
Cotia, Junho de 2016 • Edição 79 • Ano VI  • www.granjanews.com.br

EtiquEta & 
ComportamEnto
A etiqueta do frio pág. 16

Vinhos
Expovins pág. 10

planEt pEt
Griffon de Bruxelas pág. 13

GranjEiro do mês
“Cotia está abandonada“, diz 
Quinzinho Pedroso págs. 6/7

BEnEfiCEntE
Black Tie Donation Care 
 pág. 9

Uma São RoqUe 
inteiRa a maiS 
na RapoSo?

M
an

u 
Bo

rd
a 

Um gigantesco empreendimento que deverá ser construído à beira da Rodovia Raposo Tavares está deixando a região de cabelo em pé. previsto 
para ser o lar de 80 mil pessoas (equivalente à população de são Roque), o local deverá despejar ainda mais carros na já saturada rodovia. Veja 
nesta edição detalhes do projeto e como a comunidade está reagindo a ele. 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

The Square sala 322 Bloco A
(Venda R$ 280.000,00 / Aluguel R$ 

1.800,00) - Mobiliada com Ar (1 vaga)

Informações: 4063-1676
junior@rm.net.br
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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

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 

Editorial

Meu armário, até abril 
deste ano, era abarrotado de 
roupas e tranqueiras que guar-
damos durante a vida. O que 
acontecia é que era tanta coisa 
que eu mal lembrava das peças 
que eu tinha e acabava usando 
sempre as mesmas roupas. 
No caso, as peças mais recen-
tes. Aí quando aparecia roupa 
nova, a roupa anterior acabava 
se “escondendo” embaixo da 
nova e assim sucessivamente. 
Além disso, haviam muitas 
peças que já não tinham mui-
to a ver com meu estilo atual, 
mas continuavam no armário 
pois algum dia já gostei/usei 
muito a peça, aí você sempre 
fica com “dó” de mandar a 
roupa pra doação por causa 
do valor sentimental ou seja lá 

o que for. O problema é que 
essa montoeira de roupa “inú-
til” só serve para confundir a 
gente na hora de se arrumar. 
As roupas usáveis ficam ca-
mufladas na bagunça e temos 
aquela sensação de não ter 
“nada” para vestir. Segundo 
a Arquidiocese de São Paulo, 
cinco moradores de rua mor-
rem por causa do frio. A cida-
de de São Paulo teve a tem-
peratura mais baixa do ano na 
segunda feira 13/06. Segundo 
o Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet), foram regis-
trados 3,5°C graus na capital 
paulista. Esta também foi a 
menor temperatura registra-
da para o mês de junho em 
22 anos, segundo o Inmet. O 
recorde anterior para o mês 

havia sido registrado em  27 
de junho de 1994, quando os 
termômetros marcaram 2,0°C 
graus. Neste momento de cri-
se e frio na qual estamos vi-
vendo, doar é uma pratica que 
requer desapego e cidadania. 
O olhar volta-se para o ou-
tro e não para si mesmo. As 
pessoas que tem facilidade em 
doar, alegram-se duplamente. 
Sentem alegria pelo ato de 
presentear e também por ver 
a alegria de quem recebe.

Nesse inverno desapegue 
das roupas velhas.

Doe e mude a vida de al-
guém!

Aqueça um coração!

Rodrigo Rodrigues
Granja News

Ajude o próximo neste inverno

REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459.2735 / 97690.7971

rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER 
GRÁFICO

 EDIÇÃO DE ARTE



www.granjanews.com.br granja news • junho de 2016 • edição 79 3

Tantra e Ciroc juntos na Granja
Gastronomia

Este mês o Restaurante 
Tantra fechou uma parceria ex-
clusiva com a empresa multina-
cional Diageo, e agora todos os 
já famosos drinks da casa tem 
versão exclusiva com a Vodka 
Cîroc.

A Cîroc é a única Vodka 
Ultra-Premium no mundo feita 
na França a partir da destilação 
de uvas francesas seletas, e ago-
ra o Tantra é sua casa oficial na 
Granja Viana. No Tantra você 
encontra toda linha e todos os 
sabores da Cîroc. “Temos os 
clientes mais seletos e exigentes 
da região e a maioria já era fã 
da Vodka Cîroc, com a parceria 
poderemos oferecer muito mais 
serviços e produtos exclusivos 
aos nossos clientes” comenta 

Paula de Farias, proprietária do 
Restaurante.

Como sugestão, experimen-
tem a Sangria Tantra Cîroc, 
uma jarra de sangria com a 
Vodka Cîroc Red Berry, que 
por R$69,90 serve até 5 pesso-
as. Para clientes que gostam de 
algo mais forte, Mojito Tantra 
Cîroc que na versão servida na 
Jarra por R$75,00 também serve 
5 pessoas.

Tantra Restaurante Unidade 
granja Viana

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

granja Viana - sp
www.tantrarestaurante.

com.br

mojito sangria Tantra

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

DJ • Som • Iluminação • Projetor e Telão 
Fotos descontraídas • Karaokê 

Videos do Just Dance.

Ajudamos também na coordenação da festa. 
Eventos em Geral 

e Divulgação Porta de Loja. 

Claudio Gonçalves
Cel/whatsapp 958050770

Fones: (11) 4777-1358 / 7881-4991

Av. José Giorgi, 1000 
(Ref. km. 26,5 Raposo Tavares)

Aulas • Locações • Encordoamentos

www.viladotennis.com.br

Victor de Andrade Lopes

Um empreendimento pre-
visto para ser construído à bei-
ra da Rodovia Raposo Tavares 
tem causado preocupação entre 
os moradores da Granja Viana, 
Cotia e região. O megaprojeto 
Reserva Raposo deverá ser cons-
truído na altura do km 18,5 da 
rodovia no sentido interior, per-
to da Telha Norte e do posto da 
Polícia Rodoviária, na divisa com 
o município de Osasco. Serão 
124 torres que somarão quase 19 
mil apartamentos, além de 579 
unidades comerciais e 205 escri-
tórios.

Documentos disponibiliza-
dos no site da prefeitura de São 
Paulo (acesse bit.ly/reservara-
poso) e estudados pela repor-
tagem mostram que o projeto, 
idealizado pela construtora e in-
corporadora NS, prevê uma po-
pulação de quase 60 mil habitan-
tes distribuídos em mais de 21,4 
mil unidades habitacionais, em-
bora outras projeções falem em 
80 mil moradores (veja abaixo).

Não passarão?
Na linha de frente da resis-

tência contra o empreendimen-
to está o vereador cotiano Luis 
Gustavo Napolitano, que estu-

Urbanismo

Cotia vê com preocupação 
chegada de projeto habitacional 
para dezenas de milhares

dou o projeto e se articulou com 
outras entidades. Segundo ele, o 
empreendimento é parte de um 
compromisso do prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad com a 
presidente afastada Dilma Rous-
seff  para sanar um déficit habi-
tacional de 55 mil moradias por 
meio do programa Minha Casa, 
Minha Vida.

“Não tenho nada contra pro-
jetos de moradia popular, mas 
isso requer planejamento. 19 mil 
apartamentos de uma vez? Em 
500 mil m²? O certo seria você 

distribuir. 3 mil aqui, 3 mil ali, 
por exemplo”, diz o parlamentar. 
“O projeto prevê escola, creche, 
hospital... Mas o que sabemos 
por natureza é que a população 
vai procurar emprego em São 
Paulo. Só que já temos um con-
gestionamento enorme na Rapo-
so”, complementa. Segundo suas 
projeções, o Reserva Raposo de-
verá trazer quase 80 mil pessoas 
para o local, o que equivale à po-
pulação da cidade de São Roque.

“Um empreendimento des-
ses tem que ser aprovado na 

Prefeitura de São Paulo, com 
anuência de Osasco, e depois ir 
pro GRAPROHAB (Grupo de 
Análise e Aprovação de Proje-
tos Habitacionais do Estado de 
São Paulo)”, diz Luis. “Nós te-
mos o EIA (Estudo de Impacto 
Ambiental) e o RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental), mas eu 
queria ver o estudo de impacto 
de mobilidade.”

Os documentos publicados 
no site da prefeitura de São Pau-
lo mostram que a empresa Par-
que Raposo Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, proprietária 
do terreno, enviou ofícios ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem de São Paulo (DER) 
indicando a existência de “es-
tudos técnicos indicando os 
impactos neste sistema viário 
advindos do empreendimento 
em tela, assim como as medi-
das mitigadoras propostas em 
nossos estudos, descrevendo 
as intervenções em mobilidade 
urbana, em especial através de 
transporte público adequado”. 
Outro ofício da empresa solici-
tava ao órgão “estudo prelimi-
nar e diretrizes para acesso ao 
lote [do empreendimento]”.

O vereador diz ter buscado 
apoio da Previdência Portugue-
sa, do Conisud (Consórcio de 
Desenvolvimento Região Su-
deste) e do Cioeste (Consórcio 
Intermunicipal da Região Oeste 
Metropolitana de São Paulo), em 
cuja reunião ele registrou em ata 
a entrega do estudo. Ele tam-
bém conversou com a CCR, que 
apresentou em 2014 um projeto 
bilionário para a rodovia – eles 
ainda não haviam tomado co-
nhecimento do empreendimen-
to, que, portanto, não foi levado 
em conta no estudo deles. Além 
disso, ele solicitou uma audiên-

Ilustração 
empreendimento 
Reserva Raposo
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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)

cia com o secretário estadual de 
habitação, Rodrigo Garcia, para 
saber em que pé está a aprovação 
do empreendimento.

Por enquanto, Napolitano 
afirma que a população pode co-
laborar assinando a petição pú-
blica “Salve a Raposo” (acesse 
bit.ly/petiçãorr), que passava 
das mil assinaturas logo antes do 
fechamento desta edição. “No 
mais, temos que ver em que pé 
está a situação do empreendi-
mento para então sabermos 
como agir”, diz o vereador.

Luis Gustavo não foi a úni-
ca força política a demonstrar 
preocupação com o projeto. 
A secretária de meio ambien-
te e pecuária, Luciane Alegre, 
já havia manifestado apreensão 
quanto ao projeto em uma en-
trevista concedida à reportagem 
em maio. Ainda, a assessoria de 
imprensa da prefeitura informou 
que a administração municipal 

“está acompanhando o processo 
do empreendimento, visto que, 
apesar de estar em São Paulo, im-
pactará diretamente na cidade”.

O Movimento em Defesa da 
Granja Viana também se mani-
festou a pedido da reportagem, 
e afirmou, na pessoa de sua pre-
sidente Delia Costa: “Não discu-
timos especificamente a Reserva 
Raposo, mas temos como dire-
triz a manutenção da vida. Co-
locar mais de 100 prédios num 
local que já está com as vias de 
trânsito saturadas não pode ser 
bom para ninguém. Se já temos 
tantos problemas com falta de 
infraestrutura e de saneamento 
básico, será que as 50 mil pesso-
as que neste lugar morarão terão 
boas condições de vida? [...] Não 
somos contra o progresso - que-
remos um progresso em que to-
dos estejam bem.”

E o nosso quintal?
Muitas pessoas se pergunta-

ram por que Cotia está tão preo-
cupada com o empreendimento 
sendo ela própria responsável 
pela aprovação recente de de-
zenas de prédios residenciais 
e comerciais na região. Antes 
mesmo de ser questionado pela 
reportagem quanto a isso, o ve-
reador Luis Gustavo se anteci-
pou e explicou que Cotia ainda 
tem muitas áreas vazias e que o 
adensamento ainda se restringe 
ao eixo da Raposo Tavares.

Ele também deu detalhes 
sobre as leis cotianas de hoje 
e mudanças que ele pretende 
apresentar para seus colegas na 
câmara municipal. “Aqui em Co-
tia, o empreendedor tem que dar 
5% da área dele para a prefeitura. 
O que eles costumam fazer? Dar 
o barranco, onde não dá para 
construir. Já perdemos creches 
porque nos dão o terreno, mas 
ele é irregular demais”, explica o 
parlamentar. “Eu quero mudar 
isso, quero que os empreendi-
mentos deem equipamentos pú-
blicos”.

Ele explicou também como 
pretende diminuir o tamanho 
dos prédios novos. “A lei hoje diz 
que o prédio em qualquer lugar 
na cidade deve ter no máximo 
12 metros a partir da rua. Mas 
quando o terreno é em declive, 
a legislação não leva em conta os 
andares para baixo do nível da 
via”, explica. “Quero uma lei que 
acabe com isso”, diz.

Vereador luis gustavo 
Napolitano explicando 

o megaprojeto

o Reserva Raposo deverá ser construído na altura do km 18,5 da 
rodovia no sentido interior, perto do posto da polícia Rodoviária

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
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Granjeiro do mês

“Cotia está totalmente 
abandonada”, dispara 
Quinzinho Pedroso

O ex-prefeito Quinzinho 
Pedroso foi escolhido para 
ilustrar a coluna “Granjeiro do 
Mês” por fazer parte do grupo 
de pessoas que têm uma rela-
ção de amor com a Granja Via-
na. Nesta entrevista, ele conta 
como essa relação ficou mais 
forte com a necessidade de pre-
servar o Meio Ambiente na 
região, criando ações protetoras 
importantes, inclusive contra 
o fantasma da verticalização. 
Quinzinho fala do desafio de 
ser novamente pré-candidato a 
Prefeito, para colaborar ainda 
mais com uma cidade que cresce 
rapidamente, mas que precisa 
urgente de uma gestão expe-
riente, eficiente e mais ativa.

Quinzinho é nascido em 
São Roque e tem 55 anos. Ca-
sado com Ângela Pedroso, tem 
cinco filhas - Vanessa, Renata, 
Tammy, Caroll e a recém nasci-
da Paulinha.

Há quanto tempo você 
mora na Granja? «Sou de 
família tradicional de Cotia, 
e conheci a Granja Viana em 
1983, quando comecei a atuar 
como vereador. A qualidade 
de vida da região fez com que 
eu escolhesse morar aqui com 
minha família. E me mudei em 
2002 para o km 23 e dois anos 
depois para o km 26, onde moro 
até hoje.»

O que você mais gosta na 

Granja? «A Granja, apesar do 
crescimento desordenado nos 
últimos oito anos, ainda tem um 
lado bucólico, tem qualidade 
de vida. E tem um comércio 
de alto nível com tudo o que 
uma família precisa, como nos 
melhores bairros de São Paulo.»

Como você entrou na po-
lítica? «A vida pública sempre 

fez parte da minha família. Meu 
avô, Joaquim Horácio Pedroso, 
foi Prefeito de Cotia. Outros 
familiares também entraram na 
política. Em 1982, com 22 anos, 
fui eleito vereador e presidente 
da Câmara, sendo reeleito por 
mais três mandatos, antes de ser 
Prefeito por duas gestões.”

Como Prefeito, quais as 

suas maiores realizações na 
Granja Viana? «Sempre fiz 
questão de preservar o Meio 
Ambiente na região. Quando 
o fantasma da verticalização 
assombrou a Granja Viana, tive 
uma atitude rápida, assinando a 
Lei Complementar que limitou 
em 12 metros o gabarito de 
altura dos empreendimentos 

na cidade. Além de brecar a 
chegada de prédios na Granja 
Viana, protegi o Parque Cemu-
cam, pulmão verde da região, 
mudando a Lei de Zoneamen-
to e preservando o local como 
APA (Área de Proteção Am-
biental). Inaugurei também o 
Parque Teresa Maia, o primeiro 
parque na cidade a ser implan-

Quinzinho inaugurou o parque Teresa maia, na granja Viana, o primeiro parque na cidade a ser implantado em uma área abandonada e cheia de lixo
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tado em uma área abandonada 
e cheia de lixo. Foi uma honra 
homenagear a ambientalista Te-
resa Maia, uma pessoa preocu-
pada com as questões ambien-
tais e com a qualidade de vida 
da comunidade. Ainda fui res-
ponsável pela Lei Cidade Lim-
pa, pelo Projeto Pomar, e pela 
Lei de Proteção às nascentes do 
município. 

Deixei minha marca na Edu-
cação na região, onde construí e 
reformei várias creches e escolas 
e quando fechei parceria com 
a FIESP e conquistei o SESI 
para Cotia. Doamos um terreno 
de 27.500 m2 em área nobre na 
Granja Viana, onde ele foi cons-
truído. E não parei por aí! Apro-
veitei a afinidade com Paulo Skaf, 
presidente da FIESP, e no final 
de 2008 fui pessoalmente pedir 
o SENAI para Cotia, firmando 
acordo para a sua construção na 
cidade. Na área da Saúde, cons-
truímos o Pronto Atendimento 
(PA) do Parque São George, com 
Raio-X e gerador, e também a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Recanto Suave, e reformando 
a UBS Santa Angela no km 21. 
E claro que não posso deixar de 
mencionar o grande feito que foi 
a conquista da Estadualização do 
Hospital de Cotia, transferindo 
para o Estado os custos de ma-
nutenção que eram altíssimos e 
liberando assim, verbas para se-
rem aplicadas em outras áreas, 
beneficiando a nossa cidade. Eu 
poderia ter pensado em grandes 
obras, mas preferi pensar nas 
pessoas. 

Na Segurança, instalei a 
subsede da Guarda Civil do Par-
que São George, Granja Viana 
e região, com 70 guardas e oito 
viaturas, além de novos equipa-
mentos. Tripliquei o efetivo da 
Guarda na cidade, de 126 para 
426 guardas. Tudo isso reduziu 
o índice de criminalidade em 
70%! 

Por que você quer ser 
novamente Prefeito de Co-
tia? “Por onde caminho, a po-
pulação pede que eu volte a 
governar Cotia. No período 
em que fui Prefeito, problemas 

como os que estamos vivendo 
hoje não existiam. Cotia está 
abandonada, sem comando, 
sem obras e sem gestão. Escu-
to diariamente reclamações de 
que todos os serviços implan-
tados estão sendo destruídos. 
A Saúde e a Segurança estão 
uma calamidade. A atual 
administração trouxe mais de 
20 mil moradias verticalizadas, 
sem contar os condomínios 
horizontais. A Raposo há 10 
anos já estava saturada e hoje 
temos mais de 80 mil novos 
habitantes em uma região sem 
infraestrutura e sem planeja-
mento em mobilidade urbana. 
Nossa cidade precisa ter uma 
gestão responsável e experiente. 
Não podemos deixar a cidade 
na mão de pessoas amadoras 
que mal conseguem administrar 
seu próprio patrimônio. Nos-
sa cidade merece crescer e ter 
mais qualidade de vida. Minha 
administração vai perseguir esse 
objetivo.”

Na sua visão, quais são 
hoje as prioridades da região? 
“Temos estudado e acompa-
nhado por meio de pesquisas as 

grandes dificuldades que a nossa 
população enfrenta diariamente 
e, na região da Granja Viana, a 
maior reclamação da população 
é na área da Saúde, um proble-
ma tão grave que aparece com 
destaque em toda a cidade. Na 
Granja, as pessoas também cla-
mam por asfalto de qualidade e, 
principalmente, por mais Segu-
rança Pública.”

Segurança é realmente 
um grave problema na região. 
Como pré-candidato, como 
analisa essa questão e qual 
o seu plano para reduzir os 
índices de violência na Gran-
ja? “O que existe atualmente 
em termos de Segurança na 
região da Granja foi implanta-
do por mim quando fui Prefei-
to. De lá para cá não se investiu 
mais um centavo nessa área. 
Por isso, a base que instalei não 
funciona como deveria, pois os 
equipamentos não são suficien-
tes e estão defasados. O efetivo 
continua o mesmo também e 
a região, como já abordamos, 
cresceu e tem milhares de novos 
moradores, muitos com poder 
aquisitivo bastante atraente para 

a bandidagem. No meu Plano 
de Governo, a Segurança na 
Granja é prioridade máxima e eu 
tenho a solução para combater a 
violência crescente. Vou resolver 
o problema ampliando e moder-
nizando a subsede da Guarda 
Municipal com novos equipa-
mentos, entre os quais viaturas, 
armamentos e aparelhos de co-
municação. É preciso também 
reforçar o efetivo policial a um 
número que seja suficiente para 
fazer frente ao tamanho do pro-
blema. Guardas bem equipados 
e que vão ter ainda todo treina-
mento necessário para cumprir 
bem a função de prover seguran-
ça. Esse é o meu compromisso: 
resolver o problema da falta de 
segurança!”  

Muito se especula na ci-
dade sobre o fato de você 
ter ou não algum problema 
com a Justiça que o impeça 
de se candidatar ou de tomar 
posse, caso seja eleito. O que 
você tem a dizer sobre isso? 
“Essa é uma mentira que alguns 
adversários espalham e é fácil 
entender o porquê, uma vez 
que estou na frente em todas as 

pesquisas de intenção de voto. 
Tranquilizo a todos: não temam 
porque sou totalmente Ficha 
Limpa. Todas as oito contas 
anuais dos meus dois mandatos 
foram 100% aprovadas, ou seja, 
integralmente aprovadas, pela 
Câmara dos Vereadores e pelo 
Tribunal de Contas do Estado. 
Agora, no começo de junho, o 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) divulgou uma lista com 
cerca de 6.700 nomes de todos 
os gestores públicos de recursos 
federais que tiveram suas contas 
julgadas irregulares e, portanto, 
foram rejeitadas, pelo Tribunal 
de Contas da União. São essas 
listagens que indicam que al-
guém é Ficha Suja, uma pessoa 
inelegível, e podem consultá-las 
à vontade que não encontrarão 
o nome de Quinzinho Pedroso. 
Também tenho certidões do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo), da Câ-
mara Municipal de Cotia e do 
próprio TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) que atestam a minha 
idoneidade, dando total condi-
ção tanto para disputar as elei-
ções quanto para tomar posse.”

Quinzinho pedroso e sua esposa Angela pedroso com a recém-nascida paulinha e as filhas (da esq. para a dir.) Tammy, Caroll, Vanessa e Renata
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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.

Coaching empresarial

A vida é feita de ciclos que 
se fecham e se abrem o tempo 
todo temos que entender isso. 
De uma forma ou de outra es-
tamos sempre recomeçando e, 
acredite, recomeçar pode ser 
muito divertido.

Você já olhou para trás e pen-
sou que com o conhecimento que 
tem hoje, você teria feito algumas 
coisas de forma diferente?

Nostalgia vazia não vale. Ah 
se eu pudesse voltar ao tempo...  
isso não vai acontecer. O que 
você viveu, passou, o que você 
fez (certo ou errado) está feito e, 
o que não fez no momento que 
deveria fazer também já perdeu 
a chance.

O legal da vida é isso… o 
passado tem muito a ensinar. O 
seu passado e o passado de to-
das as pessoas ao nosso redor, 
só serve para isso: dar pistas, e 
ensinar-nos sobre como algu-
mas coisas funcionam e outras 
podem dar muito errado.

Aprender com o passado 
não significa lamentar as coisas 
que deram erradas, ficar preso a 
sentimentos, sofrer pelas desi-
lusões ou se cobrar por não ter 

feito melhor.
Aprender com o passado é 

olhar para trás e ser grato por 
tudo que você viveu. Ser tão 
grato a ponto de selar o apren-
dizado e planejar o futuro com 
os dois pés no presente.

É olhar adiante e dizer a si 
mesmo que fará diferente, que 
fará melhor que vai evoluir.

A vida melhora, quando você 
melhora, aprende e descobre no-
vas respostas para perguntas an-
tigas e novas maneiras para lidar 
com os desafios da vida.

Seja grato pelos erros come-
tidos, mas use-os como com-
bustível para ir adiante de forma 
mais efetiva e segura.

Não aprendemos maturida-
de na escola e sim com a vida.

Sua vida é hoje o resultado de 
suas escolhas e ações de ontem, 
e os seus mais incríveis sonhos 
estão logo ali, depois das atitutes 
que você está tomando hoje.

Maturidade é se responsabi-
lizar por si mesmo, é deixar as 
desculpas de lado é fazer o seu 
melhor, é aceitar o inevitável, sa-
bendo que está em suas mão fa-
zer diferente e fazer a diferença.

Cido Rodrigues

Ah se eu soubesse ontem o 
que sei hoje - Como aprender 
com o passado?

Isso pode estar parecendo 
simples demais, e o bom é que 
é simples mesmo. E por ser 
tão simples às vezes perdemos 
a chande de aprender com o 
passado, seja por orgulho, seja 
por desatenção ou por darmos 
valor demais a opinião de outras 
pessoas que não estão alinhadas 
com sua história, com suas do-
res ou suas alegrias.

Se você é uma dessas pesso-
as que olha para o seu passado 
e fica sem motivação, o seu hu-
mor desaparece e você se sen-
te a própria vítima da vida eu 
te digo que isso pode começar 
a mudar isso agora, neste exa-
to momento com um simples 
exercício da gratidão, que eu já 
compartilhei expliquei acima. 
Agradeça o aprendizado e siga 
em frente, dizendo a si mesmo: 

isso não me serve mais.
Quando você pratica a gra-

tidão, você se conecta com o 
universo  do entendimento, e se 
desconecta da energia ruim que 
os fracassos carregam.

E quando você faz isso a sua 
capacidade de realização sobe de 
nível, fazendo você ter melhores 
resultados e a se livrar de tudo 
aquilo que paralisa sua vida.

Pratique nos seus próximos 
dias o seguinte  exercício do não 
julgamento e gratidão:

Quando você se deparar 
com situações de extrema co-
brança (você com você mesmo) 
pare, respire, respire novamente 
e pergunte a você mesmo:

- O que eu vou ganhar me 
cobrando tanto?

- O que eu vou perder caso 
eu opte em ser menos critico?

- O que, realmente, eu perdi 
com esse meu comportamento?

- Quais os ganhos que eu 
posso ter sendo mais flexível 
comigo?

- O que eu posso fazer de 
diferente da próxima vez?

Eu tenho certeza que essas 
perguntas acima já te fizeram 
pensar de forma diferente e se 
você continuar nessa jornada 
você irá colher muitos frutos, 
pois aprender com o passado 
significa maturidade e só contri-
bui para uma vida plena e com 
melhores realizações.

E preciso ressaltar que ma-
turidade não tem nada haver 
com idade.  Existem muitos 
“jovens” maduros e muitos “ve-
lhos” imaturos.

Ter maturidade vai lhe pro-
porcionar ser mais leve, você vai 
compartilhar muito mais, você 
vai alimentar sua autoestima, 
você vai aprender a lidar bem 
com as “criticas” e você vai vi-
ver muito melhor.

Aprender com o passado é 
participar da sua auto-criação 
tornando-se amanhã, muito me-
lhor do que você é hoje.

Voe mais Alto!

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

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

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

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

•	Recuperação e cobrança de créditos.

•	Direito Civil, Família e Sucessões.

Realizamos serviços de passagem de roupas, 
limpeza de vidros, limpezas domésticas, 

comerciais e jardinagem.
Nossa equipe é formada por profissionais 

registrados e devidamente treinados.

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

ANTONIO MARCOS CHAGAS
Cirurgião Dentista

(11) 4551-0565 • Unid. Granja Viana
(11) 3501-2815 • Unid. Butantã 

Estrada  Fernando Nobre, 869  
Espaço Nobre - Granja Viana.

Beneficente

Rotary Granja Viana Empresarial 
promove seu primeiro jantar Black 
Tie Donation Care

Victor de Andrade Lopes

O Rotary Club Granja Viana 
Empresarial promoveu na noite 
do dia 22 de junho (quarta-fei-
ra) seu primeiro jantar Black Tie 
Donation Care, para arrecadar 
fundos para suas causas sociais. 
A festa aconteceu no espaço 
Lis 343, com a presença de sua 
proprietária Marina Kim. Os 
convidados puderam se servir 
de finger foods preparadas pela 
chef  Flavia Greco e por alunos 
do curso de gastronomia da Fa-
culdade Mario Schenberg.

Várias personalidades da re-
gião marcaram presença, como 
o governador do distrito rotá-
rio 4610 para a gestão 2016-17, 
Osmar Azevedo; o deputado 
estadual Marcio Camargo; os 
vereadores Fernando Jão, Luis 
Gustavo Napolitano e Rogério 
Franco; entre outros. Durante 
o evento, Luis Gustavo passou 

luis Fernando de matos, Ana 
paula bisarro de matos, maria 
Violeta Rodrigues, Rodrigo 
Augusto Rodrigues

luis gustavo Napolitano, Antonio paltronieri Junior, Anamaria F.b. 
paltronieri, Cintia baraúna, José Roberto

para Antonio Paltronieri a ges-
tão do club.

O jantar foi marcado também 
por sorteios. O site Always Flo-
rida, pertencente ao Many Press 
International Group (que tam-
bém controla o Granja News) e 
a agência Riva Turismo sortearam 
duas passagens ida e volta para 
Lisboa, Portugal. As empresas 
estavam representadas no local, 
respectivamente, pelos casais Ro-
drigo e Violeta Rodrigues e Luis 
Fernando e Ana Paula.



www.granjanews.com.brgranja news • junho de 2016 • edição 7910

Paula Farias
Aconteceu neste mês em 

São Paulo, de 14 a 16 de junho, a 
maior feira de vinhos da Améri-
ca Latina, que este ano comple-
tou 20 anos de existência e claro, 
o Granja News foi lá conferir e 
contar tudo o que rolou para 
vocês.

A proposta da feira é bem 
bacana: Os principais produto-
res, distribuidores e empresas 
relacionadas ao mercado trazen-
do todas as novidades e grandes 
tendências do setor e grandes 
oportunidades de negócio. Mas 
o que aconteceu em três dias de 
evento foi um pouco diferen-
te do anunciado. De um lado 
alguns produtores procurando 
representantes e importadoras, 
número este bem reduzido em 
comparação às edições anterio-
res, do outro lado, um púbico 
pequeno de pessoas do setor e 
uma maioria de pessoas queren-
do beber muito e de graça.

É preciso calma para en-
frentar a muvuca, bom humor 
para as filas e paciência se você 
quiser provar bons vinhos. Mas 
dá para entender, com a quan-
tidade de visitantes que estão lá 
só para beber, naturalmente os 
expositores escondem seus me-
lhores produtos e se você quiser 
prová-los precisa de perspicácia. 
O truque é chegar mais cedo e 
pedir para provar todos os vi-
nhos que o produtor está apre-
sentando, começar com o vinho 
de entrada do produtor e ir pro-
vando, elogiando, conversando... 
até finalmente lhe ser oferecido 
o melhor vinho, e por fim, re-
zar para que a espera e paciên-
cia tenha valido a pena, o que 
normalmente infelizmente não 
aconteceu. A maior parte dos 
vinhos era de qualidade média. 
Dica: fuja dos grandes stands e 
tente os pequenos produtores.

Vinhos

Expovinis, vale a pena ir?

Quando esta colunista já 
estava desesperançosa com a 
feira e quase arrependida de 
ter ido cobrir o evento, eis que 
surge uma morena simpática, 
com sorriso encantador e com 
um ótimo vinho. Ela e sua irmã 
são proprietárias e produtoras 
de uma pequena vinícola cha-
mada Hacienda del Plata situ-
ada na Chacras de Coria em 
Mendoza, Argentina. Todos os 
vinhos produzidos por elas são 
muito agradáveis, destaque para 
o Mayoral, um vinho Malbec 
intenso e complexo, realmente 
um achado na feira.

Também valeu a vista o 
stand da Bodegas Luzón, pro-
dutoras de vinhos excepcionais 
da região da Jumilla, Espanha. É 
uma grande produtora de bons 
vinhos, por sorte estava num 
stand menor e pouco disputa-
do, bom para quem conhecia. 

Todos os vinhos da Luzón são 
uma boa opção de compra, e 
diversos deles têm ótima pon-
tuação nos melhores índices de 
avaliação de vinhos.

Por último, gostei muito de 
conhecer o trabalho da DW 
Design, com suas divertidas 
criações de objetos de decora-
ção para serem incrementados 
com rolhas de vinhos. A em-
presa trabalha com madeira de 
demolição certificada, vidro e 
acrílico. Seu stand foi um dos 
mais disputados na feira. É pos-
sível fazer encomendas pelo site 
da empresa www.dwdesign.
art.br

Por fim, tendo um pouqui-
nho de paciência e sorte, você 
pode sair com uma experiência 
construtiva e com novas desco-
bertas da Expovinis 2017, que 
acontecerá de 06 a 08 de junho 
de 2017. Encontro vocês lá.paula Farias no stand da Hacienda del plata

DW Design



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
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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.

Fitness

Quem pratica uma atividade 
física procura sempre melhorar 
a performance, romper barrei-
ras, ter o prazer de superar seus 
limites e, assim, criar novas me-
tas e desafios. Para alcançar esse 
êxito, é fundamental combinar 
modalidades que vão ajudar os 
atletas a progredir nos treinos.

 “A corrida tem o poder de 
mudar hábitos e traz benefícios 
que vão além de um corpo de-
finido. A atividade agrada pú-
blicos que buscam diferentes 
resultados: perder peso e ga-
nhar massa muscular, melhorar 
o condicionamento físico, di-
minuir o estresse do dia-a-dia, 
controlar a pressão arterial e o 
diabetes, melhorar a postura e 
reduzir o colesterol, além de fa-
zer novos amigos ou até mesmo 
fechar negócios”, afirma Edu-
ardo Netto, diretor técnico da 
Bodytech Company.

 É importante associar a 
corrida a outras atividades, pois 
elas ajudam os atletas a ganhar 
força, velocidade, capacidade 
cardiopulmonar, resistência 
muscular. Entre essas práticas 
estão: musculação, natação, Pi-
lates, treino funcional, CrossFit, 
ciclismo, Yoga, alongamento, 
Deep Running e luta. 

Vale lembrar que quem ini-
cia qualquer tipo de esporte 
precisa realizar uma avaliação 
médica e conferir como anda o 
funcionamento do corpo, além 

de garantir que os exercícios 
serão executados num ritmo 
seguro e saudável. “O exame 
ergoespirométrico avalia a capa-
cidade cardiopulmonar e ajuda a 
determinar a faixa de batimen-
tos cardíacos em que o exercí-
cio será mais saudável. Com o 
resultado em mãos, o candidato 
a corredor precisa da orientação 
de um profissional de educação 
física para montar o treino ade-
quado às necessidades e objeti-
vos”, afirma Rogério de Moura, 
coordenador técnico da Bodyte-
ch Granja Vianna.

**Modalidades para melho-
rar o rendimento na corrida e 
seus benefícios**

 1)     Musculação: Deve es-
tar sem pre presente na planilha 
de treino. Melhora a força, velo-
cidade, fortalece a mus culatura e 
as articulações, além de ser uma 
atividade importante para pre-
venir lesões. O treino de corrida 
e musculação pode ser realizado 
no mesmo dia ou em dias alter-
nados. Corredores com pernas, 
abdômen e costas fortalecidos 
garantem ter melhor rendimen-
to durante as provas.

2)     Pilates: Tem a função 
de melhorar o controle respi-
ratório, flexibilidade, equilíbrio, 
concentração, postura, consci-
ência corporal e ajuda a ameni-
zar o estresse;

3)     Natação: Proporciona 
movimentação sincronizada, con-

10 atividades físicas que vão melhorar 
o seu rendimento na corrida

centração, respiração controlada, 
ajuda a aumentar a capacidade 
pulmonar, melhora o condiciona-
mento físico, fortalece a muscula-
tura e as articulações. É uma óti-
ma opção para relaxar e diminuir 
a tensão ocasionada na muscula-
tura. É uma atividade compensa-
dora para os membros superiores 
e tem ação regenerativa;

 4)     Treino funcional: 
Aumen ta a capacidade cardio-
pulmonar – o resultado é mais 
energia e disposição.  Melhora 
a força e a resistência: o treino 
pode ser adaptado conforme o 
objetivo do atleta, mesclando 
exercícios anaeróbicos e aeró-
bicos;

5)     CrossFit: É uma ativi-
dade de alta intensidade e deve 
ser realizada em dias alternados 
ao treino de corrida. Benefícios: 
aumenta a velocidade, força, 
resistência muscular e o condi-
cionamento físico. O atleta fica 

mais resistente à fadiga muscu-
lar e consegue manter a intensi-
dade por mais tempo;

6)     Ciclismo: Simulação 
de percursos com variação de 
intensidade ajuda a trabalhar os 
membros inferiores deixando 
mais fortes e resistentes a fadiga 
muscular;

7)     Yoga: A modalidade 
ensina a controlar a respiração, 
ajuda a não desperdiçar energia 
durante a execução da postura, 
ajuda a controlar a ansiedade;

8)     Alongamento: Au-
menta a flexibilidade, melhora 
a passada, o ritmo, a postura, 
a consciência corporal e ainda 
auxilia na regeneração muscular;

9)     Deep Running: É 
uma excelente maneira de rela-
xar e regenerar a musculatura, 
importante aliado para aliviar 
o estresse pré e pós-prova. Be-
nefícios: melhora o condiciona-
mento físico, a força e a resis-

tência muscular. E é uma boa 
oportunidade para corrigir os 
detalhes de passada;

10) Lutas: É um momento 
para extravasar e colocar para 
fora todas as dificuldades do 
treino e a ansiedade. Aulas de 
lutas são ótimas para trabalhar 
a agilidade, a resistência e o au-
mento da temperatura corporal, 
que melhora a viscosidade dos 
tecidos.

Segundo Rogério de Moura, 
coordenador técnico da Bodyte-
ch Granja Vianna é importante 
conhecer, antecipadamente, o 
percurso em que será feita a cor-
rida. “Preste atenção às curvas, 
buracos, movimento de pedes-
tres e carros. Antes e depois de 
qualquer aula ou competição, é 
essencial fazer um alongamento 
– esticar e aquecer a musculatura 
evita lesões durante o exercício – 
além de ser uma ótima maneira 
de relaxar.”

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

Cel: 97484.5464 (vivo)

REFORMAS 
PINTURAS

JARDINAGEM

99854-5093 • 98557-3470 • 96151-4778

www.cmservicosecomercio.com.br

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

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

Não se sabe ao certo a ori-
gem dessa raça, mas o fato é 
que é muito antiga, já que os 
cães muito parecidos com o 
griffon podem ser encontrados 
em pinturas do século XV, entre 
elas, em quadros de Van Dyck, 
de 1434.

O padrão primeiramente 
aprovado foi redigido em 1883, 
mas a versão definitiva ainda 
demorou 11 anos para ser apro-
vada.

Exímios cães de companhia, 
os griffons são alegres e muito 

dependentes dos donos. São 
cães silenciosos e praticamente 
não latem. Sempre prontos pra 
ação, precisam de exercícios 
moderados para manter sua 
saúde física e mental. Convivem 
muito bem com outros animais.

Existem outras duas varie-
dades desta raça, o griffon belga 
e o Peit Brabançon, que diferem 
apenas pela cor e comprimento 
da pelagem.

Popularidade no cinema: 
Em 1997, a raça se popularizou 
muito através do Griffon-Ver-

dell, um exemplar que contrace-
nava com o ator Jack Nicholson, 
no sucesso do cinema “Melhor 
impossível”.

Utilização: Companhia 
Tamanho: Padrão não comenta 
(aproximadamente 30 cm).
Peso: 3,5 á 6 kg
Pelagem: o pelo é duro, eri-
çado, de comprimento médio 
e farto. A cor é ruiva, mas um 
pouco de preto nos bigodes e 
cavanhaque é tolerado.
Longevidade: 13 á 14 anos.

Planet Pet

GRIFFON DE 
BRUXELAS
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Responsabilidade civil do 
banco por uso indevido 
de cartão e senha do 
titular por terceiros

Fato corriqueiro nos dias 
de hoje é a subtração de se-
nhas e cartões, mediante atos 
de estelionato ou clonagem 
dos cartões.

As vítimas de referidos 
golpes, clientes das institui-
ções financeiras, enfrentam 
verdadeira odisseia, pois os 
Bancos, ao serem comunica-
dos pelo cliente, recusam-se 
a estornar os valores sacados 
ou debitados nos cartões, 
alegando que a culpa foi ex-
clusiva da vítima, que era res-
ponsável pela guarda de seu 
cartão magnético e pelo sigilo 
de sua senha, necessários para 
a realização dessas movimen-
tações na conta bancária, ou, 
ainda, alegam culpa exclusiva 
de terceiros, estelionatários 
sem vinculo com as partes.

No entanto, esse não é 
o entendimento dos nossos 
Tribunais.

Com efeito, antes de tudo 
enfatiza-se que a responsabi-
lidade do banco é objetiva e, 
nestes casos, em se tratando 
de relação de consumo, in-
verte-se o ônus da prova.

Como é cediço, é a insti-
tuição financeira que dispõe 
de elementos para provar a 
ocorrência ou não de fraude, 
sendo de sua responsabilida-
de manter câmeras de segu-
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rança em seus caixas eletrônicos 
e agências bancárias para re-
gistrar as imagens da utilização 
dos terminais e para garantir a 
segurança dos serviços e de seus 
clientes, bem como a documen-
tação comprobatória das opera-
ções que importam movimenta-
ção do saldo da conta bancária.

O titular de conta bancária 
normalmente não dispõe de 
qualquer meio apto a compro-
var o responsável pela movi-
mentação de sua conta bancária, 
nos diversos meios disponibili-
zados pela instituição financeira: 
saques em lotéricas, em terminal 
de autoatendimento, em “Caixa 
24h”, tampouco o responsável 
pelas compras com o uso de 
cartão de débito. Só o banco 
pode adotar medidas destina-
das a fazer essa prova. Se não o 
faz, a instituição financeira deve 
responder pelos saques nega-
dos pelo cliente, a não ser que 

comprove a responsabilidade 
deste (CDC, art. 14, § 3º, II), 
pois se trata de responsabili-
dade objetiva.

Registre-se que a institui-
ção financeira tem a responsa-
bilidade de bem gerir as con-
tas de seus clientes, de modo 
que, quando essa gestão não é 
adequada, isso configura falha 
na prestação do serviço, a qual 
enseja a obrigação de reparar 
as perdas e danos, indepen-
dentemente de demonstração 
de culpa (CDC, art. 14).

Em casos tais, deve ser re-
conhecida a responsabilidade 
civil da instituição financeira 
pela reparação dos prejuízos 
sofridos pelo cliente, pela fa-
lha na prestação do serviço e 
por não zelar pela segurança 
das operações envolvendo a 
movimentação de numerário 
que se encontra sob a sua 
custódia.

Holística

É possível se 
relacionar sem 
se anular?

Cada dia mais observo ca-
sais que se afastam, que per-
dem o ímpeto e o brilho, seja 
o brilho individual ou o brilho 
da relação.

Em meio às lamúrias, críti-
cas e desencontros, é muito co-
mum hoje escutar histórias que 
não deram certo, de casais que 
se separam.

Penso se isto não tem a sua 
patologia na cultura em que 
vivemos aqui no ocidente, na 
cultura do consumo e do des-
carte, da correria e da superfi-
cialidade.

Mas mesmo estas análises 
também são superficiais, am-
plas e genéricas. Como se a 
culpa de tudo isto estivesse no 
habitus que a cultura de massa 
da nossa sociedade consume e 
reproduz.

Portanto, observando as 
minhas histórias vejo de mais 
perto e profundo os desencon-
tros das minhas relações, que 
aqui valem para todos os tipos 
de relações da nossa sociedade, 
portanto enfatizando aqui nes-
ta breve crônica os relaciona-
mentos amorosos.

É possível se relacionar 
sem se anular? Claro que a res-
posta deveria ser positiva, mas 
na prática não é o que vejo, pe-
las minhas histórias e aos dos 
quês estão à minha volta.

E por que nos anulamos? 
O que seria se anular den-
tro de um relacionamento? É 
transformar a dança orgânica 
e livre do casal em um movi-
mento obrigatório e possessi-
vo. É perder a espontaneidade 
e a vontade livre de estar jun-
tos para a vontade de posse, de 
controle. É viver numa relação 
onde você cria uma felicidade 
condicionada, onde deposita 

no outro todos os seus anseios, 
expectativas, sonhos e ilusões; 
montando um personagem, um 
castelo de cartas, e por assim 
ser, se torna frágil.

A felicidade condicionada, 
o amor construído em cima 
de ilusões e expectativas é uma 
falta de nos apoderarmos dos 
próprios dons e talentos, dos 
próprios potenciais e qualida-
des. Da falta do nosso mergu-
lho de autoconhecimento para 
lermos o que estamos sentindo, 
querendo, desejando, e assim, 
pela falta de nos aquecermos 
pelo nosso sol interno, - apaga-
dos – buscamos nos ascender e 
nos aquecer no sol alheio.

Este bem-estar é frágil, esta 
felicidade condicionada é pos-
sessiva. E no meu caso, desco-
bri que por falta de estima, e 
de não acreditar nos meus po-
tenciais e reconhecer os meus 
dons, eu busquei no outro o 
que sempre esteve dentro de 
mim, e assim, anulando-me eu 
não estava aquecido pelo meu 
próprio sol.

O se relacionar é como 
uma dança, e como ocorre em 
uma dança esperamos a reci-
procidade do movimento do 
outro. Portanto, quando esta-
mos na busca da firmeza dos 
nossos passos, reconhecendo 
e aceitando as nossas falhas 
e pisões no pé, também acei-
taremos os passos errados do 
outro, e como numa dança, 
estaremos livres para dançar 
onde quisermos, e não condi-
cionados a dançar uma música 
que já não mais vibra em nós, 
anulando os mais belos pas-
sos que poderíamos dar se, de 
fato, aceitássemos e desper-
tássemos os nossos sonhos e 
potenciais.

Renato Giannico



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 se tornou o 5º chef a conquistar 
essa menção na América do Sul.

O Vinea oferece opções de menu executivo, 
onde pode-se saborear uma entrada, um 

prato principal e uma sobremesa,  incluindo 
a opção de pedir, por exemplo, apenas a 

entrada e a sobremesa.

Alameda Araguaia, 540 
Alphaville Industrial, Barueri – SP

De segunda a sexta no almoço e de terça a sábado no 
jantar. Domingo, somente em ocasiões especiais como 

Dia das Mães, dos Pais, dos Namorados, etc.

(11) 2078-7880
Aceita cartões de bandeiras diversas,  

incluindo vales-refeições.
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4702-0512 / 98233-9959

Dr. Luis Gustavo Aragon e Silva
CREFITO: 21.476-F

Rua São Paulo das Missões, 100
Granja Carolina – Cotia/SP

Tels: (11) 4616-3322 / 9 7140-3612
lgustavoaragon@gmail.com

FISIOTERAPIA 
E RPG

 CONVÊNIOS E 
PARTICULARES

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

A etiqueta do frio
Chegou o inverno. E você 

vai a alguma estância climática, 
quer curtir o friozinho na praia, 
ou ficará por aqui mesmo. Eis a 
maneira mais apropriada de por-
tar casacos e acessórios para o 
frio: quanto a estes últimos, nada 
de colocar um cachecol em volta 
do pescoço como se fosse uma 
sucuri lhe estrangulando. Ou um 
gorro enterrado até às orelhas 
como se você estivesse no frio 
dos Andes, ou dos Alpes.  

Mãos enluvadas e aquela 
pose de quem está ti-ri-tan-do 
de frio o tempo inteiro - não 
dá! Estas peças servem para nos 
proteger do frio, mas também 
para nos enfeitar.

 Vale prestar atenção às ten-
dencias dos últimos nós de ca-
checóis e écharpes, e lembrar 
que boinas, chapéus e gorros 
saem e voltam de moda, e têm 
a forma apropriada de serem 
colocados na cabeça - sempre 
saindo da mesma ao entrar em 
ambiente fechado. Lembre-
se que jamais cumprimentamos 
alguém com as mãos vestidas (a 
não ser que você pertença a al-

guma família real).
 Ao falar em casacos e abri-

gos, as mulheres são tomadas de 
assalto por uma dúvida não só 
estética, mas também político-
social. Casacos de pele: permi-
tidos com prazer ou proibidos 
terminantemente? (Um aparte: 
para meu gosto pessoal, ho-
mens podem e devem dispensar 
qualquer acessório de pele). 

 Qualquer pessoa adepta às 
causas de defesa animal ou ques-
tões do meio-ambiente já teria a 
resposta na ponta da língua. Mas 
é importante ressaltar - e isto é 
fato comprovado - que muitos 
dos animais usados na confecção 
de roupas e acessórios são cria-
dos para este fim. Assim como 
outros o são para a alimentação.  

Eu não costumo assu-
mir qualquer postura radical a 
respeito de nenhum assunto, 
e além do mais hoje em dia as 
peles sintéticas estão tão mara-
vilhosas, que não deixam nada a 
dever às autênticas.

 Agora, aquele casaco que 
você comprou um dia numa 
viagem, e morre de vontade 

de usar quando dá uma esfria-
dinha, também não deve e não 
pode ser alvo de preocupação 
ou crítica. 

Quando estamos fora do 
Brasil, quando faz muito frio, ca-
sacos de pele são usados muito 
mais do que por uma questão es-
tética, mas por necessidade.

Afinal, o frio é de matar. 
Porém nestes mesmos lugares 
existe a calefação funcionando 
a todo vapor dentro de todos 
os estabelecimentos. O que nos 
permite tirar o casaco em cada 
lugar onde chegamos. E ali es-
tar com uma roupa totalmente 
meia-estação. Aqui já não bem 
assim - portanto muitas pessoas 
continuam portando seus casa-

cos em recintos fechados. 
 E tenho que ser justo com 

vocês: isto não é elegante. Es-
teja prevenida com uma roupa 
quente e agradável, composta 
de suéteres, écharpes, pashmi-
nas, mas que lhe permita sem-
pre tirar um casaco mais pesado 
ao entrar em algum recinto. 

E o vestir e desvestir de um 
casaco também tem suas regras. 
Espero que sempre exista um ca-
valheiro por perto, pronto para 
auxiliar uma dama a colocar seu 
casaco, primeiro oferecendo um 
braço, e depois o outro. Afinal, 
não é uma camisa de força. Da 
mesma maneira, na hora de tirar 
o casaco, este é o procedimento.

 Dica importante: não pen-

dure seus casacos nas costas da 
cadeira. Uma gota de vinho ou 
algum respingo de fondue ou 
raclette podem significar a ru-
ína total. Portanto, dobre-o do 
avesso - em geral os forros são 
belíssimos - e coloque-o sobre 
uma cadeira adicional.  

Tudo isso fica minimizado 
se o lugar possuir uma chapela-
ria. Só um detalhe: é famosa a 
cena, em grandes festas, onde 
uma lulu mais esperta sai com a 
sua preciosidade e deixa “aquele 
lá”, que ela possuia, para você.

 Sem extremismos: use o 
que você tem com responsabi-
lidade, não compre jamais um 
casaco de pele sem o certifica-
do de permissão; faça uso dos 
sintéticos que estão um arraso, e 
mais ainda - se esta questão lhe 
incomoda muito, não podemos 
esquecer dos lindos mantôs de 
cashmere, os sobretudos de al-
paca e as peças criativas e ma-
ravilhosas que podem ser feitas 
com duas agulhas e alguns no-
velos de lã. Quem sabe até por 
você mesma! Bom inverno!



O melhor da culinária 
japonesa na Granja Viana!

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

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

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

(11) 5051-7404

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

(11) 4169-1028

ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA GRÁTIS • DELIVERY

VENHA CONHECER O 
EMPÓRIO DO CAMARÃO E GANHE

25%
DE DESCONTO
exceto produtos em promoção

FALE SOBRE ESTE ANUNCIO E GANHE 
25% DE DESCONTO NAS COMPRAS NO 
PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016
PROMOÇÃO NÃO ACUMULATIVA

PRODUTOS SELECIONADOS ESPECIALMENTE 
PARA AS PESSOAS QUE APRECIAM A 

QUALIDADE, E CURTEM O FRESCOR DOS 
MAIS VARIADOS TIPOS DE FRUTOS DO MAR... 

SURPREENDA-SE

(11) 4617-5014
AV. São Camilo, 469 – Granja Viana

Best Center , loja 11
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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 ceverjinha é por nossa conta!

MIOLO DA GRANJA VIANA EM CONDOMÍNIO 
FECHADO COM PORTARIA 24 HORAS.

AT: 1.296,07 m² (33m de frente)
Casa Principal – 569,0 m², Casa de hospedes – 70,0 m²

Valor: R$ 2.295.000
Valor do condomínio: R$ 1.000 

Valor do IPTU (2016): R$ 4.700/ano
Permuta: Até 50% do valor, nas regiões da Granja Viana, 

Apartamento nas zonas Sul e Oeste de São Paulo.

VENDE-SE CASA

CARLOS ADALBERTO
(11) 96231-7166

carlosadalberto108@gmail.com

Liderança

O LEGADO DE 
FRANCO MONTORO

João Doria

Uma observação tem sido 
enfática por parte dos paulista-
nos: a maior metrópole do país 
está submetida ao desleixo. Suja, 
esburacada, pichada e desampa-
rada nos serviços básicos. São 
Paulo está sem bússola e sem co-
mando. A cidade tem se tornado 
uma terra caótica. Pessoas mor-
rerem sob o intenso frio, jovens 
definham nas calçadas das cra-
colândias, mulheres esmolam nas 
ruas, idosos padecem nas portas 
de prontos-socorros municipais.

No momento em que a ci-
dade vê piorar drasticamente sua 
qualidade de vida, vale lembrar 
figuras que deixaram sua marca 
na administração pública, como 
Prestes Maia, na Prefeitura de São 
Paulo, ou Franco Montoro, no 
governo do Estado. A lembrança 
sobre Montoro é muito viva nes-
se momento em que se instala o 
evento de comemoração dos 100 
anos de seu nascimento. Demo-
crata, faz muita falta nesses tem-
pos de crise moral, símbolo que 
era da ética na política.

Para Franco Montoro, a 
quem tive a alegria de ajudar, 
nas suas eleições de 78 (Senado), 
82 (Governo de SP) e depois na 
memorável campanha das Di-
retas-Já, em 1984, a política se 
constituía na missão de compor 
a ordem pública, assegurar a 
convivência social e o respeito 
pelo ser humano. Montoro foi 
um homem público exemplar.

André Franco Montoro, 
fundador do PSDB, encabeça a 
lista dos políticos mais impor-
tantes da história do Brasil. De 
vereador a deputados, de sena-
dor a governador, passando por 
vários mandatos, Montoro aliou 
a habilidade política à com-
petência e transparência. Será 
sempre lembrado, especialmen-

te também, pelos expressivos 
avanços na área social.

Importante recordar que 
Montoro se impôs pela dignidade 
em cargos públicos. Promoveu 
um desenvolvimento acelerado e 
inusitado na história do Estado de 
São Paulo, depois do longo perí-
odo de trevas da ditadura militar 
no País. Sua obra se sustentou em 
dois princípios fundamentais para 
a boa governança – descentraliza-
ção e participação.

Dizia ele que o sentimento 
de participação é um dos mais 
poderosos elementos propulso-
res da atividade humana, pois é 
o que entusiasma e anima a ação 
dos construtores de uma obra 
coletiva, seja ela uma casa, uma 
estrada, uma catedral ou uma ci-
dade mais humana.

No campo político, a descen-
tralização e a participação dos 
diversos setores da comunidade 
na solução dos problemas cole-
tivos representam grandes ins-
trumentos para a constituição de 
uma sociedade mais justa, mais 
eficiente e mais humana.

Montoro acreditava que a 
construção de uma democracia 
participativa no Brasil não será 
feita por um homem ou por um 
grupo de homens e, nem mes-
mo, por um partido político. 
Era uma tarefa de todos e uma 
ferramenta de luta participativa 
e comunitária.

 O outro pilar construído 
por Franco Montoro foi o da 
descentralização. Seu argumen-
to para justificá-lo é irrefutável: 
tudo o que puder ser feito pelo 
poder local não deve ser fei-
to pelo Estado ou pela União.  
Descentralização é fator de eco-
nomia e de autêntico desenvol-
vimento do País. Essa era, para 
ele, uma imposição, uma toma-

da de consciência.
A descentralização - inse-

rida na tese do municipalismo 
impõe-se como instrumento 
imprescindível para a promoção 
do bem comum, assegurando 
políticas públicas que garantam 
poderes e recursos aos órgãos 
mais próximos da população, 
especialmente os municípios e 
os Estados.

A luta do governador Mon-
toro deve receber o incentivo de 
todos os homens públicos que 
espelham sua ação, o ideal da co-
letividade. Montoro era um fiel 
defensor do municipalismo. A 
aplicação de suas lições é abso-
lutamente necessária ante as in-
justiças que se cometem no país, 
seja na repartição dos recursos 
entre os entes federais, estaduais 
e municipais, seja nos desman-
dos que se multiplicam na admi-
nistração dos entes federativos. 

O fato é que os municípios 
vivem a pior crise financeira da 
história e muitos estão pratica-
mente falidos. Dependem unica-
mente do Fundo de Participação 
dos Municípios, que vem min-
guando em função de políticas 
que reservam a maior parte da 
arrecadação aos cofres da União. 
Como foram mal geridos, a con-
ta amarga fica com o primeiro 
andar do edifício político, forma-
do pelas municipalidades.

São Paulo, maior arrecada-
dor de impostos do País, deve 
impor sua liderança e passar a 
exigir uma justa distribuição de 
recursos.

Franco Montoro volta a se 
fazer presente, entre nós, por 
ocasião de seu centenário. Que 
suas ideias sirvam de lume para 
ajudar a recolocar nossa querida 
São Paulo na trilha do desenvol-
vimento.
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Jun  6 11:10:54 2016                     

Cinema
pRoCURANDo DoRy
Um ano após ajudar Marlin (Albert 
Brooks) a reencontrar seu filho 
Nemo, Dory (Ellen DeGeneres) pre-
cisa agora lidar com vários peixes 
do seu passado, entre eles alguns 
pelos quais ela foi apaixonada.

CAçA-FANTAsmAs
Atualmente uma respeitada profes-
sora da Universidade de Columbia, 
Erin Gilbert\escreveu anos atrás um 
livro sobre a existência de fantas-
mas em parceria com a colega Abby 
Yates. Quando Patty Tolan, funcioná-
ria do metrô de Nova York, presencia 
estranhos eventos no subterrâneo, 
Erin, Abby e Jillian Holtzmann se 
unem e partem para a ação pela sal-
vação da cidade e do mundo.

A eRA Do gelo: o bIg bANg
Após uma nova trapalhada de Scat, 
uma catástrofe cósmica ameaça a vida 
na Terra, obrigando Manny, Ellie, Die-
go, Shira e Sid a deixarem seus lares. 
Eles encontram o abrigo ideal em uma 
caverna ocupada pelo excêntrico líder 
espiritual Shangri Lhama e seus segui-
dores.

A leNDA De TARzAN
Releitura da clássica lenda de Tar-
zan, na qual um pequeno garoto órfão 
é criado na selva, e mais tarde tenta 
se adaptar à vida entre os humanos. 
Na década de 30, Tarzan, aclimitado 
à vida em Londres em conjunto com 
sua esposa Jane, é chamado para re-
tornar à selva onde passou a maior 
parte da sua vida onde servirá como 
um emissário do Parlamento Britâ-
nico.
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Educação

Chegou o período de férias 
escolares. O que é ansiosamente 
esperado pelos filhos, é fonte de 
angústia para os pais. O que fa-
zer com os filhos se eu não vou 
parar de trabalhar em julho?

Em um cenário de recessão 
econômica e de muita instabili-
dade, os pais estão trabalhando 
ainda mais. E o pior é que fica 
aquela sensação de que estamos 
cada vez mais ausentes da vida 
dos filhos, de que “não estamos 
vendo nossos filhos crescerem”. 
Desculpe a franqueza: não esta-
mos mesmo. Prato cheio para a 
atitude equivocada de compen-
sar a ausência com presentes, 
viagens e tudo o que se pode pe-
dir pela internet ou pelo smar-
tphone sem gastar ainda mais 
tempo com isso. E por falta 
de criatividade, lá vem de novo 
aquela outra solução óbvia, a ta-
belinha vídeo-game, televisão e 
computador.

Sempre que somos cobra-
dos pelos filhos, pensamos na 
desculpa de que estamos traba-
lhando duro para garantir um 
futuro melhor para eles. Mas 

Amor e convivência 
como forma de educar Marco Antonio 

Xavier

será que acreditamos mesmo 
nesse blábláblá? Há um alto 
custo pessoal por trás dessa má-
xima. Em nome de um futuro 
de conforto que nunca chega, 
perdemos o presente do conví-
vio e deixamos cair pelos vãos 
dos dedos uma sensação do que 
“podia ter sido e que não foi”. 
Será que não há um grande furo 
em tudo isso? Ao desejarmos o 
melhor para os filhos e querer-
mos prepará-los para conquis-
tarem uma vida de estabilidade 

financeira acabamos nos esque-
cendo de prepará-los para a vida 
em si. 

Educar é um processo com-
plexo e deve começar por ensi-
nar uma lição primordial: amor. 
Amor é convivência. Pela convi-
vência com nossos filhos mos-
tramos a eles nosso amor-pró-
prio e os ensinamos a se amarem 
também. A amizade nada mais é 
do que o nosso amor projetado 
no próximo. A amizade é fonte 
de alegria, e essa alegria deve co-

meçar pelos filhos.
Faz alguns anos, Michel de 

Montaigne é meu filósofo de 
cabeceira. Em seus Ensaios, ele 
trata do amor dos pais pelos 
filhos, e diz que “as coisas que 
mais nos custaram nos são as 
mais queridas.  E dar custa mais 
que receber.” Em tempos de fi-
losofia econômica, o “custo” de 
amar os filhos é um dos poucos 
que na vida não nos onera. Há 
que se lembrar que Montaigne 
também alerta sobre o amor 

“excessivo”, que hoje traduziría-
mos por “mimar”, o que estraga 
a educação.

Na vida que levamos, o tem-
po ideal para investir na criação 
dos filhos não existe, a não ser 
para aquele casal de vizinhos que 
tem uma vida invejavelmente 
perfeita para nós. Mas eu posso 
começar com pequenas renún-
cias no dia a dia. Se a esperada 
viagem terá de ser adiada por 
falta de dinheiro, eu posso fazer 
uma viagem mais curta. Posso 
fazer um programa diferente, 
organizar um piquenique com 
a família no parque. Eu ainda 
posso ensinar meu filho a andar 
de bicicleta ou começar aquela 
prometida caminhada com todo 
mundo. Ou fazer aquele bolo 
tradicional da receita secreta da 
vovó, temperado com muito 
riso e amor. Mas sem me esque-
cer do toque mágico da receita 
da convivência: não é a quanti-
dade de tempo que conta, mas 
a qualidade desse tempo com os 
filhos. 

Para o educador Celso Antu-
nes, “aprender é essencialmente 
se transformar. Se não há mu-
dança, não há aprendizagem.” A 
convivência e o amor dos pais 
mudam os filhos. Que tal achar 
um tempinho ainda hoje para 
aquele minutinho de amor?


