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Data alpha vem aí!
Many press International group sai na frente mais uma vez e lançará o Data Alpha, empresa de pesquisa de opinião pública. Em pleno ano de 
eleições municipais, a marca será uma importante ferramenta para candidatos estudarem seu eleitorado e para os eleitores acompanharem a 
evolução daqueles que pedem nosso voto. Veja mais detalhes sobre a empresa e a equipe por trás dela e os serviços que serão prestados.  pág.  7
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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

SR PISCINAS
*Reformas
*Manutenção
*Equipamentos
*Troca de vinil 

98303-9775

TUDO PARA SUA PISCINA,
COM PREÇOS ESPECIAIS
TUDO PARA SUA PISCINA,
COM PREÇOS ESPECIAIS

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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Editorial
Bem maior que uma mera 

marolinha, a crise financeira no 
Brasil está provocando o fecha-
mento de pequenas, médias e 
grandes empresas em todo país 
e consequentemente as demis-
sões não param de acontecer. 
A cada dia que passa a situação 
piora. Mas, enquanto alguns fi-
cam paralisados, com medo do 
que está por vir a Many Press 
International Group ,  dribla os 
reveses do momento e aprovei-
ta para crescer.

A filosofia e missão do nos-
so grupo é de inovar e fazer o 
melhor para os nossos clientes. 
Nunca estamos contentes com 
os resultados. Queremos sem-
pre mais !!

Para quem está no merca-
do, as oportunidades aconte-
cem, e não podemos deixa-las 
passarem.

Neste mês , estamos abrin-
do a empresa Data Alpha Pes-
quisa de opinião. (veja matéria 
na página 7)

O Data Alpha é uma nova 

empresa privada de pesquisa, 
que muito além de gerar dados 
pretende trazer soluções e traçar 
estratégias para o seu negócio, 
campanha ou administração.

Realizamos pesquisas de opi-
nião, mercado e pesquisas eleito-
rais, quantitativas e qualitativas, 
com o intuito de possibilitar o 
crescimento de nossos parceiros 
públicos e privados, traçando es-
tratégias de campanha, mercado 
e  gestão pública.

Contamos em nossos qua-
dros com especialistas em gestão 
pública, administração, marke-
ting, estatística e todos com di-

plomas de especialização das 
maiores universidades do país e 
com larga experiência em ques-
tões de mercado , quanto de 
campanhas eleitorais.

Definiremos melhor, as to-
madas de decisões do seu marke-
ting ou de sua gestão, afinal nos-
so resultado não se trata apenas 
em gerar dados.                                                                                                                                       

Algumas empresas sonham 
com o sucesso , nós da Many 
Press International Group , acor-
damos cedo e trabalhamos. 

A todos uma ótima leitura.

Equipe Granja News

Treinamento Funcional
Defesa Pesssoal

Prof. Cadu
Cref: 069014-G/SP

99626-5970
97494-7416

Aulas em grupos ou individuais

Violão popular e clássico, guitarra, 
flauta doce. Teoria, percepção, 

harmonia e improvisação.

AULAS DE MÚSICA 
EM DOMICÍLIO

Prof. Marcos Gama
Bacharel em música

Fone: 42471077/98143-6085
email: marcos.gmv@hotmail.com
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Av. São Camilo, 988 Granja Viana • 4702-6883 / 4702-6923
www.tantrarestaurante.com.br

Almoço Executivo Tantra
PREÇOS DE R$19,90 A R$37,20

ALMOÇO EXECUTIVO DE TERÇAS ÀS SEXTAS NO ALMOÇO
RODIZIO É À VONTADE

Mongolian Grill à vontade Filet Mignon Especial Salmon Pasta

Parte I: VISUaL

Degustar um vinho nada 
mais é do que prestar atenção 
nele. Analisá-lo. Submetê-lo aos 
seus sentidos. Com este roteiro 
despretensioso, espero ajudar ao 
leitor a aprender a apreciá-los e 
diferenciá-los, descobrindo as-
sim, os tintos que mais lhe agra-
dam. Como o assunto é extenso, 
vamos dividir este roteiro numa 
série de 3 colunas: visual, olfato 
e gustativo.

Começamos sempre com a 
taça de vinho ainda vazia, veri-
ficando se a mesma está limpa 
e sem odores que possam in-
terferir no vinho. É comum, 

por exemplo, sentirmos cheiro 
de ovo em taças com resto de 
detergente que não foram devi-
damente higienizadas. Só então 
sirva o vinho.

Verifique a superfície do 
líquido na taça, olhe se não há 
partículas em suspensão e se a 
mesma está brilhante. Possíveis 
restos de rolha podem interferir 
na sua degustação.

Cor e tonalidade de cor: 
Como vimos em nossa coluna 
anterior o vinho tinto é verme-
lho. Entretanto, seu vermelho 
varia do violáceo (púrpura) ao 
âmbar. Pois, os pigmentos azuis 
do vinho vão desaparecendo, 
enquanto os amarelos vão sur-

gindo com o passar do tempo. 
O tipo da cepa (uva) também 
influencia na tonalidade da cor. 
Uma Touriga Nacional, por 
exemplo, possui reflexos violá-
ceos intensos e por mais tem-
po, enquanto um vinho da uva 
Gamay apresenta reflexos ala-
ranjados rapidamente. Como a 
cor e suas tonalidades sofrem 
influências diversas, um bom 
indicador da idade do vinho e 
de que o mesmo está pronto 
para ser tomado é a presença 
ou não de halo aquoso, aquele 
anel transparente que se forma 
na superfície superior do líquido 
no limite do mesmo com a taça. 
Quanto mais nítido e visível este 

Vinhos

Como degustar um vinho tinto
halo, maior a chance de o vinho 
de guarda estar pronto para ser 
consumido.

Note também que a inten-
sidade de cor dos vinhos tin-
tos varia bastante, conforme a 
variedade da uva e a idade do 
vinho. Com o tempo se tornam 
cada vez mais claros.

Por fim, observe as lágrimas. 
Elas se formam nas paredes da 
taça após você agitar e movi-
mentar circularmente o vinho 
na mesma. Quanto mais nume-
rosas e finas as lágrimas maior o 
grau alcoólico do vinho.

Até a próxima coluna, onde 
falaremos sobre os aromas do 
vinho.paula Farias
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Gastronomia

Dario & Equipe: gastronomia profissional e 
diversa para grandes e pequenos eventos

Victor de andrade Lopes
 
O fim do restaurante do 

Ney deixou muitos granjeiros 
“órfãos” de um local de gas-
tronomia sofisticada e feita por 
quem entende do assunto. Mas 
só porque o ambiente acabou, 
não quer dizer que o cardápio e 
o talento dos profissionais estão 
perdidos.

 Formado em administração 
de empresas e em vinhos, o em-
presário Dario do Nascimento 
ficou por 15 anos no Restau-
rante do Ney – 5 como fun-
cionário e 10 como sócio. Essa 
experiência já era precedida por 
passagens em outras ca-
sas. Desde os 15 
anos, quando 
levava clien-
tes da porta 
de um res-
taurante a 
seus carros, 
ele está 

em contato com a arte de servir. 
Dali, começou a colecionar pas-
sagens por clubes e restauran-
tes de São Roque, Cotia e São 
Paulo. Chegou ao Restaurante 
do Ney em 1995, onde ficou 
até 2010. Ainda, por mais de 
um ano foi gerente de padaria 
na Granja e também no mesmo 
ramo e mesma função em Uba-
tuba litoral norte por sete me-
ses, voltando a São Paulo para 
acompanhar de perto o desen-
volvimento de seu grupo. 

Junto com sua família, Da-
rio fundou no ano de 2010 
sua empresa própria de buffet 
e serviços para gastronomia. 
“Com meu conhecimento na 
gastronomia e atendimento 
a cliente, comecei a treinar 
meus parentes antes de fun-
dar o grupo para serem bar-
men, garçons, auxiliares de 
cozinha, churrasqueiros, co-
peiros. Ensinei-os a arte de 

abrir um espumante, servir 

bebidas, posicionar os utensí-
lios, etc.” Desde então, há mais 
de cinco anos, Dario e seus co-
laboradores estão capacitados 
para realizar eventos em geral.

 Como diferencial, Dario 
aposta na sua capacidade de 
atender até eventos pequenos. 
“Às vezes a pessoa ouve a pa-
lavra ‘buffet’ e pensa que é para 
muita gente, mas a nossa empre-
sa já atendeu a muitas residên-
cias de luxo com jantares e reu-
niões de família”, explica Dario. 
“Temos estrutura para servir 
até 300 pessoas, se necessário”, 
completa. 

Além disso, Dario dá aten-
ção especial para a qualidade 
dos seus pratos. “Não gostamos 

de frituras nem de temperos 
prontos e ou enlatados. Usa-
mos mais assados e produtos 
naturais, e todos os temperos 
são produzidos artesanalmente, 
bem como as massas. Caminha-
mos para uma gastronomia mais 
natural”, diz.

 Dario dedica nesse grupo 
a junção de todo seu conheci-
mento, experiência, carinho e 
harmonia e dentre as muitas 
opções do cardápio, há tortas de 
maçã (tarte tatin), profiteroles, 
goulash, bouef  bourguignom, 
saladas caprese, língua ao molho 
de vinho, pato assado, moque-
cas, bobó de camarão, camarão 
na moranga, risotos, feijoada, 
bacalhoada e muito mais.

 Os cardápios de Dario são 
também flexíveis e adaptam-se 
aos convidados que têm estilo 
de vida vegetariano e vegano. 
Além disso, em churrascos, 
por exemplo, é possível incluir 
essas opções como massas 
e sobremesas um diferencial 
gastronômico. A família Da-
rio & Equipe pode auxiliar aos 
clientes fornecendo mão de 
obra qualificada para empresas 
e residências.

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.
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Dario do 
Nascimento

torta de maçã (tarte tatin)

Dario & Equipe
Contato: dariodonascimento@

hotmail.com / 4303-9595 / 
97094-8581 / 97094-8714
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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

Tel: 4167-1938
WhatsApp: 94797-7013
Av. Inocêncio Seráfico, 4442, Vila Dirce - Carapicuíba/SP

Apoio

VAGAS LIMITADAS

Chega em Carapicuíba sua 
oportunidade de voltar a sorrir
CLÍNICA 
ESCOLA DE 
IMPLANTE
Se você precisa 
de implantes com 
tratamento mais  
acessível e com qualidade
LIGUE E GARANTA 
SUA VAGA

Planet Pet

Collie pêlo longo 
(a eterna Lessie)

eliane abbud

Classificação: Grupo 1
País de Origem: Grã Bre-

tanha
Nome do País de Ori-

gem: Collie Rough
Utilização: Pastor de Re-

banho
 Longevidade: 10 a 12 anos
Temos aqui na Granja Via-

na um casal que entende muito 
á respeito desta raça. Á cerca 
de vinte anos criando e buscan-
do o melhor para aprimorar o 
plantel. Proprietários do Canil 
THE COLLIEDITION o casal 
Gino e Celina que são verdadei-
ros admiradores da raça. Para 
termos uma idéia bem breve,já 
saíram daqui mais de 400 collies 
para as famílias de todo o Brasil 
e América do Sul.Vale conferir!

História: Na Escócia, sécu-
lo XIX foram sendo mais cui-
dadosamente selecionados para 
o trabalho de pastoreio de ove-
lhas existentes á época na re-
gião, as ovelhas “Colley” que no 
inglês arcaico significava “Ne-
gro” por possuírem a cara pre-
ta, e daí naturalmente o nome 
collie foi transferido à raça que 
os conduzia e pastoreava.

aparência Geral: Cão de 
grande beleza. Possui uma es-
trutura física que mantém a li-
nha da potência e atividade sem 
qualquer traço grosseiro.

Pelagem muito densa revela 
o contorno do cão. Pêlos retos 
de textura áspera com sub pêlos 
muito suaves,densos e bem fecha-
dos á ponto de esconder a pele.

As três cores reconhecidas 
são sable e branco, tricolor e 
azul-merle

altura: Machos de 56 á 61 

cm e Fêmeas de 51 á 56 cm
temperamento: Amisto-

so, sem qualquer vestígio de 
nervosismo ou gressividade. 
Inteligente,dócil,companheiro e 
muito fiel. 

Caro leitor, amante dos ani-
mais, aguardo você até o nosso 
próximo encontro.

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

ERRAtA: Na edição passada na coluna planet pet, erramos o título 
(raça). o certo é AUstRAlIAN CAttlE Dog
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Concurso

Granja News e Chico 
Zinneck juntos no concurso 
Desenhe Sua Páscoa!

Victor de andrade Lopes
 
O Granja News está em uma 

parceria exclusiva com o confei-
teiro Chico Zinneck, da marca 
Docices, para promover um con-
curso que premiará uma criança 
com uma deliciosa cesta de pás-
coa! Chico foi nosso granjeiro do 
mês de outubro de 2015 (edição 
71) e participou do reality show 
da TV Record Batalha dos Con-
feiteiros (versão brasileira do 
Cake Boss dos EUA), finalizan-
do em terceiro lugar.

A cesta de páscoa terá os se-
guintes itens: um potinho com 
mini biscoitos; quatro biscoitos 
pintinhos; uma caixa com seis 

ovinhos recheados de doce de 
leite, creme de avelã e paçoca 
(dois de cada sabor); três trufas 
em forma de cenoura; uma cai-
xa com ovo para colorir; e um 
ovo pintinho no ninho.

Para participar do concurso, 
a criançada deverá enviar para a 
Docices desenhos tendo a Pás-
coa como temática. O prazo 
para enviar as ilustrações é até 
o dia 15 de março (terça-feira). 
O autor do desenho não deve 
se esquecer de deixar seu nome, 
sua idade e seu telefone! Nos 
dias 16 e 17 de março, o ven-
cedor será notificado e deverá 
retirar seu prêmio no dia 18 de 
março (sexta-feira) no escritório 

da Docices.
Endereço para envio dos 

desenhos: Rua Amador Antô-
nio Passos, 33, Centro, Cotia – 
SP. CEP: 06700-110.

Prazo para envio: até 15 de 
março de 2016.

Não esqueça de incluir seu 
nome, idade e telefone!

Mais informações: www.do-
cices.com.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

Negócios

Data Alpha aproximará 
empresas e candidatos 
dos desejos do público

Victor de andrade Lopes

Quem depende de apro-
vação do público precisa estar 
constantemente a par do que as 
pessoas querem e esperam. Para 
tanto, é necessário contar com 
profissionais que saibam como 
consultar esses indivíduos de 
forma neutra e, depois, traba-
lhar os dados para chegar a uma 
estatística confiável.

Sabendo disso, o Many Press 
International Group (proprie-
tário dos jornais Granja News, 
Alpha Times e do site Always 
Florida) inova mais uma vez na 
região e lança seu mais novo 
produto: o Instituto de Pesqui-
sa Data Alpha. Inspirado em 
grandes empresas de opinião 
pública, e gerenciado por gente 
que entende do assunto, o insti-
tuto começará suas operações já 
no próximo mês (Março 2016), 
estando disponível não só para 
empresas que queiram pes-
quisar a popularidade de seus 
produtos, como também para 
candidatos e candidatas com in-
teresse em conhecer melhor as 
preferências do eleitorado.

Mas pesquisar intenção de 
voto não é a única e muito me-
nos a mais importante atividade 
de um instituto desses. Benefi-

cia-se quem souber utilizar esses 
serviços não apenas antes das 
eleições, mas depois, quando 
o cargo já está garantido. Isto 
é, encomendar pesquisas pro-
fissionais que revelem o que o 
eleitorado quer para a cidade, 
seja no começo do mandato, 
seja no final.

É que diz Roberto Lamari, 
coproprietário do Data Alpha e 
profissional com duas décadas 
de assessoria política na Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP), na Câmara 
Municipal de São Paulo, além 
de experiência à frente de uma 

entidade brasileira que congrega 
as escolas do legislativo e dos 
tribunais de contas de todo o 
país. Desde os 20 anos de idade, 
quando fundou um instituto de 
pesquisa com o vereador paulis-
tano e ex-presidente da câmara 
José Police Neto (hoje do PSD), 
Roberto já realizou trabalhos 
em mais de 20 cidades paulistas.

Para ele, os dados comumen-
te divulgados na imprensa (aque-
les que dizem quem tem mais e 
menos intenções de votos) não 
são os mais importantes. “A 
pesquisa permite ao candidato 
comunicar-se melhor com a co-

munidade. A partir dos dados 
apresentados, ele saberá onde 
está conseguindo mais votos e 
onde tem mais rejeição”, diz. “É 
a partir disso que ele deverá tra-
çar sua estratégia política”.

Além disso, ele lembra a im-
portância de se continuar consul-
tando a população mesmo após 
a vitória nas urnas. “No Brasil, 
ainda não é muito comum o 
administrador fazer sua gestão 
com base em pesquisa, o que é 
uma pena”, diz. “Porque se ele o 
fizesse, ele com certeza teria um 
mandato com êxito até o final.” 
Uma possibilidade de aplica-
ção desta teoria é, por exemplo, 
quando um governante está com 
poucos recursos para investir e 
deve estabelecer prioridades. Por 
meio de uma pesquisa, ele pode 
procurar saber se, naquele mo-
mento, a população clama mais 
por uma nova praça ou pelo re-
capeamento de uma rua.

A pesquisa eleitoral é um 
meio de se corrigir rumos em 
plena campanha. Uma oportu-
nidade de saber se está dialo-
gando com o público certo, no 
local certo e com a linguagem 
certa. “Já vi candidatos que es-
tavam lá embaixo na intenção 
de voto tendo suas campanhas 
salvas com a ajuda de pesquisas 
estratégicas”, diz Roberto.

Mas nem só à política servi-
rá o Data Alpha. A empresa será 
um braço da iniciativa privada 
também. “Antes de se lançar um 
produto, faz-se uma pesquisa. 
Depois, com o produto já lan-
çado, faz-se mais uma pesquisa, 
desta vez de aceitação”, explica 
Roberto. Com esses serviços, 
marcas podem medir com alta 

confiabilidade se precisam man-
ter, suspender ou alterar um 
produto. “Esse tipo de informa-
ção é importante em momentos 
de crise como agora”, comple-
menta.

A empresa terá um com-
prometimento em divulgar da-
dos com a maior confiabilidade 
possível e, para isso, sua equipe 
inclui profissionais de estatística 
com grande experiência no ramo. 
Roberto diz que é importante 
retratar a realidade em números 
de forma precisa. “Na campa-
nha presidencial de 2014, você 
tinha números para todos os la-
dos, e os institutos de pesquisa 
se contradiziam muito. Depois 
das últimas eleições, criou-se um 
descrédito muito grande quanto 
a essas empresas”, diz Roberto. 
O objetivo do Data Alpha é fazer 
a diferença neste sentido.

Como proprietário de veí-
culos tradicionais e influentes 
na região, o grupo Many Press 
repercutirá as pesquisas de inte-
resse do público em seus jornais 
Granja News e Alpha Times, 
além dos respectivos sites. “É 
importante aliar-se a um grupo 
conhecido e respeitado na re-
gião. Isso dá uma capilaridade 
maior na hora de divulgar a pes-
quisa e os resultados, é um di-
ferencial muito grande”, explica 
Roberto. “A veiculação dos re-
sultados geralmente fica a cargo 
do candidato, o que faz com que 
eles percam um pouco de credi-
bilidade. Em jornais confiáveis 
e feitos por profissionais, eles 
transmitem uma confiabilidade 
maior”, finaliza.

Mais informações, acesse
 www.dataalpha.com.br

Rodrigo Rodrigues e Roberto lamari, diretores do Data Alpha
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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

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.

Coaching empresarial

A reclamação das pessoas 
a respeito da falta de tempo é 
recorrente, porém inútil. Todos 
nós, não importa se somos ricos 
ou pobres, executivos ou traba-
lhador braçal, temos 24 por dia.

É como se o “banco da vida” 
depositasse todos os dias 2400 
reais em sua conta da vida mas 
meia noite esta conta é zerada no-
vamente e no dia seguinte a única 
coisa que você terá dia seguinte 
serão 2400 reais, ou 24 horas.

Você não armazena o recur-
so, e não pode fazer nada para 
retê-lo… ele vai acabar.

Isso significa que você não 
administra ou economiza tem-
po, o que você pode fazer é oti-
mizar.

Otimizar o tempo significa 
fazer mais com menos. Usar 
bem este recurso finito para que 
seus mais importantes objetivos 
sejam realizados.

Para ajudar, aqui vão 6 mé-

todos para otimizar o tempo.
1) tenha objetivos claros
A decisão de otimizar o tem-

po deve ser tomada com algo 
em mente: passar mais tempo 
com a família, poder passear, 
descansar, concluir um projeto 
no prazo, etc. Portanto, o foco 
é essencial. Lembrar-se do que 
se deseja fazer e colocar na ca-
beça que aquela tarefa é a chave 
não se perder em distrações que 
consomem seus dias.

Uma dica que pode ser útil é 
logo pela manhã anotar em um 
papel que esteja em seu bolso 3 
tarefas importantes para você 
e não ir dormir sem cumpri-la. 
Execute as mais difíceis primei-
ro. Isso dará um conforto emo-
cional para o restante dos desa-
fios de seu dia.

2) Pedir ajuda
Delegar, pedir ajuda e con-

versar com amigos, colabora-
dores e familiares, sobre sua ne-

cessidade de se manter focado 
e sem interrupções pode ajudar 
muito.

Outra coisa  que você pode 
fazer é gastar sua energia naqui-
lo que você é bom e consegue 
operar em alta performance, de-
legando ou terceirizando todo 
o resto. Ninguém é competente 
em tudo. Insistir em fazer coisas 
que não somos bons, além de 
gastar muito tempo, os resulta-
dos costumam ser medíocres.

3) Se você não decidir seu 
dia, decidirão por você

A vida é dinâmica e altera-
ções podem afetar os crono-
gramas. Mas você precisa de-
cidir como usará cada hora do 
seu dia, ou ficará a mercê das 
demandas dos outros. Se você 
não estiver trabalhando em seus 
sonhos, estará trabalhando nos 
sonhos de alguém. Pense nisso.

4) Procrastinação, este 
monstros devorador de vidas

Otimizar o tempo, definiti-
vamente não combina com pro-
crastinação.

Nosso cérebro, tentando 
nos proteger, nos coloca em 
uma armadilha cruel que é adiar 
tarefas, decisões e atitudes que 
precisam de ação imediata. Isso 
gera estresse, problemas de re-
lacionamentos e estagnação. 
Vencer a procrastinação é uma 
luta diária que todos temos que 
enfrentar com coragem e deter-
minação, para vencer.

Quando se busca justificati-
vas, as tarefas vão se acumulan-
do e podem virar problemas de 
difícil solução. Procure desen-
volver o seguinte hábito: Precisa 
ser feito? Se precisar, e puder ser 
feito na hora, faça!

5) Prioridades te fazem 
avançar

A melhor maneira de devo-
rar um elefante, é um pedacinho 
de cada vez. Então não tente ser 

tudo para todos ou fazer tudo 
para todos. Aprender a dizer 
não, vai ser mais útil para você, 
do que aprender a falar inglês.

6) Distração pode destruir 
seus sonhos

Relaxar é preciso, mas cuida-
do para não se tornar um relaxa-
do, no pior sentido da palavra.

Hoje em dia existe uma va-
riedade imensa de distrações 
que roubam sua atenção e foco. 
O ideal é que você pudesse viver 
sem Facebook, BBB e outras 
besteiras da TV, WhatsApp e 
outras coisas que ficam te dis-
traindo enquanto você poderia 
estar fazendo coisas que te le-
vam pra frente.

Espero que goste das dicas. 
tem muito mais no meu site: 
www.negocioefetivo.com.br . 
Basta deixar seu e-mail lá e eu te 
mantenho informado com ou-
tras dicas para otimizar o tem-
po, a vida e os negócios.

Cido Rodrigues

6 Métodos para 
otimizar o seu tempo
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Educação

Educação e criatividade: 
um passaporte para o futuro

Na antiguidade clássica, 
muito antes da geração de Ste-
ve Jobs, a criatividade e as ino-
vações tecnológicas já eram 
vistos como transgressão. O 
mito grego de Prometeu nos 
ensinava sobre essas ameaças. 
O herói Prometeu foi castigado 
por roubar o fogo de Zeus para 
dar aos homens. Desde lá atrás, 
uma pergunta se repete: qual é o 
valor e a importância da tecno-
logia em nossa sociedade?

Hoje a tecnologia é a base 
do que especialistas chamam de 
a “quarta revolução industrial”, 
a revolução tecnológica. E essa 
revolução não acontece sem 
criatividade. 

A tecnologia não responde 
a uma exigência primitiva de 
sobrevivência, mas ao desejo 
humano de viver bem. Longe 
de responder a uma necessidade 
essencial, o consumo de tecno-
logia diz mais respeito ao ideal 
de vida moderno. As futuras 
gerações irão enfrentar desafios 
ambientais, sociais e econômi-
cos oriundos da nova vida que 
sequer imaginávamos antiga-
mente. A solução para esses 

desafios passa necessariamente 
pela educação.

Vamos usar um exemplo. 
Esta semana conheci Isadora, 
uma adorável menina de cabelos 
cacheados e olhos amendoados 
que acabou de ingressar na es-
cola com 4 anos de idade. Ela 
está orgulhosa por usar o mes-
mo uniforme que o irmão de 9 
anos.

Em uma atividade do perí-
odo integral, sua professora lhe 
contou a história de Prometeu. 
Isadora ficou encantada e tam-
bém muito impressionada com 
a ousadia do herói. Fazendo 
uma conta simples, ela conclui-
rá o ensino médio em 2030. Se 
considerarmos a faculdade que 
escolher com a ajuda da família 
e da escola — provavelmen-

te em um curso que ainda não 
existe nos dias de hoje —, Isa-
dora estará plenamente no mer-
cado de trabalho lá por 2040. 
Muito tempo, não?!

Tratando do futuro próxi-
mo, os avanços da automação e 
da biotecnologia deve eliminar 
7,1 milhões de empregos duran-
te os próximos cinco anos, nas 
maiores economias mundiais, 
segundo um relatório do Fórum 
Econômico Mundial (WEF) 
publicado em Davos, recente-
mente. A previsão da ONU é de 
um aumento na taxa de desem-
prego no mundo de 11 milhões 
até 2020.

Não há consenso entre os 
analistas. Alguns defendem que 
os empregos no futuro paga-
rão muito menos do que hoje 

e garantirão menos estabilida-
de. Carreiras de prestígio hoje, 
tenderão a diminuir seu espaço 
e desaparecer para o mercado, 
alguns empregos serão substitu-
ídos e outras carreiras surgirão. 
Vint Cerf, vice-presidente Goo-
gle, disse em entrevista à revista 
EXAME que “historicamente, 
a tecnologia criou mais empre-
gos do que destruiu e não há 
razão para pensar de outra for-
ma nesse caso. Alguém precisa 
fazer e servir a todos estes dis-
positivos”. Se o filósofo alemão 
Nietzsche fosse um analista nos 
dias de hoje, seria categórico 
quanto ao mito: Zeus errou ao 
impedir o acesso do homem à 
tecnologia do fogo, ele estava 
irremediavelmente preso à tra-
dição. Prometeu estava certo ao 
disseminá-la entre os homens, 
era criativo e seu estilo de vida 
estava voltado para a inovação, 
e inovação estabelece rupturas.

Precisamos aprender a edu-
car para a criatividade e para a 
inovação. As inovações só acon-
tecem quando estimulamos a 
criatividade de forma delibera-
da. Esse é um trabalho que a es-
cola deve fazer de maneira siste-
mática. Mas para isso, é preciso 
também transmitir aos jovens o 
repertório cultural, ético e cien-
tífico que são a base da nossa 
humanidade. Como instituição, 

a escola não pode tolerar esse 
divórcio ético entre homem, so-
ciedade e natureza. 

Voltando à Isadora do co-
meço dessa conversa, sua famí-
lia tem a tarefa de construir uma 
formação sólida de educação 
moral, conhecimento e cultura, 
e também de incutir na criança 
e na futura jovem a criatividade 
como estilo de vida. Esses são 
os fundamentos de uma vida 
de sucesso pessoal e profissio-
nal. Gestores como Zeus estão 
fadados ao fracasso na realida-
de moderna. Os futuros CEOs 
e profissionais disputados pelo 
mercado se parecerão cada vez 
mais com Prometeu.

A propósito, Isadora é um 
nome grego que quer dizer “dá-
diva de Isis”. Entre os egípcios 
o nome da deusa significava “eu 
nasci de mim mesma, não venho 
de ninguém”. Viva o que diz seu 
nome, Isadora, seja uma dádiva 
da boa educação e viva de forma 
original e criativa. “Think outsi-
de the box”, deve ser o conselho 
de algum jovem brilhante que 
está criando neste exato momen-
to o mundo do amanhã.

Marco Antonio Xavier, 
45, é diretor pedagógico do 
colégio Mario Schenberg, 
palestrante e professor de li-
teratura do Curso Anglo Pré-
vestibulares. 

Marco Antonio 
Xavier
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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)

Como sair do 
superendividamento

O superendividamento 
ocorre quando uma pessoa de 
boa-fé se vê impossibilitada de 
pagar suas dívidas atuais ou 
futuras com sua atual renda e 
seu patrimônio.

Quando isso ocorre, os in-
divíduos passam a ter dificul-
dades de suprir suas necessida-
des básicas, como alimentação, 
moradia, saúde, podendo levar 
a sérias repercussões psicoló-
gicas, familiares e sociais.

É sempre mais fácil evitar 
o superendividamento do que 
sair dele. Para evitar o supe-
rendividamento, é muito im-
portante que o indivíduo se 
planeje.

De um lado, o planejamen-
to deve envolver a formação 
de uma reserva de recursos 
para fazer frente a imprevis-
tos. De outro, o consumidor 
deve ficar atento para não se 
deixar levar por impulsos e 
pelos estímulos do mercado 
e das propagandas, evitando 
o consumismo e o consumo 

impulsivo daquilo de que não 
precisa, muitas vezes feito 
com o dinheiro que não tem.

Para sair do superendivida-
mento muitos consumidores 
recorrem aos PROCONs que 
possuem um programa para 
auxilio ao superendividado, 
para renegociar dívidas e pla-
nejar os pagamentos,

Quem já tem dívidas fei-
tas, deve buscar renegociar as 
taxas com o próprio banco 
ou valer-se da portabilidade 
da dívida para outros bancos 
que tenham taxas menores de 
juros.

O cartão de crédito deve 
ser usado somente para con-
centrar os débitos em uma 
única data e jamais contando 
com o “crédito rotativo” que 
tem juros que somam mais de 
100% ao ano; igualmente, im-
portante deixar de usar o che-
que especial.

O consumidor deve tomar 
cuidado também ao ceder ao 
apelo para o refinanciamento  

Elisabete Amaro

Seus Direitos

da casa-própria, lembrando 
que em caso de perda de 
renda ou desemprego não há 
qualquer cláusula contratual 
que proteja o consumidor, 
e somando 3 (três) parcelas 
em atraso o imóvel será leva-
do à leilão e a pessoa poderá 
perder todas as parcelas que 
pagou para o banco, seja pú-
blico ou privado.

O consumidor pode, ain-
da, conseguir uma boa redu-
ção discutindo as dívidas ju-
dicialmente, principalmente 
se questionar o nefasto pro-
cedimento de capitalização 
dos juros que infla os saldos 
devedores de todo tipo de 
empréstimo, mas terá que 
oferecer um valor para depo-
sitar em juízo mensalmente 
se quiser tirar seu nome do 
SPC e SERASA, valor este 
que tem sido fixado no má-
ximo em 30% da renda do 
cliente. A cobrança de tari-
fas para emissão de boletos 
também é ilegal e pode ser 
questionada.

Enfim, sair do superen-
dividamento requer calma, 
paciência, reflexão e organi-
zação. Não é tarefa fácil, mas 
é possível, desde que haja 
organização e boa fé do con-
sumidor.



www.granjanews.com.br granja news • fevereiro de 2016 • edição 75 11

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.brCROCL 10729

Liderança

A economia 
do talento

O Índice de Referência de 
Bem-Estar – IRBEM do paulis-
tano evidencia mau humor ge-
neralizado com a esfera pública 
e vontade de sair da cidade. Por 
outro lado, os melhores aspectos 
avaliados referem-se à esfera pri-
vada, como as relações com a co-
munidade e o acesso à Internet.

É possível superar este mau 
momento justamente por meio 
da capacidade empreendedora 
e criativa das pessoas. Também 
podemos superar este modelo 
petista de governar a cidade, ine-
ficiente, moroso e tomado por 
uma fúria arrecadatória que dre-
na os recursos conquistados pelo 
cidadão. Viver em São Paulo está 
cada vez mais caro, seja pelo 
tempo perdido na imobilidade 
urbana ou pela indústria de mul-
tas instalada em todos os cantos.

O paulistano não precisa 
deixar o município, celeiro de 
potencialidades que têm sido 
desperdiçadas pela falta de ati-
tude do atual prefeito em criar 
um ambiente favorável ao flo-

João Doria

rescimento de negócios que 
gerem oportunidades, renda e 
trabalho.

Aposto no talento e na cria-
tividade do paulistano, unidos 
a uma gestão efetiva da cidade, 
para fomentar o desenvolvimen-
to das indústrias criativas como 
estratégia para gerar riqueza e 
prosperidade. Um Programa de 
Município Criativo poderá ser a 
matriz geradora das ações.

Devemos priorizar setores 
dinâmicos, propulsores de ino-
vação, que têm mais capacidade 
de criar empregos entre os jo-
vens. Uma das medidas deve ser 
a criação das Incubadoras Criati-

vas para estimular setores como 
a produção de games, cinema, 
moda, artes, teatro, dança, mú-
sica, esporte entre tantos outros.

Fortalecer a economia cria-
tiva é imprescindível para a 
construção de uma política que 
viabilize uma economia balan-
ceada. Não podemos pensar 
apenas nos grandes parques 
industriais como motor que faz 
rodar a economia. Aplicar capi-
tal em máquinas e funcionários 
foi, por muito tempo, suficiente 
para garantir o crescimento de 
muitas nações. O mundo mu-
dou. São Paulo também precisa 
mudar.
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Granjeiro do mês

Pré-candidato a Prefeito, 
Rogério Franco fala em um 
novo caminho para Cotia

Rogério Franco tem uma re-
lação com Cotia muito parecida 
com a da maioria das pessoas 
que moram aqui. Nascido em 
São Paulo, ele se mudou para a 
cidade ainda criança, para morar 
no distrito de Caucaia do Alto. 
O cenário das recordações de 
infância é aquela Cotia da dé-
cada de 80, que remete à vida 
no campo e às brincadeiras em 
contato com a natureza.

Há aproximadamente 18 
anos, Rogério trocou o ar tran-
quilo de Caucaia do Alto pela 
agitação da Granja Viana, para 
ficar mais próximo dos negó-
cios da família que se expandi-
ram. E foi aqui, na Granja, ao 
conhecer as realidades antagôni-
cas presentes na região e ver de 
perto o desafio de conciliar de-
senvolvimento com qualidade 
de vida, que Rogério despertou 
sua vocação para a política.

Aos 38 anos de idade, casa-
do e pai de um casal de gêmeos, 
Rogério está se preparando para 
um dos maiores desafios de sua 
bem sucedida carreira política: 
disputar a Prefeitura de Cotia na 
próxima eleição.

Quando foi convidado para 
essa entrevista, ele brincou com 
o nome da seção. “Moro na 
Granja, mas cresci em Caucaia. 
Por isso, se eu fosse escolher um 
título para essa entrevista, seria 
‘Cotiano do mês’, pois tenho 
muita gratidão a Cotia como um 
todo, por tudo o que ela repre-
senta na minha história”, disse.

Entusiasmado com os no-

vos desafios que enfrentará nos 
próximos meses, Rogério rece-
beu nossa equipe de reportagem 
para falar sobre suas expectati-
vas para o futuro da cidade e so-
bre a pré-candidatura à Prefeitu-
ra. Confira!

Pra começar, gostaríamos 
de conhecer sua história com 
a cidade de Cotia.

Nasci em São Paulo, na re-
gião da Lapa, mas mudei com 
minha família, ainda criança, 

para Caucaia do Alto pois meus 
pais tinham um comércio na re-
gião e decidiram vir pra cá em 
busca de mais qualidade de vida. 
Minha infância e minha adoles-
cência foram muito especiais. 
Tive o privilégio de crescer em 
uma Cotia tranquila, que estava 
se expandindo, mas guardava 
aquele ar de cidade do interior.

Há quanto tempo você 
mora na Granja Viana?

Moro na Granja há cerca de 

18 anos. Minha família abriu no-
vos negócios nesta região e vim 
pra ficar mais perto do trabalho. 

O que gosta da Granja?
A Granja sempre foi um 

modelo de desenvolvimento 
e de qualidade de vida. É uma 
referência em termos de lazer 
e moradia, mas considero que 
seu papel mais importante é o 
de gerar oportunidades para os 
moradores. É nessa região que 
estão as principais indústrias e 

empresas que geram emprego e 
renda para os cotianos. É aqui, 
também, que está sendo cons-
truído o SENAI, uma escola 
profissionalizante de alta quali-
dade que vai abrir novos hori-
zontes para nossa juventude. A 
proximidade de São Paulo faz 
com que a Granja seja inovado-
ra em muitas iniciativas que são 
importantes para toda cidade.

Qual seu hobby?
Atualmente, meu hobby é 

chegar em casa e brincar com 
meus filhos. É impressionan-
te chegar em casa e ver minha 
filha e meu filho com aqueles 
olhos dizendo: ‘brinca comigo’. 
É uma realização pessoal indes-
critível.

Como você entrou na po-
lítica?

Trabalho com comércio e 
sempre tive contato com muita 
gente. Nas conversas, come-
cei a perceber que a política de 
Cotia precisava de novas ideias 
para que a cidade avançasse em 
muitos quesitos. A ideia de me 
candidatar foi tomando força 
e em 2008, quando estava com 
30 anos de idade, decidi sair da 
minha zona de conforto. Pensei: 
se eu quero uma cidade diferen-
te, preciso participar dessa mu-
dança! E deu certo. Fui eleito 
vereador com 3.018 votos na-
quele ano e comecei a participar 
ativamente da história de nossa 
cidade. O trabalho realizado 
no primeiro mandato, com a 
aprovação do projeto Câmara 
Itinerante e de outras propostas 

Rogério Franco
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voltadas para a inclusão social, 
teve aprovação da sociedade e, 
em 2012, fui reeleito como o 
vereador mais votado da cidade, 
com 5.767 votos.

Ao longo desses anos, apre-
sentei vários projetos indivi-
dualmente e em parceria com 
outros vereadores, como o 
combate ao bullying nas escolas, 
a Lei do Silêncio, o Cursinho 
Popular Gratuito e o incentivo 
ao voluntariado. É uma trajetó-
ria construída em cima de muito 
trabalho.

Na sua opinião, qual a 
maior conquista dos últimos 
anos?

Trabalhamos bastante na 
Câmara e fora dela. Cotia viveu 
um período muito rico em ter-
mos de parcerias com a Fiesp, o 
Governo do Estado, o Governo 
Federal e com a iniciativa priva-
da e muitos desses convênios só 
foram possíveis porque apro-
vamos os projetos na tribuna 
e trabalhamos lado a lado com 
o executivo para promover o 
bem comum. POUPATEMPO, 
ETEC, FATEC e SENAI são 
alguns legados dessa gestão que 
tiveram a participação dos vere-
adores e que já estão fazendo a 
diferença na vida das pessoas.

De forma pessoal, entre os 
projetos e ações desenvolvi-
dos em meu gabinete, destaco 
o Vereador no Seu Bairro, em 
que tivemos a oportunidade de 
levar  uma caravana de serviços 
e nosso gabinete para perto das 
pessoas. 

Você é pré-candidato 
a prefeito de Cotia. O que 
te motivou a enfrentar esse 
novo desafio?

A pré-candidatura à Prefeitu-
ra não é um projeto pessoal. É 
um projeto de toda cidade, que 
envolve pessoas que querem 
uma Cotia mais sustentável, se-
gura, com efetiva qualidade de 
vida e sem os problemas enfren-
tados pela região metropolitana. 
Me preparei para esse desafio. 
Estudei Gestão Pública para ob-
ter o conhecimento necessário 
para gerenciar uma cidade com o 
potencial de Cotia e conheci de 

Cotia avançou nos últimos 
anos, porém hoje vivemos um 
panorama de crise acentuado 
em todo o país que está cobran-
do seu preço com o desempre-
go, inflação e fechamento de 
negócios. A arrecadação de pre-
feituras e governos está caindo 
mês a mês, complicando o fe-
chamento de contas.

Mais do que nunca a situa-
ção exige novas práticas, sob o 
risco de perdermos tudo que 
conquistamos nos últimos anos. 
Exige um novo caminho.

Quais são as prioridades?
Basta começar pelo mais 

simples, organizando tudo o 
que temos em termos de saúde, 
educação, segurança e outras 
áreas, garantindo a estrutura ne-
cessária para que os serviços se-
jam prestados com a qualidade 
que o cotiano merece.

Mas Cotia precisa também 
de visão de futuro e inovação. 
Quero criar o Instituto de Pla-
nejamento Urbano de Cotia para 
pensar a cidade nos próximos 20 
anos, desenvolvendo projetos vi-

áveis, sustentaveis e que tragam 
melhor qualidade de vida para o 
cotiano, otimizando os nossos 
recursos em prol de todos.

A questão da mobilidade 
também é urgente.  Avançar no 
transporte público. Precisamos 
estimular a criação de um con-
sórcio de municípios para que 
tenhamos forças para dialogar 
com o Governo Estadual e o 
Governo Federal em busca de 
uma solução para o problema 
da Raposo. 

A segurança pública mere-
ce um estudo detalhado, com 
parcerias para implantar novas 
bases da Guarda Civil, além da 
ampliação do sistema de vídeo 
monitoramento em regiões es-
tratégicas da Granja Viana, do 
centro e de Caucaia.

Ao mesmo tempo, há pla-
nos simples, que precisam ser 
ampliados em nossa cidade: 
como Wi-Fi em todas as praças, 
subprefeituras melhor equipa-
das e com autonomia para pres-
tar os serviços públicos bem 
perto da casa do cidadão, parce-

ria com os bolsões para melho-
ria da infraestrutura, projetos de 
cultura, lazer e esportes  para o 
Cemucam e criação de novas 
áreas verdes em nossa cidade.

De que forma você pre-
tende colocar todos esses 
planos em prática?

Com muito planejamento, 
técnica e, acima de tudo, união. 
Vamos envolver as pessoas que 
querem uma cidade melhor e 
elaborar um plano de governo 
viável e que ficará na história 
de Cotia. Aqui, na Granja, por 
exemplo, há muita gente inte-
ressante que poderá contribuir, 
participando ativamente dos 
projetos. Seguir um novo cami-
nho é agregar os moradores e 
fazer com que eles também se 
envolvam nas políticas públicas, 
colocando seu conhecimento e 
experiência a serviço do desen-
volvimento de nossa cidade. Pe-
dindo que o cidadão seja o fiscal 
do trabalho da prefeitura, exi-
gindo qualidade e efetividade. O 
melhor governo é aquele que se 
constrói com todos.

“O Brasil exige 
uma nova 
maneira de fazer 
política. Um 
novo caminho 
baseado na ética, 
no planejamento, 
no diálogo e na 
inovação”

perto as necessidades de nossa 
população. A vivência política e 
pessoal me deu experiência para 
reconhecer as carências dos bair-
ros mais simples e as necessida-
des do morador que quer empre-
ender novos negócios em nossa 
cidade. Precisamos de um novo 
caminho para Cotia e eu sou pré-
candidato para participar desse 
futuro. Moro na Granja, tenho 
dois filhos, sou casado e preten-
do viver pra sempre em Cotia, 
por isso, vou lutar para transfor-
mar nossa cidade em uma lugar 
melhor.

O que é esse novo cami-
nho que você defende para 
Cotia?

Os últimos anos tem sido 
marcantes para a política bra-
sileira. Os protestos de 2013, 
a Operação Lava-Jato e agora 
as crises política e econômica. 
Uma conjunção de fatores que 
os especialistas chamam de 
Tempestade Perfeita.  

O resultado disso tudo é 
um claro descontentamento da 
sociedade brasileira com anti-
gas práticas políticas do nosso 
país. As pessoas hoje não que-
rem mais o político que usa a 
máquina em benefício próprio 
ou de grupos econômicos e não 
aguentam mais ouvir falar de 
corrupção, de roubalheiras.

O Brasil exige uma nova 
maneira de fazer política. Um 
novo caminho baseado na éti-
ca, no planejamento, no diálogo 
e na inovação. Fazer mais com 
menos. Respeitar a coisa pública 
e consequentemente respeitar o 
cidadão. 

Rogerio Franco e sua 
esposa Mara Franco
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BLOOMIN’ ONION® BILLY RIBS

AUSSIE CHEESE FRIES KOOKABURRA WINGS®

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA
EU OUVI OUTBACK

NO CINEMARK MANIA?
AGORA, QUEM FAZ PARTE DO PROGRAMA CINEMARK MANIA GANHARÁ 
UM APERITIVO* (ESCOLHER ENTRE AS OPÇÕES: BLOOMIN’ ONION®, 
BILLY RIBS, AUSSIE CHEESE FRIES OU KOOKABURRA WINGS®,) NA COMPRA 
DE UM PRATO PRINCIPAL. BASTA APRESENTAR O CARTÃO CINEMARK 
MANIA EM QUALQUER RESTAURANTE OUTBACK BRASIL, DE 2A A 5A FEIRA 
(EXCETO FERIADOS). PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/3/16.

* O APERITIVO DEVE SER CONSUMIDO NO PRÓPRIO RESTAURANTE. NÃO CUMULATIVO COM 
 OUTRAS PROMOÇÕES, SENDO SOMENTE ADMITIDA A UTILIZAÇÃO DE UMA CORTESIA POR MESA. 
 ACESSE O REGULAMENTO NO SITE CINEMARK.COM.BR/CINEMARKMANIA.

Fitness

Com certeza você já deve 
ter ouvido falar ou quem sabe 
até mesmo experimentado a 
metodologia considerada o 
‘treino da moda’: HIIT (High 
Intensity Intermittent Trai-
ning). Em 2014, apareceu no 
top do ranking do American 
College of  Sports Medicine 
entre as modalidades que iriam 
se destacar e continua forte nas 
tendências de 2016. Qual é o 
segredo desse sucesso?

 O HIIT é um tipo de treina-

HIIT (High Intensity Intermittent Training): 
metodologia ganha novos adeptos no mundo fitness

bodytech – 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

mento intervalado criado na dé-
cada de 1930 por dois alemães, 
Woldemar Gerschler e Herbert 
Reindel. Foi o primeiro treino 
baseado na frequência cardíaca 
(FC) e nas suas respostas fisio-
lógicas. O programa era consti-
tuído de sprints curtos, de cerca 
de 400 metros, que exigem alta 
intensidade até que a frequência 
cardíaca atinja a marca de 180 
BPM. Após este estimulo, o 
praticante teria 90 segundos de 
descanso com o objetivo de que 
a FC retornasse a aproximada-
mente 120 BPM.

 O treinamento intervalado 
implica em períodos alternados 

de trabalho intenso com perío-
dos de descanso relativo. Ele é 
bem diferente do modelo tra-
dicional, que se caracteriza por 
estímulos de intensidade mo-
derada e de natureza contínua, 
mantendo a intensidade cons-
tante durante toda a duração do 
exercício.

 Evidências científicas apon-
tam que o método intervalado 
é mais agradável pela curta du-
ração. “Isso é o grande atrativo, 
principalmente se levarmos por-
que a indústria do fitness pos-
sui uma adesão de apenas 50% 
após 12 meses. O HIIT atende 
a expectativa da grande maioria 

das pessoas: extrema eficiência 
em um curto espaço de tem-
po. Torna a proposta bastante 
atraente, pois o indivíduo pode 
obter melhoras tanto na perfor-
mance, saúde, estética e, o mais 
relevante, com treinos curtos”, 
enfatiza Eduardo Netto, diretor 
técnico da Bodytech.



Horário de funcionamento
 Segunda as Sexta: Das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:30.  Sábado: Das 12:00 às 16:00 e 

das 19:00 às 23:30.  Domingos e feriados: Das 12:00 às 23:30

Rua dos Manacás, 557 - Cotia/SP

(11) 4777-9893

SUSHI • SASHIMI • MAKISUSHIS 
TEMPURÁ • TEMAKI • TEPPANYAKI
 COMBINADOS • PRATOS QUENTES

VENHA SABOREAR O NOSSO RODÍZIO!
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Fotografia 

Click Pix Studio: excelência 
em fotografia profissional

Victor de andrade Lopes
Fotos: Click Pix Studio

Parceiros do jornal Granja 
News há quase três anos, a dupla 
Alberto Antonio e Pedro Bra-
gança, da Click Pix Studio, é uma 
das mais capacitadas equipes de 
fotografia da região. São anos 
de experiência com câmeras so-
mados a um estúdio completo e 
uma gama de serviços que vão 
de fotos publicitárias para ca-
tálogos, menus, folhetos, etc. a 
books (noivos, gestantes, família, 
etc.) e festas (casamentos, festas 
de debutantes, eventos corpora-
tivos, etc.).

Juntando dois elementos 
cruciais para um negócio de fo-
tografia dar certo, a dupla uniu 
a experiência fotográfica de um 
com a habilidade administrativa 
de outro. “O Alberto para mim 
foi ótimo, porque ele tem uma 
cabeça mais voltada a adminis-
tração e contabilidade do que 
eu”, diz Pedro. “Trabalhando 
com o Pedro, eu pude aprender 
muito mais sobre fotografia, 
que até então eu tinha como 
hobby”, completa Alberto.

Os profissionais da Click Pix 
carregam décadas de experiência 
no ramo fotográfico. Pedro, nas-
cido em Portugal, vem de uma 
linhagem de fotógrafos: seu pai e 
seu avô também exerciam o ofí-

cio. Quando criança, já manejava 
negativos no laboratório. Com 
pouco menos de 20 anos, come-
çou a atuar na fotografia publici-
tária. A partir daí, fez cursos, vi-
veu na Inglaterra, foi assistente e, 
assim, foi registrando alimentos, 
pessoas e arquitetura, desenvol-
vendo seu estilo.

Alberto, por sua vez, tinha a 
fotografia mais como um hobby 
que ele conciliava com sua 
profissão de bancário. Quan-
do Pedro, já firmado no Brasil, 

propôs-lhe a ideia do estúdio, 
ele aceitou e passou a aprender 
com o sócio.

Realista, Pedro rejeita a ima-
gem romântica de um fotógrafo 
que passeia por lugares bonitos 
tirando fotos de belas paisagens. 
“Isso não é ser fotógrafo. O 
fotógrafo é o cara que estuda 
e busca possíveis clientes, que 
passa horas tratando imagens. 
Isso tudo engloba impostos, in-
vestimentos e problemas, pois é 
uma empresa”, explica.

ClICK pIx stUDIo
Endereço: Avenida 
João paulo Ablas, 

345, sala 2 – Jardim 
da glória, Cotia-sp
Contato: (11) 4551-

3578 / contato@
clickpixstudio.com.br
www.clickpixstudio.

com.br

Alberto Antoniopedro bragança

Estúdio


