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Sete anos de sorte!
Jornal granja News e Restaurante Tantra granja Viana repetem a tradição anual e realizam grande evento conjunto de comemoração aos sete 
anos de ambas as marcas. Com o tema Summer party, a festa teve as tradicionais delícias do Tantra harmonizadas com um estupendo menu de 
bebidas. Veja detalhes do evento em reportagem especial nesta edição. págS.  4 /5
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Editorial

Já parou para pensar no 
real motivo para comemorar-
mos o aniversário ? Não é es-
tranho que de tantos motivos 
existentes para comemorar-
mos,  usamos a data de aber-
tura da empresa ? Nós come-
moramos justamente o tempo 
em que estamos de portas 
abertas, o quanto estamos no 
mercado.

Nestes dias difíceis que 
vivemos , estar aberto a cada 
dia, vale ouro. Devemos agra-
decer o que temos e não ficar-

mos chorando as perdas. Fa-
zer o diferente e atingir novos 
mercados é primordial.

Muitas empresas não cur-
tem o dia do seu aniversário, 
mas nós curtimos e muito. 
Nossa comemoração junto 
com o Restaurante Tantra 
Granja Viana já está viran-
do tradição na Granja Viana. 
Neste ano o tema da festa foi 
Summer Party, e foi uma das 
mais badaladas já realizadas.  

É muito bom estar ao lado 
dos colaboradores, clientes, 

leitores e amigos nesta data 
tão especial.

Amigo leitor, não deixe 
o seu dia passar como mais 
um dos seus outros 364 dias. 
Comemore também seu ani-
versário!

Esta edição é dedicada, a 
todos colaboradores, anun-
ciantes,  leitores e amigos do 
nosso jornal.

Uma ótima leitura!

Rodrigo Rodrigues
Granja News

7 anos do Jornal 
Granja News
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Granja News e Tantra celebram seus sete 
anos com “summer party” para amigos

 Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda e Ca-

tia Vieira

O jornal Granja News e o 
restaurante Tantra Granja Via-
na comemoraram na noite do 
dia 24/11 (quinta-feira) o séti-
mo aniversário das duas marcas, 
num evento que contou com a 
presença de diversos amigos e 
parceiros das duas empresas.

Com o tema “Summer 
Party”, a festa combinou com 
o calor desta época do ano e 
convidou os presentes a virem 
trajados de roupas brancas ou 
florais. Na entrada, colares de 
flores eram distribuídos aos 
convidados enquanto músicas 
de verão e de praia agitavam 
aqueciam a pista de dança.

A festa começou bem com 
uma breve apresentação da 
Camerata Filarmônica Gran-
ja Vianna, projeto musical que 
tem apoio do Granja News e de 
outras empresas do bem – qua-
se todas estiveram presentes na 
festa! Você pode conferir deta-
lhes do projeto e saber como 
apoiá-lo em matéria nesta mes-
ma edição.

A companhia de dança e 
circo Cia Base, que se apresen-
ta regularmente no restaurante, 
promoveu uma breve apresen-
tação de um de seus talentos na 
festa, num número que incluiu 
a tradicional dança nos tecidos.

Depois, a banda Vibers, 
de Atibaia, mostrou toda a sua 
energia em uma série de covers 
de rock e outros gêneros, in-
cluindo “Oh, Pretty Woman”, 
de Roy Orbinson; “Wonde-
rwall”, de Oasis; e “It’s My 
Life”, de Bon Jovi; entre outros 
clássicos. O quinteto manteve a 
festa animada por mais de uma 

Aniversário

hora. Você conhecerá mais de-
talhes sobre eles em matéria a 
ser publicada em nossa próxima 
edição.

Por fim, o DJ Caetano, que 
sempre anima as festas do jor-
nal e do restaurante, fez a pista 
de dança pegar fogo com uma 
sequência eclética de hits anti-
gos e recentes, incluindo “Sum-

mer”, de Calvin Harris; “Sorte 
Grande”, de Ivete Sangalo, e 
“Bailando”, de Enrique Iglesias. 
Ele também será tema de repor-
tagem em nossa edição seguinte. 
Aguardem!

Marcou presença na festa 
também o pessoal da cerve-
ja ale artesanal Leuven, pro-
duzida em Piracicaba há dez 

anos. Eles disponibilizaram 
alguns itens de seu catálogo 
para degustação, incluindo a 
Blanche Witbier, que leva cas-
ca de laranja e harmoniza com 
carnes e peixes; e a Red Ale, 
medalha de prata nas edições 
2015 do Concurso Brasileiro 
de Cervejas e da Copa Cerve-
zas de América. Ambas foram 

experimentadas pela reporta-
gem. Outras cervejas incluem 
a Golden Ale, boa para todas 
as carnes; a Dubbel, fermen-
tada uma vez no tonel e outra 
na garrafa; e o mais novo item, 
a IPA, que por enquanto vem 
como chopp, e não engarrafa-
da. Ricardo, um dos represen-
tantes da marca, comenta que 

Fabi Frota , Alexandre Frota , Rodrigo Rodrigues , Violeta Rodrigues , omar grespan e paula Farias

banda Vibers
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a cerveja é feita nos moldes 
belgas. “Elas levam malte, lú-
pulo e ouras especiarias, todas 
importadas”, diz.

Além do tradicional mon-
golian grill, onde cada consu-
midor escolhe como montará 
e temperará seu prato, o Tantra 
ofereceu também um invejável 
cardápio de bebidas, incluindo 
refrigerantes, sucos e drinks 
especiais, como o Cyroc, o Sex 
on the Tantra, o Mojito Tantra, 
caipirinhas, caipiroskas e sa-
querinhas.

Confirmando que é um dos 
restaurantes mais queridos e 
sofisticados da Granja, as apre-
sentações artísticas e as comidas 
servidas pelo Tantra foram mui-
to elogiadas pelos convidados, 
que não precisaram desembol-
sar um centavo sequer para cur-
tir a festa.

O Granja News tem mui-
to a comemorar além dos sete 
anos de vida. O marco de 2016 
para nossa marca foi a criação 
do nosso mais novo braço, a 
empresa de pesquisas Data Al-
pha, que integra o Granja News, 
o jornal Alpha Times e o site 
Always Florida como membro 
do time de marcas do Many 
Press International Group. Ela 
já entrou em ação neste ano, 
atuando nas eleições municipais 
de cidades como Osasco, Cotia, 
Pompéia, entre outras.

Além disso, o Granja News 
ganhou da agência M Richards 
um novo site, com um design 

mais moderno e arejado, permi-
tindo ainda edições mais fáceis 
por parte da nossa equipe. O 
novo site garantiu que o Gran-
ja News mantivesse seu posto 
de site mais acessado da região, 
conforme aponta o Alexa.com, 
ferramenta de medição de aces-
sos oriunda dos Estados Unidos.

E o nosso projeto mais am-
bicioso ainda está por vir: a já 
mencionada Camerata Filarmô-
nica Granja Vianna, cujos deta-
lhes você confere nesta mesma 
edição. A todos que nos apoia-
ram até aqui e que continuarão 
conosco em nossa caminhada, 
nosso muito obrigado!

Companhia de dança 
e circo Cia base.

Dj Caetano

Degustação cerveja artesanal leuven

I Camerata Filarmônica granja Vianna

Rodrigo Rodrigues , Isabel de Carvalho, marcio mendes, Wagner Fabris , Violeta Rodrigues, 
paula Farias e omar grespan
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Camerata Filarmônica Granja Vianna 
já tem seu primeiro concerto marcado; 
veja quem contribuiu para o projeto

 Victor de Andrade Lopes

A Camerata Filarmônica 
Granja Vianna, projeto que tem 
apoio do Granja News e diver-
sos parceiros, já está com seu 
primeiro concerto marcado!

 A noite do dia 6 de dezem-
bro, terça-feira, verá a primeira  
apresentação oficial deste grupo 
de jovens e talentosos músicos. 
O local escolhido para o evento 
é o Centro Cultural Wurth, sem 
dúvidas um dos mais bem equi-
pados estabelecimentos cultu-
rais da região.

Na noite em questão, o gru-
po apresentará peças clássicas 
como “Canon  in D”, de Johann 
Pachelbel, e “Traumerei” de Ro-
bert Schumann; canções  na-
talinas típicas; temas de filmes 
como Tranformers e Vingado-
res; e  interpretações curiosas de 
hits da música popular, como 
“Stairway to  Heaven”, do Led 
Zeppelin, e “Viva la Vida”, do 
Coldplay.

 O grupo é encabeçado pelo 
violinista Jean Oliveira, morador 
do Parque São George e músico 
desde os 13 anos. Através dos 
anos, após tocar em

 casas importantes, Jean foi 
construindo uma rica rede de 

Concerto de Natal

contatos, formando assim um 
grupo com mais de 30 músicos. 
A camerata que se apresentará 
na noite do dia 6 terá 14 deles.

 Como sugerido no primeiro 
parágrafo, o Granja News não 
está sozinho nessa. O projeto 
teve uma calorosa recepção por 
parte de parceiros novos e anti-
gos, e assim formamos um time 
que ajudará o grupo a se estabe-
lecer na região.

Além da Wurth, que cedeu 
gratuitamente suas instalações 
para a realização do concerto, o 

restaurante Tantra Granja Via-
na, nosso eterno parceiro, tam-
bém cedeu seu espaço: permitiu 
que os membros da camerata 
apresentassem uma prévia do 
que está por vir durante a festa 
de sete anos do restaurante e do 
Granja News (veja detalhes do 
evento na matéria de capa desta 
edição). Na festa, eles puderam 
também vender ingressos para a 
grande noite.

Outro tradicional parceiro 
do Granja News que decidiu 
nos ajudar foi a agência M Ri-

chards, que gentilmente criou o 
belo site da camerata, cujo link 
você confere no rodapé desta 
matéria. Eles criaram também 
o logo do maquiador Gil Darf, 
abordado no parágrafo abaixo. 
A fotógrafa Manuela Borda, 
que atua conosco desde o início 
do ano, também emprestou seus 
talentos e registrou os principais 
momentos do grupo através de 
suas lentes – e ela repetirá o tra-
balho no evento do dia 6.

O shopping Iguatemi Al-
phaville, mesmo não sendo da 

região, também quis ajudar: o 
centro de compras doará pa-
netones para toda a plateia do 
evento!

A inciativa da camerata nos 
proporcionou o prazer de co-
nhecer novos parceiros tam-
bém. Um deles é o Estúdio do 
Jhun, localizado no centro de 
Cotia, que cedeu seu espaço 
para que a camerata gravasse 
um CD  especial de Natal com 
algumas das músicas que apre-
sentarão no dia 6.

 O álbum tem previsão de 
ser lançado em dezembro. Co-
nhecemos também o jovem Gil 
Darf, maquiador profissional 
que deixará os músicos da ca-
merata impecáveis para a apre-
sentação. Você pode conferir 
matérias com detalhes de ambos 
nesta mesma edição.

I Camerata Filarmônica 
da granja Viana

Quando: 6 de dezembro 
de 2016, às 20h

onde: Centro Cultural Wurth –
Rua Adolf Wurth, 557, 

Jd. São Vicente –
Cotia – Sp

Quanto: R$ 30,00
mais informações: www.

granjanews.com.br/camerata
http://www.granjanews.com.br/

camerata ou (11) 9 8692-9616

maquiador gil Darf, Rodrigo Rodrigues do granja News, o violinista Jean de oliveira, Regina de Souza da 
Wurth, Anderson martin e Ricardo martins da agência mRichards

M
an

u 
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rd
a
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Paula Farias

Vinhos

A Uva Primitivo
Não é novidade que os vi-

nhos tintos mais procurados 
por nós brasileiros são o Mal-
bec Argentino e o Cabernet 
Sauvignon Chileno. Ambos são 
os queridinhos dos consumido-
res nacionais. Então, para você 
que gostaria de descobrir algo 
novo e dar um passo a mais em 
seus conhecimentos enológicos, 
minha sugestão deste mês é: a 
Primitivo. 

A cepa Primitivo, também 
conhecida com Zinfandel na 
California, faz vinhos que agra-
dam muito o paladar brasileiro: 
são vinhos que na boca dão 
a impressão de serem  adoci-
cados, tem pouco tanino, são 
potentes, bem alcoólicos e ain-

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!

da possuem deliciosos  aromas 
frutados.

Procure pelos vinhos da Pri-
mitivo do Sul da Itália, onde a 
uva é amplamente cultivada. Os 
melhores são provenientes da 
Puglia, região italiana localiza-

da ao sul da Itália no “salto da 
bota”, os mais famosos são os 
Primitivos di Manduria DOC . 
Ainda na região se faz um vinho 
doce da uva primitivo chamado 
Aleatico di Puglia DOC exce-
lente e raro.
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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!

ANTONIO MARCOS CHAGAS
Cirurgião Dentista

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

Estrada  Fernando Nobre, 869  
Espaço Nobre - Granja Viana.

Eliane Abbud

Classificação: grupo 7
País de Origem: Alemanha
Nome no País de origem: 
Deutscher kurzhaariger Vors-
tehhund
Tamanho: 62 á 66 cm macho/ 
58 á 63 cm fêmea
Peso: 20 á 32 kilos
Longevidade: 12 á 14 anos
Temperamento: dócil, dispos-
to, fiel, inteligente e companhei-
ro.

O Braco foi desenvolvido 
na região da atual Alemanha 
por criadores que buscavam um 
cão que pudesse ser usado em 
diversos tipos de caçadas, tan-
to a animais de penas quanto 

de pelos, fosse hábil apontador 
e principalmente rápido. Ex-
tremamente hábil na caça de 
patos,gansos e faisões,pode ser 
usado também na caça a animais 
de pelo e atua bem tanto na ter-
ra,quanto na água. Este cão de 
linda aparência com habilidades 
no trabalho, excelente tempera-
mento e longevidade. É um cão 
rústico que quase não apresenta 
problemas de saúde.

Como todo o cão que caça 
muito ativo, tem grande vigor fí-
sico, agilidade e disposição, além 
de ser um farejador nato. Esta 
característica fez com que as po-
licias de várias partes do mundo 
passarem a emprega la na busca 
de drogas em aeroportos de di-

versos países.
Amigo em casa ou no cam-

po típico cão de caça com inteli-
gência aguçada e faro excepcio-
nal, o braco é um cão bastante 
dócil, muito ligado ao dono e a 
sua família, além de ser um ex-
celente companheiro.

Essa coluna é dedicada à ca-
dela Lina, nascida nos Estados 
Unidos, filha de um grande pa-
dreador brasileiro do Canil Bar-
retos/SP, criação do casal Ma-
tinas Suzuki e Angélica Brum. 
Agora de propriedade do nosso 
amigo e veterinário Dr. Daniel 
Lima.

Lina já brilhando em nossas 
pistas.

Planet Pet

Braco Alemão pêlo curto
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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.

Granjeira do mês

A atriz Tania Khalill
Victor de Andrade Lopes

Depois do marido, da sogra 
e do saudoso sogro, finalmen-
te chegou a vez da consagrada 
atriz Tania Khalill entrar para o 
rol das granjeiras e granjeiros do 
mês! Ela é o quarto integrante 
da família que nos dedica um 
tempo para contar sua história: 
o primeiro foi Jair Rodrigues 
(edição nº 13), depois sua espo-
sa Claudine Rodrigues (edição 
nº 49) e mais recentemente o 
filho do casal e marido de Tania, 
Jair “Jairzinho” Oliveira (edição 
nº 54). Por telefone, ela conta 
sobre sua chegada à Granja, seu 
mais recente projeto (Grandes 
Pequeninos), e a perda do gran-
de Jair:

“A família do Jairzinho já 
morava na Granja, mas a casa 
deles me dava a sensação de 
ser um sítio, uma chácara. Era 
incrível, mas demandava muito 
cuidado. Aí eu vim gravar um 
comercial no SP II há 13 anos 
e vi que na região havia também 
casas menores para eu morar e 
fiquei apaixonada. Viemos ver 
casas por aqui e encontramos a 
nossa.

Aqui, eu frequento muito o 
restaurante da minha sogra, a 
Casa Clô, que ela abriu na casa 
dela. Ele vive lotado e tem a 
melhor feijoada! Eu vou muito 
também aos restaurantes ja-
poneses com as minhas filhas 
porque elas gostam bastante. 

muito especial das pessoas que 
escolhem vir para cá, que têm 
um desejo de um contato com 
a natureza, uma busca por uma 
raiz sem estar isolado. Aqui 
tem tudo, e houve tantas mu-
danças, a chegada de coisas su-
perinteressantes e que facilita-
ram a vida de quem mora aqui. 
Mas veio também a violência e 
o trânsito. Isso pode ser ame-
nizado com uma atenção ade-
quada. Nem sempre a evolução 
precisa vir acompanhada de 
coisas tão ruins, mas vejo mui-
to o lado positivo, hoje em dia 
a gente não precisa sair daqui 
para nada.

Meus pais me deram a opor-
tunidade de fazer balé, ouvir 
boa música e fazer teatro. Sou 
formada em psicologia, mas fiz 
escola de teatro, porque mesmo 
tendo feito muito curso avulso, 
eu sentia a necessidade de ter 
uma formação. E aí eu fui me 
aprofundando, especializando, e 
eu contei com a sorte do des-
tino de poder fazer um teste 
numa grande rede de televisão, 
chance que outros colegas não 
tiveram, independentemente da 
qualidade de seus trabalhos.

Atualmente, estou envolvida 
no projeto Grandes Pequeninos 
com o Jairzinho e minhas filhas. 
Ele acabou de estrear no Disco-
very Kids, tem episódios até o 
ano que vem e a gente tem feito 
shows dele, viajando por vários 
lugares do Brasil. Temos tido 

um retorno muito feliz. Esta-
mos também gravando muitos 
conteúdos para o nosso canal 
do YouTube youtube.com/
grandespequeninos), (lá tem 
muita coisa para a família. Toda 
quinta-feira fazemos transmis-
são ao vivo e tem muita gen-
te da Granja que sempre está 
presente, os pais participam da 
conversa.

Na peça, eu faço várias coi-
sas. Tive que aprender canto e 
atividades de circo; o Jairzinho 
faz partes de texto como ator... 
A gente foi buscar desafios 
nessa originalidade do projeto 
para ter um conteúdo artístico 
extremamente rico que a gente 
sente que é um diferencial para 
as crianças.

A perda de um parente é 
muito triste para qualquer famí-
lia. Pelo fato do Jair ser muito 
amado e querido por todos, isso 
fica muito maior, pois encon-
tramos muita gente que sente 
a falta dele. Mas é muito dife-
rente por ele ser uma pessoa 
que sempre estava sorridente 
e grato com a vida. É muito 
maluco pensar em alguém que 
você só pensa sorrindo. A sau-
dade dói, mas você pensa nele 
rindo das palhaçadas, do bom 
humor, dos assobios, da canto-
ria, é uma lembrança que só dói 
por não ter, e acho que isso na 
nossa existência é uma raridade 
e a melhor coisa que podemos 
deixar”.

Fazemos nossa vida aqui, apesar 
de ir trabalhar todo dia em São 
Paulo, como o Jairzinho. Ado-
ramos morar na Granja. Seria 
bom se a Avenida São Camilo 
melhorasse. Está impossível, a 
gente gasta para ir alguns me-

tros até a Rodovia Raposo Ta-
vares o mesmo tempo que gas-
tamos para percorrê-la até São 
Paulo, a qualquer hora do dia. 
Isso é uma loucura.

Aqui tem muita qualidade 
para se apontar, tem uma ação 
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Carapicuíba

Marcos Neves lança 
campanha “Emplaque 
seu carro em Carapicuíba”

Preocupado com a queda 
na arrecadação, o deputado 
Marcos Neves, prefeito eleito 
por Carapicuíba, deu largada 
em uma campanha para que o 
emplacamento seja feito na ci-
dade: “se o cidadão emplaca o 
carro em Carapicuíba, reforça 
o orçamento municipal. É mais 
saúde, mais educação e mais 
segurança para a cidade”, co-
menta Marcos Neves. “É um 
ato de cidadania. É contribuir 
com o desenvolvimento de sua 
cidade”, avalia.

Segundo o censo do IBGE, 
Carapicuíba soma uma frota de 
176.988 veículos: “fizemos um 

levantamento e concluímos 
que boa parte dessa frota está 
com placas de outros municí-
pios. Com isso, nossa cidade 
deixa de arrecadar. Precisamos 
conscientizar os moradores 
para emplacarem seus carros 
aqui. Senão, quem perde é nos-
sa cidade”, finaliza.

O Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA), pago anualmente, tem 
50% dos recursos destinados 
ao município. A taxa é uma 
porcentagem sobre o valor 
venal. Assim, proprietários de 
veículos movidos a gasolina e 
biocombustíveis pagam 4%. O 

mesmo vale para picapes cabi-
ne dupla. Já veículos que utili-
zam etanol, eletricidade ou gás 
pagam 3%.  Utilitário, ônibus e 
motos pagam 2%, e os cami-
nhões, 1,5% do valor venal.

O procedimento é simples, 
e o munícipe pode agendar 
data e horário para esse servi-
ço no portal do Poupatempo, 
ou ir diretamente até a unida-
de. As informações sobre os 
procedimentos, pré-requisi-
tos e documentos necessários 
para a transferência também 
podem ser obtidas no mesmo 
portal: www.poupatempo.
sp.gov.br.

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

Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO

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

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 
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Educação

“Sou humano, e nada que é 
humano me é estranho.” A fra-
se de Terêncio poderia ser uma 
divisa para a educação nos dias 
de hoje. Há uma distância enor-
me entre aquela escola que que-
remos e esta que efetivamente 
temos. Quando buscamos a 
genealogia dessa instituição en-
velhecida e ultrapassada, uma 
tecnologia que pouco evoluiu 
do século XIX para cá.

Com o passar do tempo, 
essa grande máquina tornou-se 
incompatível com vida e com 
as subjetividades das crianças 
e jovens de hoje. Essa combi-
nação de estrutura velha com 
peças novas não funciona bem. 
E acaba repleta de atritos inde-
sejáveis: desestímulo e falta de 
atenção, indisciplina, baixa per-
formance acadêmica e evasão 
escolar. Uma educação clássica 
e burocrática que produz indiví-
duos passivos, limitados e mecâ-
nicos. 

A distância aumentou no 
início do século XXI, com o 
desenvolvimento dos aparelhos 
móveis de comunicação e infor-
mação, principalmente laptops, 
smartphones e tablets com 
acesso à internet. Mais do que 
diferentes, eles negam a estrutu-
ra estática da velha máquina.

Por uma educação humana
Marco Antonio 

Xavier

Há claramente uma crise 
instaurada. Não da escola em 
si, mas a crise de um modelo 
que precisa ser superado. Para o 
historiador e filósofo argentino 
Ignacio Lewkowicz o estado-

nação do século XIX delegava 
à família e à escola a produção 
e a reprodução de seu suporte 
subjetivo: o cidadão.

A escola moderna tem de 
se reinventar. Não pode ser um 

espaço de acúmulo de infor-
mações e de condicionamentos 
normativos. Afirmar uma di-
mensão ética da educação exi-
ge firmar um compromisso de 
respeito e de cuidado com cada 

aluno em suas diferenças e sin-
gularidades. Facilitar o acesso 
à informação, de se preocupar 
com o desenvolvimento do ra-
ciocínio e de fomentar uma for-
mação cultural ampla de crian-
ças e jovens é dever de toda 
escola. 

A escola tem de ter espaços 
favoráveis à descoberta. Crian-
ças são naturalmente curiosas, 
mas as aulas precisam ser esti-
mulantes e desafiadoras. Desse 
modo, o aluno constrói teses e 
busca comprovar suas teorias, 
seja escrevendo ou executando 
experimentos. Atividades prá-
ticas como estudos do meio, 
projetos e aulas de laboratório 
dão oportunidade aos alunos de 
demonstrar e de explicar com 
suas próprias palavras o que 
aprenderam.

O físico e intelectual brasi-
leiro Mario Schenberg afirmou 
que “o homem precisa saber 
que ele tem em si mesmo a ca-
pacidade de descobrir, sem re-
velação de ordem sobrenatural, 
os meios de realizar as exigên-
cias de paz e amor”. 

Mas, para isso, fica uma dica 
para pais e educadores: incen-
tivem e mostrem interesse pela 
aprendizagem das suas crianças 
e jovens. Afinal, ainda não nos 
tornamos máquinas. Somos to-
dos humanos.



RESTAURANTE - DRINKS - ATRAÇÕES - EVENTOS
Pacotes especiais para grupos

DIFERENCIADA   EXÓTICA   ÚNICA
Suas festas de final de ano ficam melhores no Tantra

Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923
Av São Camilo, 988 | Granja Viana | VALET no local

/RestauranteTantraGranjaViana www.tantrarestaurante.com.br
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Beauty

De casas noturnas a Boccelli: conheça 
o maquiador Gil Darf, apoiador da 
Camerata Filarmônica Granja Vianna

Victor de Andrade Lopes

Você acha que a vida de um 
maquiador de celebridades é só 
glamour?

Nada poderia estar mais lon-
ge da verdade... “É um trabalho 
como qualquer outro. A carga 
horária é bem puxada. Geral-
mente chegamos ao estúdio às 
8h e saímos às 22h, pois sempre 
tem cenas que precisam ser re-
gravadas”. É o que diz Gil Darf, 
maquiador profissional que faz 
parte do time de pessoas do 
bem que apoiam a Camerata Fi-
larmônica Granja Vianna, ideia 
encabeçada pelo Granja News 
(veja detalhes do projeto em 
matéria nesta mesma edição).

Em entrevista à nossa equi-
pe, ele explica que desde criança 
queria trabalhar no ramo. Mas 
foi só aos 22 dois anos que rece-
beu sua primeira oportunidade 
profissional: maquiar partici-
pantes de uma matéria da Fo-
lha de S.Paulo sobre uma nova 
casa noturna. “Eu nunca tinha 
maquiado na vida. Para minha 
sorte, a maquiagem tinha de ser 
borrada, pois a casa noturna era 
num container e a historinha 
dela é que houve um apocalip-
se e as pessoas que se esconde-

ram no container sobreviveram. 
Ninguém fica com a maquiagem 
intacta depois de um apocalip-
se”, explica Gil.

O trabalho logo rendeu fru-
tos: o proprietário da casa no-
turna o contratou para maquiar 
funcionárias do estabelecimento 
para a noite de inauguração. “Eu 
tinha 13 dias até o evento. Fiz 
um curso super rápido de cin-
co dias”, disse. Depois de seis 
meses trabalhando no local, fez 
contatos com grandes produto-
res e acabou entrando no meio, 
onde atuou em propagandas e 
séries televisivas de canais como 
HBO, Fox, MTV, Multishow e 
Globo. “O começo da carreira 
foi um grande sonho, mas eu 
fiquei meio assustado, era muita 
coisa ao mesmo tempo”, conta. 
Hoje, ele se diz muito feliz no 
ramo: “Para mim, [maquiar] é 
muito prazeroso e eu me identi-
fico muito com o que faço, e te-
nho certeza de que quero fazer 
isso para o resto da vida”.

Ao longo de sua carreira, Gil 
já maquiou artistas como Paula 
Fernandes, Adriana Calcanhot-
to, Vanessa Gerbelli, Camila 
Morgado, Nattalia Rodrigues, 
Samara Felippo, Guta Ruiz, Ta-
nia Khalill (nossa Granjeira do 

Mês; veja nesta mesma edição), 
Leona Cavalli, Bianca Rinaldi, 
Carol Dias entre outras.

Embora normalmente fique 
nos bastidores, já chegou a apa-
recer diante das câmeras como 
maquiador, para que cenas en-
volvendo a atividade transmitis-
sem mais realismo.

Mais recentemente, Gil co-
meçou a trabalhar no teatro 
também. “Fiz as peças Jogo 

Aberto e Nove em Ponto, am-
bas no Teatro Folha”. Um 
marco de sua carreira ocorreu 
também recentemente: acom-
panhou o lendário tenor italia-
no Andrea Bocelli em sua turnê 
pelo Brasil. “Foi incrível estar 
com ele, ele tem uma energia 
incrível”, conta Gil.

Outro mercado que está 
desbravando é o das revistas. 
“Há algumas semanas, eu fiz o 

editorial da revista Vogue”, con-
ta.

Perguntado sobre o moti-
vo de participar do projeto da 
Camerata Filarmônica Granja 
Vianna, Gil explica que abra-
çou a ideia “por acreditar nela, 
por ser um projeto que vai tra-
zer um pouco mais de cultura 
pra galera, e que pode incenti-
var outros jovens instrumentis-
tas”, explica.
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gil Darf



•	Outlet

•	Preço	de	fábrica

•	Pronta	Entrega

Rua	Copersucar,	91	•	Jardim	Claudio,	Cotia,	SP	•	Segunda	a	Sábado	das	9h	às	19h;	Domingo	das	10h	às	17h	•	(11)	4703-8636

www.saldaodecor.com.br
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4702-0512 / 98233-9959

PERDAS DO FGTS
CORREÇÃO PELO ÍNDICE 

DO INPC
 Você sabia que seu FGTS 

pode estar até 88,3% abaixo 

do devido?

LIGUE (11) 4198-4614

Música

Apoiador da Camerata Filarmônica 
Granja Vianna, Estúdio do Jhun 
oferece “mimos” para clientes

Victor de Andrade Lopes

Quando se pensa em es-
túdio musical, a imagem que 
nos vêm à cabeça é uma gran-
de mesa de som, ou então um 
músico tocando em uma sala 
acusticamente isolada. Mas a 
primeira coisa que chama a 
atenção ao adentrarmos o Es-
túdio do Jhun são as diversas 
opções de lazer disponíveis 
para os clientes. “A ideia é que 
o pessoal usufrua antes e tam-
bém depois do ensaio ou gra-
vação, como num happy hour”, 
explica Jhun, proprietário do 
local e parte do time de pessoas 
do bem que apoiam a Camera-
ta Filarmônica Granja Vianna, 
ideia encabeçada pelo Granja 
News (veja detalhes do projeto 
em matéria nesta mesma edi-
ção).

Jhun, cujo principal ganha-
pão é o trabalho como conta-
dor, montou o estúdio em 2011, 
inicialmente para atender sua 
própria necessidade. “Eu to-
cava numa banda de pop rock 
chamada Factoide e tínhamos 
problemas de agenda para mar-
car ensaios. Às vezes, o único 
horário disponível era durante a 
semana e à noite. Tínhamos de 

ir para Osasco ou Pinheiros”, 
conta Jhun à equipe do Granja 
News.

Hoje, o estúdio cresceu e já 
tem uma estrutura melhor do 
que a inicial. “Estou sempre 

agregando coisas novas. Hoje 
eu quero trazer shows para cá”, 
diz Jhun, que já ensaiou com os 
membros do grupo pop Fat Fa-
mily e já sediou um workshop 
de Felipe Andreoli, baixista do 

instrumento. A gente sempre 
consegue encaixar um tempo 
pra termos um pouquinho mais 
de arte na nossa vida. Acho im-
portante, uma válvula de esca-
pe”, comenta.

Perguntado sobre o moti-
vo de participar do projeto da 
Camerata Filarmônica Granja 
Vianna, Jhun comenta que en-
trou por gostar de novidade. 
“Acho que não vale a pena fazer 
o mesmo que os outros fazem. 
Com vocês agora eu vejo uma 
oportunidade única para fazer 
acontecer isso tudo”. Para aju-
dar a camerata, Jhun cedeu o 
estúdio para o grupo gravar seu 
primeiro disco, com músicas tí-
picas natalinas. O trabalho será 
lançado em formato CD no mês 
de dezembro.

grupo brasileiro de heavy metal 
Angra.

O diferencial do estúdio é 
o seu espaço de convivência, 
onde as bandas aguardam sua 
vez de tocar ou então con-
fraternizam após um ensaio. 
“Estúdios normalmente têm 
só uma salinha pequena, onde 
mal dá para conversar para não 
atrapalhar quem está tocando”, 
explica Jhun. Seu espaço de 
convivência oferece fliperama, 
videogame, lanchonete, pingue 
pongue e sofás.

O Estúdio do Jhun tem 
duas salas gêmeas, isto é, salas 
idênticas e com exatamente os 
mesmos equipamentos. “Assim, 
eu posso atender duas bandas 
simultaneamente com a mesma 
qualidade”, explica.

Comentando seu lado mais 
artístico, Jhun acredita que a 
música na sociedade não é bem 
vista. “A sociedade se preocupa 
com dinheiro, então as pessoas 
perguntam se música dá dinhei-
ro ou então com que eu trabalho 
‘de verdade’”, diz. “Acho que a 
paixão de muita gente é música, 
mas muitos não tiveram opor-
tunidade de conhecê-la. Acho 
que todos, independentemente 
da idade, deveriam aprender um 

eSTÚDIo Do JhUN
endereço: Avenida professor 

manoel José pedroso, 247 
(subsolo), Centro, Cotia – Sp

horário de funcionamento: De 
segunda a sexta a partir das 18h, 

sábado e domingo a partir das 
9h; sempre até último cliente (a 
partir da 0h, são cobrados R$ 15 
de adicional noturno por hora)

preço: R$ 30 por hora de ensaio e 
R$ 60 por hora de gravação

Contato: 99948-6646 / www.
estudiodojhun.com

Jhun e o violinista Jean de oliveira
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Uma das casas mais conceituadas em termos de 
culinária e rodízio de comida oriental japonesa

Rodízio de Sushis, Sashimis, e Pratos Quentes

Almoço e Jantar 
todos os dias

Venha nos conhecer e saborear nossos pratos!
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta: 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:30
Sábado: 12:00 às 16:00 e das 19:00 às 23:30

Domingo: 12:00 às 23:30

Av. Benedito Isac Píres, 1401 - Parque Dom Henrique, Cotia – SP – Tel:(11) 4243-9164
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LI

VE
RY

4169-6438
4169-5845

DA

CAPUAVA COMÉRCIO E RECI-
CLAGEM DE MADEIRA LTDA 
- ME, torna público que solicitou 
junto a CETESB A LICENÇA 
PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E 
DE OPERAÇÃO A ATIVIDADE 
DE PRODUÇÃO DE MADEIRA 
PICADA, sito à ESTRADA DA 
CAPUAVA, 6091 - B. MOINHO 
VELHO COTIA/SP.

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)

Fitness

Bodytech oferece modalidades 
aquáticas para se refrescar e 
manter o ritmo no verão

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

Faltam apenas 22 dias para 
o início do verão, a época mais 
quente do ano. Este é o mo-
mento ideal para correr atrás do 
prejuízo e queimar os quilinhos 
adquiridos no inverno. Para aju-
dar a reforçar a rotina saudável 
de exercícios e, ainda, aliviar o 
calor, a Bodytech oferece Acqua 
Training e Acqua Zen. “São duas 
modalidades excelentes para 
quem quer melhorar o condi-
cionamento físico, variar as ati-
vidades de solo ou simplesmente 
relaxar. Se exercitar na piscina 
é a melhor opção para aliviar o 
incômodo das altas temperaturas 
nesse período”, explica Rogério 
Moura, gerente técnico da unida-
de Granja Vianna.

Conheça as modalidades:
Acqua Training: a modali-

dade é dinâmica e dividida em 
três etapas: Acqua Spin, Acqua 
Jump e halteres para membros 
superiores. É a união perfeita 
de atividades com baixo impac-
to, para manter ou conquistar a 
boa forma. Além da melhoria 
do condicionamento, treinos na 
piscina, como este, são indica-
dos para recuperação de lesões 
e podem ser praticados por pes-

soas de todas as idades. Confira 
como funcionam as três fases 
dessa modalidade:

Acqua Spin: aula de bike 
que, a partir das pedaladas na 
água, desenvolve a capacidade 
aeróbica, a força e a resistência 
muscular.

Acqua Jump: exercícios de 
hidro realizados em trampolim 
aquático, com foco nos movi-
mentos de saltos. Fortalece todo 
o sistema funcional e muscular, 
melhorando os níveis de força, 
a flexibilidade, a circulação san-
guínea e a resistência cardiorres-
piratória.

Halteres para membros 
superiores: exercícios localiza-
dos de hidroginástica que forta-
lecem os músculos dos braços 
com o uso de halteres flutuantes 
ou resistivos. Além de tonificar 
a musculatura, os exercícios 
promovem uma melhor postura 
e resistência. 

Acqua Zen: aula de relaxa-
mento profundo. É ministrada 
de forma individualizada, com 
técnicas do Watsu e transferindo 
os movimentos do Shiatsu para a 
água. O professor realiza toques e 
massagem nos pontos de tensão, 

estimulando o relaxamento físico 
e mental. O clima é de silêncio e 
a temperatura da água fica sempre 
em torno de 32°C, favorecendo a 
atmosfera de entrega, tranquilida-
de e leveza. A modalidade ajuda a 
alongar a lombar e aliviar a tensão 
na coluna cervical, o estresse, a 
ansiedade e a fadiga.



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




