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Ainda não sabe em quem votar? O granja News traz um 
guia rápida com todos os candidatos e prefeito de Ca-
rapicuíba, Cotia e Embu das Artes. O guia é um comple-
mento à nossa cobertura dessas eleições – acesse nosso 
site e confira diversas matérias sobre debates e palestras 
dos candidatos, incluindo coberturas exclusivas. Busque 
também seus dados legais e suas propostas de governo no 
site do Tribunal Superior Eleitoral e vote consciente!  
 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

O primeiro turno das elei
ções municipais de 2016, que 
elegerão em todo o país prefei
tos e  vereadores, será realizado 
em 2 de outubro, primeiro do
mingo do mês. O segundo turno 
(somente nas cidades com mais 
de 200 mil eleitores) está mar
cado para 30 de outubro, último 
domingo do mês

 A maioria das ações que nos 
influenciam são desenvolvidas 
nos municípios. Uma vez que a 
cidade é o espaço em que se dá a 
vida cotidiana das pessoas, é nesse 
mesmo espaço que são aplicadas as 
políticas públicas que mais influen
ciam a vivência dos cidadãos. Os 
programas relacionados à saúde, 
meio ambiente, educação e muitos 
outros são executados em cada um 
dos municípios brasileiros, mesmo 
que eles sejam programas dos go
vernos federal e estadual.

Ou seja, os prefeitos e vere
adores exercem um importante 
papel na implementação desses 
programas. Dessa forma, a es
colha desses gestores determina 
quão bom será a nossa qualidade 
de vida.

Nos municípios, é possível 
que o cidadão participe mais 
ativamente da democracia. Isto 
porque a proximidade com os 
gestores públicos municipais 
é bem maior, se compararmos 
com os estaduais e federais. As
sim, é mais simples para cada um 
de nós acompanhar e fiscalizar a 
execução das políticas públicas 
que tanto nos afetam. 

Maior proximidade entre 
eleitores e candidatos. 

Nas eleições municipais, a re
lação é muito mais próxima entre 
eleitores e candidatos. Às vezes, o 
eleitor até conhece pessoalmente 

aquele candidato que está pedindo 
o voto dele. Isto permite que o ci
dadão acompanhe melhor as ativi
dades realizadas pelos candidatos 
e também participe da formulação 
dos programas de governo.

Por outro lado, é preciso ter 
cuidado redobrado, pois em uma 
relação mais próxima é frequen
te que alguns candidatos tentem 
conquistar o voto do eleitor 
através da troca de favores. Se 
um candidato oferecer materiais 
de construção, cesta básica, ou 
qualquer outro produto ou ser
viço em troca do seu voto, saiba 
que ele está cometendo um gra
ve crime eleitoral.

O destaque desta edição é o 
Guia dos candidatos a prefeito 
das cidades da região. 

A todos uma ótima leitura , e 
um voto consciente.

Equipe Granja News

A importância das eleições municipais
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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

Paula Farias

Vinhos

Será o fim da rolha?
Muitos ainda têm precon

ceito. Quem nunca olhou tor
to ou desconfiado para elas? 
Mas não tem jeito, cada vez 
mais os vinhos fechados por 
screw cap, os famosos vinhos 
de rosca, estão substituindo a 
antiga rolha de cortiça.

No Brasil esta mudança 
ainda é lenta. Por conta do 
preconceito, muitos vinhos 
são enrolhados apenas para 
atender ao nosso mercado, 
sendo em seus países de ori
gem vendidos com rosca. Sim, 
até no mundo do vinho, nós 
brasileiros estamos entre os 
mais preconceituosos. 

O que aconteceu com a 
rolha? Bem, para começar, os 
principais produtores de corti

ças estão localizados apenas na 
Europa Ibérica e no norte da 
África. Longe de muitos países 
produtores de vinho. 

O custo de uma rolha 100% 
cortiça, e de boa qualidade, 
gira em torno de US$1,00 nos 
países produtores. Imagine 
quanto ela custará em um país 
como Chile ou Austrália, qua
se do outro lado do mundo.  
Além disso, o preço comer
cial médio de um vinho ven
dido internacionalmente gira 
em torno dos US$10,00 (sim, 
vinhos que no Brasil custam 
atualmente bem mais do de 
R$100,00). O custo da rolha é 
então superior a 10% do custo 
total de produção. Talvez os 
10% ainda podem ser conside

rados razoáveis, mas o preço 
da cortiça está em crescimen
to. Os sabugueiros são limita
dos, árvore da qual se extrai a 
casca (a cortiça). Para compli
car ainda mais, o sabugueiro 
demora 10 anos para refazer 
sua casca.

Prevendo a escassez e o 
aumento do custo da rolha o 
mundo se mexeu em busca de 
uma alternativa. Apareceram 
as rolhas de plástico, as rolhas 
feitas com pedaços de cortiça, 
as rolhas sintéticas de borra
cha, etc. Nenhuma era boa 
quando comparada à cortiça 
para guardar e envelhecer os 
vinhos, até chegarmos a screw 
cap.

E ela chegou. E ela é óti

ma. E começamos a caminhar 
para um possível fim dos vi
nhos tradicionais fechados 
com cortiça. 

A produção atual da Aus
trália e a Nova Zelândia é de 
100% dos vinhos fechados por 
screw cap, até os famosos vi
nhos da Penfolds, que no Bra
sil chegam a custar R$3.000,00, 
são todos sem rolha. EUA, 
África do Sul e o Chile já tem 
quase toda produção feita des
ta forma, mantendo o Chile 
alguns vinhos com rolha por 
conta do mercado brasileiro. 
E por último, a Europa está se 
convertendo, cada vez mais e 
mais vinhos do chamado velho 
mundo deixam de ter a rolha 
de cortiça.

A ciência chega para revo
lucionar o mundo dos vinhos, 
como já fez em tantas outras 
áreas. Não precisa ter medo ou 
preconceito, todos os estudos 
nas grandes universidades do 
mundo comprovam a eficácia 
da screw cap. Ela tem se pro
vado tão boa, se não melhor, 
do que a rolha. Contudo, esta 
humilde colunista sentirá mui
ta falta do ritual mágico e nos
tálgico de se abrir uma garrafa 
de vinho à mesa com rolha de 
cortiça e escutar o  barulho  da 
rolha ao se desprender da gar
rafa. 
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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.

Veja os candidatos a prefeito 
das cidades da região

 Victor de Andrade Lopes

No dia 2 de outubro, do
mingo, os brasileiros decidirão 
seus próximos prefeitos e vere
adores. Os moradores da região 
devem se preocupar com as 
campanhas em várias cidades, 
uma vez que aquilo que se co
nhece por Granja Viana envolve 
áreas de Embu das Artes, Jan
dira, Barueri, Osasco mas, prin
cipalmente, Cotia e Carapicuíba. 
Apesar de muitos granjeiros 
ainda votarem em São Paulo, 
campanhas recentes reforçaram 
a importância de se votar onde 
moramos, o que ajudou a refor
çar a importância da Granja no 
planejamento de campanhas.

O Granja News preparou 
um guia rápido com todos os 
candidatos às prefeituras de Ca
rapicuíba, Cotia e Embu das Ar
tes. Você pode conferir detalhes 
de suas candidatura, como do
ações, bens, certidões criminais 
e situação das candidaturas no 
site do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) por meio do link di-
vulgacandcontas.tse.jus.br/
divulga. Confira também em 
nosso site, na seção “Política”, 
matérias sobre debates e encon
tros com os candidatos, para co
nhecer melhor seus planos para 
as cidades. Faça suas pesquisas e 
vote consciente!

Eleições 2016

CARApICUíBA

Carapicuíba é o único 
município da região onde 
poderá haver segundo turno. 
A União das Associações da 
Granja Viana – Carapicuíba 
promoveu encontros com 
três deles (Professora 
Sônia, Abraão Jr. e Marcos 
Neves), todas cobertas com 
exclusividade pelo Granja 
News.

Nome: Abraão José da Costa 
Júnior (Abraão Jr.) - 45

Ocupação: Empresário
partido: PSDB (coligação 
Organizar Para Desenvolver: 
PROS, PRP, PSDB, PEN, PSD, 
PPS, PRTB e  PT do B)
Vice: Elias Cassundé (PPS) *
*Foi preso em agosto. Abraão 
informou em encontro com 
granjeiros poucos dias depois 
que seu novo vice seria João 
Delfino, mas o TSE segue 
divulgando o nome de Elias 
como candidato a vice.

Nome: Luciano Pereira Leite 
(Luciano Leite) – 13 *

Ocupação: Empresário
partido: PT (coligação Juntos 
Para Carapicuíba Seguir 
Mudando: PT, PSDC, PP, PTN)
Vice: Silvia Freitas (PSDC)
* Até o fechamento desta 
edição, a situação legal 
do candidato ainda estava 
pendente. O candidato 
anterior do PT, Professor 
Everaldo, teve sua candidatura 
indeferida.

Nome: Marco Aurelio dos 
Santos Neves (Marcos Neves) 
- 43

Ocupação: Deputado
partido: PV (coligação Novo 
Rumo Para Carapicuíba: PV, 
PMN, PHS, PR, PSB, SD, 
PMDB e PSC
Vice: Gilmara Gonçalves (PSB)

Nome: Luiz Soares Teixeira 
(Prefeito Voluntário Luiz 
Teixeira) - 54
Ocupação: Administrador
partido: PPL (não coligado)
Vice: Jose Fidelis (PPL)

Nome: Sonia Maria Esteves 
dos Santos Sousa (Professora 
Sonia) – 10
Ocupação: Professora do 
Ensino Fundamental
partido: PRB (coligação Vida 
Nova Para Carapicuíba: PRB, 
PDT, PMB, PC do B, PSL e 
PTC)
Vice: Dr. Saraiva (PMB)

Nome: Ricardo Antonio 
Marcusso (Professor Ricardo 
Marcusso) – 50
Ocupação: Professor do 
Ensino Médio
partido: PSOL (não coligado)
Vice: Emanoel Lima (PSOL)

Nome: Vanderlei Fernandes 
(Vanderlei Fernandes) – 18
Ocupação: Estudante, bolsista, 
estagiário
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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

15 anos atendendo  Cotia, Granja Viana,  
Alphaville, Barueri e região

Vendemos, instalamos e realizamos manutenção  
em Grupos Geradores atendemos 24 horas

Fone: 2216-3264 /2211-4472         (11) 95484-1781

www.lojassgeradores.com.br • www.ssgeradores.com.br

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

Astrologia, Vidência 
Humana e Quiromancia

Traços e sinais do destino

Atendimento a domicílio

 (11) 99854-5093
(11) 98557-3470

partido: REDE (não coligado)
Vice: Vagner Pitzalis (REDE)

COTIA

Cotia é a única cidade que 
reconhece oficialmente a 
Granja, onde ela é um dos 
três distritos que compõem o 
município. Sendo assim, é a 
cidade que mais precisa dar 
atenção à região, e é de onde 
parte a maioria das cobranças. 
Diferente de 2012, em que 
havia apenas três candidatos 
e dois deles mal apareciam 
nas ruas, nesta eleição, bem 
mais acirrada, são sete os 
que desejam ocupar a cadeira 
que hoje é ocupada por Carlão 
Camargo.

Nome: Adilson Eugenio de 
Lima (Adilson Lima) – 18
Ocupação: Empresário
partido: REDE (não coligado)
Vice: Regina Rosa (REDE)

Nome: João dos Santos 
Viterbo da Cruz (João Santos) 
– 33
Ocupação: Comerciante
partido: PMN(não coligado)
Vice: Engenheiro Silvio 
Medeiros (PMN)

Nome: Moises Cabrera 
Corvelo (Moises Cabrera) – 65
Ocupação: Atual vice-prefeito
partido: PC do B (não 
coligado)
Vice: Sidnei Martins (PC do B)

Nome: Joaquim Horácio 
Pedroso Neto (Quinzinho 
Pedroso) – 40
Ocupação: Empresário
partido: PSB (coligação Cotia 
Quer Voltar a Ser Feliz: PP, 

PDT, PMDB, PRTB, PMB, PSB, 
PRP, PEN, PPL, SD e PROS)
Vice: Dr. Ailton (PMDB)

Nome: Rogerio Cardoso 
Franco (Rogerio Franco) – 55
Ocupação: Vereador
partido: PSD (coligação O 
Melhor Caminho Para Cotia: 
PRB, PT do B, PTC, PTN, PSD, 
PHS, PSC, PSDB, PSDC, PSL, 
PT, PV, DEM e PR)
Vice: Almir Rodrigues (PSDB)

Nome: Vanessa da Silva 
(Vanessa Gravino) – 50
Ocupação: Professora do 
Ensino Médio
partido: PSOL (não coligado)
Vice: Flávio Cléber (PSOL)

Nome: Welington Aparecido 
Alfredo (Welington Formiga) 
– 14
Ocupação: Não informado
partido: PTB (não coligado)
Vice: Tancredo Rodrigues 
(PTB)
 

EmBU DAS ARTES

O município de Embu das 
Artes tem um razoável 
número de áreas divididas 
com Cotia. A presença 
de áreas verdes a serem 
protegidas aproxima os 
moradores aos habitantes de 
Cotia, já calejados nas lutas 
em defesa do meio ambiente.

Nome: Almir de Alexandres 
(Dr. Almir) – 51
Ocupação: Advogado
partido: PEN (não coligado)
Vice: Dr. Osmar (PEN)

Nome: Pedro Valdir Amaro 
Gurgel (Dr. Pedro Valdir) – 55

Ocupação: Vereador
partido: PSD (coligação 
Mudança de Verdade Por Uma 
Nova Cidade: PSD / PPL / PHS 
/ PSL e PSDC)
Vice: Janio Costa (PHS)

Nome: Geraldo Leite da Cruz 
(Geraldo Cruz) – 13
Ocupação: Deputado
Partido: PT (coligação Para o 
Bem de Embu das Artes: PT 
/ PTB / PPS / PC do B / SD e 
PROS)
Vice: Sargento Ruas (PTB)

Nome: Joselicio Freitas dos 
Santos Junior (Juninho) – 50
Ocupação: Agente 
administrativo
partido: PSOL (coligação O 
Sonho Pode Governar: PSOL 
e PSTU)
Vice: Gaiga (PSOL)

Nome: Claudinei Alves dos 
Santos (Ney Santos) – 14
Ocupação: Vereador
Partido: PTB (coligação 
Embu das Artes, Esperança 
Renovada:PMDB / PTN / PSC 
/ PR / DEM / PMB / PTC / PSB 
/ PV / PRP / PSDB / PT do B / 
PRB e PP)
Vice: Dr. Peter (PMDB)

Nome: Nivaldo Orlandi 
(Nivaldo Orlandi) – 12
Ocupação: Contador
partido: PDT (não coligado)
Vice: David Orlandi (PDT)

Nome: Antonio Serapião da 
Silva (Toninho Serapião) – 33
Ocupação: Empresário
partido: PMN (não coligado)
Vice: Grazielle Henriqueze 
(PMN)

99854-5093 • 98557-3470

Reformas • Pinturas
Jardinagem

www.cmservicosecomercio.com.br
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Coaching empresarial

“Penso, logo existo” este é 
o princípio fundamental de toda 
a certeza racionalista segundo 
Descartes. Quando ele afirma 
isso está se referindo a existên
cia de uma mente que pensa, 
analisa, observa e resolve pro
blemas.

Isso significaria na prática 
um pensamento crítico que não 
usa apenas a lógica, mas adota 
critérios como clareza, credibili
dade, precisão, relevância e sig
nificado de determinada situa
ção, para então tomar uma ação.

O problema é que em nossa 
sociedade moderna com men
sagens instantâneas pipocan
do a todo momento e criando 
demandas pessoais, familiares, 
profissionais além de distrações, 
estamos nos tornando cada vez 
mais reativos e funcionando na 
base de estímulo – resposta,  
muitas vezes ficando a mercê do 
que acontece em nossa volta ao 
invés de estarmos no controle 
das nossas próprias vontades, 
metas, propósito e ações.

Estarmos mais conscientes 
sobre o uso da mente analítica 
no dia a dia, faz toda a diferen
ça entre o sucesso ou o fracasso 
dos nossos empreendimentos 
profissionais ou de nossas me
tas pessoais.

Embora agir com consciên
cia plena não seja um recurso 
natural do ser humano, com 
a orientação correta, treinos e 
exercícios, é possível desenvol
ver uma extraordinária capaci
dade de concentração e foco, 
aumentando nossa capacidade 
para uma análise mais precisas 
sobre como navegar no mar de 
incertezas que o ambiente de 

negócios neste país se tornou.
Aqui vão algumas dicas que 

poderão ajudar:

O DETAlhE fAz TODA A 
DIfERENçA

Você tem o hábito de obser
var? No meio de tanta informa
ção diária e opiniões distintas 
conseguimos prestar cada vez 
menos atenção aos detalhes. 
Para desenvolver uma men
te analítica é fundamental ter 
consciência de que os detalhes 
são fundamentais no desenvol
vimento do pensamento crítico 
e analisar situações do dia a dia 
com mais qualidade, separando 
o que importa do que apenas 
chama a atenção e consome 
nossa energia.

A primeira dica prestar aten
ção e sim, seguir  a intuição (ela 
existe). Se algo não soa como 
verdadeiro, esse é o seu primei
ro sinal de alerta. Quando ouvir 
uma determinada notícia,  opi
nião ou oferta é bom sempre 
pensar em quem se beneficia 
dela. O empreendedor deve es
tar atento às informações, pois 
uma oportunidade de negócio 
pode surgir ou desaparecer a 
qualquer momento.

O óbvio sempre pode estar 
escondido dentro de uma série 
de declarações que podem pare
cer verdadeiras, mas que indu
zem você a concordar, aceitar 
ou fazer coisas com pressa e a 
ser induzido a erros.

pERgUNTAR NUNCA é 
DEmAIS

A primeira parte do pensa
mento analitico são os detalhes, 
mas, tão importante quanto os 

Cido Rodrigues

Navegar é preciso, 
mas analisar também

detalhes são as perguntas que 
devem ser feitas. Observar os 
detalhes podem ajudar a fazer 
perguntas inteligentes e estra
tégicas e, isso pode fazer toda a 
diferença.

Às vezes é preciso dar um 
passo para trás e aprender a 
olhar para os dados, recom
binar, olhar para as diferentes 
possibilidades e ser criativo.

Esse é o método socráti
co onde as perguntas ajudam a 
pensar e analisar a validade de 
um argumento ou ideia.

Nossa mente já sabe um 
monte de coisas, seja pelas ex
periências que vivemos, as coi
sas que ouvimos ou ou que já 
fizemos. Então é importante 
perguntarse ao analisar um 
assunto qualquer, como ele se 
conecta às informações que já 
existem em sua mente.

Quando fazemos isso, o cé
rebro está sendo treinado para 
fazer conexões entre ideias e a 
pensar analiticamente sobre as 

informações que está receben
do.

Desta forma, uma oportuni
dade de negócio pode ser anali
sada de forma crítica quando se 
tem informação.

Nos negócios é fundamental 
fazer boas perguntas a si mes
mo, ao mercado, aos clientes e a 
equipe. Boas perguntas ajudam 
criar boas estratégias.

TREINE SEU OUVIDO pARA 
OUVIR

O pensamento analitico não 
está associado apenas à forma
ção do cérebro, mas também 
sobre treinar o ouvido para no
tar pequenas sutilezas nas pala
vras e frases que podem emitir 
sinais de aviso.

Prestar atenção em tudo é 
impossível e saber o que vem 
antes de uma declaração fraca é 
muito útil. O Wall Street Journal 
elaborou uma lista dessas frases 
que ajudam a perceber que o ar
gumento é fraco.

Frases do tipo “Eu quero di
zer...”, “Eu só estou dizendo...”, 
“Para ser perfeitamente hones
to...”, “Eu só quero que você 
saiba”, “Para dizer a verdade...”, 
“Eu não estou dizendo...”, “Eu 
ouço o que você está dizendo...”, 
“Não tome isso da maneira er
rada...”, “Vamos ser francos...”, 
“Tanto quanto eu sei...”, “Estou 
pensando que...”, “Certamen
te...”, são sinais de que o argu
mento é fraco. Fique atento!

Ouça seus clientes, seus 
concorrentes, seus colaborado
res e depois forme sua própria 
opinião. Filtre as declarações, 
treine seu ouvido para ouvir o 
que é importante.

CABEçA ABERTA E mUITA 
pRáTICA

Para desenvolver o pensa
mento analitico é fundamental 
reconhecer que,  conscientes 
ou não, todos temos os nossos 
“preconceitos” e isso pode afetar 
nossa maneira de ver as coisas.

Então é bom também ter
mos em mente o quanto “nossas 
próprias verdades” está afetando 
a análise que estamos fazendo. 
Essa é uma prática que exige de
dicação e deve ser feita todos os 
dias e com isso podemos exer
citar o cérebro para deixálo em 
forma para ser mais analitico

Ler e escrever sobre ideias 
pode ajudar muito em nosso 
desenvolvimento pessoal e em 
nossa capacidade de tomar deci
sões mais analiticas no dia a dia.

Saiba que sempre podemos 
errar, mas aprender a analisar 
com mais critérios pode fazer 
você economizar tempo, dinhei
ro e chegar mais rápido aos seus 
objetivos.

Voe mais alto!
www.negocioefetivo.com.br



Mostrando sua integração 
com o Brasil, Chef Alain 

Uzan apresenta sua 
deliciosa moqueca

Entrecôte com batata frita e molho do chef

Moqueca

Venha saborear um dos 
pratos mais conhecidos 

e representativos da 
França. O Entrecôte

Chef Alain Uzan do 
Restaurante Vinea Alphaville

Alameda Araguaia, 540 – Alphaville Industrial, Barueri – SP
Horário de funcionamento: De segunda a sexta no almoço e de terça a sábado no jantar. 

Domingo, somente em ocasiões especiais. Contato: (11) 2078-7880
Pagamento: Aceita cartões de bandeiras diversas, incluindo vales-refeições.
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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

Como fazemos 
para viver o novo?

Renato Giannico

Se olharmos por certo pon
to de vista, todo dia que ama
nhece traz consigo um novo, 
um presente jamais vivido, 
com novas experiências, novas 
oportunidades, novos aprendi
zados, novas conexões, pesso
as, todo dia é uma nova vida 
que nasce.

Mas, na verdade não é 
bem assim que isto acontece. 
É muito nítida a sensação de 
que todo o dia as coisas se re
petem, como se estivesse num 
ciclo vicioso, ou como se tudo 
fosse igual, a vida é apenas uma 
repetição de atos, de dormir, 
acordar, suprir as minhas ne
cessidades básicas.

Pois bem, de certo eu quero 
me identificar com a ideia inicial 
de todo dia estar diante de um 
novo mundo, como uma criança 
que acorda e tem um universo 
inteiro para descobrir e apren
der. Mas, a sensação que eu, e 
a maioria das pessoas que ob
servo, é a oposta desta. Caímos 
muito facilmente na rotina, no 
padrão, sempre procuro – mes
mo que inconscientemente – 

uma zona de conforto, um pa
drão seguro para repetir e viver. 

E qual o problema disto? 
Afinal, todos nós buscamos 
uma harmonia, uma paz, um 
equilíbrio. O maior problema 
disto é habitarmos o presente 
com os padrões antigos e vi
venciar as novas oportunidades 
carregados com as memórias do 
passado.

Como viverei algo novo se 
enxergo com os olhos do passa
do, como terei um novo destino 
se no presente a minha postura 
é a mesma? Medo de mudar? 
Medo de vivenciar o novo? Falta 
de coragem para enxergar o rio 
do outro lado da ribeira?

Quantas vezes eu, por al
gum instante, observo que es
tou numa situação totalmente 
nova e que poderia carregar um 
potencial de inspiração incrível, 
mas acabado por resumir estas 
vivencias pelos padrões do pas
sado: comparando, concluindo, 
rotulando com os meus velhos 
tabus e paradigmas.

Difícil ato este de “desnu
darse”, de “descascar a cebo

la”! De viver com os dois pés 
no novo.

Acredito então que o maior 
desafio para se viver algo novo 
é buscar compreender que es
tou em constante transforma
ção, e buscar antes de rotular e 
“paradigmar” as situações e as 
pessoas, compreendelas, com
preenderme a partir do que eu 
sou e sinto no agora.

É como se eu fizesse um 
pacto comigo mesmo: sou grato 
pelo tudo que sou, acolho todos 
os caminhos que me trouxe
ram até aqui, mas que a partir 
de agora, tudo o que os meus 
olhos enxergam, o meu coração 
sente, e as minhas mãos tocam, 
são desconhecidos. E assim, 
que todas as minhas verdades 
enraizadas sejam diluídas, pois 
a “verdade” é uma questão de 
perspectiva, de um ponto de 
vista no tempo e no espaço.

Me coloco assim, nu e des
cascado das minhas verdades 
para que eu possa viver o novo, 
em um novo tempo, em um 
novo espaço, que é o agora, que 
é todo dia.
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Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)

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!

Venha conhecer!
As melhores roupas fitness 
do momento na academia 

Phabrica Fitness 

(11) 98074-2936

Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO

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)
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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.

Granjeiro do mês

Zeca Pamplona e a importância de 
votar em representantes da Granja

Victor de Andrade Lopes

Enquanto se senta para 
tomar seu café e conceder a 
entrevista, ele acena para uma 
motorista que lhe cumprimenta 
a distância, na Rua José Félix de 
Oliveira. Encontrar conhecidos 
em suas andanças pela Granja 
não é novidade para Zeca Pam
plona, advogado, exvereador 
e granjeiro há quase 40 anos, 
desde uma época em que todos 
se conheciam. Hoje focado so
mente em seu escritório, Zeca 
diz não ter planos de voltar tão 
cedo para a política, mas segue 
defendendo que a Granja eleja 
representantes do bairro para a 
Câmara de Cotia, como ele pró
prio foi entre 2009 e 2010.

“Eu cheguei à Granja em 
1979 com meus pais, morá
vamos em São Paulo. Naque
la época, era difícil ir para São 
Paulo trabalhar ou estudar. Eu 
comecei a fazer minha vida por 
aqui mesmo. Fiz o ensino fun
damental na Escola da Granja, 
o Colegial no Rio Branco e aí fui 
para São Paulo fazer faculdade. 
A infância aqui era pegar a bi
cicleta, encontrar os amigos na 
Praça Santa Adélia e voltar para 
casa para jantar. Era uma turma 
muito grande. Eram poucas es
colas, então todo mundo acaba
va se conhecendo.

Acho que a Granja perdeu 
um pouco o bucolismo, a natu
reza, essa coisa quase românti
ca. São as dores do crescimento, 
não dava para ficar um oásis a 
15km de São Paulo sem nada 
disso. Impedir o crescimento 

não dá, é bom que venha, mas a 
gente tem que tentar preservar. 
Não penso em sair daqui. Meus 
filhos estudam aqui e quero que 
cresçam aqui. Continuo traba
lhando em São Paulo, acho que 
vale o sacrifício da Raposo para 

poder ficar à noite e nos fins de 
semana.

Desde pequeno, eu tinha 
vontade de ser advogado, defen
der lados, ter uma posição, de
fendêla e mostrar que ela deve 
prevalecer. Não me vejo em ou
tra área, apesar de ter outros in
teresses. Prefiro ter um lado do 
que ser juiz e ter de ouvir os dois 
e decidir. Formeime na PUC, 
abri escritório e há 15 anos ve
nho atuando com ele. Tive só
cios da Granja. No escritório, 
a gente atua em todas as áreas, 
mas a minha especialização é em 
direito do trabalho. Os outros 
sócios cuidam das outras áreas.

Fui vereador por dois anos 
(20092010) como suplente até 
o titular da cadeira (Cláudio 
Olores) voltar da secretaria que 
havia assumido. Foi uma experi
ência muito legal, principalmen
te para conhecer o outro lado. 
Eu, como advogado, vejo a lei 
pronta. Entender o processo le
gislativo e como as leis são feitas 
é muito interessante para um 
advogado. Fora a possibilidade 
de conhecer o município, poder 
tentar melhorar um pouco, sair 
do discurso e passar à pratica. 
Todo mudo tem opinião sobre 
tudo, palpita sobre tudo, mas 
muita gente não sai do confor
to, não põe a mão na massa. Eu 
tentei.

A gente começou com o 
Granja Viva, um movimento 
político, mas apartidário. Conse
guimos até promover um deba
te entre os candidatos a prefeito 
no Teatro Assa. E aí o movi
mento resolveu criar a campa
nha ‘Granjeiro Consciente Vota 
com a Gente’, para incentivar o 
voto em candidatos da Granja. 
Naquela eleição de 2004, apesar 
de eu ter tido uma votação ex
pressiva, não atingimos o quo
ciente e ficamos de fora. Na ou
tra eleição, em 2008, eu fui eleito 
1º suplente e acabei assumindo.

A Granja corresponde a 
quase 1/3 do tamanho e da 
população de Cotia, ter um re
presentante era uma subrepre
sentação. Nesta legislatura atual, 
temos outros moradores, acho 
que começou a mudar isso e o 
granjeiro começou a entender a 
importância da representação.

Não posso dizer que nunca 
voltaria para a política, mas foi 
muito difícil conciliar o escritó
rio e a cadeira na Câmara. Ad
vocacia é uma atividade muito 
intensa, o dia ficava curto e hoje 
acho que meu foco é o escri
tório. Um dia talvez eu volte, 
mas a curto e médio prazo, não. 
Acho que tem gente muito boa 
aí para cumprir esse papel. Te
mos que escolher bem, acompa
nhar e cobrar.”
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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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Fitness

Bodytech Granja Vianna oferece a 
modalidade Hapkido para crianças

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

Crianças têm muita energia 
para gastar. Elas adoram pular, 
correr, saltar, rolar. Por isso, 
é muito importante incluir na 
rotina dos pequenos uma ativi
dade física. Uma excelente op
ção é a modalidade Hapkido: 
arte marcial coreana que ensina 
como se defender, contraatacar 
e a ter autocontrole. 

Hapkido é um aprendizado 
para toda a vida e fundamenta
do na psicologia do desenvolvi
mento. A aula tem o objetivo de 
melhorar a concentração, pro
porcionar autoestima, discipli
na, saúde, estimula à tomada de 
decisões, o espírito em grupo e 
o companheirismo desde cedo. 

“A modalidade vai além dos gol
pes e posições marciais, o Ha
pkido busca fortalecer a relação 
de amizade entre pais e filhos, 

formar o caráter e possibilitar 
que a criança atinja a adolescên
cia com seus princípios morais 
já formados. A criança de hoje, 

é o formador de opinião de 
amanhã, por isso a nossa preo
cupação com sua formação glo
bal”, Thiago Cesar dos Santos, 
educador físico. 

“As crianças aprendem a im
portância da disciplina, o con
vívio com outros alunos ensina 
a dividir, trabalhar em equipe, a 
controlar as emoções, ter con
fiança, melhora a concentração 
e o pensamento rápido. Elas se 
desenvolvem de forma harmo
niosa e equilibrada. As princi
pais mudanças são: obediência, 
serenidade e respeito”, ressalta 
Lilian Arata, coordenadora Kids 
da Bodytech Granja Vianna.
• Benefícios da modalidade:

• Velocidade e agilidade;
• Aumento da força, resistência, 

flexibilidade e dos reflexos;
• Reduz o estresse;
• Ensina a trabalhar em equipe e 

a controlar as emoções;
• Promove a autodisciplina e a 

ter atitude positiva;
• Desenvolve habilidades e ca

pacidades específicas de cada 
um;
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Audiência de Conciliação 
ou Mediação é obrigatória

O novo código de processo 
civil prevê, no procedimento 
comum, a audiência de compo
sição obrigatória.

Assim, de acordo com a 
nova regra, o réu não é mais 
intimado para responder, mas 
para comparecer a uma audiên
cia de conciliação ou de media
ção que passa a ser obrigatória.

Em regra, a audiência deve 
ser sempre designada, salvo in
deferimento ou determinação 
de emenda da inicial, bem como, 
no caso de improcedência limi
nar. Além disso, entre a data da 
designação e da audiência deve 
haver um hiato mínimo de 30 
dias, enquanto que o réu deve 
ser citado pelo menos 20 dias 
antes da realização da audiência 
de conciliação ou mediação

A regra é que a audiência 
seja obrigatória, mas ela pode 
não ser realizada quando: (a) 
todas as partes envolvidas no 
processo (inclusive litisconsor
tes ativos e passivos) manifes
tem desinteresse na composição 
consensual; ou (b) quando a lide 
não admitir autocomposição 

Elisabete Amaro

Seus Direitos

negociar e transigir, os quais de
vem ser veiculados em procura
ção específica para a audiência.

A autocomposição, por 
conciliação ou mediação, será 
reduzida a termo e homologada 
por sentença.

Outra novidade do novo 
CPC é que o réu não é mais ci
tado para responder, mas para 
participar de audiência de con
ciliação ou mediação, ou seja, 
quando da citação não precisa 
se preocupar em se armar de 
diversos argumentos defensivos 
(contestar), mas simplesmente 
se comprometer a encontrar o 
réu e conversar sobre o assunto 
com o mesmo.

Assim, não precisa argu
mentar sobre o mérito da cau
sa ou se seu argumento tem 
fundamento na jurisprudência, 
mas apenas conversar sobre o 
interesse ou desinteresse em 
conciliar.

O prazo para contestar só 
começa a fluir da realização da 
audiência ou do dia em que o 
réu se manifesta pelo desinte
resse em sua realização.

nem mesmo em tese.
Lembrando que apenas a 

manifestação de todos os inte
ressados pode levar a não rea
lização da audiência, não basta 
apenas o desinteresse de uma 
das partes como ocorria ante
riormente.

O autor deve indicar que 
não quer a audiência logo na 
petição inicial, enquanto o réu 
poderá fazêlo em petição au
tônoma, desde que com ante
cedência mínima de 10 dias da 

data da audiência.
Atento à facilidade dos 

meios eletrônicos e ao constan
te avanço da infraestrutura dos 
tribunais nacionais, o novo có
digo de processo civil admite a 
realização de conciliação ou me
diação por meio eletrônico.

Ademais, não mais se ad
mite que uma das partes falte à 
audiência e justifique alegando 
simplesmente o desinteresse em 
conciliar. A parte agora é obri
gada a comparecer, sob pena de 

multa.
A parte não poderá compa

recer desacompanhada de advo
gado, de modo a garantirse o 
conhecimento das implicações 
jurídicas de qualquer acordo a 
ser celebrado na audiência, bem 
como as consequências de não 
fazêlo.

A parte poderá constituir re
presentante para a audiência de 
conciliação ou mediação, no en
tanto é imprescindível que este 
tenha poderes específicos para 

Novo conceito em advocacia, 
com atendimento personalizado 
e direcionado aos clientes pessoas 
físicas e jurídicas:

Praça das Papoulas, n° 40 – 2° Piso
Alphaville Comercial - Barueri/SP
Fones: (11) 4208-2522 / (11) 4195-1939

•	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.
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É pra comemorar! Todos 
que gostam de comer bem a um 
preço acessível, têm até o dia 
16 de outubro para aproveitar 
o cardápio especial com entra
da, prato principal e sobremesa 
que o restaurante criou exclusi
vamente para esta ocasião. Tudo 
a um preço fixo, de R$41,90 no 
almoço e R$ 52,90 no jantar. 

No menu criações como 
ceviche de peixe branco rega
do com suco de laranja, limão 
e hortelã; salmão ao molho de 
hibiscos; filé mignon com redu
ção de vinho tinto e perfumado 
com pimenta rosa, mil folhas de 
chocolate branco... enfim... O 
menu completo está na nossa 
página do Facebook, onde você 
também pode fazer a sua reser
va!

O Tantra Granja Viana fica 
na Av. São Camilo, 988 e con
tinuará recebendo casais apai
xonados, famílias e grupos de 
amigos em seu ambiente acon
chegante e informal, com shows 
de quintas a domingos. Não 
percam!

CARDápIO

AlmOçO
 
Entradas
Ceviche refrescante de 
melancia com peixe branco 
(suco de laranja, limão, cebola 
roxa e hortelã )
Asian chicken wrap ( wrap de 
frango com molho tipicamente 
asiático, a base de amendoim 
e pimenta)

pratos
Thai burguer (hambúrguer 

O Restaurant Week no 
Tantra Granja Viana chegou!

Tantra Restaurante Unidade 
granja Viana

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

granja Viana - Sp
www.tantrarestaurante.

com.br

Gastronomia

hibiscus Salmon

pêssego caramelizado com 
nozes e sorvete de creme

Torta de churros

bovino aberto, na ciabatta, 
molho especial e cebola roxa 
caramelizada)
Tantra five spicy chicken 
(frango à moda Tantra com 
cinco especiarias, acompanha 
arroz com brócolis)

Sobremesa
Torta aromática de limão
mil folhas (Mil folhas de 
chocolate branco com 
cardamomo) 

JANTAR

Entradas
frango malai (deliciosas tirar 
de frango empanadas com 
farinha de coco crocante, 
molho tradicional barbecue)
Salada ceasar asiática

pratos
hibiscus Salmon (salmão 
crispy com molho de hibisco e 
perfume de alecrim)
mignon rosa (mignon puxado 
no molho de vinho tinto 

reduzido com especiarias 
polvilhado com pimenta rosa)

Sobremesas
peach desire (Deliciosos 
pêssegos grelhados e 
caramelizados com sorvete de 
creme e nozes)
Torta de churros
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4702-0512 / 98233-9959

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

Festas infantis
Temos um público muito 

importante no universo dos 
eventos: as crianças. E já vai 
longe o tempo em que estes 
pequeninos estavam totalmente 
abertos às influências e opiniões 
dos adultos  e o máximo que 
faziam era concordar com o que 
lhes era apresentado.

Penso nisso quando orga
nizo qualquer evento destinado 
ao público infantil. E as festas 
das crianças de hoje se tornaram 
verdadeiros eventos. Decorar o 
salão do prédio ou a garagem 
com balões coloridos, servir de
liciosos salgadinhos e brigadei
ros (huuuummmm....) feitos em 
casa e distribuir línguasdeso
gra e chapeuzinhos já não basta. 

As crianças estão muito mais 
ligadas a tudo o que acontece 
no mundo, até porque dão um 
verdadeiro “banho” na maioria 
dos adultos quando o assunto 
é computador e internet. Os 
temas e personagens infantis 
também mudaram. Portanto é 
fundamental contar com a parti
cipação dos pequenos no elabo
rar de suas festas. Eles podem e 

devem escolher o tema de acor
do com seu herói favorito ou 
outra figura que mais lhe agrade. 
Quem imaginaria há vinte anos, 
por exemplo, o sucesso que os 
dinossauros fazem agora ? 

Definido o caminho a se
guir, existe a opção que é o 
verdadeiro paraíso dos pais: os 

bufês infantis. Espaços amplos, 
repletos de atrações e com toda 
a infraestrutura necessária para 
o bom andamento de uma festa. 
Manobristas à porta, funcioná
rias posicionadas para receber e 
identificar os presentes que são 
trazidos (que devem ser agrade
cidos, de preferência por escrito, 

o que vai estimular as crianças 
para o convívio social futuro), 
cozinhas próprias que forne
cem todas aquelas minidelícias 
que agradam do mais jovem ao 
vovô, sem distinção. A equipe 
pronta para executar todo o ser
viço de salão, monitoramento 
das crianças e  fundamental  a 
limpeza de toda aquela bagunça, 
fica por conta da casa. 

Caso você queira oferecer a 
festa em sua casa, é importante 
que preste atenção para todos os 
detalhes citados e esteja pronto 
para executar tudo o que for ne
cessário. 

A mesa de doces continua 
sendo o alvo de todas as aten
ções e, sem dúvida, a contagem 
regressiva para a hora de cortar 
o bolo jamais deixará de existir. 
De acordo com o horário es
colhido, é comum que hoje se 
ofereça alguma bebida alcoólica 
 espumantes são uma excelente 
sugestão  para agradar aos pais 
que já não se limitam apenas a 
deixar e ir buscar os pequenos. 
E acabam (que delícia !) por par
ticipar da festa. 

Para a hora da saída, temos 
hoje uma nova vedete: as lem
brancinhas. Extremamente in
crementadas, se apresentam das 
formas mais originais. Fotos te
máticas, tiradas durante a festa e 
distribuídas em molduras alusi
vas ao tema da comemoração, 
pequenos kits de jardinagem 
com direito a semente, regador 
e tudo o mais, e uma infinida
de de itens personalizados que 
acrescentam um charme único 
ao momento. 

A consultoria de um profis
sional especializado vai reduzir 
custos, pois este saberá indi
car as melhores sugestões uma 
vez que tem à mão um leque 
de possibilidades e alternativas 
que cabem em todos os bolsos. 
Portanto a melhor opção é con
tratar todos os serviços e relaxar 
para poder curtir, junto com seu 
pequeno, este momento de ma
gia no qual todos nós voltamos 
a ser crianças. 

“Parabéns prá você...”

REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459.2735 / 97690.7971

rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER 
GRÁFICO

 EDIÇÃO DE ARTE
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PARA ANUNCIAR 

LIGUE!
 

(11) 98692-9616
(11) 4196-3590

Acontece

Obras na Granja Viana 
estão a todo vapor

A AES Eletropaulo está 
construindo uma nova estação 
transformadora de distribui
ção, a ETD Granja Viana , que 
fica localizada na Estrada da 
Fazendinha, próximo à Av. São 
Camilo, em Carapicuíba. São 
50 colaboradores trabalhando 
no local, concluindo a terra
plenagem e estaqueamento 
do terreno, que já possuí, até 
o momento, 15% de seu total 
executado.

Com mais de R$67 milhões 
investidos, a conclusão dos tra
balhos está prevista para dezem
bro de 2017. As obras têm o 
objetivo de atender, com maior 
confiabilidade, o crescimento 
da região, beneficiando mais de 
150 mil clientes dos municípios 
de Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Itapevi, Jandira e Osasco.

Essa iniciativa faz parte do 
Complexo Granja Viana, que 
inclui a construção de 3,5km de 

linha de transmissão subterrâ
nea de alta tensão e doze novos 
circuitos de distribuição.
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA
ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO CINEMARK 
MANIA NAS BILHETERIAS E TENHA 
VANTAGENS O ANO INTEIRO.

PROMOÇÃO 
EXCLUSIVA PARA

MEMBROS
CINEMARK

MANIA

VE
RI

FI
QU

E 
A 

CL
AS
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FI

CA
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O 
IN

DI
CA

TI
VA

.

GANHE UM BROCHE EXCLUSIVO DO 
FILME BRUXA DE BLAIR NA COMPRA DE 
UM INGRESSO PARA QUALQUER FILME.

BRINDE DA SEMANA PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE. 
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARKMANIA E SAIBA MAIS.

17810165_AN_A Bruxa de Blair_Jornal Granja News_23.5x12.5cm.indd   1 9/5/16   15:08

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Sep  5 15:14:13 2016                     

Cinema
mEU AmIgO, O DRAgãO
Início do século 20, Nova Inglater-
ra. Pete (Sean Marshall) se cansou 
dos abusos sofridos em casa e de-
cidiu fugir com seu melhor amigo: 
o dragão Elliot. O menino e seu 
companheiro passam a viver numa 
pequena cidade com uma família 
humilde. Porém, quando o dragão 
é descoberto, Pete vai precisar lu-
tar contra um médico malvado que 
quer se aproveitar da criatura.

ThE ROllINg STONES: hAVANA 
mOON Em CUBA
Em 2016, uma turnê de shows da 
banda Rolling Stones pela América 
Latina culminaria em algo históri-
co: uma apresentação gratuita para 
um público de 1,2 milhão de pesso-
as em Havana, Cuba, um território 
que, durante muito tempo, perma-
neceu alheio à presença de grandes 
nomes da música internacional.

O lAR DAS CRIANçAS pECUlIARES
Após uma tragédia familiar, Jake 
(Asa Butterfield) vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales bus-
cando informações sobre o passado 
de seu avô. Investigando as ruínas do 
orfanato “Miss Peregrine?s Home 
for Peculiar Children”, ele encontra 
um fantástico abrigo para crianças 
com poderes sobrenaturais e decide 
fazer de tudo para proteger o grupo 
de órfãos dos terríveis hollows.

12 hORAS pARA SOBREVIVER -  
O ANO DA ElEIçãO
Após a conclusão de Uma Noite de Cri-
me 2, o policial Barnes (Frank Grillo) 
se tornou o principal responsável 
pela segurança da senadora Charlene 
Roan (Elizabeth Mitchell). Em plena 
época de eleições, ela é uma das me-
lhores posicionadas nas pesquisas, 
porque deseja eliminar de uma vez 
por todas a noite de crime. Mas seus 
planos não saem como esperado.



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




