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Você é nosso melhor parceiro!
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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

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 ano novo Chinês come-
çará em 28 de janeiro de 2017 
e terminará em 15 de feverei-
ro de 2018, e o seu animal re-
gente será o Galo de Fogo. A 
contagem é diferente, porque 
não é através do ciclo solar 
que os chineses fazem a pas-
sagem de ano, e sim a partir 
de um novo ciclo lunar.

Segundo a lenda de Buda, 
que dá início ao Horóscopo 
Chinês, o galo está destinado 
a ser o guardião de 2017. Por 
conta disso, é esperado que 
esse novo ano seja repleto de 
coragem, honestidade e ambi-
ção, que são as características 
mais fortes desse animal.

O ano de 2017 pertence 
ao elemento fogo, como no 
ano anterior, ambição, char-
me e reconhecimento ainda 
são características que irão nos 
influenciar muito. É por causa 
disso que novas ideias e opor-
tunidades cruzarão o seu cami-
nho frequentemente durante 
esses 12 meses. Porém, só cabe 
a você aproveitá-las ou não.

Horóscopo Chinês - Ca-
racterísticas de 2017

Esse novo ano será cheio 
de ações inovadoras em sua 
vida. A presença do Galo de 
Fogo irá trazer uma energia 
destemida que te ajudará a 
não ter medo de mudança. 
Cheio de oportunidades e no-
vas ideias, o ano de 2017 pro-
mete ser repleto de escolhas 
decisivas.

O Galo tem a caracterís-
tica de ser impulsivo, então 
tenha cuidado para não tomar 
decisões precipitadas. Pense 
muito antes de fazê-las e, se 
possível, conte aos seus ami-
gos e familiares sobre os seus 
planos. Eles irão te ajudar a 
optar pelo caminho correto.

Será um período que apre-
sentará também muita cria-
tividade, imaginação e a vida 
social bem abalada. Se prepare 
para diversos convites de fes-
tas, encontros e shows. Não 
se espante se coisas que você 
nunca fez antes, de repente, 
parecerem interessantes em 
2017, pois essa fase promete 
ser ideal para mudar.

O que esperar do ano do 
Galo de Fogo? 

Impulsividade, coragem, 
confiança e sinceridade são 
palavras chaves representadas 
pelo Galo de Fogo. Apesar de 
apresentar muitas mudanças, 
não faltará organização. Por 
conta disso, este será um pe-
ríodo sem preocupações ex-
cessivas.

De acordo com o Ho-
róscopo Chinês, a energia 
positiva do Galo de Fogo irá 
te dominar. Compartilhe essa 
energia com as pessoas que 
você ama e até com quem não 
conhece. Assim, o ano será re-
pleto de carinho e compaixão, 
deixando 2017 muito mais 
agradável.

Esse ano promete ser re-
cheado de coisas novas, en-
tão tenha a mente aberta. Se 
você permitir que as mudan-
ças aconteçam, sem medo, 
o sucesso com certeza irá te 
alcançar. Compreenda pensa-
mentos divergentes que será 
desse jeito que você terá cres-
cimento pessoal.

Um ótimo 2017 !!!

Equipe Granja News

Ano novo, vida nova!

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

A Empresa Calçados Sérgio de Cotia 
Ldta CNPJ 05.602.649/0001-04 soli-
cita o comparecimento do Sr.Bergson 
Nunes da Silva, portadora da CTPS 
Nº1699302 SERIE 003-0 BA,para 
tratar de assuntos do seu interre den-
tro do prazo de 30 dias,o não compa-
recimento acarretara em abandono de 
emprego previsto no artigo 482, letra 
“I” da CLT.
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livros •web sites

rogério loconte
2091-3725 / 7690-7971

rogerio.loconte@gmail.com
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Justiça

Prefeito Rogério Franco prestigia criação 
do serviço de mediação de conflitos em Cotia

O prefeito Rogério Franco 
participou na manhã desta se-
gunda-feira (23), no Fórum de 
Coita, do lançamento do Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania). Como o 
próprio nome sugere, o serviço 
é voltado à mediação e concilia-
ção e tem como objetivo evitar 
que temas passíveis de soluções 
simples acabem enfrentando o 
longo trâmite judicial, como ca-
sos envolvendo pensão alimen-
tícia, divórcio, guarda de filhos e 
locação de imóveis, entre tantos 
outros.

O serviço, criado pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) em 2010 e já em vigor 
em outras cidades paulistas, visa 
agilizar o tramite dos casos de 
conflitos por meio da concilia-
ção consensual. Tanto as partes 
quanto o juiz pode propor a 
conciliação.

O chefe do Executivo pa-
rabenizou o juiz e diretor do 
Fórum, Diógenes Luiz de Al-
meida Fontoura Rodrigues, 
pela iniciativa. “Fico feliz em 
saber que agora nossa cidade 
também terá esse serviço. Não 
mediremos esforços para que 
sempre possível possamos fa-
zer novos convênios e melhor 
atender nossa população”, dis-
se Rogério.

Segundo o diretor do Fó-
rum, as audiências serão coman-

dadas por  mediadores (16 ao 
todo), muitos deles formados 
em Direito, que passaram por 
cursos de mediação oferecidos 
pelo próprio Tribunal de Justiça.

“O juiz apenas coordena a 
parte administrativa e nem sem-
pre participa das reuniões con-
ciliatórias, até para que as partes 
se sintam mais à vontade para 
negociar. Quando há acordo, o 
juiz homologa. Do contrário, 
o processo segue seus tramites 
normais”, explicou o magistra-

do.
Ainda de acordo com Di-

ógenes Rodrigues, qualquer 
processo pode ser analisado 
no âmbito do Cejusc, exceto os 
casos que envolvem a fazenda 
pública, ou seja, os municípios, 
os Estados, a União, autarquias 
e empresas públicas, por exem-
plo.

De acordo com o desem-
bargador José Carlos Ferreira 
Alves – representou o presi-
dente do TJ-SP Paulo Dimas 

de Bellis Mascaretti no evento 
–, desde a criação em 2010 até 
o fim de 2015, o serviço aju-
dou a resolver cerca de 500 mil 
casos por meio da conciliação 
amigável.

Ainda de acordo com o 
desembargador, que coordena 
o Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução 
de Conflitos, no Brasil há hoje 
cerca de 105 milhões de proces-
sos em andamento, dos quais 
aproximadamente 26 milhões 

somente no Estado.
Também participaram da 

cerimônia o vice-prefeito de 
Cotia, Almir Rodrigues, o juiz 
Eduardo de Lima Galduróz, 
que coordenará o Cejusc na ci-
dade, juízes da Comarca de Co-
tia, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (subseção 
de Cotia), Carlos Alberto Pres-
tes Miramontes, promotores, 
secretários municipais e repre-
sentantes das polícias Civil e 
Militar.
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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.

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.

Coaching empresarial

Quando a paixão, a dedica-
ção e a fé falham miseravelmen-
te como recursos para construir 
um negócio de sucesso, não de-
vemos perder a esperança.

Sempre podemos recome-
çar de um jeito diferente, tentar 
algo novo e melhorar o que já 
temos, para ganhar eficiência e 
resultados mais significativos

É o planejamento que sem-
pre triunfa sobre a paixão, por-
que organiza tudo para que o 
sucesso da pequena e média 
empresa possa acontecer.

2017 já é um ano em que se 
inicia o mandato de governos, 
prefeitos e vereadores. Eles ge-
ralmente fazem um plano de 
100 dias de governo, visando 
dar um choque de gestão e mos-
trar a que vieram e o que pre-
tendem.

Micros e pequenos empre-

sários podem aproveitar o início 
do ano e implementar um plano 
de ação que transforme seus ne-
gócios em apenas cem dias.

 Não importa o quanto de 
esperança ou paixão você co-
loca em seus negócios, sem um 
planejamento e um plano de 
execução eficientes, ele fracas-
sará. 

Minha proposta é que você 
se desafie a implementar em sua 
empresa um plano de cem dias 
que busque resolver os princi-
pais problemas que impediram 
você de ter um 2016 extraor-
dinário, e que possa dobrar ou 
triplicar os seus resultados em 
2017.

 Talvez agora você esteja se 
perguntando se isso é realmente 
é possível… Eu posso afirmar 
com toda certeza que sim. 

Conheço várias empresas 

100 Dias para 
acelerar sua empresa

Cido Rodrigues

que apesar de todo o cenário 
negativo de 2016, elas consegui-
ram crescer e lucrar. Sabem por 
que? Porque RESOLVERAM 
não participar da crise. Se o pla-
no A falhasse tinham o plano B, 
o C, o D o E e o F!

 O que você precisa para 
isso é conhecer os 6 passos es-
senciais para criar um Plano de 
Aceleração em 100 Dias, que 
garanta o impulso para você re-
alizar o que tanto sonha que é 
tornar seu negócio estável, sus-
tentável e lucrativo.

 Cem dias de ação planejada, 
executada com precisão e per-
sistência pode garantir um ano 
extraordinário para qualquer 
empresa se ela, fizer as conver-
sas definitivas que precisa fazer, 
Encontrar oportunidades para 
aumentar o lucro com a carteira 
de clientes que já possui, Garan-
tir mais eficiência e qualidade na 
entrega de produtos ou servi-
ços, Reduzir custos inúteis, ter 
uma estratégia de marketing e 
vendas minimamente planejada 
e engajar colaboradores e clien-
tes de forma inteligente, a trans-
formação é inevitável.

Se você quer saber detalhes 
sobre como implementar um Pla-
no de Cem Dias em sua empresa, 
você pode se cadastrar para uma 
aula gratuita em: http://bit.ly/
acelereseusnegocios
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA
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4169-6438
4169-5845
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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)

Holística

A desconstrução do 
ser e a importância 
da depressão

Renato Giannico

Respire e perceba, sem jul-
gar, mas em busca de compre-
ender a nossa imediatista que 
se cambia no consumo e no 
descarte contínuo e incessan-
te, e que de uma forma ou de 
outra todos nós fazemos parte, 
alimentando ou sendo alimenta-
dos nestes habitus.

Agora, olhando para si, per-
ceba quantos sentimentos, sen-
sações e situações deixamos de 
viver, digerir, compreender, por 
estarmos conectados a um cír-
culo externo que nos “impõe” 
tantas e tantas cascas e másca-
ras, conscientes e inconscientes.

Você já parou para perce-
ber como somos incentivados 
a estar, ou mostrar que estamos 
sempre bem, felizes e saudáveis? 
Como se o momento de fraque-
za, de “queda”, de depressão ou 
tristeza fosse um sinônimo de 
fracasso ou erro? 

Nesta cultura do consumo e 
do descarte, dos imediatismos e 
das cascas, muitas vezes eu trato 

as minhas fraquezas como fra-
cassos, ou então nem as trato, 
deixo de lado, engulo seco, tra-
ta-se o sintoma e sigo em frente.

A questão é que somos 
parte de uma natureza maior e 
perdemos o contato e a sinergia 
com esta natureza, com os seus 
ciclos, a sua sabedoria. E assim 
como na natureza não existe 
construção sem a “destruição”, 
não se inicia uma nova vida, um 
novo caminho sem a transfor-
mação das estruturas que for-
mam as nossas crenças, verda-
des, tabus e paradigmas.

Isto vale para todas as ins-
tâncias da nossa vida. Quando 
estamos desenvolvendo algo 
e perdemos o ímpeto, quando 
entramos em algum tipo de tris-
teza, insatisfação, depressão, es-
tamos descontruindo as nossas 
certezas, as nossas expectativas, 
as nossas ilusões, estamos des-
contruindo o significado de algo 
para ressignificá-lo, desta vez de 
forma mais profunda, mais ver-

dadeira, mais pura. 
E depois, poderemos en-

frentar outro processo de des-
construção novamente, e tudo 
isto deveria ser concebido como 
um processo natural da vida, 
um processo de reconstrução 
da nossa caminhada, um pro-
cesso necessário e carregado de 
síntese e evolução.

No entanto, não enxerga-
mos as coisas desta maneira, não 
acolhemos os nossos processos 
de desconstrução, não olhamos 
para eles com esta visão inte-
gral, e muitas vezes temos re-
ceio de buscar qualquer tipo de 
ajuda, orientação ou inspiração. 
E assim entramos na dor ou na 
doença crônica, no desespero, e 
as vezes podemos demorar uma 
vida inteira (ou mais) para sair 
da desconstrução por não en-
xergar a vida e o princípio criati-
vo e criador que reside em nós, 
e neste movimento.

As desconstruções da vida 
servem para descascarmo-nos 
das ilusões e superficialidades, 
servem para mergulhar e encon-
trar o nosso verdadeiro eu, os 
nossos verdadeiros propósitos, 
mas desde que estejamos aten-
tos, abertos e amorosos conos-
co mesmos para compreender 
que a morte é parte intrínseco 
da vida, e não o contrário.

E estes processos também 
não são imediatistas, é neces-
sária muita serenidade quando 
estamos na busca de nós mes-
mos. Mas podemos aproveitar 
que agora iniciamos um novo 
ano para compreender as nossas 
tantas desconstruções, e assim, 
transforma-las em vida, luz, 
saúde e evolução para os novos 
ciclos que virão.
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SAIBA COMO FAZER TUDO ISSO, 
INVESTINDO DE FORMA INTELIGENTE.

Empreendedorismo

Conheça a help ! Zé
Victor de Andrade Lopes

Quem nunca precisou de 
um conserto no encanamen-
to, na fiação elétrica ou numa 
porta emperrada, mas ficou a 
mercê de profissionais relap-
sos que cobram valores acima 
da realidade? É pensando nis-
so que um grupo de empreen-
dedores da região desenvolveu 
um aplicativo que promete ser 
um grande amigo de seus usu-
ários: o help!Zé.

À frente da iniciativa, está 
o trio Edson de Moura, José 
Lúcio de Amorim e Nilson 
Zampoli. Edson vem da área 
de TI e está usando sua expe-
riência de 22 anos para desen-
volver o aplicativo. José Lúcio 

e Nilson, por suas vezes, são 
da área de engenharia e arqui-
tetura, respectivamente. José 
Lúcio atua há 35 anos na cons-
trução civil e Nilson é arqui-
teto com 18 anos de carreira. 
Ambos avaliarão tecnicamente 
os profissionais que queiram 
entrar no time help!Zé.

Ao baixar o aplicativo, que 
estará disponível gratuitamen-
te na App Store e na Google 
Play, o usuário verá uma lista 
de serviços. Para todos eles 
paga-se R$ 92,50 por até duas 
horas de visita, independente-
mente do serviço, mais o mate-
rial, se necessário. O valor das 
horas adicionais dependerá do 
serviço. O profissional tem 15 
a 30  minutos dentro das duas 
horas para chegar ao cliente. 
“Todo serviço que fazemos 
terá nota fiscal, garantia e se-
guro”, lembra Nilson. Depois, 
o usuário pode avaliar o pro-
fissional que o visitou. Sediado 

www.helpze.com.br
helpze@helpze.com.br

WhatsApp.:(11) 94340-7698

na Granja Viana, o aplicativo 
inicialmente funcionará so-
mente em Cotia, mas os sócios 
já têm planos de expansão.

Pensando no futuro,  trio 
pretende destinar parte do 
faturamento da help!Zé para 
capacitar crianças e jovens em 
serviços de manutenção, para 
que eles tenham uma qualifi-
cação quando adultos. “São os  
‘zezinhos’, que futuramente 
poderão ser Zés do nosso apli-
cativo”, brinca Nilson

 

José Lúcio de Amorim e Nilson Zampoli fundadores da help!Zé

M
an

u 
Bo

rd
a



www.granjanews.com.brgranja news • janeiro de 2017 • edição 868

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

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 

Granjeira do mês

A dançarina e modelo 
Fabiana Frota

Victor de Andrade Lopes

Para alguns, ela é apenas “a 
esposa do Alexandre Frota”, 
mas tal rótulo é injusto quando 
nos deparamos com a quanti-
dade de trabalhos que Fabiana 
Frota já desenvolveu ao longo 
de sua carreira. Um deles, você 
poderá conferir em fevereiro: 
Fabiana será destaque de chão 
da unidos do Peruche, escola de 
samba paulistana integrante do 
Grupo Especial, que desfila nos 
dias 24 e 25. Se o marido é figura 
conhecida da região e integrado 
ao bairro, a modelo e dançarina 
não seguiu caminho diferente e 
hoje se diz muito feliz de mo-
rar na Granja Viana. Veja abaixo 
detalhes de sua carreira e de sua 
vida por aqui em depoimento 
colhido em sua academia:

“Quem conhecia e conhece 
muito bem a Granja é o Alexan-
dre, que me apresentou o bairro. 
Quando começamos a namorar, 
ele já tinha morado um ou dois 
anos aqui com amigos, depois 
voltou para o Rio. Quando nós 
casamos ele foi o primeiro a 
falar ‘vamos morar na Granja’. 
Chegamos por volta de 2011-
12. Primeiramente pela quali-
dade de vida, e também porque 
era perto do SBT. Eu tive medo, 
falei que testaríamos por um 

panhar coisas como o shopping 
chegando, mas também chega-
ram a violência e o trânsito. O 
trânsito me preocupa muito, 
mas a gente tenta marcar coi-
sas em São Paulo sempre fora 
dos horários críticos. Mas para 
quem tem aquele horário cer-
tinho todo dia, é péssimo. Vou 
pra São Paulo toda segunda e 
quinta para treinar na academia 
de lá e já perdi aula por causa de 
trânsito. Não sofremos muito 
assédio de fãs, as pessoas aqui 
até nos abordam, mas é de uma 
forma bem tranquila, sem des-
respeito. O Alexandre é um cara 
daqui, as pessoas já se acostu-
maram a vê-lo por aí.

Eu sou paulistana nata, 
nasci no Hospital Beneficência 
Portuguesa, filha de mãe baiana 
e pai mineiro. Comecei a dan-
çar no balé. Quando conheci o 
Alexandre, eu já dançava profis-
sionalmente. Na época ele era 
padrinho de um grupo de funk. 
Ele queria uma dançarina, o em-
presário dele me viu dançando e 
me convidou. Viramos amigos, 
começamos a namorar e aí ca-
samos.

A dança me trouxe muita 
coisa legal. Quando eu conheci 
o Alexandre eu já fazia muitas 
coisas na TV e mesmo no SBT, 
mas ele abriu o leque para eu 

poder atuar. Comecei n’A Praça 
É Nossa. Ganhei vários papeis, 
a maioria de vilãs. Saí para cui-
dar do meu Programa da Fabi 
(antigo Super Fitness), trabalhei 
com o Raul Gil... De tudo isso 
que aprendi, o que eu mais gos-
tei foi apresentar. Encantei-me 
por apresentar externas.

Eu sou do carnaval há mui-
tos anos. Já representei a Vila 
Maria, que é minha escola de 
coração. Tive o convite do Ney 
Morais (presidente da Unidos 
do Peruche) há uns meses para 
sair como a única destaque de 
chão. Eu estava fora do carna-
val havia dois anos por causa 
dos meus trabalhos, agora estou 
voltando com todo vapor. Ago-
ra que virou o ano, os ensaios 
já estão cheios, é muito trabalho. 
Amo carnaval e sambar, mas en-
caro isso como um trabalho.

Além do meu Programa da 
Fabi, que tem uma nova tempo-
rada estreando em março, trago 
como novidade o lançamento 
da minha marca Body & Kiss de 
roupas fitness voltadas para o 
fashion. É destinada a mulheres 
que querem treinar com peças 
mais leves, e tem peças que você 
pode usar na balada também. 
Eu não entendia ainda esse as-
sunto, por isso fui ver com pes-
soas da área.”

ano para decidirmos se ficáva-
mos ou não. Hoje não quero 
sair mais! A gente gosta desse 
clima de interior. Frequento vá-
rios lugares daqui: o Taki, que 
para mim é o melhor japonês; 
o Mercadão do The Square; o 

Tantra, que me deixou encanta-
da; e alguns salões de beleza e 
academias.

Quando eu mudei para cá, 
as pessoas falavam que era tran-
quilo. Nesses cinco anos em que 
eu estou aqui, comecei a acom-
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Salas privativas projetadas para profissionais com 
infraestrutura completa, sala de reunião e escritório virtual.

Paula Farias

Vinhos

Champagne
Esse mês o Granja News 

teve o privilégio de ser convida-
do a fazer uma visita enoturis-
tica à região vinícola de Cham-
pagne, na França. Nada melhor 
para começar bem o ano de 
2017 e se despedir de 2016.

Para conhecer a região fica-
mos hospedados na cidade de 
Reims, que fica a pouco mais de 
30 minutos de trem partindo-se 
de Paris. A cidade é charmosa e 
possui uma catedral gótica tão 
imponente quanto a Notre-Da-
me. De lá é fácil se locomover 
de trem ou carro (alugados ou 
taxis) para conhecer tudo.

Não é difícil gostar de Cham-
pagne, por toda parte pode-se 
tomar uma taça dos diversos 
champagnes produzidos nas re-
dondezas, por preços que variam 
de 4 a 11 euros, come-se bem e 
todo cenário é encantador.

Um dos grandes segredos 
do espumante feito em Cham-
pagne é o seu amadurecimento 
lento nas garrafas dentro das 
Caves, no subsolo da região, por 
15 meses para os espumantes 
não safrados e 36 meses para 
os safrados. Os corredores e la-
birintos subterrâneos da região 

se estendem por quilômetros e 
valem a visita, são impressio-
nantes. Aqui a dica de viagem é 
reservar as visitas às Caves e aos 
produtores ainda do Brasil, pois 
as mais famosas têm vagas limi-
tadas e costumam lotar. 

As visitas não são baratas, 
chegam a custar 70 euros por 
pessoa com passeio pela produ-
ção e prova de alguns champag-
nes da casa. Em algumas, como 
na famosa Moët & Chandon, 
chegam a ter visitas de 30 em 
30 minutos e são superficiais 
com apenas vídeos explicativos 
do processo produtivo e rápi-
das degustações de pé e sem 
nenhum glamour, mas ainda é 
uma visita impressionante pela 
sede da empresa que é um pa-
lácio e pelo tamanho de suas ca-
ves subterrâneas. Outras, geral-
mente os pequenos produtores, 
dão maior atenção ao visitante e 
costumam ter champagnes mais 
expressivas e raras.

O gostoso mesmo é se per-
der pelos caminhos das cidades, 
principalmente em Épernay, 
onde está a Av. de Champagne, 
nesta charmosa avenida a cada 
200m é possível parar e provar 

diferentes champagnes. Nela 
também está situado o Musée 
du Vin de Champagne, museu 
todo dedicado à bebida e sua 
história. 

Por fim, aproveite os preços 
absurdamente mais baratos do 
que os daqui para provar uma 
Dom Pérignon do famoso enó-
logo Richard Geoffroy; uma 
blanc de blancs da Salon; a fa-
mosa Champagne de Louis Ro-
ederer, Cristal; as famosas e fru-
tadas Champagnes  da Bollinger; 
os pequenos e excelentes produ-
tores: Champagne de Sousa e 
Champagne Ruppert-Leroy, este 
último faz suas champagnes sem 
adição de sulfitos; e por último, 
a melhor na opinião do grupo, a 
grande e surpreendente Cham-
pagne Krug, que mesmo a mais 
simples e não safrada é amadu-
recida por 6 anos antes de ser 
lançada e vale o preço salgado.

Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)
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Fitness

15 dicas para ser fitness em 2017

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

Ter uma boa rotina de sono 
e cultivar pensamentos positi-
vos são algumas das recomen-
dações para obter sucesso.

Entre as promessas para o 
Ano Novo, as metas relaciona-
das ao corpo, geralmente, se re-
petem: cuidar melhor da saúde, 
praticar mais atividades físicas e 
entrar em forma. Para começar 
a ficar em dia com o corpo, é 
fundamental ter força de von-
tade, ser persistente e cumprir 
o planejamento com disciplina. 
“Experimente as atividades dis-
poníveis na academia e escolha 
aquela que lhe dá mais prazer. 
Junto ao exercício, procure uma 
nutricionista para trabalhar a re-
educação alimentar, forte aliada 
na perda de peso. Sempre con-
sulte bons profissionais para 
acompanhar a sua trajetória na 
busca por bem-estar e qualidade 
de vida. Treino e dieta são ques-
tões pessoais, não existe fórmu-
la mágica. Por isso, nada de re-
produzir algo visto na internet: 
cada caso é único”, recomenda 
Eduardo Netto, diretor técnico 
da rede de academias Bodytech. 

Dicas para começar o ano 
no ritmo certo

e  o mesmo acontece com sua 
mente. Experimente um estí-
mulo diferente, busque praticar 
atividades diferentes, divertidas 
e desafiadoras;

9) Experimente  o Cross 
Training, uma combinação do 
treinamento aeróbico e força. 
Em vez de correr na esteira 
ininterruptamente por 30, 40 
minutos, considere correr por 
apenas 15 minutos e, em segui-
da, realize exercícios de força 
na sala de musculação antes de 
voltar novamente para a esteira;

10) Curta sua trilha sonora 
predileta: A música é um moti-
vador fantástico e tem um efei-
to positivo no cérebro: faz com 
que suas emoções respondam 
favoravelmente ao exercício;

11) Encontre uma atividade 
física que proporcione a você 
algum tipo de prazer e desafio;

12) Acorde mais cedo: O 
sono é muito importante para a 
saúde, mas acordar 30 minutos 
antes do que você está acostu-
mado para se exercitar vale o 
sacrifício;

13) Mantenha uma alimenta-
ção saudável: Tenha na geladei-
ra apenas alimentos nutritivos 

e evite comprar produtos que 
possam prejudicar a sua dieta;

14) A aquisição do hábito de 
praticar exercícios nos traz inú-
meros benefícios: regulação do 
apetite, aumento da disposição, 
energia e, talvez, o maior benefí-
cio de todos, a garantia de dever 
cumprido;

15) Pense positivo: Esteja 
preparado para possíveis barrei-
ras e dificuldades: Tenha sempre 
um suporte em caso de você fa-
lhar. Pode acontecer algo inespe-
rado que altera os planos e nos 
desvia dos nossos objetivos. Ter 
consciência disso lhe permitirá 
aceitar esses transtornos como 
parte do caminho e fazer a vida 
voltar a fluir na direção certa.

   1) Tempo: Dizer que não 
tem tempo para praticar exercí-
cios é desculpa. Defina priorida-
des: marque o horário do treino 
na agenda como se fosse um 
compromisso de trabalho;

2) Hábito: Nas primeiras se-
manas você precisa se obrigar a 
cumprir um programa pré-esta-
belecido;

3) Mantenha o novo com-
portamento: Siga a mesma ro-
tina  e treine no mesmo horá-
rio do dia – faça mudanças na 
agenda somente depois de três 
meses, caso contrário aumenta 
muito o risco de abandonar a 

EXPERIMENTE 
TAMBÉM CHOCOLATE,

QUEIJO E BACON.
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rotina. Depois que o hábito es-
tiver estabelecido, pode ter um 
pouco mais de flexibilidade na 
agenda;

4) Durma mais cedo e apro-
veite mais sua noite de sono. 
Consequentemente conseguirá 
acordar mais cedo, se alimentar 
melhor e começar aos poucos a 
acrescentar uma rotina de exer-
cícios físicos seja de manhã, na 
hora do almoço ou à noite;

5) Reserve pelo menos 30 
minutos do seu dia, que devem 
ser dedicados à melhoria do seu 
condicionamento físico;

6) Planejamento: Incluir a 
atividade física na agenda de-
pende de um bom planejamen-
to. Verifique com antecedência 
o horário do dia que você sabe 
que geralmente tem disponibili-
dade;

7) Quando bater aquela pre-
guiça e falta de motivação, vá 
a academia nem que seja para 
conversar, trocar ideias e ver os 
amigos. O importante é que o 
horário do treino se torne um 
hábito;

8) Altere os treinos e sua ro-
tina de exercícios: Seu organis-
mo  precisa de novos desafios 

eduardo Netto
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O verão 2017 do tantra já 
começou e está cheio de delícias 
refrescantes para você fugir da 
rotina e se sentir de férias sem 
precisar ir muito longe. 

Além do ambiente em meio 
a muito verde já conhecido, este 
verão teremos uma área exclu-
siva para fumantes de nargilé, 
afastada dos clientes não fu-
mantes, mesas somente com re-
servas pelo (11 ) 4702-6883.

Os amados sucos especiais 
da casa agora têm duas novas 
opções: Abacaxi com limão, 
capim santo, açúcar mascavo e 
erva doce, e o de Morango, la-
ranja, gengibre, noz moscada e 
perfume de pimenta ou lichia.

O nosso famoso rodízio à 
vontade Mongolian Grill está 
recheado de frutos do mar e 
peixes, além das tradicionais 

Summertime Tantra 
Restaurante

tantra Restaurante Unidade 
granja Viana

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

granja Viana - Sp
www.tantrarestaurante.

com.br

Gastronomia

carnes especiais e exóticas.
Para brindar o verão, to-

dos os leitores do Granja 
News ganham de cortesia 
um drink perfect love servi-
do no copinho feito de gelo 
até 15/02/2017 ao citar este 
anúncio.

perfect LoveSucos especiaismongolian grill




