uma escola de edu-
cação especial e várias outras 
coisas.

Depois de quase 20 anos, re-
tornei a Cotia e assumi a Paró-
quia de Santo Antônio em 2009. 
Ela já estava no início das obras, 

Enfrentamento da Pobreza) e 
ao Pequeno Cotolengo.

Penso que houve um gran-
de progresso nesse sentido de 
apoio, sobretudo na Granja 
Viana. Ela merece um destaque 
especial, porque aqui ainda se 
mantém certa tradição de um 
ambiente bom para se morar, 
apesar de todos os problemas 
que estão surgindo hoje. O que 
nos favorece muito também é a 
subprefeitura. Temos uma liga-
ção muito forte com o Cristiano 
Freitas e toda a sua equipe. Eles 
estão sempre conosco, apoian-
do-nos nas festas, inclusive a 
Festa de Santo Antônio, que 
hoje se tornou muito conhecida 
e reconhecida.

Eu sou muito otimista quan-
to ao futuro da igreja. Na minha 
paróquia, aumenta a cada dia a 
participação do povo. É uma 
igreja muito aberta, muito ativa. 
Hoje, o Papa Francisco pede 
uma igreja ‘em saída’, mais mis-
sionária, que vai ao encontro 
das pessoas, e aqui nós atua-
mos dessa forma. Eu acho que 
o rebanho depende do pastor e 
vice-versa. Temos um bom nú-
mero de jovens participando, é 
uma igreja em movimento, que 
se renova, é disso que precisa-
mos, de uma igreja que corres-
ponda aos anseios do povo.”

Baratas·Aranhas·Cupim
FORMIGAS·Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas com 
sede própria na região. Ligue sem compromisso
11 2690-2072 / 11 99515-3716

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B

Estrada da Fazendinha, 409
Vila Cristina - Carapicuíba/SP

Tels: (11) 4146-6504 / 4186-1362
autoescolagomes@hotmail.com

AUTO MOTO ESCOLA

TEMOS CFC E SIMULADOR PRÓPRIO 

ANTONIO MARCOS CHAGAS
Cirurgião Dentista

(11) 4551-0565 / 9 9678-6167 
Unid. Granja Viana

Estrada  Fernando Nobre, 869  
Espaço Nobre - Granja Viana.

MARGY COSMÉTICOS 
LTDA ME, torna público que 

Recebeu junto à CETESB, 
renovação da licença nº 
72001586, processo nº 

72/00527/11, com validade até 
25/11/2017 , sito à Avenida 

Vasco Massafeli, 1.091 
Cotia/SP.

então continuamos a constru-
ção da nova matriz. Hoje ela 
está praticamente pronta, faltan-
do alguns detalhes. Adotamos e 
criamos um novo modelo de 
gestão de paróquia, tornando-
nos uma comunidade missioná-
ria. Logo no início, fizemos um 
diagnóstico da paróquia, depois 
criamos um modelo mais pro-
fissional de se atuar.

Avançamos muito no cam-
po da evangelização e da religio-
sidade. Ampliamos o número de 
comunidades e criamos uma pa-
róquia. Logo que eu cheguei, eu 
criei três setores: 1, 2, e 3, viabi-
lizando a criação dessa nova pa-
róquia, e ela foi criada aqui em 
Cotia: é a Paróquia Santa Cruz e 
Nossa Senhora das Dores.

Sempre tivemos muito 
apoio e estivemos muito liga-
dos ao poder público, sobretu-
do à gestão do prefeito Carlão 
Camargo, que nos apoia em 
todos os sentidos. Ele é muito 
aberto a todos os sacerdotes, a 
todas as comunidades que exis-
tem aqui em Cotia. Nós temos 
uma proximidade muito gran-
de, até em termos de trabalhos 
sociais. Atuamos muito junto à 
ASSA (Associação Social Santo 
Antônio), à ASCI (Associação 
de Serviços Comunitários a 
Idosos), ao Nuepo (Núcleo de 
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Horário de funcionamento
 Segunda as Sexta: Das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:30.  Sábado: Das 12:00 às 16:00 e 

das 19:00 às 23:30.  Domingos e feriados: Das 12:00 às 23:30

Rua dos Manacás, 557 - Cotia/SP

(11) 4777-9893

SUSHI • SASHIMI • MAKISUSHIS 
TEMPURÁ • TEMAKI • TEPPANYAKI
 COMBINADOS • PRATOS QUENTES

VENHA SABOREAR O NOSSO RODÍZIO!
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O Estatuto do Deficiente e os 
impactos nas ações de interdição

Com a promulgação da Lei 
13.146 de 06 de julho de 2015, 
conhecida como o Estatuto das 
Pessoas com Deficiência, houve 
substanciais mudanças no Có-
digo Civil no que diz respeito à 
capacidade civil.

Antes da promulgação dessa 
Lei, eram considerados comple-
tamente incapazes os menores 
de 16 anos, os que, por enfermi-
dade ou deficiência mental, não 
tivessem o necessário discerni-
mento para os atos da vida civil 
e aqueles que, mesmo por causa 
transitória, não pudessem expri-
mir sua vontade. Eram, ainda, 
considerados relativamente in-
capazes, além dos menores en-
tre 16 e 18 anos e os pródigos, 
os ébrios habituais, os viciados 
em tóxicos, e os que, por defici-
ência mental, tivessem o discer-
nimento reduzido, bem como, 
os excepcionais, sem desenvol-
vimento intelectual completo.

Com o advento do Estatuto 
das Pessoas com Deficiência, a 
pessoa com deficiência - aquela 
que tem impedimento de longo 
prazo, de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, nos 
termos do seu art. 2º - não deve 
ser mais tecnicamente conside-
rada civilmente incapaz, na me-
dida em que os arts. 6º e 84, do 
mesmo diploma, deixam claro 
que a deficiência não afeta a ple-
na capacidade civil da pessoa.

Com efeito, dois artigos do 
Código Civil foram reestrutura-
dos após a promulgação da Lei 

Elisabete Amaro

Seus Direitos

13.146/2015.
O art. 3º do Código Civil, que 

dispõe sobre os absolutamente 
incapazes, teve todos os seus in-
cisos revogados, mantendo-se, 
como única hipótese de incapaci-
dade absoluta, a do menor impú-
bere (menor de 16 anos).

O art. 4º, por sua vez, que 
cuida da incapacidade relativa, 
também sofreu modificação. No 
inciso I, permaneceu a previsão 
dos menores púberes (entre 16 
anos completos e 18 anos in-
completos); o inciso II, por sua 
vez, suprimiu a menção à defici-
ência mental, referindo, apenas, 
“os ébrios habituais e os viciados 
em tóxico”; o inciso III, que al-

bergava “o excepcional sem de-
senvolvimento mental comple-
to”, passou a tratar, apenas, das 
pessoas que, “por causa transitó-
ria ou permanente, não possam 
exprimir a sua vontade”; por fim, 
permaneceu a previsão da inca-
pacidade do pródigo.

Portanto agora o proces-
so de interdição deve ser visto 
como ferramenta de promo-
ção das garantias do cidadão, 
buscando respeitar a dignidade 
da pessoa humana. Objetiva-se 
aproximar essa pessoa da so-
ciedade, valorizando suas habi-
lidades e capacidades pessoais, 
buscando seu bem estar e socia-
lização. Há direitos existenciais 

que devem ser preservados e 
garantidos, evitando-se que a in-
terdição promova a morte civil 
do indivíduo.

Nesse sentido, a curate-
la não deve ser mais regra, e 
sim exceção, considerando a 
garantia do exercício da ca-
pacidade legal por parte do 
portador de deficiência, em 
igualdade de condições com 
os demais sujeitos, conforme 
artigo 84 da nova lei.

A “ação de interdição”, por 
conseguinte, foi substituída pela 
“ação de curatela”, a qual, nos 
termos do art. 85, §2º, da Lei 
13.146/15, consiste em medida 
extraordinária, sendo que a sen-

Assessoramento e prestação 
de serviço nas áreas contábil, 
empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira.

Rua Anhanguera, 30 - Vila São Francisco – Barueri / SP – Tel.:(11) 4195-4652 | www.osscontabil.com.br.

tença somente deve julgar pro-
cedente o pedido de curatela, 
reconhecendo a incapacidade e 
nomeando um curador, quando 
houver prova cabal e suficiente 
da falta de compreensão, total 
ou parcial, da pessoa, a ponto 
de impossibilitá-la de exprimir 
vontade.  O novo Código de 
Processo Civil, ainda, previu a 
possibilidade de a curatela ser 
exercida de forma compartilha-
da por mais de um curador. A 
curatela compartilhada seguirá 
os mesmos parâmetros da guar-
da compartilhada, os seja, os 
curadores dividirão a responsa-
bilidade pelos cuidados com o 
curatelado.

Em complementação às 
alterações introduzidas pelo 
CPC/2015, temos toda a revo-
lução que o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência causou no 
sistema brasileiro de incapaci-
dades. O Estatuto inspirado no 
art. 12.3 do Decreto 6.949/09, 
que promulgou a Convenção 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, tem o escopo de incluir 
as pessoas com deficiência, ga-
rantindo-lhes a plena capacida-
de civil. Supera-se, portanto, a 
visão historicamente adotada 
pelo Brasil, que, na contramão 
da ordem internacional, não 
reconhecia a capacidade de 
agir da pessoa com deficiência 
intelectual e/ou psíquica, em 
igualdade com os demais indi-
víduos. 
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Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)

REFORMAS 
PINTURAS

JARDINAGEM

99854-5093 • 98557-3470 • 96151-4778

www.cmservicosecomercio.com.br

Av. São Camilo, 1003 - Loja 1 - Térreo | Tel.:11 4169-7071
studiopet.studiopet@gmail.com • Facebook: STUDIOPET STUDIOPET

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

Av São Camilo, 469 Loja 22/23/24
Granja Viana - Cotia - São Paulo

Tels.: 4777-0611

Chegou a sua 
vez no 4 Shave!HOMEM

massagem • manicure 
depilação • dia do noivo

e a primeira cervejinha é por nossa conta!

Este cão italiano teve ori-
gem á partir do cruzamento 
de primitivos cães pastores que 
existiam na região da Toscana e 
do Lazio com cães até hoje uti-
lizados para pastorear ovelhas 
nos Abruzzes.

São cães rústicos, resistentes 
e de porte majestoso, se mostra 
corajoso, calmo e inteligente no 
trabalho.

Mantido na propriedade 
como cão de guarda, é atento, 
distante com estranhos, mas 
sempre carinhosos com a famí-
lia, demonstrando um cuidado 
especial com crianças.

No Brasil, ainda são poucos 
os criadores da raça.

Nos aspectos gerais é um 
cão de grande porte, fortemente 
construído.

A conformação geral é a de 
um cão pesado, cujo tronco é 
mais longo que a altura na cer-
nelha; harmonioso em relação ao 
formato e aos perfis. A cauda é 
portada na linha do dorso com a 
ponta bastante recurvada. É bem 
guarnecida de pelos abundantes. 
O pelo é longo, mais para áspero 
ao tato, bem assentado. Tolerada 
leve ondulação, branca unicolor 
. São toleradas nuanças marfim, 

laranja pálido ou limão, embora 
em número limitado.  

O seu caráter, ainda que or-
gulhoso e alheio á submissão, 
sabem exprimir uma ligação de-
votada ao seu dono e a tudo que 
o cerca.  
Longevidade: 10 á 12 anos.
Agressividade: Média.  
Peso: 35 á 45 quilos para ma-
chos e 30 á 40 quilos para as 
fêmeas.
Tamanho: 65 a 73 cm para 
machos e 30 a 40 quilos para as 
fêmeas.
Atividade Física: Moderada
Temperamento: Equilibrado.

Planet Pet

Pastor Maremano 
Abruzês
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Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923 Av São Camilo, 988 | Granja Viana |  www.tantrarestaurante.com.br | /RestauranteTantraGranjaViana

RESTAURANTE - DRINKS - ATRAÇÕES - EVENTOS

Quinta às 21h30 | Show Aéreo Tantra
Sexta às 21h30 | Show de Dança com a Cobra Albina

Sábado das 19h30 as 24h | Cartomante
Domingo às 14h | Show de Dança com a Cobra Albina

Domingos Mágicos no Tantra
Gastronomia

Os domingos no Tantra 
Restaurante estão mais atrativos 
do que nunca. Além do enorme 
sucesso como local com muito 
verde, macaquinhos e área de 
lazer para as crianças, o Tan-
tra chamou muita atenção este 
mês nas mídias sociais com 
seus novos frequentadores fieis, 
Pokémon raros. Isso mesmo, a 
casa virou hit da região por ser 
o lugar com mais frequência 
de aparecimentos do Pokémon 
mais desejado e procurado do 
momento: o Pikachu. Além dele 
o restaurante é ponto de Poké-
mon raros e difíceis de capturar 
do jogo mais baixado do mun-
do, Pokémon GO da Niantic.

Não é fã do jogo? Não tem 
problema. Para as crianças, to-

dos os domingos têm playgrou-
nd, pula-pula inflável de casteli-
nho e monitoramento infantil. 
Para todas as idades, temos o 

show da Giselle Kenj e sua co-
bra albina com 3 metros de 
comprimento, dócil e que adora 
tirar fotos com os clientes após 

tantra Restaurante Unidade 
granja Viana

(11) 4702-6883 / 4702-6923
Av. São Camilo, 988

granja Viana - Sp
www.tantrarestaurante.

com.br

suas apresentações.
Os domingos no Tantra são 

assim, cheios de surpresas e mo-
mentos inesquecíveis para viver 
com sua família e amigos. Aliás, 
no restaurante mais badalado da 
Granja Viana é sempre assim: 
comer bem e viver ótimos mo-
mentos!
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PELA NÃO 
VERTICALIZAÇÃO

A ESPERANÇA VOLTOU

Coligação Cotia quer voltar a ser feliz. PSB / PDT / PEN / PMB / PMDB / PP / PPL / PROS / PRP / PRTB / SD
Contratante CNPJ: 25.415.630/0001-58 – Fornecedor CNPJ: 11.216.803/0001-02 – Valor: R$ 1.000,00

ANUNCIO QUINZINHO 15X12,5.indd   1 8/25/16   5:51 PM
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Educação

A grande maravilha da edu-
cação é quando o aluno enten-
deu, aprendeu pra valer. Fez do 
conhecimento parte dele. Todo 
professor sente esse orgulho, 
porque sabe que o conhecimen-
to vai ficar por toda a vida.

Os dados oficiais continu-
am a provar que a educação é 
um “bom negócio” em todos os 
aspectos. Quem estuda, ganha 
mais. Quem tem nível universi-
tário recebe até 167% a mais do 
que alguém que possui apenas 
o certificado de ensino médio. 
Os economistas avaliam pelos 
números que, no médio prazo, 
o nível educacional traz maiores 
ganhos de renda na vida adulta. 
O problema é que em tempos 
de consumo imediato, o jovem 
não tem paciência para plantar 
o futuro, ele quer colher os fru-
tos desde já! Não é apenas uma 
questão de perspectiva de vida, é 
resultado de uma educação torta. 

Valorizar o conhecimento e 
a aprendizagem é uma das pri-
meiras atitudes da boa educa-
ção. Durante os Jogos Olímpi-
cos do Rio, a manchete de um 

Educação e 
perseverança Marco Antonio 

Xavier

grande jornal chamou atenção: 
“O ouro da perseverança”. A 
matéria descrevia a trajetória de 
Robson Conceição nos Jogos. 
Pugilista experiente, Robson 
foi derrotado nas primeiras lu-
tas em Pequim-2008 e Lon-
dres-2012. Mas essa história co-
meçou muito antes. Depois das 
brigas de rua da juventude, Ro-
bson se encontrou na modesta 
academia de Lino Brito, lá em 
Salvador. Lino foi seu primeiro 

“professor” de boxe. O impetu-
oso pugilista aprendeu com os 
erros do passado e trabalhou 
forte em equipe. Mesmo por-
que, ninguém vence sozinho. 
Foi recompensado por isso. 

O grande destaque de Ro-
bson foi sua resiliência, isto é, 
sua capacidade de superar os 
sofrimentos e adversidades da 
vida. Ana Maria Machado lem-
bra de Albert Camus ao ganhar 
o prêmio Nobel de Literatura 

em 1957. Uma das primeiras 
coisas que fez foi escrever uma 
carta agradecida a seu antigo 
professor. E na hora de rece-
ber o prêmio, Camus fez ques-
tão de dedicar seu discurso a 
Louis Germain, o professor 
com quem estudara quando era 
criança.

A resiliência é uma virtude 
que se aprende na escola, tan-
to nas aulas de educação física 
como nas de matemática. É 

uma componente importante 
de desenvolvimento da inteli-
gência emocional de crianças e 
de jovens. No decorrer da vida, 
deixar de enfrentar desafios é 
deixar de crescer.

A criança precisa ser pre-
parada para compreender os 
sentimentos negativos e desen-
volver ferramentas emocionais 
para lidar com eles de forma 
construtiva. Pais e professores 
são importantes no fortaleci-
mento emocional dessas crian-
ças e jovens. Praticar o hábito 
de elogiar e de reconhecer boas 
atitudes são fundamentais no 
aumento da autoestima. Todos 
gostamos de ser reconhecidos. 
Por que com nossas crianças se-
ria diferente?

O ginasta Diego Hypólito 
era favorito em Pequim e Lon-
dres, e amargou dois fracassos 
ao cair em apresentações de-
cisivas. Há pouco mais de um 
mês para o início dos jogos do 
Rio, estava sem técnico. Mas 
soube superar as dificuldades, 
as críticas e as frustrações. Sua 
mensagem de resiliência e supe-
ração foi “Nunca desista do seu 
sonho”. A prova de que estava 
certo foi sua medalha olímpica 
de prata estampada no peito.

Vitória da perseverança. Ele 
também aprendeu a lição.
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PARA ANUNCIAR 

LIGUE!
 

(11) 98692-9616
(11) 4196-3590
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4702-0512 / 98233-9959

AVILESP – Associação das Vítimas de Loteamentos 
e Residenciais de São Paulo

Assembleia Geral Ordinária. Nos termos do Art. 12, 
alínea “B”, do Art. 17 dos Estatutos Sociais, CONVI-
DAMOS os Senhores ASSOCIADOS da AVILESP - 
Associação das Vítimas de Loteamentos e Residenciais 
de São Paulo, em primeira convocação às 9:30 horas e 
em segunda convocação às 10:00 horas (com qualquer 
número), do dia 1º (primeiro) de outubro de 2016 (sá-
bado), em sua sede social, situada à Rua Lazar Segal, nº 
133  – Horizontal Park – Cotia/SP, para deliberar sobre:  
Prestação de contas do exercício 2015 e o primeiro 
semestre de 2016; Eleição da nova diretoria - Gestão 
2016 /2018 e Assuntos de Ordem Geral.

Cotia, 24 de agosto de 2016.
Presidente - Yvone Akemi Okida

Fitness

Brincar é fundamental para 
o bom desenvolvimento da 
criança. Essa máxima vem sen-
do esquecida por muitos pais 
que não conseguem conciliar a 
rotina de trabalho e a vida pes-
soal. Resultado: os pequenos 
passam pouco tempo na com-
panhia dos pais e muito tempo 
à frente da televisão. 

A grande pergunta é: qual 
a importância dada ao ato de 
brincar na escola e em casa pe-
los pais? 

Muitas crianças que nasce-
ram depois da década de 80 nun-
ca participaram de brincadeiras 
simples e sadias como rolar no 
chão ou na grama, fazer camba-
lhotas em cima da cama dos pais, 
correr nas ruas, ficar com os joe-
lhos ralados de tanto cair, escalar 
muros ou subir em árvores, em-
pinar pipas, esconde-esconde, jo-
gar bolinha de gude, brincar com 
as roupas e sapatos da mãe.  

“O simples ato de brincar 
com a criança é de extrema im-
portância para ampliar os laços 
afetivos, ajuda desenvolver as 

Educadora física da Bodytech 
ressalta a importância de brincar

habilidades motoras cognitivas 
como: atenção, criatividade e 
memória. Os benefícios vão 
muito além. Estar em movimen-
to é um grande aliado ao com-
bate à obesidade, proporciona 
o autoconhecimento corporal 
– é um momento de experimen-
tação do que o corpo é capaz, 
desenvolve a motricidade, brin-
car em vários ambientes (areia, 
grama, terra) para explorar e 
ter novas sensações. Interagir 
com outras crianças faz parte 
do desenvolvimento social, os 

pequenos aprendem a negociar, 
dividir, estimula a criatividade, 
ganhar e perder – gera resiliên-
cia e a capacidade de lidar com 
frustrações, seguir em frente 
sem ressentimentos” enfatiza 
Lilian Arata, coordenadora Kids 
da Bodytech Granja Vianna.

Quanto mais as crianças têm 
oportunidades de aproveitar o 
dia a dia brincando, melhor será 
a sua condição física, coordena-
ção motora, autoconhecimen-
to, sociabilização, entre outros 
itens que são importantes para 

Shopping granja Vianna
Avenida Raposo tavares, 

lageadinho, S/N KM 23 lJ 10, 
Cotia - Sp

telefone: (11) – 46136820
 www.bodytech.com.br/
shopping-granja-vianna

inicio do período escolar. Os re-
sultados são acompanhados na 
alfabetização e aprendizagem da 
escrita. A criança segura melhor 
o lápis, aperfeiçoa a grafia, rola 
a mão sobre o papel e quando 
chega ao final da folha, não tem 
problema algum para parar de es-
crever naquela linha e continuar a 
escrever na linha abaixo.

Para as crianças, o ato de 
brincar com as pessoas mais im-
portantes de suas vidas estreitam 
laços afetivos. São minutos ou 
instantes de prazer e alegria que 
vão durar pela eternidade, pro-
porcionando também aos proge-
nitores momentos de felicidade. 
Pais presentes têm mais chance 
de envelhecer tranquilamente 
com a certeza de que os filhos 
irão acompanhar passo a passo 
da sua velhice, da mesma manei-
ra que fizeram na infância deles.

ter um bom rendimento escolar. 
Mais: desta forma as chances de 
desenvolver alguma dificuldade 
de aprendizado serão menores. 
Por isso, a escola e a família po-
dem e devem incentivar a práti-
ca de atividades lúdicas.

Sem isso, algumas podem 
desenvolver a hiperatividade ou 
se tornarem hipotônicas, mais 
conhecida como preguiçosas. Na 
medida em que os estímulos cor-
retos acontecem ministrados por 
professores, educadores físicos, 
fisioterapeutas ou terapeutas es-
pecializados no atendimento, as 
crianças minimizam os sintomas. 

Para pessoas que estão dire-
tamente em contato com crian-
ças vale ressaltar que brincar faz 
parte do desenvolvimento do 
ser humano. Desta maneira os 
“futuros adultos” estarão prepa-
rados para enfrentar o mundo. 
É na brincadeira que elas desco-
brem que o corpo faz determi-
nados movimentos e que estas 
ações causam consequências. 

Essas experiências proporcio-
nam uma ajuda magnífica para o 
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Licenciamento 2016

última semana para regularizar veículos 
com placas terminadas em 5 ou 6

Proprietários de veículos 
com placas terminadas em 5 ou 
6 têm mais uma semana para 
realizar o licenciamento obriga-
tório do exercício 2016. A situ-
ação deve ser regularizada até o 
dia 31 de agosto para que o veí-
culo possa continuar circulando. 
Sem o licenciamento, esses veí-
culos poderão ser apreendidos a 
partir de 1º de setembro.

O serviço tem taxa única de 
R$ 80,07 para todos os tipos de 
veículos e pode ser feito de for-
ma eletrônica via sistema bancá-
rio, com entrega do Certificado 
de Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) pelos Correios. 
O CRLV do exercício 2016 será 
válido e permitirá a circulação 
do veículo até agosto de 2017, 
quando será obrigatório fazer 
novo licenciamento.

Segundo estabelece o arti-
go 230 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), conduzir ve-
ículo com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssima, 
passível de multa no valor de R$ 
191,54, inserção de sete pontos 
no prontuário do proprietário, 
além de apreensão e remoção 
do veículo a um pátio.

É importante ressaltar que 
não basta pagar a taxa. É pre-
ciso portar o CRLV atualizado 
para rodar com o veículo. Quem 
for flagrado dirigindo sem o do-
cumento, ainda que o licencia-
mento esteja em dia, é multado 
em R$ 53,20, recebe três pontos 
na carteira e tem o veículo re-
tido até que o CRLV seja apre-
sentado.

Como licenciar – Para fa-
zer o licenciamento eletrônico 
basta pagar a taxa diretamente 
nos caixas eletrônicos ou inter-
net banking por meio do núme-

ro do Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Renavam) e 
mais R$ 11 para receber o docu-
mento em casa. É preciso quitar 
possíveis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas para 
licenciar o veículo.

Os bancos credenciados 
para o serviço são Banco do 
Brasil, Bancoob, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Citi-
bank, HSBC, Itaú, Mercantil do 
Brasil, Safra e Santander, além 
das casas lotéricas.

Os Correios entregam o 
CRLV em até sete dias úteis 
após a emissão do documento, 
que é feita automaticamente 
pelo Detran.SP a partir do mo-
mento que o sistema bancário 
confirma o pagamento.

Para conseguir receber o 
documento até o fim do mês, é 

recomendável que o motorista 
não deixe para licenciar na última 
hora. Além disso, é preciso estar 
com o endereço de cadastro do 
veículo atualizado, pois é para ele 
que o certificado é encaminhado.

Quem optar pelo licencia-
mento presencial deve ir à unida-
de do Detran.SP da cidade de re-
gistro do veículo ou em qualquer 
posto Poupatempo com o com-
provante de pagamento e um 
documento de identificação. O 
passo a passo completo está dis-
ponível no portal www.detran.
sp.gov.br, na área “Veículos”.

O motorista pode acompa-
nhar a entrega do licenciamen-
to pelo portal www.detran.
sp.gov.br, em “Serviços online” 
> ”Acompanhe serviços do De-
tran.SP”. A página fornece o có-
digo de rastreamento (A.R.) do 

ASTROLOGIA, VIDÊNCIA HUMANA E QUIROMANCIA

TRAÇOS E SINAIS DO DESTINO
ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

PAULO
(11) 99854-5093 (VIVO / WHATSAPP) 
98557-3470 (TIM) 96151-4778 (OI)

Calendário de licenciamento no 
Estado de São paulo

Veículo automotor, reboque e 
semirreboque

final da 
placa

Mês para 
licenciar*

1 abril

2 maio

3 junho

4 julho

5 e 6 agosto

7 setembro

8 outubro

9 novembro

0 dezembro

Veículo registrado como 
caminhão (carga)

final da 
placa

Mês para 
licenciar*

1 e 2 setembro

3, 4 e 5 outubro

6, 7 e 8 novembro

9 e 0 dezembro

* Até o último dia útil de cada mês

para obter mais informações 
sobre o papel do Detran.Sp, 
clique neste link: http://scup.
it/aanx. INfoRMAçÕES Ao 
CIDADão: portal – www.detran.
sp.gov.br. Disque Detran.Sp – 
Capital e municípios com DDD 11: 
3322–3333. Demais localidades: 
0300–101–3333. Atendimento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

documento junto aos Correios.
Calendário de licencia-

mento obrigatório – Todo ve-
ículo precisa ser licenciado anu-
almente para poder circular. No 
Estado de São Paulo, o calendá-
rio de licenciamento obrigatório 
vai de abril a dezembro, de acor-
do com o número final da placa. 
O cidadão, contudo, não precisa 
esperar chegar o mês obrigatório 
e pode licenciar o veículo a qual-
quer momento.
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Cinema
StAR tREK - SEM fRoNtEIRAS
Após sofrerem com a ira de John 
Harrison (Benedict Cumberbatch), 
Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary 
Quinto), Uhura (Zoe Saldana), Mc-
Coy (Karl Urban), Sulu (John Cho), 
Chekov (Anton Yelchin) e Scotty (Si-
mon Pegg) retornam à Enterprise 
para uma nova e difícil aventura in-
tergaláctica.

VIREI UM gAto
Um empresário (Kevin Spacey) so-
fre um acidente e fica preso no cor-
po do gato da família. Confrontado 
por seus erros passados, ele ten-
tará se redimir com todos ao seu 
redor.

pEtS - A VIDA SECREtA DoS bIChoS
Max é um cachorrinho que mora 
em um apartamento de Manhat-
tan. Quando seu dono traz para 
casa um viralata chamado Duke, 
Max não gosta nada. Mas logo eles 
vão ter que colocar as divergências 
de lado pois um coelhinho chama-
do Snowball está construindo um 
exército de animais abandonados 
determinados a se vingar de todos 
os pets que tem dono.

A CoMUNIDADE
Na década de 1970, Erik e Anna são 
um casal de acadêmicos cheio de so-
nhos. Junto com a filha, Freja, eles 
montam uma comunidade em um 
elegante bairro de Copenhague para 
dividir a casa e viver em conjunto com 
outras pessoas. Porém, um caso de 
amor abala a pequena comunidade, 
fazendo com que esse grupo de so-
nhadores e idealistas acordem para 
a realidade.

2a e 3a-feira ingressos por:

2D - R$10,00*

3D - R$12,00*

Promoção não válida para as salas XD, D-BOX e Prime, nas vésperas ou durante os 

feriados. Promoção válida por período indeterminado. Promoção não cumulativa.

*Valor da entrada inteira por pessoa.

Confira nos shoppings Granja 
Vianna e Raposo.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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O Restaurante Kaya oferece a você 
e a sua família o que há de melhor 
na culinária japonesa.
Surpreenda seus convidados em suas 
festas ou eventos empresariais.
Venha experimentar nosso rodízio de sushis, 
sashimis e pratos quentes com tudo à vontade!

Av. São Camilo, 1564, Granja Viana, Carapicuíba – SP (dentro da Galeria Alpha Granja)
segunda a sexta, do 12h às 15h e das 19h às 23h30; sábados e domingos do 12h às 23h30

Telefone: (11) 4553-5489




