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Fazendinha 
de cara nova

A Diretoria da associação de moradores do residencial Fazendinha anuncia mudanças viárias nos dois principais acessos ao bolsão Fazendinha 
nos moldes da legislação municipal de Carapicuíba e conta com o apoio dos moradores para executá-las. O projeto é a primeira grande realiza-
ção da diretoria que assumiu a entidade em novembro de 2015 com o objetivo de resgatá-la, para efetivamente conseguir preservar o verde e 
a segurança do local.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

Tudo é uma constante 
mudança. As pessoas mu-
dam, o mundo muda... Tudo 
se transforma com o tempo, e 
nada permanece igual. O que 
nos resta são os bons momen-
tos que foram vividos e que fi-
caram guardados para sempre 
em nossa lembrança. 

Devemos viver cada se-
gundo intensamente. Para 
tudo existe uma solução e 
o maior e principal proble-
ma está em nós mesmos, em 
nossa dificuldade de encarar 
os fatos e lutarmos por aqui-
lo que realmente desejamos. 

Toda pessoa possui dentro de 
si um certo medo, uma inse-
gurança de não conseguir e de 
ser um perdedor; mas a vida 
é uma intensa provocação, e 
devemos encará-la de “peito 
aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que 
somos capazes de lutar e ser-
mos os melhores. 

Podemos ser felizes com 
pequenas coisas. Sempre faça 
de sua vida uma eterna pri-
mavera com flores sempre 
a nascer. Vida é renovação, 
é esperança e temos que ter 
força para lutar. Não importa 

que tipo de vida você tenha, 
apenas viva e tente ser feliz, 
lute até o fim, busque seus 
sonhos e ideias com toda a 
força que puder, pois com 
certeza alcançará; e no fim de 
sua vida, você poderá olhar 
para trás e dizer com orgulho: 
“Eu lutei, eu vivi, eu busquei, 
eu venci.” E os pequenos e 
grandes obstáculos que en-
frentou, você perceberá que 
foram como “espinhos “ que 
se foram e se perderam com 
o tempo.

Equipe Granja News

Mudanças
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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

Paula Farias

Vinhos

O Uruguai
Este último mês tive o privi-

légio de conhecer as principais 
vinícolas do Uruguai e escrever 
esta matéria exclusiva para o 
Granja News. O Uruguai é um 
país pequeno e muito agradá-
vel de visitar, está localizado ao 
Sul do Brasil, fazendo fronteira 
com o estado do Rio Grande de 
Sul. Não por coincidência, onde 
estão localizadas as regiões viní-
colas mais importantes do nos-
so país.

Não podemos falar do Uru-
guai sem falar de sua uva íco-
ne, a Tannat. Uva originária do 
Sudoeste francês na região de 
Madiran, mas foi no Uruguai 
onde ficou famosa, e hoje o país 
possui a maior produção desta 
cepa no mundo. Origina um vi-
nho bastante tânico, encorpado 

e potente. Beber um vinho mal 
produzido de Tannat é como 
chupar um caju verde, sua boa 
amarra e sente-se uma textura 

asfáltica em sua língua ao pas-
sá-la no céu da boca. Entretanto 
quando bem tratada, a Tannat 
faz vinhos expressivos e inten-

sos, de boa qualidade. Muitas 
vezes é cortada com a uva Mer-
lot para suavizar o vinho.

Pude observar que o Uru-
guai encontra-se no meio de 
um processo de modernização 
de suas vinícolas. Processo bas-
tante interessante e promissor, 
com altos investimentos em 
novas tecnologias. As antigas 
produções que geravam vinhos 
rústicos e de pouca apreciação 
internacional, estão dando lu-
gar a produções modernas e de 
alta qualidade. Além da Tannat, 
as vinícolas modernas estão in-
vestindo em novas cepas. Pro-
vei bons vinhos tintos das uvas 
Merlot e Cabernet Sauvignon. 
Os vinhos brancos e espuman-
tes ainda são pouco expressivos 
no país. 

Para quem tiver o interesse 
de provar um bom vinho Uru-
guaio minha sugestão de pro-
dutores seria: Establecimiento 
Juanicó, principalmente seus 
vinhos da linha “Familia Dei-
cas”, sua linha de vinhos básicos 
“Don Pascual” têm um exce-
lente custo beneficio. A Bouza 
é o produtor de maior sucesso 
da atualidade, seus vinhos, ape-
sar de serem bem feitos, têm o 
preço bem inflado para o que 
oferecem. Além desses dois 
mais famosos, temos a Gimenez 
Mendez, a Pizzato, a Narbbona 
e a Bodegas Garzón como indi-
cação.
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Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

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.

Jéssica Gomes Ribeiro Advocacia
Direito Imobiliário e Direito Tributário

Rua Manacás, 276, 1° andar, Sala 18, 
Granja Viana, Cotia - SP

(11) 4612-2046 /  (11) 9.8421-6823
jessicagsr.adv@hotmail.com

Diretoria da Fazendinha anuncia 
mudanças viárias nos acessos ao bolsão

 Victor de Andrade Lopes

A diretoria da Associação 
dos Moradores e Amigos da 
Fazendinha (AMAFAZ), bolsão 
residencial na região da Granja 
Viana em Carapicuíba, apre-
senta este mês um projeto de 
mudanças viárias para o local. 
Especificamente, o plano mu-
dará os dois principais acessos 
ao bolsão (a portaria principal, 
no final da Avenida São Camilo 
e a portaria da Chácaras do Pe-
roba, na divisa entre os municí-
pios de Jandira e Carapicuíba) e 
prevê ainda a instalação de uma 
rotatória no cruzamento da Rua 
Oiapoque com a Estrada dos 
Pinheiros, onde está também a 
portaria principal do Residen-
cial Euroville.

O projeto
No caso da portaria prin-

cipal, a mudança visa resolver 
um conflito viário causado pela 
confluência de duas vias de mão 
dupla no final da Avenida São 
Camilo, que são o  inicio da Ave-
nida Santa Lúcia (Rua das Ca-
mélias) e da Estrada da Fazendi-
nha, o que cria um cruzamento 

Carapicuíba

acompanhamento até o destino.
Na portaria do Peroba, a 

mudança é similar. O objetivo é 
criar uma entrada para morado-
res e outra para visitantes. Hoje, 
o local é uma estradinha de pista 
simples, mas é possível ampliar 
o sistema viário para que tenha 
uma saída e duas entradas, apro-
veitando trechos da Rua das 
Hortências.

Essa mudança se torna ain-
da mais necessária quando se 
leva em conta o grande e cres-
cente fluxo de veículos que uti-
lizam a Av. Santa Lúcia (Rua das 
Camélias) apenas como passa-
gem, e a atual falta de controle 
coloca em risco a segurança dos 
moradores.

Adicionalmente existe o 
problema da rápida deteriora-
ção do pavimento que não foi 
projetado para esse volume de 
tráfego e caminhões de grande 
porte que além de danificarem o 
sistema viário, muitas vezes des-
respeitam a legislação que rege 
o bolsão e despejam entulho e 
terra irregularmente. 

Para endereçar esse proble-
ma, em ambos os acessos, serão 
impostas restrições, já aprova-
das pela prefeitura de Carapi-
cuiba, limitando a passagem 
de caminhões de até dois eixos 
apenas. 

A terceira intervenção pre-
vista é a implantação da rota-

um tanto complicado para os 
veículos. Os trechos finais des-
tas duas ruas, que contemplam 
o perímetro do bolsão, serão 
transformados em vias de mão 
única de modo que a Av. Santa 
Lúcia (Rua das Camélias) sirva 

apenas para entrada e a Estrada 
da Fazendinha, apenas para sa-
ída. Poucos metros adiante, as 
duas vias voltam a ser de mão 
dupla como atualmente.

Com esta mudança, as por-
tarias finalmente terão uma en-

trada exclusiva para visitantes 
e outra para moradores, otimi-
zando o fluxo destes últimos. A 
diretoria lembra, contudo, que 
não haverá impedimento para 
quem quiser adentrar o bolsão. 
Sendo ele uma área não-priva-
da, os porteiros serão orienta-
dos para apenas controlarem 
os acessos, conforme dita a Lei 
Municipal e o decreto especifico 
do Bolsão da Fazendinha. To-
dos estão autorizados, contudo, 
haverá abordagem dos veículos 
e pedestres não residentes no 
bolsão, com registro de placas, 
questionamento quanto ao des-
tino e, caso julguem necessário, 

portaria principal, Avenida são Camilo

portaria da Chácaras do peroba
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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

CONVOCAÇÃO!
A diretoria do bolsão residencial Fazendinha convoca 
todos moradores, proprietários, visitantes, público em 
geral para aprovação da obra para benfeitorias dos 
acessos de controle e sistema viário.

Dia 05/11/2016, as 9:00h na Estrada da Fazendinha, 5501

tória em frente ao Residencial 
Euroville, onde a Rua Oiapoque 
cruza com a Estrada dos Pi-
nheiros. Por ser um ponto mo-
vimentado e de visibilidade re-
duzida, a rotatória, cogitada há 
anos, pode ser uma alternativa 
viável para definir preferências e 
aumentar a segurança. 

Segundo informações da 
diretoria para o Granja News, 
para viabilizar o projeto, que já 
está aprovado em três secreta-
rias municipais de Carapicuíba 
(Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e Transporte e 
Trânsito), será necessário contar 
com a colaboração financeira 
de todas as casas, condomínios 
e associações inseridas no pe-
rímetro do Bolsão da Fazendi-
nha. Membros da AMAFAZ 
estão dialogando, desde o início 
de outubro, com representantes 
dos residenciais e moradores, 
para conseguir apoio ao projeto. 
Na manhã do dia 22 de outu-
bro, em reunião aberta, apresen-
taram o projeto aos moradores 
e proprietários, seguido de café 
da manhã. No dia 5 de novem-

bro, está sendo convocada uma 
assembleia especifica, similar 
ao formato de audiência públi-
ca, para divulgação ao público 
da região. Nessa oportunidade 
poderão opinar, aprovar ou de-
saprovar a execução do Projeto 
do Sistema Viário e Controle de 
Acesso do Bolsão residencial 
Fazendinha. Nesta mesma data 
também ocorrerá, a Assem-
bleia Geral Ordinária, voltada 
somente para os integrantes do 
Bolsão Residencial Fazendinha, 
no qual eles pretendem conse-
guir a aprovação do projeto por 
parte dos moradores e proprie-
tários, além de apresentarem a 
prestação de contas da gestão.

A importância de uma di-
retoria atuante

A atual diretoria tomou pro-
visoriamente a frente da AMA-
FAZ para resgatá-la e assegurar 
o formato de viver em respeito 
à natureza. Em quase um ano 
de atuação, conseguiram orga-
nizar as documentações da en-
tidade, cadastramento das casas 
e loteamentos da Fazendinha, 
reavaliar contratos, aliviar a situ-
ação financeira da Associação e 

estabelecer um canal constante 
de diálogo com a Prefeitura de 
Carapicuíba.

Outra realidade que ameaça 
o local são as invasões de áreas 
verdes. A diretoria considera a 
Fazendinha como um impor-
tante “pulmão” para a cidade, já 
que 600 mil m² dos 3,5 milhões 
de m² que formam a Fazendi-
nha consistem de áreas verdes. 

Os membros, por iniciati-
va solidária e por acreditarem 
na verdadeira forma de aplicar 
a sua cidadania, não ganham 
salário e muito menos isenção 
do pagamento da contribuição 
mensal da associação e ainda, 
doam objetos, serviços e tempo 
de lazer para atender necessi-
dades coletivas dos membros e 
funcionários do Bolsão. No in-
tuito de propagar e comunicar 
a nova proposta de trabalho e 
gestão dos serviços da direto-
ria, esta realiza visitas semanais 
à prefeitura do município para 
fortalecer o canal de diálogo, 
algo notório para um país em 
que existe uma histórica distân-
cia entre o poder público e a so-
ciedade civil.

portaria da 
Chácaras do peroba
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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)

PARA ANUNCIAR 

LIGUE!
 

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

Internacional

Viagem à Taiwan, a 
convite do Templo Zu Lai

Atravessar o oceano. É isso 
que Almir faria assim que termi-
nasse a eleição, independente de 
qual resultado ela traria. O cari-
nhoso convite feito pelas mes-
tras do Templo Zu Lai, unido à 
vontade de ver de perto o proje-
to que incentivou e que propor-
cionou aos atletas do km

21 ir estudar do outro lado 
do mundo, por meio da Blia 
Internacional, fizeram com que 
Almir, em dois dias, arrumasse 
as malas e partisse em busca de 
algo que não sabia exatamente 
o que era. Na bagagem, algu-
mas roupas e um pouco do que 
o nosso país oferece: itens para 
uma gostosa feijoada, doces 
com sabor de infância, gene-
rosidade e muita gratidão. Foi 
recebido com festa e carinho 
em Kaohsiung, município de 
Taiwan, e  imergiu completa-

mente na cultura oriental, nas 
práticas budistas e na cidada-
nia e globalização que aquele 
povo vive e compartilha o tem-
po todo. Poder estar com O 
Venerável Mestre Hsing Yün, 
fundador da Ordem Budista 
Fo Guang Shan - para eles, o 
maior líder espiritual do mundo 
- e ouvir os seus ensinamentos, 
fez com que ele fosse apontado 
pelas pessoas como alguém im-
portante, que ultrapassa o fato 
de ser uma autoridade na cidade 
em que mora. Foi tratado com 
toda essa importância porque é 
assim que eles tratam as pesso-
as, simplesmente.

 Foi entrevistado em jornais 
e emissoras da cidade. Apareceu 
em horário nobre na televisão. 
Falei para mais de 3 mil pessoas, 
de diferentes  países, e aprendi 
a fazer um encontro consigo 

mesmo que foi além da sua es-
piritualidade. Conheceu uma fé 
especial e que conecta milhares 
de pessoas, em todo o mundo, 
por meio das boas ações, das 
boas palavras e das boas inten-
ções. Apresentou Cotia e todas 
os desafios que ela enfrenta hoje 
com todo o amor que sente pela 
terra que o criou. Sambou, mes-
mo tímido, diante de milhares de 
pessoas para apresentar a alegria 
do povo brasileiro. Foi aplau-
dido. Com essa energia está de 
volta. E ao chegar em casa, com 
o coração apertadinho de tanta 
saudades, abraçou suas filhas e 
disse a elas: “queridas, fiquem 
despreocupadas. Existe uma 
nação que está construindo 
um mundo muito melhor para 
vocês, para mim e para todos 
nós”. Omituofo (Compaixão e 
sabedoria)

O vereador e vice prefeito eleito de Cotia Almir Rodrigues é recepcionado no Aeroporto em taiwan
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Gastronomia

Polenta cremosa com ragù 
bolognesa, pancetta e trufas negras

INgReDIeNtes pARA 
pOleNtA
•	100g de fubá ou polenta 
•	500ml de caldo de legu-

mes
•	100g de manteiga 
•	100g de nata fresca
•	Sal a gosto

mODO De pRepARO
•	Dissolva a polenta no cal-

do de legumes fervendo 
e cozinhe por pelo menos 
45 minutos. No final, adi-
cione a manteiga, a nata 
e o sal. 

INgReDIeNtes 
pARA O RAgU
•	100g de carne moída de 

primeira
•	100g de carne suína 

moída 
•	50g de pancetta ou Bacon 

moídos
•	50g de cenoura picada
•	50g de cebola picada
•	50g de salsão picado 
•	2 dentes de alho picados
•	300g de molho de tomate
•	Azeite de oliva
•	40g de trufas negras
•	Sal e pimenta do reino 

mODO De pRepARO
•	Coloque a cebola para 

dourar no azeite de 
oliva, em uma panela 
funda. Em seguida co-
loque para dourar os 
outros ingredientes na 
ordem: alho, cenoura, 
salsão, Bacon e as car-
nes. Quando estiver tudo 
dourado, acrescente sal 

e pimenta. Na sequên-
cia, coloque o molho 
de tomate. Cozinhe por 
uma hora. Na sequên-
cia, adicione as trufas 
negras. Sirva a polenta 
coberta com o ragu e 
bastante queijo grana.  

www.dudusperandio.com.br

Chef Dudu 
sperandio

Pr
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a 

Fi
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le
r
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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

Notícias

Geraldo Alckmin visita obras 
do Sistema Produtor de Água 
São Lourenço, em Cotia

O Governador Geraldo Al-
ckmin esteve em Cotia no dia  
26/10 visitando as obras do 
Sistema Produtor de Água São 
Lourenço, a maior obra de sa-

neamento do país, com 83 qui-
lômetros de extensão. Ao todo, 
são 4 mil profissionais diretos 
trabalhando para que o Siste-
ma abasteça, com excelência, os 

moradores de sete cidades da 
Grande São Paulo: Barueri, Ca-
rapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Santana de Parnaíba e Vargem 
Grande Paulista

prefeito Carlão Camargo, Vereador e prefeito eleito de Cotia Rogério Franco, governador geraldo Alckmin, 
Deputado estadual marcio Camargo, Vereador e Vice prefeito eleito de Cotia Almir Rodrigues e o Deputado 
estadual e prefeito eleito de Itapevi Igor soares

O sistema são lourenço abastecerá 2 milhões de pessoas



www.granjanews.com.br granja news • outubro de 2016 • edição 83 9

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!

Obras da Eletropaulo deixam danos 
no asfalto próximo à Fazendinha

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Renata Arduini 

Martir e Maria Cecília

A AES Eletropaulo, res-
ponsável pela distribuição de 
energia elétrica na região, vem 
realizando uma série de obras 
na região da Fazendinha. Muitas 
delas implicam na abertura de 
buracos no asfalto do trecho fi-
nal da Avenida São Camilo, pró-
ximo à portaria do residencial 
Fazendinha.

As obras têm causado 
transtorno no trânsito local, 
pois elas criam a necessidade 
de um sistema “pare e siga” 
para que os funcionários pos-
sam realizar seus trabalhos. 
Contudo, o problema maior 

REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459-2735 / 97690-7971
rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER GRÁFICO
 EDIÇÃO DE ARTE

foram os remendos criados 
para tampar os buracos. Al-
guns têm tanta diferença com 
relação ao asfalto antigo que 
causam o mesmo impacto que 
um buraco nos veículos que 

trafegam no local.
Nossa reportagem entrou 

em contato com a concessio-
nária, mas ainda não havia rece-
bido resposta até o fechamento 
desta edição.
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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

O arquiteto e administrador 
João Paulo Campos

Victor de Andrade Lopes

À frente de uma das marcas 
mais nobres da culinária japo-
nesa da Granja e dono de um 
invejável currículo no ramo da 
arquitetura, João Paulo Cam-
pos, nosso granjeiro do mês de 
outubro, deixou sua marca no 
bairro não apenas no restauran-
te KoiZan, como também em 
obras como o Kartódromo e o 
complexo Trade Hill. Hoje, ele 
encara o desafio de tocar a casa 
em um novo endereço (veja de-
talhes em matéria nesta mesma 
edição). Confira mais detalhes 
de sua trajetória na granja e na 
arquitetura no depoimento abai-
xo, concedido no antigo endere-
ço do KoiZan:

“Quando eu me casei pela 
segunda vez, minha mulher mo-
rava aqui e eu gostei muito do 
lugar. Fiquei por aqui a partir de 
1993. Separei-me e continuei. 
Meus dois filhos estudaram na 
Escola da Granja e se mudaram 
para o exterior (Estados Unidos 
e França). Busco visitá-los sem-
pre que possível. Estou satisfei-
to aqui, ainda vou bastante para 
São Paulo a trabalho, mas gosto 
de ficar aqui no fim de semana, 
na minha casa, gosto de mexer 
com jardim e cozinhar.

Eu acho que historicamente 
não se consegue deter o cresci-

mento demográfico do mundo. 
A gente deveria ter um pouco 
mais de consciência urbanística. 
Eu acho que seria melhor, com 
esse plano diretor, disciplinar 
um pouco mais as coisas para 
que não repitamos os erros do 
passado e para que aqui não 

vire uma barreira de prédios al-
tos. Para que a vida em comum 
pudesse voltar a ser uma vida 
em comum desejável. Qual-
quer pessoa quer andar numa 
calçada boa, com uma padaria 
perto, sem precisar usar o car-
ro. Poderíamos ter um sistema 

de transporte coletivo para São 
Paulo, não viveríamos o horror 
que é não saber que horas se vai 
chegar em São Paulo e em Cotia.

Sou arquiteto em paralelo ao 
trabalho no KoiZan. Eu conhe-
cia o Dr. Marcos Amaral, dono 
do terreno do antigo do restau-
rante, na Estação do Sino. Ele 
me pediu um estudo pra fazer 
um centro comercial por aqui e 
eu desenvolvi junto com ele essa 
ideia de vários empreendimentos 
separados. Cada um seria fei-
to sob encomenda para o con-
junto. Fiz o projeto para todos 
os empreendimentos aqui e fiz 
também o projeto do prédio ao 
lado da Estação do Sino para o 
Zé Carlos Teixeira Moreira. A es-
posa dele teve uma clinica nesse 
prédio e depois alugaram para o 
Fleury.

Outros projetos que assinei 
aqui na Granja são o Kartó-
dromo, que preparei junto com 
o Zeca Giaffone e seus filhos, 
Felipe e Zequinha; o comple-
xo Trade Hill e a ETEC, que é 
dentro dele; a Escola de Marke-
ting Industrial na Estrada Walter 
Steurer; a padaria Le Pâtissier; e 
a Praça Santa Adélia; além de re-
sidenciais e casas. Em São Pau-
lo, assinei a reforma da Estação 
São Bento do metrô em 2004. 
Trabalhei também numa em-
preiteira na Bahia por sete anos, 

M
an

u 
Bo

rd
a morando em Salvador mas atu-

ando em todo o estado. Depois, 
voltei para a Granja.

Eu entrei na arquitetura 
porque gostava de desenhar. Eu 
fazia histórias em quadrinhos 
na escola, arte sempre foi para 
mim uma coisa fundamental. 
Meu pai às vezes me levava 
para ver concertos no Thea-
tro Municipal de São Paulo. A 
maioria das pessoas achava um 
saco, mas eu adorava. Desde os 
15 anos de idade eu toco numa 
banda de rock que chegou a ter 
um CD produzido pelo Luiz 
Schiavon. A arquitetura foi sur-
gindo como uma consequência 
desse meu apego a essa parte 
mais artística. Na faculdade, 
fiquei muito amigo do Marcio 
Kogan, um arquiteto muito im-
portante hoje. Nós começamos 
um escritório juntos, e eu fui 
sócio dele por sete anos e conti-
nuamos amigos até hoje.

Depois da sociedade, fui 
para a habitação popular e che-
guei a ser gerente de projetos 
de toda a CDHU, mas gostava 
muito da arquitetura. Mesmo lá 
na Bahia comecei a me envol-
ver mais na parte burocrática e 
administrativa, e sou muito mais 
feliz aqui. Não consigo deixar 
de pensar que o restaurante tem 
a ver com a arquitetura, pela 
maneira como os pratos são 
construídos.”



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!

CHEF ALAIN UZAN, PREPARA  
COUSCOUS MARROQUINO ENTRE  
OS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO

Couscous é um prato árabe originário do Magreb 
(região do norte de África) que consiste num pre-
parado de sêmola de cereais, principalmente o 
trigo. O molho que acompanha o Couscous pode 
ser um guisado apenas de vegetais, ou ter carne. 
Na Argélia, Marrocos, Tunísia e Líbia o Couscous 
é geralmente servido com legumes cozidos em 
um picante ou suave caldo de carne ou ensopado, 
acompanhado com um pouco de carne em geral, 
frango ou carneiro e linguiças Merguez.

Merguez é uma salsicha originária do Magreb, 
tradicionalmente feita com carne de boi e car-
neiro e várias especiarias, que se tornou muito 
popular na França e depois no resto do mundo.

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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Fitness

Programa Care, da Bodytech, propõe exercício 
físico para combater e prevenir doenças

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

Praticar exercícios todos 
os dias é um hábito importan-
te para o bem-estar do corpo e 
da mente, mas, acima de tudo, 
incluir a atividade física na roti-
na ajuda a prevenir e até com-
bater doenças graves. Esse é o 
princípio do Programa Care, 
desenvolvido pela Bodytech 
Company. Todos os educadores 
da rede passaram por um trei-
namento rigoroso para oferecer 
atendimento especial aos clien-
tes que precisam de atenção 
permanente ou temporária. 

Fazem parte do público alvo 
do Programa pessoas que so-
frem de diversas doenças, como 
câncer, diabetes, fibromialgia, 
hérnia de disco, asma, varizes, 

osteoartrite, hipertensão e dis-
túrbio do sono, entre outras pa-
tologias. Gestantes e pessoas na 
melhor idade também são aten-
didas com cuidados especiais pe-
los educadores. “Para cada caso, 
há uma prescrição de exercícios 

específica para gerar os resulta-
dos esperados e melhorar a qua-
lidade de vida do aluno”, ressalta 
Rogério Moura, gerente técnico 
da unidade Granja Vianna.  

Segundo o Ministério da 
Saúde e o IBGE, mais de 6 mi-
lhões de brasileiros têm asma. 
Quando o assunto é “doenças 
cardiovasculares”, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
calcula mais de 17,5 milhões de 
mortes no mundo por ano, ge-
ralmente causadas por AVC ou 
ataques cardíacos. Para evitar 
problemas como esses, a prática 
de exercícios físicos é uma gran-
de aliada. Conheça os principais 
benefícios de ter uma vida com 
mais movimento:  

- Redução dos níveis de coleste-
rol e triglicerídeos;
- Queda dos principais fatores 
de risco para doenças cardiovas-
culares, como gordura corporal, 
pressão arterial e glicemia;
- Aumento do HDL (colesterol 
bom), da flexibilidade e da dispo-
sição para as tarefas do dia a dia;
- Melhoria da qualidade do sono 
e redução da fadiga;
- Diminuição do estresse e dos 
riscos de depressão;
- Melhoria da postura, do equilí-
brio e da autoestima.

Para aqueles que ainda estão 
em dúvida se devem adotar uma 
rotina mais dinâmica e atrelada à 
atividade física, Rogério Moura 
reforça: “Temos alunos que mu-

daram completamente seu coti-
diano e, hoje, com menos dores 
e mais energia, podem realizar ta-
refas que nunca esperaram. Não 
há tempo, nem idade ideais para 
começar, basta ter vontade sufi-
ciente para dar o primeiro passo”.
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Gastronomia

Koizan atende em novo 
endereço e anuncia novidades

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

O KoiZan, restaurante de 
comida japonesa mais antigo e 
tradicional da Granja Viana está 
atendendo em um novo local: 
o antigo Restaurante do Ney, a 
poucos metros da Estação do 
Sino, onde ficava antes.

Com a mudança, virão tam-
bém algumas novidades da casa 
para manter sua freguesia. Em 
entrevista à equipe do Gran-
ja News, o administrador João 
Paulo Campos explica que a 
mudança foi motivada por uma 
dificuldade em renovar o con-
trato da casa antiga. “Tivemos 
a sorte de encontrar este local, 
que era o Restaurante do Ney. 
Foi o primeiro lugar que viemos 
ver e o acerto com a proprietá-
ria foi melhor que o esperado”, 
conta João, que complementa 
explicando que, “na hora em 
que pensamos em sair, era com-
plicado achar outro lugar que 
comportasse o Koizan com a 
mesma qualidade e conforto”.

Arquiteto, o próprio João 
assinou a reforma do local para 
abrigar o KoiZan. “Pude incor-

endereço: Rua José Félix de 
Oliveira, 991, conjunto 15 – 
pátio Vianna I – Cotia – sp

Horário de funcionamento: 
De segunda a quinta das 12h 
às 14h30, sextas das 12h às 
15h, sábados das 12h à 0h e 
domingos das 12h às 22h30.

Delivery / Contato: (11) 4702-
6351, 4321 2083.

porar o mesmo espírito de sim-
plicidade e elegância do outro 
Koizan. Muito contato com a 
natureza, muitas plantas, muita 
luz”, explica.

Para ele, o espaço sempre 
foi “um marco da Granja” que 
está “muito bem na memória de 
todo mundo”, devido à era em 
que abrigou o Ney. O local tem 
ainda um terraço, no qual João 
preparou uma cobertura.

Além da equipe, que se man-
teve a mesma, o novo Koizan 
não abriu mão de uma grande 
comodidade para o cliente que 
chega ainda com uma melhoria: 

um estacionamento, agora gra-
tuito, ao lado do Pátio Vianna 
II, com convênio para clientes. 
De noite, há ainda um serviço 
de vallet, cujo custo, segundo 
João, é bem menor que o do es-
tacionamento do antigo Koizan.

A parte interna do restau-
rante traz o toque da artista 
Midori Hatanaka, cujos quadros 
enfeitam as paredes do local. 
“Ela sempre estudou e traba-
lhou em cima da cultura japone-
sa, então ela tem dado uma con-
sultoria estética e gastronômica 
para nós”, explica João.

Em alguns finais de semana 

e no período das férias escola-
res, cada vez mais próximo, o 
restaurante pretende realizar 
atividades de origami para as 
crianças em parceria com a ar-
tista. No cardápio, algumas no-
vidades podem ser esperadas 
pelos clientes. Uma delas é o 
balcão de saquerinhas aos finais 
de semana... com pastel de feira! 
“Fazemos um pastel pequeno 
que é uma delícia e fica sequi-
nho”, explica João.

O restaurante oferece várias 
opções de refeições rápidas e 
econômicas para os almoços 
durante a semana. Além disso, 

a casa aposta em novas entradas 
e na realização de novos even-
tos de harmonização de vinhos 
com peixes em parceria com 
João Clemente, da Vino & Sa-
pore. O serviço de delivery per-
manece igual, atendendo à toda 
a Granja Viana.
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Cultura

Vem aí a Camerata 
Filarmônica Granja Vianna!

Victor de Andrade Lopes

Com o apoio do jornal 
Granja News, a primeira came-
rata filarmônica da Granja Via-
na está prestes a crescer e cravar 
seu nome de vez na vida cultu-
ral da região. Com um time de 
aproximadamente 30 músicos, 
o grupo, formado por instru-
mentistas de sólidas formações, 
apresenta não só peças inesque-
cíveis da música erudita, mas 
também interpretações bem 
singulares de canções atuais.

A iniciativa é encabeçada 
pelo violinista Jean de Oliveira, 
que começou a estudar flauta 
doce aos 13 anos e depois foi 
para o que hoje é a Escola de 
Música do Estado de São Pau-
lo (EMESP). Depois, foi para a 
Sala São Paulo ter aulas com um 
professor da Orquestra Sinfôni-
ca do Estado de São Paulo.

Davi Carvalho e Aline Gois, 
dois dos parceiros de Jean nessa 
empreitada, acompanharam o 
violinista em sua entrevista com 
a equipe do Granja News. Davi, 
que conheceu Jean num concer-
to no Allianz Parque na final do 
campeonato brasileiro do jogo 
League of  Legends, também 
é violinista e veio de Diadema, 
cidade que, segundo ele, tem 
apoio zero para a música. Pas-
sou um tempo afastado da mú-

sica por problemas particulares, 
mas voltou com ânimo e logo 
foi chamado por Jean para inte-
grar o projeto.

Aline, violoncelista, entrou 
na música em 2009, como per-
cussionista. Passou pelo Proje-
to Guri, de São Paulo, e depois 

integrou a Orquestra Jovem de 
São Paulo. Hoje, é bacharel em 
música. Outros membros do 
grupo incluem o violinista Tia-
go Dias, o violoncelista Gusta-
vo Fernandes e a contrabaixista 
Daniela Araújo. Ao todo, a ca-
merata envolve mais de 30 mú-

sicos, tornando suas formações 
bem dinâmicas.

O repertório da camerata 
não se atém apenas a peças eru-
ditas. “Focamos em várias coisas. 
Música erudita, toda camerata e 
orquestra toca”, diz Jean. Temas 
de filmes populares da atualida-

de, como Vingadores, ou de ga-
mes fazem parte de uma setlist 
convencional do grupo.

Como muitos sabem, não é 
fácil viver de música no Brasil. 
“Mesmo músicos de grandes or-
questras complementam a renda 
com aulas particulares e apresen-
tações em eventos”, explica Jean. 
Assim, a camerata trabalha sem-
pre com orçamento limitado. Já 
realizaram algumas campanhas e 
tentaram parcerias com marcas 
da região, sem muito sucesso. 
Hoje ensaiam em um pequeno 
escritório no Parque São George 
mantido com a renda de Jean. 
Existe uma campanha em an-
damento no site Apoia.se onde 
qualquer pessoa pode contribuir 
para o projeto, em troca de re-
compensas progressivas. Para 
ver a página da campanha, acesse 
apoia.se/filarmônica.

Para apoiá-la e ajudá-la a 
encontrar meios de ser financei-
ramente sustentável a ponto de 
renovar equipamentos e conse-
guir um local apropriado para 
ensaios, o jornal Granja News 
acreditou nos jovens e decidiu 
abraçar sua causa. A marca pre-
tende agora explorar sua vasta 
rede de contatos para conquis-
tar equipamentos e um espaço 
para a camerata. Fique ligado 
em nossas redes sociais para no-
vidades vindouras!
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Educação

Já se disse que o conheci-
mento é uma grande aventura. 
Sua busca aparece na estante de 
livros, no cartaz do cinema e até 
no campinho de futebol. Quan-
do queremos conhecer alguma 
coisa, devemos percorrer uma 
quantidade grande de informa-
ções, vindas das mais diferentes 
fontes. Fonte é aquilo que brota 
em abundância, uma nascente, 
um manancial. Mas para que vá-
rias fontes formem um grande 
lago de conhecimento, é neces-
sário que o percurso seja metó-

A criatividade de aprender
Marco Antonio 

Xavier

inteligente como um Einstein. 
Mas não importa o perfil inte-
lectual, o educador que marcou 
foi aquele apaixonado pelo que 
faz. 

Um ambiente pedagogi-
camente criativo é aquele que 
promove diferentes modos de 
pensar e diferentes pontos de 
vista. É a escola acolhedora e 
segura, que encoraja os alunos 
a realizar seus próprios projetos. 
São professores que estimulam 
o questionamento e a curiosida-
de. Podem até dar bronca, sim! 
Mas usam a crítica de forma 
cuidadosa e positiva. E o mais 
importante: buscam o potencial 
de cada aluno.

Olhando bem de perto, o 
bom professor faz o aluno pen-

O mundO pede fOrmaçãO 
cOmpleta. nOssa escOla 
caminha nessa direçãO.

Conheça o novo Mario SChenberg e entenda por que 
SoMoS a Melhor eSColha para a eduCação de Seu filho.

colégio mario schenberg 
estrada Municipal Walter Steurer, 1413

4613-6200

marioschenberg.com.br

período integral

ensinO
Médio

educaçãO
infantil

ensinO
funda

Mental 2

ensinO
funda

Mental 1

dico, e que a pessoa, agente do 
saber, tenha atitude. É a atitude 
que nos põe no caminho do co-
nhecer. 

Aristóteles disse que o dese-
jo de conhecer é natural do ser 
humano. Atitude e método não 
são exclusivos do aprendizado 
formal na escola, mas são quali-
dades que devem ser praticadas 
no decorrer da vida.

A criatividade não acontece 
de forma espontânea, ela deve 
ser praticada. Envolver os pen-
samentos da pessoa e o ambien-
te social e cultural em que vive.

Trocando em miúdos. Se a 
criança convive em um ambien-
te pouco estimulante, a cria-
tividade não vai aparecer por 
milagre. Isso é uma verdade na 

sar, estimula o desenvolvimento 
de idéias e de diferentes pontos 
de vista, ensinando a fazer es-
colhas. E o mais bacana, não se 
intimida diante do erro do alu-
no, pois entende que o erro é 
também uma etapa do processo 
de aprendizagem. Sua resposta 
é fazer o aluno “por a mão na 
massa”, produzir concretamen-
te e exercitar sua criatividade. 
Criatividade é fazer, e não sim-
plesmente reproduzir.

Criatividade vem do grego 
krainen, que significa realizar, 
e do latim creare, que significa 
fazer. Pense nisso, e tome uma 
atitude ainda hoje.

escola: alunos criativos pedem 
professores criativos.

Cada um de nós tem na 
memória uma professora ou 
professor que foram criativos e 
que fizeram diferença em nossa 
vida. Tinha aquele que era ou-
sado como um rolling stone, 
curioso como um Mr. Beakman, 
forte como uma Frida Kahlo ou 
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OBERTHUR TECHNOLOGIES 
SISTEMAS DE CARTÕES LT
DA, torna público que requereu na 
CETESB a Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de 
Fabricação de cartões incorpo
rando um circuito eletrônico, sito 
à Rua Soluções do Lar N° 407, 
Galpões 13 a 16, Parque Alexan
dre Cotia/SP.

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

Esqueci uma data
Já se tornou uma cena co-

mum no cinema quando a 
mulher fica uma fera porque o 
marido esqueceu uma data co-
memorativa, como “dia do nos-
so primeiro beijo” ou algo as-
sim até datas bem sérias, como 
o aniversário dela. Existem as 
queixas, situações e tudo neste 
enredo culmina na conclusão 
que eles são insensíveis e rudes 
e no final tem que se desdobrar 
em mil para resolver a situação.

O fato de estes momentos 
terem peso diferentes para as 
pessoas não significa obriga-
toriamente falta de carinho ou 
cuidado. Mas veja bem, esque-
cer o aniversário de alguém mui-
to próximo ou até mesmo uma 
data especial em comum como 
casamento, evidencia desorgani-
zação. Temos calendários, agen-
das, papeizinhos, enfim uma 
infinidade de recursos para nos 
fazer lembrar de ocasiões que 
podem ser muito significativas 
para o outro. E isso é parte da 
manutenção que todo relaciona-
mento deve ter para continuar 
sempre fértil e bonito. Bem pa-

recido com uma planta, que te-
mos que regar, posicionar bem, 
enfim cuidar para que fique 
mais bonita e viva mais.

As tais “mentirinhas neu-
tras” neste caso não atenuam e 
ainda pioram o contexto. Tentar 
justificar o esquecimento dizen-
do que se lembrou perfeitamente 

da ocasião e estava de saída para 
comprar um presentaço, mas de-
vido a um imprevisto ocorrido 
durante este período tão compli-
cado no trabalho é exaustivo só 
de escutar. Desculpe-se por ter 
esquecido e aproveite o tempo 
restante para celebrar o tempo 
restante da data da melhor ma-

neira possível. Se a lembrança 
veio apenas um ou alguns dias 
depois não perca a oportunidade 
para cumprimentar e presentear 
quem você quer bem.

No caso específico de um 
casal é difícil de engolir, mas 
com o tempo que não vale a 
pena apenas ter razão, o melhor 

é ser feliz. Se um dos dois dei-
xa mais a desejar pela memória, 
que tal a outra parte levar a si-
tuação com bom humor e dar 
dicas ou trazer à lembrança o 
fato? No melhor estilo de uma 
antiga campanha publicitária de 
uma marca de bicicletas, espalhe 
bilhetinhos por todo lado suge-
rindo” Não se esqueça da data 
tal...”

Gestos costumam denotar 
carinho e um verdadeiro, mes-
mo que lamentando por ter 
esquecido algo, é facilmente 
percebido por quem está com o 
sentimento em sintonia e acima 
de tudo entende que relações 
verdadeiras são o bem mais 
precioso e deve ser preservado. 
Mesmo que tenhamos que rele-
var algumas coisas e compreen-
der outras.

Agora marmanjos leitores, 
se para compensar um lapso de 
memória a alternativa imaginada 
for um jantar especial e um belo 
presente-surpresa, suas chances 
de sucesso nesta empreitada au-
mentam sensivelmente...
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Gastronomia

Toki Sushi alia culinária japonesa 
a paisagens rústicas em Cotia

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

O Grupo Taki Sushi, que hoje 
administra diversos restaurantes 
na Grande São Paulo (incluindo 
alguns na Granja Viana) está fir-
me em seus planos de expansão 
e inaugurou mais uma marca: o 
Toki Sushi. Próxima ao centro de 
Cotia, a casa fica onde antes fun-
cionava um pesqueiro, o que já 
dá uma ideia do tipo de ambiente 
que se pode ver no local.

“A proposta é pegar essa 
paisagem e a vista desse lago, 
algo rústico de Cotia e do inte-
rior que estamos preservando”, 
diz o gerente Evaldo em entre-
vista ao Granja News. Sobre o 
atendimento da casa, o proprie-
tário garante que está no mesmo 
patamar das outras unidades do 
grupo. Para se destacar da con-
corrência, o Toki aposta nas en-
tradas com molhos diferentes. 
“Queremos sair da mesmice, 
pois aonde você vai, vê sempre 
os mesmos molhos”. Um dos 
destaques é o nashi tartaki, en-
trada exclusiva que foi sucesso 
na inauguração da casa (veja de-
talhes do evento em nosso site).

Além da paisagem deslum-
brante, o novo restaurante apos-
ta em seu amplo estacionamento 
gratuito e com manobrista para 
conquistar a clientela. Para o fu-
turo, está prevista uma amplia-
ção que levará mesas aos deques 
do estabelecimento. Pergunta-
do sobre os próximos passos 
do grupo, Evaldo explica que a 
meta agora é trabalhar as casas já 
existentes. O segredo para admi-
nistrar todas de maneira eficien-
te? “Ter os gerentes e as pessoas 
certas ao seu lado”, finaliza.

endereço: Avenida benedito 
Isaac pires, 1401, parque Dom 

Henrique, Cotia – sp
Horário de funcionamento: 

De segunda a sexta, das 12h 
às 15h e das 19h às 23h30; 
sábados das 12h às 16h e 

das 19h às 23h; domingos e 
feriados das 12h às 23h30

Contato: (11) 4243-9164

Da esquerda para a direita: 
matheus, eliseu, evaldo e tico
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Assista ao melhor 
do cinema nacional
por um preço especial.

Segunda, 7 de novembro,
em todas as salas Cinemark.* *
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A renda será revertida para iniciativas de apoio ao cinema nacional. Paulo Gustavo 

não cobrou cachê. O Projeta Brasil Cinemark tem grande colaboração de todos 

os produtores e distribuidores que cedem seus flmes para o evento.

Filmes
nacionais

R$3
,00
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Cinema
A gAROtA DO tRem
Rachel (Emily Blunt), uma alcoó-
latra desempregada e deprimida, 
sofre pelo seu divórcio recente. 
Todas as manhãs ela viaja de trem 
de Ashbury a Londres, fantasian-
do sobre a vida de um jovem casal 
que vigia pela janela. Certo dia ela 
testemunha uma cena chocante e 
mais tarde descobre que a mulher 
está desaparecida. Inquieta, Rachel 
recorre a polícia e se vê completa-
mente envolvida no mistério.

O plANO De mAggIe
A jovem Maggie (Greta Gerwig), ten-
ta viver por conta própria na cidade 
que nunca dorme: Nova Iorque. A 
moça deseja ter um filho, criando-o 
por conta própria, mas quando ela 
se envolve romanticamente com 
John, um homem casado, as coisas 
podem se complicar e todo o equilí-
brio dos planos de Maggie pode cair 
por terra.

tROlls
Ramo (Justin Timberlake) parte para 
uma jornada de descobertas e aven-
turas ao lado de Poppy (Anna Ken-
drick), líder dos Trolls. Inicialmente 
inimigos, conforme os desafios são 
superados eles descobrem que no 
fundo combinam.

sINg - QUem CANtA seUs mAles 
espANtA
Um empolgado coala chamado Buster 
decide criar uma competição de canto 
para aumentar os rendimentos de seu 
antigo teatro. A disputa movimenta o 
mundo animal e promove a revelação 
de diversos talentos da cidade, todos 
de olho nos 15 minutos de fama e US$ 
100 mil dólares de prêmio.



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




