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As eleições municipais de 

2016 estão se aproximando 

e os pré-candidatos já co-

meçam a se preparar para 

o período mais importante 

de suas campanhas. Veja 

nesta edição como a Justiça 

está se armando para fis-

calizar e investigar eventu-

ais desvios de conduta por 

parte dos aspirantes a um 

cargo elegível em Cotia e o 

que a população pode fazer 

para ajudar. págs. 12 e 13
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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

C
lic

k 
Pi

x 
St

ud
io

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

Infelizmente nos dias de 
hoje, a honestidade é uma 
qualidade e não mais uma 
virtude. 

Ela mostra a atitude de 
uma pessoa que é fiel a si 
mesmo e a qualquer contex-
to. Uma pessoa honesta não 
finge ser alguém que não é 
na realidade, uma vez que 
ela sabe muito bem qual é o 
melhor caminho para a felici-
dade e a melhor maneira para 
estabelecer relações pessoais 
mais sólidas.

A honestidade não se 
mostra apenas nos momen-
tos felizes quando uma pes-
soa tem algo de bom para 
dizer ao outro, mas também 
nos momentos difíceis. É 
um gesto de honestidade 
consigo mesmo e com os 
outros, como por exemplo, 
o rompimento de um re-
lacionamento que não há 
mais amor. Às vezes, ser 
honesto implica magoar os 
sentimentos de outra pes-
soa, no entanto, a honesti-
dade é baseada no princípio 

de que a verdade é mais 
eficaz e menos dolorosa do 
que uma mentira.

Uma pessoa honesta é 
sincera não só em suas pala-
vras, mas também em sua lin-
guagem corporal, transmite 
verdade em seu olhar. Uma 
pessoa honesta é um exemplo 
a ser seguido pelos demais, 
um exemplo de bondade e 
beleza interior. Cada pessoa 
tem sua ética pessoal especí-
fica, o importante é manter-
se fiel aos seus princípios e, 
desta forma, poder viver com 
tranquilidade.

Uma pessoa honesta não 
é hipócrita, ao contrário, ela 
emana uma luz especial gra-
ças a essa autenticidade que 
surge do coração. Às vezes, 
a honestidade também tem 
um preço, pois há pessoas 
que não gostam de ouvir as 
verdades incômodas. Ser ho-
nesto não significa dizer tudo 
o que se pensa, mas expressar 
o que é importante com sen-
sibilidade e buscar a empatia 
no contato com o próximo.

A maior honestidade é 
aquela que surge do com-
promisso assumido consigo 
mesmo, ou seja, aquela que 
brota o desejo de ser feliz. 
Portanto, uma pessoa ho-
nesta é aquela que exerce a 
sua vocação para fazer dela 
seu verdadeiro caminho pro-
fissional e vital. A pessoa 
honesta mostra uma lógica 
interna entre pensamento, 
sentimento e ação.

As pessoas cometem 
erros e se equivocam. Por 
isso, é também um gesto de 
honestidade pedir desculpas 
depois de um erro e reparar 
o dano cometido depois de 
uma ofensa. A honestidade 
é fruto do amor e do respei-
to para si mesmo e para os 
outros. Em outras palavras, 
é um valor fundamental das 
relações pessoais.

E você está sendo hones-
to consigo mesmo e com os 
outros ao seu redor ???  Pense 
e reflita.

 
Equipe Granja News

Honestidade



www.granjanews.com.br granja news • maio de 2016 • edição 78 3

Paula Farias

Neste último mês inúmeras 
pessoas vieram me questionar 
sobre os clubes de vinhos por 
assinatura. Isto porque, o Gru-
po Pão de Açúcar acabou de 
entrar para o mercado lançando 
seu próprio clube.

Afinal o que é e como fun-
ciona um clube de vinhos?

São clubes destinados aos 
apreciadores da bebida que que-
rem todo mês receber vinhos di-
ferentes em casa. Cada site fun-
ciona de uma maneira, mas na 
maior parte deles você não paga 
nada para se associar e escolhe 
um tipo de assinatura mensal, 
cujo preço varia de acordo com 
o tipo de vinho e a quantidade 
que você deseja receber. Alguns 
funcionam com débito automá-
tico no cartão de credito, outros 
com boleto bancário e ainda há 
os que permitem que você pa-
gue apenas nos meses em que 
tiver o interesse em receber o 
vinho escolhido daquele mês.

Os clubes são ótimos para 
quem gosta de provar diferen-
tes vinhos e se sente perdido 
na hora de adquiri-los, ou para 
quem está começando agora 
a aprender a apreciar vinhos e 
ainda não sabe como comprá
-los. Os grandes clubes contam 
com sommeliers próprios, que 
viajam o mundo todo atrás de 

produtores e achados para os 
associados. Outra vantagem, to-
dos eles, por serem uma espécie 
de compra coletiva de vinhos, se 
propõem a oferecer vinhos com 
o preço sempre a baixo do pre-
ço de mercado dos mesmos. 

Embora seja uma manei-
ra muito prática de manter sua 
adega sempre abastecida, pois 
sempre garantem um padrão 
de qualidade nos vinhos, temos 
que salientar que se trata de 
empresas buscando melhores 
negócios comerciais e que, nem 
sempre os vinhos escolhidos se-
rão do seu agrado.

Eu acredito que os clubes 
possam ser válidos sim para 
aqueles que querem começar a 
explorar o mundo dos vinhos e 
aprender um pouco mais sobre 
o assunto.  E também, são vá-
lidos para aqueles que possuem 
certo conhecimento no assunto, 
mas não têm tempo de estar 
sempre procurando e compran-
do vinhos. É também uma boa 
pedida para aumentar seu por-
tfólio de descobertas e se arris-
car um pouco.

Ficou interessado? Então 
segue um pequeno guia com al-
guns clubes interessantes:

Pão de Açúcar Viva Vi-
nhos: Novidade da rede ainda 
está no começo e entrega vi-

Vinhos

Vinhos por assinatura. 
Vale a pena?

nhos exclusivos da rede (que são 
vendidos exclusivamente para as 
lojas do Pão de Açúcar). Tem 
dois tipos de assinaturas. Assi-
natura Essencial, R$79,00 por 
mês com 2 garrafas, ou assina-
tura Suprema, R$99,00 por mês  
com 2 garrafas. São vinhos mais 
versáteis e pouco sofisticados. 

Clube W: Da Wine.com.br, 

maior site de assinatura de vi-
nhos da América Latina, possui 
diversos planos, desde o mais 
básico, recomendado para quem 
está entrando no mundo do vi-
nho, até assinaturas premium e 
específicas para vinhos espu-
mantes, brancos e rosés. Junto 
com a entrega dos vinhos você 
recebe uma revista muito baca-

na sobre vinhos, gastronomia 
e viagens. Inclusive, na revista, 
vem a ficha técnica dos vinhos e 
receitas para harmonização dos 
mesmos.

Assinatura One: R$66,00/
mês, assinatura Classic: 
R$124,00/mês, assinatura Pre-
mium: R$260,00/mês, assina-
tura de Espumantes R$124,00/
mês e assinatura de vinhos 
brancos e roses R$100,00/mês. 
Todos estes com 2 vinhos dife-
rentes por mês, mas há opções 
para 4 ou 6 garrafas.

Clube Evino: Possui dois 
planos de assinatura, o Clu-
be Red de R$136,00/mês e o 
Clube Black de R$189,00/mês. 
Também oferece revista trimes-
tral aos seus assinantes e opções 
com 2, 4 ou 6 garrafas.

Club Adega: Clube da Re-
vista de vinhos Adega. Diferen-
temente dos clubes anteriores 
em cada plano são entregues 3 
vinhos diferentes. Assinatura 
Silver R$150,00/mês, assinatura 
Gold R$250,00/mês, assinatura 
Grand Gold R$350,00 e assi-
natura Platinum R$600,00. Em 
todas elas o assinante recebe a 
Revista Adega juntos com os 
vinhos.

Também vale a pena pesqui-
sar: Clube Sociedade da Mesa 
e o Clube Vinitude.
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Gastronomia

Do espírito empreendedor e a união dos amigos 
Antonio Duarte Gomes, Regina Ferreira e 
Sergio Miguel, surge a ideia do Empório Nobre

Com o objetivo de suprir a 
carência do bairro, oferece em 
um único local vários itens de 
produtos secos e molhados.

O Empório Nobre é um 
novo e moderno conceito em 
nossa região. É muito mais que 
um local para se tomar um cafe-
zinho com pão francês, servido 
nas tradicionais padarias. Ofe-
recemos um centro de conveni-
ência com produtos de primeira 
necessidade em um ambiente 
agradável, onde quem frequen-
ta, sente-se à vontade.

Somos desde uma padaria 
e confeitaria com confecção de 
diversos tipos de pães, bolos e 
doces a um restaurante, lancho-
nete, pizzaria e conveniência. 
No restaurante, servimos pra-
tos executivos, pizzas, salgados 
e lanches especiais. Às quartas-
feiras, no horário de almoço, 
temos a tradicional feijoada e 
todos os dias a partir das 17:00 
horas, buffet livre de sopas, com 
pães especiais.

Aos finais de semana e fe-
riados, oferecemos um delicio-
so buffet de café da manha das 
07:30 as 12:00 horas, ou se pre-
ferirem, o tradicional café com 
leite e pão na chapa, este todos 
os dias. 

Assim, em um único lo-
cal, nossos clientes desfrutam 
de vários serviços para maior 

conforto e praticidade, em um 
ambiente charmoso e aconche-
gante, ideal para um encontro 
com amigos ou uma reunião 
de negócios. Disponibilizamos 
também estacionamento gratui-
to para nossos clientes e rede de 
sistema wi-fi. 

Venha usufruir deste novo 
espaço. Esperamos você!

empório Nobre (padaria e conveniência)
endereço: estrada Fernando Nobre, 869

Centro Comercial pátio Nobre
Horário: das 6h as 22h • Contato: (11) 4612-0658

Fachada
empório

buffet livre de sopas

Delicioso buffet de café da manhã
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Móises Cabrera confirma sua 
pré-candidatura para Prefeito

Rodrigo Rodrigues

Moisés Cabrera é o novo 
nome que aparece na corrida 
para a prefeitura de Cotia. Mo-
rador na cidade desde os 11 
anos de idade, demonstra vigor 
e bagagem política para mudar 
o modelo de gestão pública 
adotada há anos no município. 
Moisés é formado em contabi-
lidade, mas iniciou sua carreira 
pública já aos 24 anos como o 
vereador mais jovem eleito na 
região, atuando no legislativo 
por quatro mandatos, sendo 
dois deles como presidente da 
Câmara Municipal. Foi secre-
tário de governo, secretário da 
Promoção Social, secretário de 
Saúde e vice-prefeito, cargo que 
ainda exerce. Vem de uma fa-
mília humilde e trabalhadora e, 
desde muito jovem, já demons-
trava grande interesse em ajudar 
as pessoas onde morava. Hoje 
não é diferente, com as portas 
abertas em seu gabinete recebe 
dezenas de pessoas diariamente, 
como forma de manter contato 
com a população. E foi des-
ta forma que fomos recebidos 
para entrevista-lo sobre sua pré-
candidatura à prefeito de Cotia.

Granja News – Em que 
momento surgiu a decisão 
de disputar as eleições para 

Eleições 2016

prefeito?
Moisés – Tenho uma traje-

tória na vida pública de muito 
trabalho perto da população, 
conheço os quatro cantos de 
nossa cidade e sei bem todas as 
carências e demandas, pois ouço 
as pessoas nas ruas. Hoje sinto 
que é necessário um “choque de 
gestão” nas organizações públi-
cas para se conseguir gerar uma 
transformação real dos serviços 
oferecidos ao munícipe, algo 
que para ser feito é preciso ter 
a “caneta na mão”. Por isso, 
creio que é a hora de me colocar 
como opção para nossa cidade 
nas próximas eleições.

GN – E quais são seus 
ideais para nossa cidade?

Moisés – Cotia tem inúme-
ras necessidades, muitas certa-
mente eu já conheço e sei como 
podemos avançar. No entanto, 
um bom governo é aquele que 
ouve as pessoas e que, ao invés 

aumento nos assaltos e roubos 
na região e chegamos a um 
ponto onde é preciso um plano 
intensivo e estratégico de com-
bate ao crime com o trabalho 
conjunto das polícias Civil, Mili-
tar e Guarda Municipal, além de 
implantar monitoramento com 
câmeras. Também é preciso me-
lhorar calçadas e passeios, elevar 
a fiscalização de obras e do trân-
sito, atuar com cobranças mais 
rígidas junto a Eletropaulo para 
resolver de uma vez o problema 
de quedas constantes de energia 
elétrica na região, controlar o 
crescimento de residenciais, im-
pedir a verticalização e rever os 
valores do IPTU, que hoje é um 
dos mais caros do Estado.

GN – Como o senhor pen-
sa em trazer a população da 
Granja Viana mais próximo 
da política local?

Moisés - Abrindo espaço 
para ouvi-la. O meu plano de 
governo será baseado em ouvir 
a população, entender as neces-
sidades e construir junto com ela 
uma Cotia melhor para todos. 
Desta forma, proporcionare-
mos maior integração, estabele-
cendo um bom relacionamento 
com o munícipe e fazendo com 
que tenha mais presença pública 
na vida das pessoas, por meio da 
prestação de serviços de quali-

dade na saúde, educação, segu-
rança e demais áreas não menos 
importantes.

GN – Diante dos nomes 
de pré-candidato já divulga-
dos na mídia, quais são suas 
expectativas nesta corrida 
eleitoral?

Moisés – Sou pré-candida-
to por ter a certeza de que posso 
deixar um legado positivo para 
nossa cidade. Tenho muito fé 
em Deus e sei que com transpa-
rência e trabalho sério é possível 
superar as dificuldades. É uma 
eleição diferente a que vamos 
viver este ano, a população está 
desacreditada do meio político 
e de transições de poder que 
continuam corrompendo nosso 
país. Está na hora de quebrar o 
ciclo e dar uma nova esperança 
para a população. Nós precisa-
mos de gente que faça mais pela 
cidade. É possível fazer, se tiver-
mos as pessoas certas. Tenho a 
vantagem de concorrer sem 
compromisso com ninguém, a 
não ser com a população, isso 
vai me dar condições de implan-
tar um novo modelo de gestão 
em nossa cidade, uma gestão 
de metas e resultados. Tenho 
um grupo pequeno e farei uma 
campanha modesta, mas com 
garra. Meu compromisso é com 
o morador da cidade!

de ser imperativo, é participativo. 
Queremos um plano de gestão 
técnico, com profissionais com-
prometidos com melhorias em 
todas as áreas da cidade, mas que 
sejam melhorias de interesse da 
população. Sei que nossa cidade 
pode ser uma referência no Esta-
do de São Paulo se fizermos in-
vestimentos planejados e se cui-
darmos da cidade com respeito.

GN – Falando especial-
mente da Granja Viana, quais 
são seus planos para esta re-
gião?

Moisés – A Granja Viana é 
um dos mais importantes polos 
econômicos da cidade, uma re-
gião maravilhosa para moradia 
e para o trabalho, mas que vem 
sofrendo os impactos de um 
crescimento desordenado. A 
administração pública tem res-
ponsabilidade sobre isso. Esta é 
uma região que precisamos ur-
gentemente investir em mobili-
dade urbana, com especial aten-
ção ao problema do trânsito na 
Rodovia Raposo Tavares, que 
há anos sinaliza esgotamento de 
sua capacidade, afetando todas 
as vias de ligação, como a Estra-
da São Camilo e de todo o eixo 
no retorno do quilometro 23, 
por exemplo. Outro ponto mui-
to preocupante na Granja Viana 
é a Segurança, temos visto um 

Tem mais deTalhes no seu negócio do que você imagina

somente a experiência de uma contabilidade empresarial com 
mais de 20 anos pode beneficiar sua empresa de verdade

Rua sussimumo Yoshimoto, 50 – Jd ipê – cotia/sP • www.csm.com.br • Tel: (11) 4616-5887
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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

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)

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

Cultura

A revolução das moedas 
digitais – Bitcoins & Altcoins

Em uma economia capitalis-
ta, o dinheiro é o ponto chave 
nas discussões e nos questiona-
mentos referentes à evolução 
do universo financeiro. Em um 
mundo cheio de paradigmas, 
normas e regulamentações jurí-
dicas, surge uma tecnologia que 
veio para revolucionar todos 
os ramos do Direito, da Políti-
ca, da Economia, da Sociologia 
e de outras ciências: Bitcoins e 
Altcoins, as chamadas Moedas 
Digitais. 

As Moedas Digitais são 
uma nova tecnologia sem uma 
definição jurídica exata, mas 
que podem ser utilizadas tan-
to como meio de pagamento, 
quanto um protocolo ou um 
valor imobiliário (ação). Estas 
e outras funções nos remetem 
ao início da internet, isto é, 
uma evolução tecnológica que 
ninguém é capaz de imaginar 
a proporção que poderá che-
gar e que está cada vez mais 
aumentando o seu número de 
adeptos.

“As Moedas Digitais surgem 
como uma solução para conec-

Noite de autógrafos:
local: livraria Cultura do 
shopping Iguatemi – Av. 

brigadeiro Faria lima, 2282 
– Jardim paulistano – são 

paulo – sp - brasil
Data: 1º de Junho de 2016
Horário: 18h30 às 21h30

tar pessoas sem um terceiro 
como intermediário, tal como 
uma instituição financeira ou 
um órgão governamental” afir-
ma a Dra. Tatiana Casseb B. de 
M. Barbosa, autora e coordena-
dora do livro, também pesqui-
sadora do Grupo de Ensino e 
Pesquisa em Inovação (GEPI) 
da FGV-Direito (Fundação Ge-
túlio Vargas).

No dia 1º de junho de 2016, 
a editora Revoar, localizada na 
Granja Vianna, realizará o lan-
çamento do livro A Revolução 

das Moedas Digitais: Bitcoins 
e Altcoins na Livraria Cultu-
ra do Shopping Iguatemi de 
São Paulo, aberto ao público 
em geral e com a presença 
de grandes nomes do setor 
tecnológico, econômico e ju-
rídico, os quais contribuíram 
na escrita dos capítulos, abor-
dando diferentes perspectivas 
deste sistema controverso e 
inovador.

O livro procura explicar e 
esclarecer os principais aspec-
tos relacionados às Moedas Di-
gitais que estão revolucionando 
o sistema financeiro a nível glo-
bal. Venha conhecer um pouco 
sobre o assunto, tirar suas dúvi-
das e ficar por dentro de um sis-
tema que dominará os negócios 
e o mundo.

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
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As aguardadas novidades no 
cardápio do TANTRA chega-
ram e o Granja News foi con-
ferir tudo de olhos e boca bem 
abertos!

Ficamos deliciados com 
tudo de novo que este restau-
rante descolado e antenado 
trouxe a partir deste mês. Então 
para que você nosso leitor des-
cubra em primeira mão, vamos 
mostrar nesta matéria tudo que 
foi criado de melhor.

A carta de drinks do restau-
rante já dava show de inspiração 
e criatividade... e ficou ainda 

Restaurante Tantra Granja 
Viana apresenta novo cardápio

tantra Restaurante Unidade 
granja Viana

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

granja Viana - sp
www.tantrarestaurante.

com.br

mais completa: Onde mais você 
pode provar sangrias tintas com 
flores, de espumante ou vinho 
branco com frutas vermelhas? 
E que tal um bellini com flor e 
calda natural de hibisco austra-
liano comestível? Divino e in-
descritível... só experimentando 

mesmo!
E por falar nos bellinis, que 

tal acompanhá-los com uma en-
trada de trio de ceviches com 
três peixes diferentes cada um 
inspirado em um país asiático e 
chips de batata doce crocante? 
Perfeito e sofisticado para ofe-

recer em um encontro.
 Já que estamos falando de 

encontro, quem em sã consci-
ência resistiria à tentação de um 
convite para um grand finale 
com sobremesa de mil folhas, 
fininhas e douradinhas, em ca-
madas intercaladas com gana-

che de brigadeiro meio amargo 
crocante acompanhado de mo-
rango?

Aliás, dia 12 de junho está 
chegando e o Dia dos Namo-
rados no Tantra promete ser 
uma verdadeira e irresistível 
tentação. 

trio de ceviches com 3 peixes diferentes e chips de batata doce crocante

bellini com flor e calda natural de 
hibisco australiano comestívelmil folhas de brigadeiro, acompanhado de morangos
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Educação

Qual é o cantinho em que 
seu filho estuda em casa? Se 
você demorou para responder 
ou ficou na dúvida, essa con-
versa interessa especialmente a 
você. 

A educação de sucesso é 
resultado de uma clara parceria 
entre a família e a escola. Não 
cabe mais dizer que a “edu-
cação” é responsabilidade da 
família e a “instrução”, da es-
cola. As crianças e jovens são 
educados e instruídos tanto em 
casa como na escola. A escola é 
um espaço simbólico que mate-
rializa os saberes: salas de aula, 
salas-ambiente, biblioteca, labo-
ratório, cantina, áreas de con-
vivência e tudo o mais que vai 
além do meramente utilitário. É 
um grande mundo que gira em 
torno da cultura, da educação e 
da convivência.

Mas quando esse estudante 
vai para casa, o que se consta-
ta muitas vezes é um ambien-
te completamente estranho se 
comparado com aquele da edu-
cação formal da escola. E vem a 
pergunta: seu filho tem um can-
tinho do estudo? Um lugar em 
que ele possa dar continuidade 
ao trabalho feito na escola?

Parece um detalhe, mas é de 

O cantinho do estudo
Marco Antonio 

Xavier

fundamental importância. Esse 
cantinho não precisa ser sofis-
ticado, pode ser o escritório de 
casa ou a mesa da cozinha, mas 
é bacana se criar um lugar que 
valorize e reforce o compro-
misso com o aprendizado. Ro-
tina e atenção são importantes. 
Crianças que se distraem facil-
mente ou apresentam déficit 
de atenção se beneficiam muito 
quando se cria essa cultura. Es-
tudos comportamentais e neu-
rofisiológicos mostram que o 
sistema nervoso central só pro-
cessa aquilo a que está atento. 
Incorporar esse espaço na ro-
tina familiar demonstra concre-

tamente o compromisso com o 
projeto de educação dos filhos. 

Para o aprendizado, o am-
biente deve ser estimulante. 
Motivação é um ingrediente es-
sencial para aprender e a emo-
ção interfere diretamente nesse 
processo. Um ambiente tranqui-
lo e acolhedor favorece o estudo 
e a memória. A neurociência já 
comprovou que um ambiente 
positivo aumenta as sinapses 
(conexões entre as células ce-
rebrais). A tecnologia permitiu 
aos estudiosos comprovarem 
que no cérebro existe um sis-
tema dedicado à motivação e à 
recompensa. Quando algo posi-

tivo acontece, a região cerebral 
responsável pelos centros de 
prazer produz uma substância 
chamada dopamina, que pro-
voca sensação de bem-estar e 
atenção. Para o professor Antó-
nio Nóvoa, professor catedráti-
co do Instituto de Educação e 
reitor honorário da Universida-
de de Lisboa, “a Neurociência 
mostra que o desenvolvimento 
do cérebro decorre da interação 
entre corpo e meio social”. 

O cérebro humano se mo-
difica em contato com o meio 
social durante toda a vida. O 
que antes se afirmava de for-
ma intuitiva, os experimentos 

comportamentais e os exames 
de ressonância magnética e 
de tomografia comprovaram 
cientificamente. A memória 
não é apenas um depósito de 
informações. Ela liberta a cria-
tividade e sua formação é mais 
produtiva quando a nova in-
formação é associada a um co-
nhecimento prévio. Por isso, a 
próxima vez que seu filho ques-
tionar o porquê de ele aprender 
algo “que não irá usar nunca 
na vida”, você pode responder 
que a Neurociência comprovou 
que o estudo estimula o cérebro, 
amplia a retenção da memória e 
ainda desenvolve a inteligência.

Porém, apenas ter memória 
não serve para muita coisa. Essa 
é a razão pela qual os métodos de 
estudo baseados na “decoreba” 
não funcionam a longo prazo. 
O que se deve buscar é a apren-
dizagem significativa. Memória 
é a capacidade de lembrar algo, 
já a aprendizagem significativa 
é a capacidade do indivíduo de 
usar o conhecimento prévio em 
novas situações. Para o escritor 
português José Saramago, “fisi-
camente habitamos um espaço, 
mas, sentimentalmente, somos 
habitados por uma memória”. 
Isso me faz pensar que o meu 
cantinho do estudo foi afetiva-
mente construído pelo prazer 
dos livros. E o seu?
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Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

Alain Uzan deixou sua marca 
na Granja por uma década, quan-
do esteve à frente do tradicional 
restaurante Félix Bistrot. Os clien-
tes saudosos de seu toque gastro-
nômico podem voltar a matar as 
saudades não muito longe dali: no 
restaurante Vinea, em Alphaville.

A arte de cozinhar já acompa-
nha Alain desde a infância. “Meu 
pai tinha uma pizzaria, porque 
somos de descendência italiana. 
Ele me colocou para trabalhar 
lá desde cedo”, conta Alain em 
entrevista à equipe do Granja 
News. Nas décadas que se se-
guiram, ele atuou em uma série 
de restaurantes, tanto na França 
quanto no Brasil. Foi responsável 
por uma importante mudança no 
Félix Bistrot, que segue como um 
dos endereços mais tradicionais e 
charmosos da região.

Ficou no comando de três 
restaurantes (Felix Bistrot, Ville 
du Vin Alphaville e Ville du Vin 
Santo André) durante 10 anos. Ao 
longo desse período, o Ville du 
Vin Alphaville foi considerado por 
anos o melhor do bairro. “Aquilo 
não foi um restaurante comum. 
Era dentro de uma casa de vinhos, 
onde eu implementei uma gastro-
nomia um pouco mais evoluída”, 
explica Alain. Agora, o chef  con-
quista clientes no conceituado Vi-
nea, também em Alphaville.

“Eu estou feliz de estar aqui. 
Consigo criar algumas coisas, e 
você só consegue criar quando 
está de cabeça boa”. Alain é 
adepto da proximidade com os 
clientes. “Gosto de conversar 
com eles. Meu objetivo é que as 
pessoas digam: ‘vou voltar aqui 
para comer isso de novo um 

Alain Uzan e a jornada gastronômica 
que o tornou chef do Vinea

tografar meus peixes e compar-
tilhar com seus seguidores nas 
redes sociais”, comenta o chef.

Este ramo da gastronomia 
passou a ser sua assinatura e hoje 
um dos carros chefes da casa 
são as ostras à moda de nantes, 
gratinadas sem queijo. O segre-
do da receita, Alain não revela. 
Mas compensa com uma história 
curiosa: “As pessoas normalmen-
te ganham um peixinho quando 
crianças; eu ganhei uma ostra”.

No campo dos doces, Alain 
comenta o seu Paris Brest, sobre-
mesa feita com massa de carolina 
e recheada com creme de avelã. 
“Foi inventada no início do século 
XX para homenagear uma corri-
da de bicicletas entre as duas cida-
des (Paris e Brest). O seu formato 
redondo é para lembrar uma roda 
de bicicleta”, explica Alain.

Hoje o chef  Alain esta mui-
to orgulhoso de assinar o cardá-
pio com o logo “Maítres  Cuisi-
niers de France, prêmio que ele 
recebeu em março. Os chefs que 
pertencem a este seleto grupo 
figuram entre as mais altas clas-
sificações nos principais guias 
de restaurantes e publicações de 
viagem e gastronomia no mun-

dia’. O negócio é conquistar e 
reconquistar os clientes”. Para 
lidar com a crise econômica, 
ele é prático: “Já faz quase 60 
anos que eu ouço falar de crise. 
Adaptemo-nos a ela, oras.”

Do vasto cardápio que Alain 
domina, a prioridade é a qualida-
de. Ele cuida pessoalmente das 

compras. Para todos os produtos 
ele é muito exigente. Faz 14 anos 
que ele compra no mesmo for-
necedor de ostras, com as carnes 
ele busca só Entrecotes argenti-
no e faz questão de peixes fres-
cos no restaurante. Ainda com 
grande preocupação para que 
não haja desperdício.  “Adoro fo-

Alameda Araguaia, 540 
– Alphaville Industrial, 

barueri – sp
Horário de funcionamento: 

De segunda a sexta no 
almoço e de terça a sábado 

no jantar. Domingo, 
somente em ocasiões 

especiais como Dia das 
mães, dos pais, dos 

Namorados, etc.
Contato:(11) 2078-7880

pagamento: Aceita cartões 
de bandeiras diversas, 

incluindo vales-refeição.

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

E para quem acha que o tra-
balho de Alain só pode ser de-
gustado mediante um alto pre-
ço, o Vinea oferece opções de 
menu executivo, onde pode-se 
saborear uma entrada, um pra-
to principal e uma sobremesa,  
incluindo a opção de pedir, por 
exemplo, apenas a entrada e a 
sobremesa.

Chef Alain Uzan: ostras à moda de Nantes, gratinadas sem queijo

paris brest, sobremesa feita com massa de carolina e recheada com 
creme de avelã.



www.granjanews.com.brgranja news • maio de 2016 • edição 7810

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

Cel: 97484.5464 (vivo)

Granjeiro do mês

O antigomobilista 
Hércio Mendes

Victor de Andrade Lopes

A região de Cotia é lar para 
um respeitável número de co-
lecionadores de carros. Com o 
objetivo de estreitar as relações 
entre eles e promover a paixão 
por aqui, Hércio Mendes, advo-
gado e antigomobilista – aque-
le que coleciona carros antigos 
– fundou em 2015 o Clube de 
Antigomobilistas de Cotia e Re-
gião (CACOR). Ele próprio tem 
uma admirável coleção, que co-
meçou com um Volvo de 1950, 
e hoje é composta por 30 carros 
cuidadosamente mantidos no 
galpão e na residência de Hér-
cio. “Amo todos, não dá para 
escolher o favorito”, diz Hércio, 
que também é o atual presidente 
do clube. E foi naquele galpão 
(que também serve de sede para 
a entidade), em meio a várias 
joias do passado, que o colecio-
nador nos recebeu e cedeu o de-
poimento abaixo:

“Eu moro na Granja há 27 
anos, desde uma época em que 
poucos falavam em condomí-
nios. Conheci a região por meio 
de uns amigos, embora já a fre-
quentasse desde criança para 
fazer piqueniques no Morro 
Grande. Vim com a família da 
Zona Norte para cá e acabei de 

criar meus filhos aqui. Tenho 
um escritório de advocacia no 
inicio da Estrada Fernando No-
bre, onde lido com direito tribu-
tário. Eu estou meio aposentado 
disso, só faço aquilo que alguns 
amigos procuram e, às vezes, al-
gum inventário.

Meu pai sempre teve carro, 
mesmo numa época em que 
nem todos tinham. Quando 
surgiu a chance de comprar um 
Volvo de 1950 há uns 18 anos, 
eu conversei com meu irmão e 
fomos comprá-lo. Sou amigo 
até hoje de quem me vendeu. 
Um mecânico bateu esse Volvo 

num poste e investi 1,5 ano na 
recuperação dele. Daí, come-
cei a comprar outros carros e a 
participar de eventos. Eu queria 
ter os carros de quando eu era 
criança, que meus olhos brilha-
vam quando eu via. O mundo 
só cresceu tão rápido em cima 
de locomotivas, automóveis e 
aviões. Só depois veio a internet.

Meu irmão já era do clube 
de carros antigos de Santos. Ele 
mora lá e vem para cá de quar-
ta a sábado. Aí surgiu a ideia do 
clube de Cotia e região, pois fa-
cilita a manutenção da placa pre-
ta e do acervo e a comunicação 

entre os membros. Formamos o 
clube no meio do ano passado, 
com CNPJ e tudo, e filiamo-nos 
à Federação Brasileira de Veícu-
los Antigos. Nós participáva-
mos de outros grupos, mas era 
hora de fazer algo aqui na região 
também, e estamos nos estrutu-
rando pra isso.

Quando você se filia, é feita 
uma avaliação do carro e todo 
esse material vai pra federação 
brasileira. Eu, como presidente 
do clube, assino, e aí sim o pro-
prietário tem autorização para ir 
ao Detran colocar a placa preta. 
Carros 100% originais são ra-

ridades, mas se você alterou a 
lanterna, o motor ou as rodas, 
você não passa na avaliação. Se 
um carro desses perde o freio na 
rua e mata alguém, você pode 
acusar o clube de ter aprovado 
a circulação de um carro pouco 
conservado. Se o cara alterar o 
carro depois do emplacamento, 
o clube fica isento, pois tiramos 
fotos na avaliação.

Existe a possibilidade de ter 
um ‘hot rod’, que é um carro 
antigo que usa partes adaptadas, 
como as rodas e o motor. Os 
proprietários que fazem essas 
adaptações têm méritos, mas 
não podem receber a placa preta. 
Há colecionadores que jogam os 
carros em cima de um cavalete, 
tiram o óleo e a gasolina e fazem 
um museu de carros. Até porque, 
às vezes você tem uma coleção 
de 200, 300 carros, não dá para 
andar com tudo. Mas eu sou um 
colecionador cujos carros são 
para andar. Se derem defeito, se-
rão consertados. Dos cinco dias 
úteis da semana, escolho dois 
para cuidar da minha profissão, e 
o resto dedico aos carros.

Hoje, existe um mercado de 
peças e carros antigos no Brasil 
que não existia antes. Até os es-
trangeiros estão tentando levar 
coisas daqui. Os alemães, por 
exemplo levam as Kombis daqui, 
porque o Brasil continuou a pro-
duzi-las até pouco tempo atrás en-
quanto os outros países pararam.”

CACOR – Clube de Antigo-
mobilistas de Cotia e Região
Endereço: Rua Othon Pala-

ce, 269 – Cotia, SP
Contato: (11) 98928-0444 / 
cacorclube@gmail.com
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Gastronomia

Koizan anuncia novidades no cardápio 
de olho no público do inverno

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda
 
O restaurante japonês mais 

tradicional da Granja Viana, o 
Koizan, está completando 18 
anos de idade e acrescentou no-
vos pratos em seu seu cardápio 
com vista à aproximação do in-
verno, além de planejar alguns                      
serviços a mais para o futuro, 
como o aprimoramento do seu 
serviço de delivery.

Fundado em 1998, o restau-
rante foi concebido como uma 
casa de campo japonesa. A es-
trutura do telhado foi construí-
da sem o uso de pregos – tudo 
é encaixado. “Só passamos a 
usar pregos quando mudamos 
a cobertura de palha para telhas, 
e precisamos de um reforço es-
trutural”, explica João Paulo 
Campos, arquiteto, fundador e 
atual administrador do estabele-
cimento, que refletiu no projeto 
elaborado por ele sua grande ad-
miração pela cultura japonesa.

O projeto sofreu reforma 
agora, onde foi dada especial 
atenção especial à área externa, 
com a instalação de piso de ma-
deira, floreiras e iluminação es-

pecial nas árvores.
O cardápio foi amplia-

do para o inverno e apresen-
ta tradicionais pratos como o 
sukiyaki, prato com vegetais e 
carnes; os tempuras de legu-
mes, camarão e outros frutos 
do mar; o yakissoba; teppan 
(peixes grelhados); furai (peixes 
empanados); e os novos, como 
o moyashi, broto de feijão com 
tiras de cenoura e frango, ou 
camarão na manteiga ; queijo 

tofu empanado com molho de 
gengibre e gergelim; o Carê, 
prato de curry e legumes; e o 
kabotya ebi, deliciosa combi-
nação de camarão com purê de 
abobora que a reportagem teve 
o prazer de provar.

Para competir com os ro-
dízios, a aposta do Koizan está 
nos festivais e nos teishokus 
(menu completo a preço fixo), 
refeições completas, com en-
trada, prato frio (combinado), 
prato quente e sobremesa a 
preços convidativos. Além dis-
so, eles operam com sistema de 
delivery da região da Estrada da 
Aldeia até a região da Estrada 
do Embu e o SP-II. O restau-
rante em recente parceria com 
a loja de vinhos Vino & Sapore 
realizará  eventos de harmoni-
zação de vinhos com os pratos 
da casa. 

Por fim, o Koizan quer mais 
do que servir comida. Dentre os 
planos para o futuro, está a rea-
tivação do curso de sushiman e 
o fornecimento de kits de sushi 
para o cliente preparar seus com-
binados em casa, com a possibili-
dade de fornecer um profissional 
para auxiliar se necessário.

Rua José Félix de oliveira, 
852 – Cotia – sp

Horário de funcionamento:
De segunda a quinta das 12h 
às 14:30h ; das 19 às 22h30h; 

(horário de entrada)
sexta das 12h às 15h; das 19 

às 23h;
sábado das 12h às 24h;

Domingo das 12h às 22h30;
Contato: (11) 4321 2083 - 

4702-6351
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Eleições 2016

OAB e Ministério Público estão juntos no 
combate aos crimes eleitorais em Cotia

Victor de Andrade Lopes

O Ministério Público de 
São Paulo em Cotia (MP-SP) 
e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Cotia forma-
ram no final de abril a Comissão 
de Combate a Crimes Eleitorais. 
A parceria foi firmada em 4 de 
março de 2016 e lançada oficial-
mente em 29 de abril. Seu ob-
jetivo será fiscalizar e investigar 
os hoje pré-candidatos de Cotia, 
que já se preparam para buscar 
uma vaga na Câmara Municipal 
ou a cadeira de prefeito.

A comissão envolverá cinco 
advogados da OAB e dois pro-
motores eleitorais do MP: Ri-
cardo Navarro e Rafael Aguiar. 
O grupo atuará basicamente em 
duas frentes: a preventiva e a re-
pressiva. A prevenção envolve a 
divulgação de informações para 
a população, mediante vinhetas 
em rádios, veiculação de mate-
riais em jornais e trabalhos de 
conscientização em escolas e 
igrejas. “Vamos falar das ques-
tões teóricas dos crimes eleito-
rais e da importância do voto 
consciente”, diz o promotor Ri-
cardo Navarro em entrevista ao 
Granja News no evento de pos-
se da diretoria reeleita da OAB 
de Cotia, em maio. “Com infor-
mação, a gente consegue saber 
o caminho que a gente tem que 
andar”, completa.

Ricardo está em Cotia há 3 
anos. Antes de chegar aqui, ti-
nha 15 anos de Ministério Pú-
blico, 1 de juiz de direito e 3 
como advogado. É formado 
pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, com pós-graduação 
pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica.

A atuação da comissão tam-
bém envolverá trabalhos mais 
delicados, com um contato mais 

direto com a “sujeira”. Pessoas 
infiltradas ajudam os órgãos a 
saberem de pré-candidatos em 
articulação com bandidos. “A 
gente vem acompanhando as 
reuniões dos pré-candidatos 
desde o final do ano passado 
para saber com quem eles es-
tão se reunindo. Isso demonstra 
bastante preocupação do MP 
com relação a algumas pessoas 
que frequentam essas reuniões e 

que não estão ligadas ao mundo 
licito, o que nos faz ter a suposi-
ção ainda de que a campanha vai 
ser abastecida com dinheiro do 
mundo ilícito”, explica o pro-
motor. “Cotia tem um histórico 
meio pesado com relação à vin-
culação de certos candidatos e 
até pessoas que estão no poder 
com indivíduos que não vivem 
dentro daquilo que se espera de 
um cidadão de bem”.

Ricardo define o atual es-
tágio da comissão como uma 
fase de “aquecer os motores”. 
“Antes de uma apuração, preci-
samos de provas, Cabe ao MP 
com bom senso e firmeza, fa-
zer essas apurações e, a partir 
do momento em que constatar 
os ilícitos, apresentá-los ao po-
der judiciário para que seja feita 
a apuração devida”, explica o 
promotor.

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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promotor Ricardo Navarro
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Novo conceito em advocacia, 
com atendimento personalizado 
e direcionado aos clientes pessoas 
físicas e jurídicas:

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

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

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

•	Recuperação e cobrança de créditos.

•	Direito Civil, Família e Sucessões.

Holística

A espiritualidade 
na prática e 
o caminho da 
auto-cura

A humanidade passa por um 
momento de grande transforma-
ção, em todas as áreas. Temos de 
forma fácil e clara qualquer infor-
mação que buscamos.

A era da conectividade, pro-
piciada pela revolução tecnoló-
gica, abriu a fenda antes tapada 
pelo monopólio da informação e 
do conhecimento.

Mas e o que podemos fazer 
na prática, com tanta informa-
ção? Como transformar a infor-
mação em conhecimento e, de 
fato, estarmos conectados nas 
redes que acreditamos?

Eu falo aqui de espiritualida-
de na prática, que é diferente de 
religiosidade. A espiritualidade é 
um estado de espírito onde esta-
mos conectados a algo maior, a 
um todo, interno e externo. 

A religiosidade, ou o religio-
so, segue as práticas religiosas 
dentro de uma cultura, de uma 
religião, não necessariamente es-
tando espiritualizado. 

A espiritualidade é uma busca 
consciente de uma reforma inti-
ma, de colocar em prática o auto-
conhecimento diante os desafios 
mais internos e mais agudos do 
nosso ser. Diariamente, constante-
mente, sem peso e sem culpa, pois 
o primeiro passo da nossa cura é 
enxergar e aceitar quem somos, 
como somos, a nossa história...

De qualquer forma, não im-
porta o nome ou os rótulos que 
damos para este movimento. 

O que eu estou buscando nes-
te momento é, diante de tanta 
informação, do acesso vasto a 
qualquer técnica de cura, de te-
rapia ou de autoconhecimento: 
aplicá-la na prática. 

Aplicar na minha realidade 
e nos desajustes do meu espírito 
toda esta maravilha de conheci-
mento que está pulsante na era da 
conectividade, e assim, poder fa-
zer desta minha encarnação uma 
verdadeira experiência de cura e 
transformação. E mais ninguém 
pode fazer isto por mim.

Muito me pergunto enquan-
to terapeuta e ao mesmo tempo 
paciente: o que é a cura? E na pe-
quena fenda que se abriu diante 
dos meus olhos, vejo que ninguém 
cura ninguém. Nem um dos maio-
res mestres da nossa humanidade 
curou alguém: Não fui eu quem te 
curou, foi a tua fé. Disse Jesus.

O processo de cura é um 
despertar interno, é estar conec-
tado com o todo (com si mes-
mo, com o seu meio e com algo 
maior – unindo o tripartido). 

O que podemos e devemos 
fazer diante da era da conectivi-
dade é buscar as ferramentas e 
as práticas que nos servem, que 
nos encaixam, e assim também 
auxiliar outros irmãos a desper-
tarem para a sua cura, na prática, 
de forma livre, sem peso e sem 
dogmas, respeitando e aceitando 
cada ser como um universo em 
descoberta e transformação. 

Renato Giannico

A OAB auxiliará também a 
filtrar casos suspeitos, de modo 
a encaminhar ao MP somente 
os casos em que ela entender 
haver indícios de atos ilícitos, 
para que o órgão instale os pro-
cedimentos e faça a apuração de 
possíveis desvios. Ricardo este-
ve em São Paulo em maio para 
uma palestra com procuradores 
da Operação Lava Jato para se 
aprimorar. “O MP de São Pau-
lo está se qualificando também 
para esse combate”, diz. “É 
verdade que o Ministério Publi-
co Federal está na nossa frente 
com relação a esse combate ao 
crime de colarinho branco, mas 
a gente vem se qualificando”.

A população pode ajudar 
fornecendo provas à comissão, 
atitude que Ricardo encoraja: 
“As pessoas não vão fazer o ilí-
cito eleitoral na frente do pro-
motor de justiça; elas fazem na 
frente de um cidadão, porque o 

histórico é que os próprios ci-
dadãos pedem que os políticos 
ajam dessa maneira. Vendem o 
próprio voto”, lamenta Ricardo.

A comissão quer também 
servir como um agente cons-
cientizador para que o povo 
compreenda a importância do 
voto, especificamente do voto 
consciente, e para que tenha no-
ção das consequências do voto. 
“Agora faço votos para que con-
sigamos ter uma eleição mais 
limpa, mais consciente. Acho 
que ninguém aguenta mais esses 
desvios políticos, em que pese 
eu achar que não é amanhã que 
vai mudar isso”, diz Ricardo. 
“Pode esperar bastante vonta-
de que nós vamos correr atrás. 
Mas resultado, só o futuro que 
vai dizer. Espero que Deus nos 
ilumine”, finaliza.

Perguntado sobre o mo-
mento político brasileiro, Ri-
cardo se mostra otimista. “A 

[Operação] Lava Jato é um 
início, acho que tínhamos che-
gado a um caos. Agora, o cená-
rio nacional é triste, vamos ver 
se esse novo governo continua 
tendo o apoio das autoridades 
que têm que fazer o combate. E 
principalmente o povo tem que 
continuar indignado. Não pode 
achar que porque caiu a Dilma, 
acabou. É só olhar os ministros. 
Vamos precisar de uns 15 anos 
para dizer que o Brasil é civiliza-
do”, profetiza o promotor.

Para denunciar desvios de 
conduta, a população pode usar 
uma série de canais de comuni-
cação com a comissão. Há os 
telefones 4703-7589 e 4616-
1752; o e-mail pjcotia@mpsp.
mp.br; ou as sedes das duas 
entidades envolvidas: Ministério 
Público (Rua Topázio, 576) e 
OAB de Cotia (Avenida Profes-
sor Manoel José Pedroso, 1015), 
ambas no centro de Cotia.

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

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

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

Aulas • Locações • Encordoamentos

www.viladotennis.com.br REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459.2735 / 97690.7971

rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER 
GRÁFICO

 EDIÇÃO DE ARTE
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Fitness

Sempre se antecipando no 
mundo fitness, a Bodytech 
Company acaba de lançar o 
Superioga. Com asanas (pos-
turas) que se movimentam, a 
nova modalidade de Ioga tem 
como proposta proporcio-
nar ainda mais consciência ao 
exercício para as pessoas que 
buscam um estilo mais dinâ-
mico. Criada pelo educador 
físico e mestre de Yoga Paulo 
Junqueira, a nova modalidade 
já está disponível nas unidades 
de São Paulo e, até dezembro, 
chegará também no Rio de Ja-
neiro. 

As aulas transformam as 
posturas de Ioga em ginásti-
ca.  A forma como os exercí-
cios são executados favorece, 
ainda, o ganho de massa mus-
cular, ajudando a aumentar 
o metabolismo e facilitando 
o emagrecimento. “A Ioga é 
uma atividade que propor-
ciona uma paz, uma calma e, 
consequentemente, baixa a an-
siedade, o que ajuda na manu-
tenção do peso. A proposta da 
Superioga é ser uma releitura 
contemporânea da Ioga. Na 
Superioga, potencializamos os 
resultados, pois trabalhamos o 
tempo todo com a frequência 
cardíaca em um nível aeróbio, 
promovendo maior gasto ca-
lórico e queima de gordura”, 
explica o educador.

 Ao contrário do que ve-
mos nas tradicionais aulas de 
Ioga, os exercícios da Superio-
ga são vigorosos e ritmados. 

Bodytech lança a modalidade Superioga

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
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Das aulas de ginástica, a nova 
modalidade traz o ritmo e a 
intensidade com que as pos-
turas de Ioga são executadas. 
Os movimentos podem rea-
lizadas com saltos, em séries 
para estimular a musculatura e 
o sistema cardiovascular. “Su-
perioga não é uma mistura de 
Ioga com ginástica, mas, sim 
de Ioga com ritmo e os bene-
fícios de uma aula de ginásti-
ca”, enfatiza Paulo Junqueira, 
criador da modalidade.

Os movimentos são adap-

tados para todos os níveis: 
iniciantes, intermediários e 
avançados e podem, portan-
to, ser praticados mesmo por 
quem nunca experimentou a 
Yoga. Em cada nível, é pos-
sível variar a intensidade dos 
estímulos. Ou seja, um mes-
mo movimento para inician-
tes poderá ser executado de 
diferentes formas, de acordo 
com a possibilidade ou ne-
cessidade do praticante.



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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Liderança

Municípios merecem 
mais que migalhas

João Doria

O constante crescimento 
populacional de São Paulo de-
veria, em tese, reverter em de-
senvolvimento e mais qualidade 
de vida aos seus cidadãos; afinal, 
a mais populosa metrópole das 
Américas é a que mais produz 
riquezas para o País.

Mas ocorre o contrário: 
quanto mais cresce e produz, 
nossa cidade menos recebe do 
governo federal para custear o 

funcionamento de sua já pre-
cária estrutura. São parcos os 
recursos para manter serviços 
básicos ou investir no bem-estar 
da população.

Daí a necessidade urgen-
te de defender um novo pacto 
federativo, pelo qual os muni-
cípios deverão conquistar fatias 
maiores do bolo das receitas 
dos cofres do Estado.

 A Prefeitura é a primeira 

referência de poder para as pes-
soas. Ao prefeito confere-se a 
atribuição de dar respostas às 
demandas da população. Apesar 
de seu papel social, os municí-
pios vivem em dificuldades.

Dependem do Fundo de 
Participação dos Municípios, 
gerido pelo governo federal e 
responsável pela maior parte da 
receita das cidades, e pela cota
-parte do Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), a cargo do governo do 
Estado.

É preciso consolidar a ideia 
de um novo municipalismo, com 
o engajamento de administrado-
res comprometidos com novas 
formas de governança, de resul-
tados e eficiência dos serviços 
públicos, principalmente nas áre-
as da saúde, educação e mobili-
dade urbana. Os parâmetros de 

eficácia, zelo, transparência, agi-
lidade, desburocratização devem 
pautar o cotidiano dos prefeitos.

Nesse momento de tran-
sição política por que passa o 
País, torna-se absolutamente 
necessário que os prefeitos se 
unam, não para implorar mi-
galhas, restos do banquete da 
União, mas para postular a im-
portância de cada um dos 5.568 
municípios brasileiros.

Dia dos Namorados no Emilia Romagna
Jantar romântico à luz de velas

Rua José Félix de Oliveira, 854, Granja Viana – Cotia/SP
Reservas: (11) 4702-8974

www.emiliaromagna.com.br

Cardápio Especial
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O Restaurante Kaya oferece a você 
e a sua família o que há de melhor 
na culinária japonesa.
Surpreenda seus convidados em suas 
festas ou eventos empresariais.
Venha experimentar nosso rodízio de sushis, 
sashimis e pratos quentes com tudo à vontade!

Av. São Camilo, 1564, Granja Viana, Carapicuíba – SP (dentro da Galeria Alpha Granja)
segunda a sexta, do 12h às 15h e das 19h às 23h30; sábados e domingos do 12h às 23h30

Telefone: (11) 4553-5489

Decoração

Giftshopping: um 
antiquário de novidades

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

A Giftshopping é uma das 
mais antigas lojas ainda em ati-
vidade na Granja Viana. Ante-
riormente localizada à beira da 
rodovia Raposo Tavares, a loja 
hoje expõe sua vasta coleção de 
objetos numa ampla casa na Rua 
São Paulo, no miolo da Granja.

No coração deste negócio 
está a proprietária Cristina Von. 
Orgulhosa de ter conquistado 
clientes até de Santos, Alphavil-
le e o Horto Florestal, ela não só 
passa o dia rodeada de móveis 
e objetos de decoração de alto 
requinte, como também sabe 

avaliá-los e sabe onde conseguir 
os melhores.

Os produtos podem ser 
antigos, mas isso não quer di-
zer que não se renovem. “Aqui 
quase todo dia chega uma no-
vidade”, diz Cristina. Dentre as 
oportunidades que ela destaca, 
estão uma vitrine de R$ 4,6 mil 
reais, que em São Paulo é vendi-
da por R$ 8,5 mil; um aparador 
com fragmentos de uma igreja 
que sai por R$ 1,2 mil, ante os 
R$ 3,5 mil em São Paulo; e um 
raro espelho bisotado com mol-
dura esculpida em madeira por 
pouco mais de mil reais, mas 
que é vendido a R$ 3,8 mil na 
capital paulista.

endereço: Rua são paulo, 102, 
granja Viana, Cotia, sp
Contato: (11) 4612-1910

Dias 08 e 09 de 
Junho Garage 

Sale e feira 
gastronômica 

com degustação 
de espumante

Vitrine de R$ 4,6 mil reais, 
que em são paulo é vendida 
por R$ 8,5 mil

Aparador com fragmentos de 
uma igreja que sai por R$ 1,2 mil, 
ante os R$ 3,5 mil em são paulo; 
e um raro espelho bisotado com 
moldura esculpida em madeira 
por pouco mais de mil reais, mas 
que é vendido a R$ 3,8 mil na 
capital paulista. Ao lado um lindo 
oratório.

Cristina Von proprietária da giftshopping
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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

Av São Camilo, 469 Loja 22/23/24
Granja Viana - Cotia - São Paulo

Tels.: 4777-0611

Chegou a sua 
vez no 4 Shave!HOMEM

massagem • manicure 
depilação • dia do noivo

e a primeira ceverjinha é por nossa conta!

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

Dia dos 
Namorados

Já se tornou uma cena co-
mum no cinema quando a 
mulher fica uma fera porque o 
marido esqueceu uma data co-
memorativa, como “dia do nos-
so primeiro beijo” ou algo as-
sim até datas bem sérias, como 
o aniversário dela. Existem as 
queixas, situações e tudo neste 
enredo culmina na conclusão 
que eles são insensíveis e rudes 
e no final tem que se desdobrar 
em mil para resolver a situação.

O fato de estes momentos 
terem peso diferentes para as 
pessoas não significa obriga-
toriamente falta de carinho ou 
cuidado. Mas veja bem, esque-
cer o aniversário de alguém mui-
to próximo ou até mesmo uma 
data especial em comum como 
casamento, evidencia desorgani-
zação. Temos calendários, agen-
das, papeizinhos, enfim uma 
infinidade de recursos para nos 
fazer lembrar de ocasiões que 
podem ser muito significativas 
para o outro. E isso é parte da 
manutenção que todo relaciona-
mento deve ter para continuar 
sempre fértil e bonito. Bem pa-
recido com uma planta, que te-
mos que regar, posicionar bem, 
enfim cuidar para que fique 
mais bonita e viva mais.

As tais “mentirinhas neu-
tras” neste caso não atenuam e 
ainda pioram o contexto. Tentar 
justificar o esquecimento dizen-

do que se lembrou perfeitamente 
da ocasião e estava de saída para 
comprar um presentaço, mas de-
vido a um imprevisto ocorrido 
durante este período tão compli-
cado no trabalho é exaustivo só 
de escutar. Desculpe-se por ter 
esquecido e aproveite o tempo 
restante para celebrar o tempo 
restante da data da melhor ma-
neira possível. Se a lembrança 
veio apenas um ou alguns dias 
depois não perca a oportunidade 
para cumprimentar e presentear 
quem você quer bem.

No caso específico de um ca-
sal é difícil de engolir, mas com 
o tempo que não vale a pena 
apenas ter razão, o melhor é ser 
feliz. Se um dos dois deixa mais 

a desejar pela memória, que tal a 
outra parte levar a situação com 
bom humor e dar dicas ou trazer 
à lembrança o fato? No melhor 
estilo de uma antiga campanha 
publicitária de uma marca de bi-
cicletas, espalhe bilhetinhos por 
todo lado sugerindo” Não se es-
queça da data tal...”

Gestos costumam denotar 
carinho e um verdadeiro, mes-
mo que lamentando por ter es-
quecido algo, é facilmente per-
cebido por quem está com o 
sentimento em sintonia e acima 
de tudo entende que relações 
verdadeiras são o bem mais 
precioso e deve ser preservado. 
Mesmo que tenhamos que rele-
var algumas coisas e compreen-
der outras.

Agora marmanjos leitores, 
se para compensar um lapso de 
memória a alternativa imaginada 
for um jantar especial e um belo 
presente-surpresa, suas chances 
de sucesso nesta empreitada au-
mentam sensivelmente...

E para evitar tudo isso, 
amarre uma fita no dedo, faça 
uma “reza braba”, o que prefe-
rir, e se já tiver alcançado os 30 
anos de casado, ou ainda faltam 
alguns dias para completar 30 
dias de namoro, tudo resolvido.

Afinal a frase chavão : “Pre-
sente para mim, não precisava”, 
bem das mães, é mentira desla-
vada. Todos ADORAM!

Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO
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CINEMARK . 
 VIVA UMA EXPERIÊNCIA
QUE  VOCÊ NUNCA IMAGINOU.

17810061_CIN_INST_23.5X12.5.indd   1 01/04/16   11:56 AM

2a a 4a feira ingressos por:

2D - R$10,00*

3D - R$12,00*

Promoção não válida para salas XD, D-BOX e PRIME, nas vésperas ou durante feriados.

Promoção válida por período indeterminado. Promoção não cumulativa.

*Valor da entrada inteira por pessoa.

Confira no 
Shopping Granja Vianna.
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Cinema
tRUqUe De mestRe: 
o segUNDo Ato
 Após enganar o FBI um ano antes, 
o grupo de mágicos é forçado a se 
reunir mais uma vez e realizar uma 
nova série de golpes elaborados 
que culminarão na maior ilusão que 
já fizeram até agora.

As tARtARUgAs NINJA: 
FoRA DAs sombRAs
Afetados por uma substância radio-
ativa, um grupo de tartarugas cres-
ce anormalmente, ganha força e 
conhecimento. Vivendo nos esgotos 
de Manhattan, quatro jovens tarta-
rugas, treinadas na arte de kung-
fu, Leonardo, Rafael, Michelangelo 
e Donatello, junto com seu sensei, 
Mestre Splinter, tem que enfrentar o 
mal que habita a cidade.

AlICe AtRAVés Do espelHo
Ao retornar para o País das Maravilhas, 
Alice (Mia Wasikowska) precisa ajudar 
ajudar o Chapeleiro Maluco (Johnny 
Depp), dessa vez contra o vilão Tempo 
(Sacha Baron Cohen). 

Jogo Do DINHeIRo
Lee Gates (George Clooney) dá dicas 
de investimentos e presta consulto-
ria financeira para os espectadores 
em um programa de televisão. Du-
rante uma transmissão é feito re-
fém ao vivo. Kyle (Jack O´Connell), o 
invasor, perdeu tudo que tinha após 
seguir um conselho de Gates e agora 
quer explicações. Enquanto a tensão 
aumenta, a audiência alcança níveis 
estratosféricos.



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

Produtos selecionados 
especialmente 

para as pessoas que 
apreciam a qualidade, 
e curtem o frescor dos 

mais variados tipos 
de FRUTOS DO MAR

4617-5014 
Av. São Camilo, 469 – Granja Viana - Best Center Loja 11

No período de 25/05/2016 
a 11/06/2016

PROMOçãO VáLiDA 
De SeGUNDA A qUARTA FeiRA

PRONTO PARA 
O PRePARO!
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