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Cotia sediou uma das várias reuniões municiais em que a população pode conhecer melhor o plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(pDUI), um documento que norteará ações conjuntas do governo paulista e das diversas prefeituras da Região Metropolitana de São paulo com 
o objetivo de melhorar questões estruturais na região. O granja News acompanhou a reunião com exclusividade e traz para você os detalhes. 
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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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AUDITORA EDIÇÃO 76, MARÇO 2016
A cliente Soraia Adulis da Adulis Seguros

Editorial

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

A família é muito mais im-
portante do que a empresa. Se 
não der para conciliar as duas 
coisas (ambas com qualidade), 
prefira a família. Não estou di-
zendo para você parar de traba-
lhar e ficar em casa (o trabalho 
é necessário e bom). O que eu 
estou dizendo é: trabalhe menos, 
ganhe menos, “curta” os seus 
filhos, ame a sua esposa, esteja 
presente... viva melhor!

Entenda que a sua família 
precisa mais de você do que do 
seu dinheiro. O dinheiro é im-
portante, mas a pergunta é: as 
custas de quê? Para a família ter 
posses, quem pagará o preço?

Entenda que nada substitui 
os pais na educação dos filhos. 
Não imagine que você vai en-
contrar uma “boa escola” ou 

uma “boa babá”. Não terceirize 
a educação dos seus filhos, todos 
pagarão a conta depois...

Entenda que certos eventos 
só acontecem uma única vez. Se 
você não estiver lá para ver, nun-
ca mais...

A maioria das empresas 
vive sob a lógica do mercado. 
Enquanto o funcionário gerar 
resultado positivo: fica; quando 
não for mais útil: RUA . Sem dó, 
nem nenhuma lembrança dos 
“anos de casa” ou do “sangue 
derramado” pela organização

Por último, quando você 
estiver no seu leito de morte, 
tenho certeza de que você não 
vai ficar chateado por não ter 
sido mais rico ou mais poderoso, 
mas com certeza vai se lembrar 
de tudo que você não fez e de 

todas as pessoas que você não 
amou como deveria... No lei-
to de morte, as pessoas não se 
lembram do seu dinheiro, mas 
da sua família, dos seus filhos; 
enfim, de tudo que deveriam ter 
feito, mas não fizeram, porque 
estavam ocupados demais, traba-
lhando... O conselho é simples: 
trabalhe tudo o que puder, mas 
sem comprometer as coisas mais 
importantes. Diante disso, des-
peço-me pensando sobre as coi-
sas que já perdi por estar “ocu-
pado demais” e sobre as coisas 
que ganharei quando estiver 
“disponível” para amar mais e 
me relacionar mais com aqueles 
que Deus me presenteou como 
“minha família”.

 
Rodrigo Rodrigues

Seu trabalho ou sua família?
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RESTAURANT Week
PRORROGADO

ATÉ 8 DE MAIO

CONFIRA O MENU
Almoço:  R$41,90

Jantar:  R$52,90

Menu Kids: R$24,90

www.tantrarestaurante.com.br

Restaurante Tantra Granja Viana
Av. São Camilo, 988 | 11 4702-6883

ESCOLHA UMA ENTRADA, PRATO E SOBREMESA COM VALOR FIXO EXCLUSIVO!

Paula Farias

Parte III: GustatIva

Chegou, por fim, o grande 
momento do nosso pequeno ro-
teiro de degustação: finalmente 
analisar o vinho na boca. 

Particularmente, a hora que 
eu mais aprecio no ritual de uma 
degustação. A da verdade, pois, 
muitos e muitos vinhos pos-
suem aromas agradáveis e inte-
ressantes, mas no instante em 
que você os coloca na boca são 
uma infeliz decepção. Um bom 
vinho será tão bom na boca 
quanto no nariz, mas um exce-
lente vinho será melhor na boca 
do que no nariz. O que vocês 
notarão ser muito raro.

Afinal, o que analisamos na 

boca? Os principais itens a se-
rem observados numa breve de-
gustação são:

Doçura: Sentida na pon-
ta da língua, descobriremos se 
o vinho é doce, meio doce ou 
seco, dependendo da quantida-
de de açucares do mesmo.

Álcool: Sensação de calor e 
leve formigamento na boca. Tor-
na-se ainda mais perceptível quan-
do o vinho tem relativo elevado 
grau alcoólico e baixa acidez.

acidez: Sentida nas laterais 
de nossa língua, muitas vezes 
causando salivação, é responsá-
vel pelo frescor de um vinho e é 
importante para o mesmo.

tanino: Sentimos a presen-
ça e a qualidade do tanino através 

Vinhos

Como degustar um vinho tinto

São numerosos e complexos 
os aspectos a serem analisados, 
mas no final, o importante será o 
equilíbrio e a combinação de to-
dos estes fatores juntos. Em um 
vinho tinto, equilibram-se tanino, 
acidez e o álcool. Entretanto, não 
adiantará um vinho ter um belo 
equilíbrio entre eles, se o mesmo 
não tiver boa concentração de 
sabor, por exemplo. 

Por último, o ideal é degus-
tar o vinho apenas com água, ou 
com um pão neutro. E um lem-
brete importante, gosto é extre-
mamente pessoal, parcial e não 
se discute. Saúde!

do amargor e da adstringência. O 
amargor é sentindo bem no final 
de nossa língua ao engolirmos. Já 
a adstringência, pode ser notada 
através da sensação táctil na nos-
sa língua ao passá-la no céu de 
nossa boca. Este contato pode 
ser áspero, se o tanino for de má 
qualidade, ou bem suave e macio, 
se for de boa qualidade.

Corpo do vinho: Nada mais 
é do que o de peso físico do vinho 
em nossa língua. Ele pode ser 
leve, corpo médio ou encorpado.

sabor e concentração de 
sabor: os aromas sentidos quan-
do o vinho está em nossa boca e 
a intensidade dos mesmos.

Persistência aromática: 
Medida em segundos, represen-
ta o tempo em que o gosto do 
vinho ainda é sentido em nossa 
boca após engoli-lo.

retrolfato: Após beber o vi-
nho, quais aromas são sentidos? 
Verificar se são os mesmos senti-
dos anteriormente no olfato. Às 
vezes, sentimos somente algum 
dos aromas e também, é possível 
surgirem novos aromas.
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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.

Urbanismo

victor de andrade Lopes

A cidade de Cotia sediou 
recentemente (19 de abril) uma 
reunião sobre o Plano de De-
senvolvimento Urbano Inte-
grado (PDUI), acompanhada 
com exclusividade pelo Granja 
News. O plano é uma iniciativa 
do Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropolita-
na de São Paulo (CDRMSP) em 
parceria com a Empresa Paulis-
ta de Planejamento Metropoli-
tano AS (Emplasa).

O plano, ainda que leve em 
conta os planos diretores mu-
nicipais, focará em ações inte-
gradas que tragam benefícios 
para várias cidades simultanea-
mente. Ele tratará de assuntos 
como transporte metropolita-
no, saneamento básico, habi-
tação e meio ambiente. Temas 
como educação e saúde não 
são contemplados, pois ele foca 
mais em questões de desenvol-
vimento e estrutura urbana. 
Governadores e prefeitos que 
não entregarem o plano num 
prazo de três anos contados a 
partir de 12 de janeiro de 2015 
incorrerão em improbidade ad-
ministrativa, conforme o artigo 
21 do Estatuto da Metrópole 
(Lei Federal nº 13.089/2015) e 
conforme explicado no encon-
tro. O processo do PDUI deve 
ser acompanhado pelo Ministé-

rio Público.
A Região Metropolitana de 

São Paulo reúne hoje mais de 
20 milhões de pessoas, o que 
corresponde a praticamente 
metade da população do esta-
do e aproximadamente 10% da 
população do Brasil. Dentre 
essas dezenas de milhões de 
pessoas, há muitas que se des-
locam entre vários municípios 
no seu dia-a-dia. São pessoas 
que às vezes moram numa ci-
dade A, trabalham numa cida-
de B, estudam numa cidade C 
e ainda namoram outra pessoa 
de uma cidade D.

Mesmo quem concentra 
sua vida apenas em um muni-
cípio sabe que os problemas 
de um acontecem nos outros e 
vice-versa – isso quando o pro-
blema de um simplesmente não 
atinge o outro diretamente.

Convivemos com isso aqui 
na Granja Viana, onde Cotia 
arca com o alto fluxo de veí-
culos vindos de Carapicuíba, 
que permite prédios em alguns 
bairros, ou quando moradores 
de Cotia vão procurar emprego 
em outras cidades por falta de 
vagas.

A reunião em Cotia foi uma 
das 39 que ocorrerão na Gran-
de São Paulo, uma em cada mu-
nicípio. Elas têm como objetivo 
apresentar o PDUI à população 
e explicar os processos. Serão 

Agora é a vez do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado

sucedidas por cinco oficinas 
regionais (uma em cada sub-re-
gião da região metropolitana), 
que deverão ocorrer em maio e 
junho deste ano; e cinco audi-
ências públicas sub-regionais, 
que deverão ocorrer nos mes-
mos meses. Depois de validado 
pelas instâncias deliberativas e 
pelo conselho de desenvolvi-
mento metropolitano, o plano 
vira uma Proposta de Projeto 
de Lei na Assembleia Legislati-
va de São Paulo entre agosto e 
dezembro de 2016.

As sub-regiões foram de-
terminadas de acordo com 
critérios geográficos. A que 
contém Cotia, por exemplo, é 
chamada de “sudoeste” e en-
volve ainda os municípios de 
São Lourenço da Serra, Embu 
das Artes, Juquitiba, Embu 
Guaçu, Vargem Grande Pau-

lista, Itapecerica da Serra e Ta-
boão da Serra. A capital, São 
Paulo, participa de todas as sub
-regiões simultaneamente.

Para compor a mesa de 
discussões na reunião, foram 
convidados o secretário de 
habitação de Cotia, Onofre 
Ferreira, representando o pre-
feito Carlão Camargo; a coor-
denadora da região sudeste do 
Consórcio Intermunicipal da 
Região Sudoeste da Grande 
São Paulo (Conisud), Brígida 
Sacramento, representando o 
governo do Estado; a técnica 
da Emplasa Ana Paula Rocha; 
o arquiteto José Levy, da secre-
taria de Habitação de Cotia e 
Marcelo Motta, representando 
Itapecerica da Serra, ambos 
representantes da sub-região 
Sudoeste na Comissão Técni-
ca do PDUI; e o arquiteto José 

Roberto Baraúna Filho, presi-
dente da Associação dos Arqui-
tetos, Engenheiros e Técnicos 
de Cotia (AETEC), cuja sede 
foi palco da discussão.

Onofre abriu as falas ci-
tando a importância do plano, 
e foi reverberado por Brígida, 
que contextualizou brevemente 
o PDUI e explicou seus proces-
sos e tramitações. Em seguida, 
Baraúna disse estar honrado 
em ceder o auditório da AE-
TEC para o evento e disse que 
a entidade está sempre de por-
tas abertas para as discussões.

Em seguida, foi exibido um 
vídeo institucional da Emplasa 
sobre o PDUI. Ana Paula então 
assumiu o microfone e entrou 
em mais detalhes, explicando a 
história do PDUI, o caminho 
que ele andará até virar lei, os 
temas contemplados e como a 
sociedade civil pode participar.

Quando o microfone foi 
oferecido à plateia, muitas pes-
soas se manifestaram sobre 
problemas metropolitanos e al-
guns específicos de Cotia tam-
bém. Foi pedido também que a 
reunião não fosse denominada 
como “audiência pública”, sob 
alegação de que não houve di-
vulgação suficiente para que a 
população soubesse do evento.

Para ver mais detalhes so-
bre o plano, acesse www.pdui.
sp.gov.br
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A MELHOR DECISÃO DE MARKETING
PARA O SEU NEGÓCIO!

Grupos de profissionais liberais e 
executivos para a Troca Qualificada 
de Referências de Negócios.

Vivo (5511) 9-7460-7160
Tel.: (5511) 3230-9887 Visite www.erngroup.com.br e saiba mais.

Em 2014 
apenas 2 grupos 
fecharam mais 

de R$ 4,1 
milhões em 
negócios

Grupo Taki Sushi inicia expansão 
e anuncia seu novo restaurante Kaya

victor de andrade Lopes

O Grupo Taki Sushi, que 
hoje administra três restauran-
tes de mesmo nome na Gran-
de São Paulo (incluindo um na 
Granja Viana) está expandin-
do seus negócios e lançará um 
novo restaurante, com uma pro-
posta diferenciada: o Kaya.

Sua primeira unidade será na 
região, na Galeria Alpha Gran-
ja, em Carapicuíba. O local está 
passando por reforma e deve-
rá ser inaugurado no início de 
maio. A casa oferecerá rodízio 
de culinária japonesa e opções 
a la carte, incluindo alguns itens 
exclusivos, como ovas, empana-
dos de peixe e ostras.

Segundo o gerente Evaldo, 
o objetivo desta nova frente de 
negócios é oferecer uma opção 
de cardápio e atendimento dife-
renciados na região, com preços 
competitivos e equipe com alta 
capacidade de atendimento. Ou-
tro diferencial da casa é a ado-
ção do mesmo cardápio à noite 
e de dia, sem diferença de itens.
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ReStAURANte KAyA
Av. São Camilo, 1564, granja 

Viana, Carapicuíba – Sp 
(dentro da galeria Alpha 

granja)
Segunda a sexta: 12h às 15h 

e das 19h às 23h30; 
Sáb.e dom.: 12h às 23h30
telefone: (11) 4553-5489

Gastronomia

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.
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Alimentos: entenda o 
que mudou com a entrada 
em vigor do novo Código 
de Processo Civil

Granja News sai na frente 
mais uma vez e agora tem 
um drone exclusivo!

De acordo com a siste-
mática legal atual, hoje cada 
pessoa, cônjuge ou conviven-
te tem o dever de prover seu 
próprio sustento e se respon-
sabilizar, igualmente, pelo sus-
tento dos filhos comuns.

Hodiernamente, alimen-
tos entre casais somente são 
admitidos em situações excep-
cionais (caso seja comprovado 
que a pessoa não tem como se 
sustentar e, ainda, não tem pa-
rentes a quem recorrer) e em 
caráter temporário.

Porém, com relação aos 
filhos, a pensão alimentícia 
continua como antes, vez que 
a necessidade dos menores de 
idade é presumida por lei.

Além da prisão civil do 
devedor de alimentos, o novo 
Código de Processo traz al-
gumas novidades, como a 
possibilidade do juiz mandar 
protestar o pronunciamento 
judicial. Ou seja, o nome do 
devedor será negativado nos 
cadastros de proteção ao cré-
dito, o que causará grandes 
transtornos para os devedores 
de pensão alimentícia.

Em qualquer hipótese de 
cobrança o credor pode obter 
certidão comprobatória da dí-
vida alimentar para averbar no 
registro de imóveis, no registro 

de veículos ou no registro de 
outros bens sujeitos a penhora, 
arresto ou indisponibilidade.

Além disso, o Código de 
Processo Civil prevê, ainda, a 
possibilidade de desconto nos 
vencimentos do devedor em 
até 50% da sua renda líquida, 
sendo parte destinada a pagar 
as pensões vincendas e parte 
para atender às parcelas ven-
cidas.

O Código manteve a pri-
são em regime fechado, sendo 
que somente é possível a sua 
aplicação no que diz respeito 
às três prestações anteriores 
ao ajuizamento da execução e 
as que vencerem no curso do 
processo, estabelecendo, ou-
trossim, que o devedor deverá 
ficar separado dos presos co-
muns.Não há necessidade que 
estejam vencidas três presta-
ções para o credor buscar a 
cobrança. O inadimplemento 
de uma única parcela já auto-
riza o uso da via executória. 
Também podem ser cobradas 
parcelas alternadas. Como os 
alimentos se destinam a ga-
rantir a sobrevivência do cre-
dor, o vencimento é antecipa-
do. Ou seja, a dívida deve ser 
prontamente paga, e qualquer 
atraso autoriza sua cobrança.

O Código prevê as hipó-

teses de execução das presta-
ções alimentares tanto pelo 
rito da constrição pessoal 
quanto da penhora de bens. 
A novidade fica por conta 
da possibilidade de executar 
alimentos fixados em título 
executivo extrajudicial (a es-
critura pública, o documento 
particular assinado pelo de-
vedor e duas testemunhas, e 
a transação referendada pelo 
Ministério Público, Defenso-
ria Pública, pelos advogados 
das partes ou pelo mediador 
ou conciliador credenciado 
pelo tribunal).

A execução pode se dar 
por simples cumprimento de 
sentença (quando advinda de 
sentença judicial), nos mes-
mos autos, não sendo neces-
sário novo pagamento de cus-
tas judiciais.

Pela legislação anterior ha-
via ainda a previsão da ação 
cautelar de alimentos provi-
sionais, aqueles que seriam 
destinados ao alimentante 
somente enquanto durasse o 
tempo do processo principal. 
O novo Código acabou com 
o processo cautelar, unifican-
do nas tutelas provisórias, 
ou seja, agora o credor pode 
pedir a fixação de alimentos 
provisórios na ação principal.

Elisabete Amaro

Seus Direitos Novidade

victor de andrade Lopes

Confirmando seu pioneiris-
mo, o jornal Granja News saiu 
na frente mais uma vez e anuncia 
sua mais nova parceria. Agora, 
nossas reportagens terão fotos 
exclusivas de ângulos diferencia-
dos obtidas por meio de um dro-
ne, controlado pelo nosso novo 
parceiro Lucas Freitas, empresá-
rio cotiano de apenas 17 anos. 

Os drones são pequenos 
veículos aéreos não-tripulados e 
guiados por controle remoto que 
viraram febre entre empresas 
e entusiastas por sua agilidade, 
praticidade e preço relativamente 
acessível. São usados principal-
mente para fotografar, filmar e 
transportar pequenas cargas.

Em entrevista a nossa equi-
pe no restaurante Tantra, onde 
o acordo foi selado, o empresá-
rio falou de sua trajetória com 

o equipamento. “Quando eu o 
ganhei do meu tio há 1,5 ano, 
ainda não sabia mexer muito, 
mas fui praticando e desenvol-
vendo as técnicas”, diz Lucas. 
“O drone tem alcance de 1 km 
em qualquer direção e tem au-
tonomia de 15 minutos por ba-
teria”, explica. “Caso ele saia do 
alcance do controle, ele pode 
retornar por meio de um dispo-
sitivo GPS”, complementa.

Rodrigo Rodrigues, diretor 
do Many Press International 
Group, que gerencia o Granja 
News, definiu a parceria como 
“um casamento perfeito. O Lu-
cas vai nos auxiliar com fotos, 
que trarão qualidade e ângulos 
exclusivos, e nós o ajudaremos 
a divulgar seu negócio”.

lUCAS FReItAS
4551-4300 / 95038-2095

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

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

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

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)

No dia 19 de abril de 2016 
completou 20 anos nosso teckel 
standart pêlo curto, cujo nome 
é Nero.

Veio para casa com 28 dias 
de vida e até hoje tem o mesmo 
olhar de amor e ternura por nós, 
um olhar que já não entende 
muita coisa ao seu redor, pois já 
não escuta mais e enxerga muito 
pouco. Mesmo com essas en-
trelinhas, acredito que seja um 
cão feliz. Lembro me bem dos 
seus tempos de travessuras e do 
seu grande amor, uma cadela 
que pesava 70 kgs a mais que 
ele...rsrs,uma mastiff  chamada 

Tiffany, ele era á sua sombra e 
onde quer que ela estivesse ele 
estava junto...foram anos de 
puro amor e amizade jamais vis-
tos por mim em qualquer outra 
fase da minha vida, até o dia em 
que ela se foi e ele se resguar-
dou, nunca mais foi o mesmo 
Nero, não quis mais saber de 
cachorro algum que adentrasse 
nossa casa, e é claro as tentativas 
foram muitas...amo cães.

Passado alguns anos, Nero 
já com seus 16 anos, eu e mi-
nha loucura por bichos decidi 
adotar alguns gatinhos, uma 
escolha sábia, que não me ar-

rependo, pois com toda idade o 
Nero já passou a ficar dentro da 
casa, precisava de companhia e 
encontrou num dos gatos seu 
aliado, um grande amigo, um 
gato preto chamado Seu Jorge, 
apelidado Jorginho que o ama, 
cuida dele e acredito que o faz 
sentir vivo, mesmo com toda 
caduquice de um senhorzinho 
de 20 anos!

Sou uma pessoa muito feliz 
e abençoada, temos atualmente 
10 gatos srds, três doberman-
ns, um mastiff  e nosso ancião 
teckel aniversariante do mês á 
quem dedico essa coluna.

Planet Pet

Uma bela história 
de 20 anos “Nero”
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Educação

A educação formadora so-
fre com a crise da sociedade 
contemporânea ocidental. A 
linguagem racionalizada da eco-
nomia e dos negócios ameaça as 
instituições de ensino públicas e 
privadas em seus papeis na so-
ciedade. Fala-se em competição, 
lucro, sucesso.  Há uma grande 
pressão para que as instituições 
se adaptem às exigências do 
mercado e do desenvolvimen-
to técnico, e de que a escola se 
transforme apenas em um ser-
viço, o que vai na contramão de 
sua função humanizadora e de 
seu sentido fundamental.

No âmbito da família, os 
pais estão receosos de que seus 
filhos fracassem na vida esco-
lar. O erro é significado como 
“fracasso” e não como oportu-
nidade de se aprender melhor. 
Os pequenos fracassos de hoje 
podem ser um prenúncio das 
grandes derrotas de amanhã. 
Não se pode conviver com a 
ameaça de um boletim com 
algumas notas baixas e temos 
como consequên cia uma gera-
ção inteira de crianças e jovens 

Educação: formação 
e humanização Marco Antonio 

Xavier

ansiosos, que temem mais que 
tudo frustrar as expectativas 
dos pais.

Cada escola propõe em seu 
projeto pedagógico uma “mis-
são”. Antes de se perguntar o 
que ensinar e como ensinar, a 
escola deve se perguntar que 
tipo de caráter quer desenvol-
ver em seus alunos. Reflexão 
crítica e autonomia 
são bens funda-
mentais de uma 
educação humanista 
e humanizadora, e não 
apenas notas. A mídia 
costuma disseminar a 
ideia de que estudar é 
chato e que esforço in-
telectual é desnecessá-
rio, até mesmo fora de 
moda. Daí surge a de-
magogia da facilidade na 
educação. O professor, 
mais do que um profissio-
nal experiente e mediador 
do saber, deve ser perfor-
mático, uma espécie de 
animador de acampa-
mentos para jovens. 
Sua função última 
não é instruir, mas 
sim fazer o aluno 
feliz. O problema 
dessa visão é que as discipli-
nas formadoras não são per-
formáticas.

Educação é um processo 
longo e contínuo. Colher seus 
frutos nas últimas etapas de 
formação pressupõe semear 
de maneira firme nas primei-
ras, na alfabetização plena da 
Educação Infantil e no desen-
volvimento dos hábitos de 

estudo do Ensino Funda-
mental.

Desenvolver reflexão 
crítica e autonomia exige 
esforço, dedicação, método. 

E tudo isso se faz sobre a base 
dos conteúdos escolares. 
Desde o Renascimento, 
a educação humanizado-
ra era entendida como 

fundamento da civilida-
de e sua missão até 
hoje é transmitir um 
acervo cultural que 
vai muito além das 
demandas imedia-
tas do mercado de 
trabalho. Para o fi-

lósofo alemão Niet-
zsche, que viveu no 
século XIX, a esco-
la deveria ensinar 
às crianças e aos 
jovens como viver 

adequadamente o 
presente, como 
criar valores 

em sociedade, e 
como utilizar-se do 

conhecimento em prol da vida.
A educação foi um gran-

de instrumento para trazer o 
homem para a vida moderna. 
Hoje, essa mesma escola tem a 
missão de manter os jovens den-
tro da modernidade. Vivemos 
uma sociedade contraditória: 
falamos em direitos do homem 
sem tocar nos deveres, prega-
mos cidadania sem cidadãos, 
defendemos manifestações po-
líticas sem políticos, sonhamos 
democracia sem democratas e 
até, no limite, pensamos escola 
sem esforço e dedicação. 

Por coerência, em um mun-
do de contradições, a escola 
autoritária e desalinhada dos 
grandes dilemas atuais está su-
perada. Apesar dos questiona-
mentos que sofrem professores 
e outros atores do espaço esco-
lar, ainda há um apelo por par-
te dos alunos e de suas famílias 
por um modelo de relação mais 
democrática na escola, em que a 
autoridade do professor derive 
de seu papel primordial de lapi-
dar intelectualmente os alunos, 
principalmente para o desenvol-
vimento de valores para a vida 
em sociedade, e não somente 
para o saber técnico. Vamos tor-
cer para que esse ideal continue 
a ser buscado por todos: escola, 
família e sociedade.
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Holística

O vazio 
no peito

Existe um desafio no pre-
sente da minha vida que já é 
recorrente. As ferramentas para 
cumprir este desafio são claras 
assim como os caminhos a tra-
çar para desbrava-lo.

Embora tudo isto esteja 
claro o desafio não é fácil, é até 
mesmo um paradoxo, pois o de-
safio é eu me apropriar de mim 
mesmo, de reconhecer e habitar 
o que já existe em mim.

É um paradoxo porque ao 
mesmo tempo em que existe um 
vazio dentro do peito a solução é 
buscar dentro de mim o bem-es-
tar e o amor que eu busco fora.

É como se fosse um vicio 
emocional e de postura: buscar 
no fora, no outro, um bem-estar 
que não tenho dentro de mim. 
Para completar um vazio. E se 
não conseguimos isto apenas 
pelo caminho do ouvir, do com-
preender e do praticar, temos 
que passar pelas dores, pelas 
dores de não estar “em você”.

Procuramos muitas formas 
de preencher este vazio, e acre-
dito que esta sensação é presen-
te em muitas pessoas na socie-
dade moderna. Portanto, uma 
das tóxicas formas de preencher 

este vazio é a compulsividade, 
seja num vício emocional, de 
comida, cigarro e por ai vai. 
Vamos caminhando e tentando 
devorar tudo o que está a nos-
sa volta para preenchermo-nos. 
Devoramos coisas, pessoas, ilu-
sões, assim acabamos por criar 
uma coleção de vazios, frustra-
ções e doenças.

Outra postura que tenho 
tido para completar este va-
zio é buscar a felicidade e um 
bem-estar num relacionamento 
estável. Como se quando eu es-
tiver com alguém este alguém 
me completará. Percebi, depois 
de muito magoar e ser magoa-
do, que isto nunca será possí-
vel. É impossível você buscar 
no outro, lá fora, algo que está 
somente em você. Como dizia 
uma grande mentora: é como 
buscar o inalcançável.

É buscar o amor do outro 
sendo que ainda não conce-
bi o amor por mim mesmo, é 
buscar no outro o bem-estar, a 
segurança e a realização, e as-
sim, acabando por criar relações 
tóxicas e infelizes. Perdemos a 
nossa identidade e colocamos 
no outro, no mundo, na so-

Renato Giannico

ciedade, uma culpa e uma res-
ponsabilidade que nós mesmos 
criamos. Procuramos lá fora o 
vilão das nossas frustrações e a 
salvação do nosso vazio.

Somente quando estivermos 
bem conosco mesmos que con-
seguiremos criar relações verda-
deiramente felizes e saudáveis, 
onde o amor verdadeiro entra 
no lugar do “amor ao apego”, 
como muito também nos ensina 
a filosofia budista.

Eu costumo dizer que sou 
um “ouvidor de histórias”, e as-
sim, ao ouvir tantas histórias me 
vejo em todas, e a certeza de que 
todos estamos no mesmo barco 
da vida é a força que também 
me dá em compartilhar nestas 
crônicas a minha busca, a busca 
de mim mesmo.
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Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)

Granjeiro do mês

O terapeuta do ser 
Maurício Bastos

victor de andrade Lopes

Falta de foco, excesso de pla-
nos futuros e pouco tempo para 
voltar a si mesmo. Para Maurício 
Bastos, terapeuta e nosso gran-
jeiro do mês, estes são alguns dos 
problemas da sociedade hoje, in-
clusive da Granja Viana. Respon-
sável pelo Espaço Integração, 
no coração do bairro, Maurício 
trocou uma carreira agitada por 
uma vida voltada à meditação, 
à terapia e aos estudos da área. 
Seu trabalho foi tema de reporta-
gem recente do programa Como 
Será, da TV Globo. Maurício nos 
recebeu em sua residência, onde 
nos cedeu o depoimento abaixo:

“Nasci em Santos e perdi 
minha mãe aos 17 anos. Foi nes-
te momento que quis sair de lá. 
Fiz faculdade de jornalismo, mas 
cansei-me da imprensa devido 
ao sensacionalismo e ao interes-
se político. Formei-me então em 
cinema e trabalhei na TV Abril 
e na MTV. Nessa época, eu mo-
rava em um apartamento alu-
gado no Itaim Bibi. Houve um 
assalto e várias unidades foram 
invadidas, inclusive a minha. Foi 
quando meu pai me falou de um 
terreno abandonado na Granja 
Viana, e eu vim para cá com mi-
nha irmã em 1990.

Aqui, tive a oportunidade de 
me voltar novamente para a na-
tureza, como era em Santos, na 
praia. Foi muito curador sair da 
loucura de São Paulo. Passei a fre-
quentar os templos Odsal Ling e 
Zu Lai, os parques Cemucam e 
Teresa Maia, além do espaço ula-
Biná, onde tenho um grupo de 
meditação todas as terças-feiras 
à noite. Quando cheguei, eu dei-
xava o portão aberto e a estrada 
não tinha iluminação. Agora, a 
Granja mudou muito. Mas estou 
me adaptando a isso e pretendo 
continuar aqui, sou fiel à Gran-

ja. Sinto-me um granjeiro muito 
mais do que um santista. Tenho 
carinho e cuidado pela natureza 
e pelo verde daqui e sinto muita 
dor quando há esses desmata-
mentos para condomínios.

Mas, é o progresso. Que 
eu não acho que é progresso, 
a questão é que vivemos num 
mundo capitalista e o dinhei-
ro fala mais alto. Mas eu ainda 
acredito na Granja e no pessoal 
daqui. Muita gente vem morar 
aqui nessa busca de autoconhe-
cimento, de bem estar, de voltar 
para si, para a simplicidade. Eu 

compartilho muito dessa visão 
de simplicidade e natureza dos 
granjeiros mais antigos.

Na época em que cheguei 
aqui, conheci o Joel Aleixo e 
comecei a fazer cursos com ele. 
Passei a estudar plantas, fitotera-
pia, florais, astrologia, toda essa 
medicina mais holística, mas in-
tegrada. Minha vida aos 28 anos 
era muito louca, eu trabalhava 
com cinema publicitário de ma-
drugada. Aí eu quis mudar de 
vida. Antes de abrir o espaço 
Integração, eu já atendia aqui 
em casa e também no espaço do 

Joel em São Paulo. Aos 33 anos, 
montei o Integração com minha 
ex-esposa Patrícia.

Nossa mente é uma men-
te dispersa. Se você foca numa 
conta que tem de pagar, você 
deixa de focar aqui, sua postu-
ra vai piorar e sua presença vai 
ficar ruim. As situações vão 
acontecer e você não vai estar 
presente. Nós passamos a vida 
correndo, mas para chegar aon-
de? ‘Quando eu ganhar isso e 
comprar aquilo, serei feliz’. Isso 
é uma ilusão! Felicidade aconte-
ce agora. Você escolhe ser feliz 
ou não neste exato momento. 
Eu vejo as pessoas dizendo ‘es-
tou na correria’, e elas falam isso 
como se fosse bom. E aí vêm as 
doenças e os desequilíbrios para 
avisar: ‘volte para você mesmo’. 
Uma doença ou uma dor é um 
chamado para seu ser, para você 
se amar e se cuidar.

Aqui no Integração, nós não 
tratamos a doença, tratamos o 
ser. Temos médicos, psicólogos, 
terapeutas, psicopedagogos, ar-
teterapeutas, coaching, fisiote-
rapeutas e massagistas, todos 
trabalhando de forma integrada, 
daí o nome do espaço.”

www.espacointegracao.com.br

OBERTHUR TECHNOLOGIES 
SISTEMAS DE CARTÕES 
LTDA, torna público que requereu 
na CETESB  de forma concomitan-
temente a Licença Prévia e a Licen-
ça de Instalação para a atividade de 
Fabricação de cartões incorporando 
um circuito eletrônico, sito à Rua 
Soluções do Lar N° 407, Galpões 
13 a 16, Parque Alexandre Cotia/SP. 
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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

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

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

Aulas • Locações • Encordoamentos

www.viladotennis.com.br

Av. São Camilo, 469 1º Subsolo Lj. 22/23/24 Granja Viana - Cotia - SP

Horário de Funcionamento de Segunda à Sábado 9h às 21h e Domingo 9h às 13h

Estacionamento Gratuito

+55 11 4777-0611  /  11 2690-4218 +55 11 94175-3135

FourShaveBarbearia

fourshavebarbearia@outlook.com

@4ShaveBarbearia

CABELO - BARBA - MANICURE - PEDICURE
MASSAGEM - QUICK MASSAGE - DIA DO NOIVO

1 ANO DE 4SHAVE BARBEARIA!!
AGORA COM MUITO MAIS ESPAÇO E CONFORTO

PARA TE RECEBER DE BRAÇOS ABERTOS

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

It’s party 
time

Sou o maior adepto da frase 
que a casa de cada um é seu cas-
telo. E neste local único, onde 
devemos nos sentir mais segu-
ros e confortáveis do que em 
qualquer outro do planeta, ado-
ro receber. A cada ocasião gos-
to de trocar e variar o máximo 
possível a decoração. Em mo-
mentos temáticos começo des-
de a entrada, buscando objetos 
e adornos alusivos ao tema. E 
para tanto venho colecionando 
ao longo da vida louças, copos, 
talheres...que prazer garimpar 
estes detalhes, absolutamente 
fundamentais para o lindo re-
sultado do todo.

Primeiro devemos focar na 

ocasião, seja ela uma data co-
memorativa, ou simplesmen-
te o prazer de reunir pessoas 
queridas no mais exclusivo dos 
ambientes: o seu. Defina se o 
número de convidados será re-
cebido com todos sentados,( 
o que nos permite extrapolar, 
inovando em cada peça e arran-
jo) ou mais descontraidamen-
te, mas não de forma menos 
charmosa, com uma mesa de 
serviço à americana.  Escolha 
o cardápio a servir e não deixe 
de confirmar se possui as quan-
tidades suficientes de cada item, 
seja para um serviço à francesa 
ou reposição. Optar por  vários 
cursos, brincando com o reci-

piente de cada um é uma brin-
cadeira deliciosa. Tenha cuidado 
para não se empolgar , o resul-
tado pode ser um amontoado 
confuso de peças interessantes.

Na hora de escolher as flo-
res, sinta-se livre para satisfazer 
suas preferências, mas sempre 
sem perfume, que se mistura ao 
aroma das iguarias e confunde 
tudo. Velas em dias muito quen-
tes não fazem parte da propos-
ta. Lembre-se de preservar a 
circulação e se necessário, afaste 
alguns móveis ou até os remo-
va temporariamente. È es sencial 
poder circular bem, tanto o 
serviço, quanto os convidados.  
Som numa altura que não exija 

que todos se esguelem e venti-
lação ou ar condicionado sem 
exageros. Sibéria não. Convida-
dos educados levarão um mimo 
e se não for um momento de 
muita gente, abra na frente de 
cada um. Se não der agradeça 
no dia seguinte. Sem falta!

No mais saboreie o prazer de 
dividir seus domínios com quem 
lhe agrada e devido a antecedên-
cia da organização, se presenteie 
ao curtir cada instante pois a 
soma destes bons momentos é 
o que chamamos de felicidade. 
E uma dica fundamental, tenha 

um bom estoque de gelo, pois en-
quanto ele durar existe esperan-
ça...e ao tomar o seu “before the 
last drink” o penúltimo drinque, 
jamais o último, brinde a vida e 
celebre o festejar. Saúde!
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Liderança

Juventude conectada 
na São Paulo digital

João Doria

A era digital traz grandes 
transformações na vida das pes-
soas, especialmente do jovem 
brasileiro, um dos mais conec-
tados do mundo e com voca-
ção para o empreendedorismo. 
Dados da Pesquisa Juventude 
Conectada, realizada pelo Ins-
tituto Paulo Montenegro, Ibope 
Inteligência e Escola do Futuro 
indicam que grande parte dos 
jovens utiliza a internet como 
ferramenta para entrada no 
mercado de trabalho e empre-
endedorismo.

O dado reforça nossa pro-
posta de promover um choque 
de gestão tecnológico em São 
Paulo. O objetivo é transformá
-la na Cidade Digital, tornando 
São Paulo referência mundial no 
uso democrático da tecnologia.

As ferramentas digitais cons -
ti tuem o melhor modelo para 
facilitar o acesso aos servi ços do 
município, integrando interesses 
da comunidade, estimulando ati-
vidades, investimentos e o em-
preendedorismo, que tanto atrai 
os jovens.

 Neste contexto, vamos esti-
mular as startups digitais, possi-
bilitando que jovens trabalhem 
em seus bairros, a banda larga 
nos locais públicos e a inovação 
transversal nas diversas ativida-
des e setores - como a criação 
de aplicativos para consultas e 
prontuários médicos, checar ho-
rários de ônibus, trem e metrô, 
além de obter informações so-
bre temas de interesse público.

 Essa revolução digital tor-
na os serviços municipais mais 

eficientes e funciona como base 
da gestão pública direcionada a 
marketing, estímulo ao turismo 
de eventos e de consumo, in-
tegração da comunicação entre 
população e governo, incremen-
to da competitividade empre-
sarial, apoio às culturas locais e 
melhor dinâmica nos serviços 
de saúde, educação e segurança.

São Paulo, Cidade Digital 
é um programa viável, com in-
vestimentos majoritariamente 
privados, para fazer da capital 
paulista uma metrópole banda 
larga. Isso vai atrair investimen-
tos, oportunidades e estimulará 
o empreendedorismo.

São Paulo deve se transfor-
mar numa Cidade Digital. Mais 
dinâmica, mais acelerada, mais 
moderna.

PIZZARIA
11 anos em Alphaville agora na Granja Viana

Terça a Domingo das 18:00 hrs às 23:00 hrs Av São Camilo, 395 - sala 05

Delivery
(11) 4169-4577

Promoção
Na compra 

de 2 ou mais 
pizzas
Ganhe 1 

refrigerante

Massa Crocante
Integral ou Tradicional
Fina, média e grossa

Autoconhecimento • Depressão
Síndrome do Pânico • Conflitos Familiares 

Orientação Familiar • TOC • Dificuldades de 
relacionamento • Adolescentes e seus conflitos

Travessa Maceió, 20 - Jd do Líbano - Barueri
Whatsapp: 99515-6608

psiconeiaarmando.wix.com/psicologia

REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459.2735 / 97690.7971

rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER 
GRÁFICO

 EDIÇÃO DE ARTE

(11) 98692.9616
(11) 4196-3590

pARA 
ANUNCIAR 

lIgUe



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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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

Fitness

A Bodytech oferece dife-
rentes opções de aula para você 
experimentar: uma delas é a Ac-
qua Training, composta de até 
4 atividades: salto na cama elás-
tica, corrida, pedalada e exercí-
cios localizados para membros 
superiores.

A aula de Acqua Training 
acontece de terça e quinta, às 19 
horas.

SAltOS NA CAMA eláStICA 
Além de ser um exercício 

divertido, saltar na cama elástica 
dá pique de sobra para realizar 

Acqua Training

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

as tarefas do dia a dia. Por ter 
uma característica mais aeróbia, 
este exercício promove o au-
mento do condicionamento fí-
sico, melhora o funcionamento 
do sistema cardiorrespiratório 
etonifica principalmente a mus-
culatura de membros inferiores, 
glúteos e abdômen. Como o 
jump fica imerso na piscina, os 
exercícios se tornam mais se-
guros e geram menos impacto 
para as articulações de tornoze-
los, joelhos e quadril.
 
CORRIDA AqUátICA 

A corrida aquática é uma 
ótima opção para manter o 
condicionamento e simular a 
corrida no “seco”. Uma das 
principais vantagens é a redu-
ção considerável de impacto nas 

articulações em função da for-
ça de empuxo (da água). Além 
disso, como a água exerce uma 
resistência por todos os lados e 
em todas as direções, a corrida 
na água é um excelente exercí-
cio aeróbio. Os praticantes dessa 
atividade podem apresentar me-
lhorias em diversos componen-
tes físicos, como flexibilidade, 

retorno venoso, força específica 
de corrida, resistência abdomi-
nal e condicionamento cardior-
respiratório.

 peDAlADA AqUátICA 
O ciclismo aquático é rea-

lizado em bicicletas estacioná-
rias que possuem pás ou calhas 
que trabalham com a resistên-

cia da água. As posições para o 
exercício vão desde as tradicio-
nais pedaladas em diferentes 
ritmos e velocidades até a pe-
dalada em pé, atrás da bike ou 
mesmo com movimentos para 
os braços. O ciclismo aquáti-
co fortalece principalmente a 
musculatura dos membros in-
feriores, melhora a capacidade 
respiratória e reduz a sobrecar-
ga na coluna vertebral, joelhos 
e tornozelos. É uma ótima 
opção para quem quer deixar 
o sedentarismo, perder peso, 
reduzir a celulite e melhorar o 
condicionamento físico.
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Cinema
O MAIOR AMOR DO MUNDO
Nesta comédia romântica, várias 
histórias associadas à maternida-
de se cruzam: Sandy é uma mãe 
solteira com dois filhos, Bradley  é 
um pai solteiro com uma filha ado-
lescente, Jesse tem uma história 
complicada com a sua mãe, Kristin  
nunca conheceu a sua mãe bioló-
gica e Miranda é uma escritora de 
sucesso que abre mão de ter filhos 
para se dedicar à carreira.

O CONtO DOS CONtOS
No reino de Longtrellis, o rei (John 
C. Reilly) e a rainha (Salma Hayek) 
vivem com uma frustração, já que 
não podem ter filhos. Em busca de 
uma solução, eles entram em con-
tato com um mago, que oferece uma 
receita: é preciso capturar o coração 
de um monstro marinho e fazer com 
que uma virgem o cozinhe, sem que 
alguém esteja por perto. 

HeRóIS DA gAláxIA
Ratchet é um ser alienígena parecido 
com um tigre, que possui uma grande 
habilidade com armas e entende mui-
to de mecânica. Ele precisa derrotar o 
vilão Chairman Drek, que possui uma 
poderosa arma capaz de destruir todos 
os planetas da galáxia Solana. Ao lado 
do robô Clank e do grupo de super-he-
róis chamado Galactic Rangers, Rat-
cher precisa derrotar o perigoso vilão 
e, mais uma vez, salvar a galáxia.

x-MeN: ApOCAlIpSe
O ancestral dos mutantes, En Sabah 
Nur, retorna com planos de mergu-
lhar o mundo em um apocalipse para 
garatir a supremacia. Sequência de 
“X-Men: Dias de um Futuro Esqueci-
do”.
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