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Começando Com o pé direito

Camerata Filarmônica granja Viana realiza seu primeiro concerto e leva dezenas de pessoas ao Centro Cultural Wurth. Com o apoio do jornal 
granja News, o grupo de músicos conseguiu se organizar e apresentar quase duas horas de música para o público pagante, cujo investimento 
será totalmente revertido para a própria camerata. Veja os detalhes do evento e da história da camerata em matéria nesta edição. págs. 4 /5
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leia. Dê sua opinião. mande sugestões. 
sua participação é muito importante.

Você é nosso melhor parceiro!

Único Jornal  da região 
auditado pelo anunciante. 

www.granjanews.com.br

98233-9959
4702-6262

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

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.

camargo viana e amaro
advocacia e consultoria jurídica

Profissionais com mais de
20 anos de experiência.
Graduados, mestres e

doutores pela Faculdade de
Direito da USP 

Rua José Felix de Oliveira, 
828 cj 11 - Granja Viana

Telefax: + 55 (11) 4617-4581
cva.adv@terra.com.br

Editorial

Dezembro é momento de 
refletir tudo aquilo que vive-
mos neste ano. Problemas 
não faltaram, ainda mais por 
se tratar de 2016... Que ano !!

Foi sofrimento atrás do 
outro em todos os aspectos, 
desastres políticos, maiores 
índices de desemprego, tragé-
dias ambientais, insegurança e 
por aí vai.

A escolha dos britânicos 
de saírem da União Europeia 
a eleição de Donald Trump 
nos Estados Unidos ; o im-
peachment da Dilma e uma 
sequência de escândalos de 
roubalheira, apresentados 
pela Lava Jato no Brasil ; es-
tes acontecimentos fazem de 
2016,  um ano histórico.

2016 foi o ano de mudan-

ças!  O brasileiro foi obri-
gado a se adaptar devido ao 
momento no qual estamos 
vivendo. Não foi diferente 
para nós da Many Press In-
ternational Group.; fizemos 
ajustes no Jornal Alphatimes, 
aumentamos os negócios 
fora do país com o  nosso 
site americano Alwaysflorida.
com; aumentamos a partici-
pação do Jornal Granja News 
em relação ao mercado da 
Granja Viana, Cotia e região 
e abrimos a nova empresa do 
grupo , a Data Alpha Pes-
quisas de Opinião, atuando 
em 15 municípios durante as 
eleições 2016,  atingindo no-
vos mercados e consumido-
res, tornando o grupo mais 
completo.

Estamos em festa  desde o 
dia 24 de novembro, data esta 
que foi comemorada o nosso 
sétimo aniversário , juntamen-
te com o Restaurante Tantra 
Granja Viana. E para fechar 
com chave de Ouro este ano 
, o Jornal Granja News ide-
alizou o Concerto de Natal 
, através da  I Camerata Fi-
larmônica da Granja Viana , 
evento este realizado no úl-
timo dia 06 de dezembro no 
Centro Cultural Wurth.

 A todos queremos desejar 
um feliz Natal e um Próspero 
Ano novo , com muita saúde, 
alegria e paz.

 Uma ótima leitura. Até 
2017!

Equipe Granja News

Boas Festas!
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Começando com o pé direito
Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

A Camerata Filarmônica 
Granja Vianna, projeto que 
tem o apoio do Granja News 
e diversos parceiros, realizou 
na noite do dia 6 de dezembro 
(terça-feira) seu primeiro con-
certo. A R$ 30, dezenas de in-
gressos foram vendidos, e a ren-
da foi totalmente revertida para 
os músicos, para que possam 
comprar equipamentos e inves-
tir numa temporada regular de 
concertos no local.

Estiveram presentes no 
evento diversos amigos do jor-
nal, dos músicos, e pessoas que 
descobriram o projeto após nos-
sa divulgação. Além de ganhar a 
chance de assistir a quase duas 
horas de boa música, os presen-
tes ainda receberam panetones, 
doados pelo shopping Iguatemi 
Alphaville, um dos apoiadores 
da causa.

A programação da noite 
foi bem variada. Os 12 instru-
mentistas começaram com pe-
ças clássicas da música erudita. 
A abertura foi a bela e famosa 
“Canon in D”, de Johann Pa-
chalbel, seguida por obras de 
Robert Schumman e Antonio 
Vivaldi. Depois, para mostrar 
que concertos de cordas não 
precisam ser feitos apenas de 
música antiga, o grupo man-
dou versões dos temas de Cre-
púsculo, Transformes e Vin-
gadores, sucessos recentes de 

Cultura

Hollywood.
Dando continuidade à lógica 

de que a música erudita pode ser 
muito mais acessível do que pa-
rece, a camerata tocou versões 
que sequer foram originalmen-
te compostas em instrumen-
tos de orquestras: “Dust in the 
Wind”, do Kansas; “Stairway to 
Heaven”, do Led Zeppelin; e 
“Yellow”, do Coldplay.

Finalmente, encerrando o 
concerto, canções típicas na-
talinas: “Jingle Bells”, “Noite 
Feliz”, “Jesus, Alegria dos Ho-
mens”, entre outras. Tudo isso 
intercalado com os comentários 
bem humorados e explicações 
providenciais do líder da came-
rata, Jean Oliveira.

Antes, durante e após o con-
certo, tanto Jean quanto Rodri-
go Rodrigues, editor do Granja 
News, proferiram discursos 
agradecendo a todos pelo apoio. 
O público presente, que qua-
se lotou o auditório do Teatro 
Alma Wurth, é claro, foi o prin-
cipal responsável pelo sucesso 
da noite.

É grande o número de par-
ceiros que abraçaram a causa da 
camerata e garantiram o seu su-
cesso. Além do próprio Centro 
Cultural Wurth, que cedeu o es-
paço e uma equipe técnica para 
conduzir o evento, o restaurante 
Tantra merece reconhecimento 
por ter cedido um espaço no 
dia 24 de novembro (quinta-
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feira) para que a camerata se 
apresentasse e vendesse ingres-
sos para o concerto durante a 
festa conjunta dos sete anos do 
Tantra e do Granja News (para 
mais detalhes do evento, confi-
ra reportagem em nossa edição 
anterior).

Dias antes do concerto, a ca-
merata gravou seu primeiro CD, 
com as músicas apresentadas 
na noite do dia 6. A gravação 
ocorreu no Estúdio do Jhun, 
localizado no centro de Cotia e 
tema de matéria em nossa edi-
ção anterior. O proprietário do 
espaço, Jhun Stephano, marcou 
presença no concerto. Gil Darf, 
maquiador profissional que já 
trabalhou com celebridades 
como Andrea Boccelli e Paula 
Fernandes, doou seu tempo e 
seu talento para deixar os músi-
cos impecáveis. Ele também foi 
abordado em matéria na edição 
passada.

Gil teve seu logo criado pela 
agência M Richards, que tam-
bém colaborou com o projeto. 
Representada no evento por 
seus sócio-proprietários Ander-
son e Ricardo, a empresa criou 
o belo site da camerata (granja-
news.com.br/camerata). Manu 
Borda, autora das fotos que 
você vê nesta matéria, vem cola-
borando com a causa desde sua 
concepção. Você pode conferir 
todos os momentos do evento 
clicados por ela em nosso site.

Uma parceira importan-
te que a camerata conquistou 
posteriormente ao longo de sua 
jovem, porém frutífera jornada, 
foi a ASSA (Assistência Social 

Santo Antonio), entidade bene-
ficente no Parque São George. 
Eles cederão um espaço sema-
nalmente ao grupo para que 
eles possam ensaiar e manter 
sua execução afiadíssima, fugin-
do, assim, do aluguel. A parceria 
mais recente foi com a empresa 
Gravando em Casa, que trans-
mitiu o evento ao vivo na inter-
net e gravou a íntegra do con-
certo, para futura reprodução.

Em um de seus comentá-
rios, Jean lembrou que Cotia 

infelizmente é uma cidade ca-
rente de equipamentos culturais 
e explicou que os músicos no 
palco trabalhavam em orques-
tras em outras cidades. “Muitos 
se perguntam para que serve 
uma camerata como esta. Não 
existe nenhuma atividade hu-
mana que desenvolva tanto o 
cérebro quanto a música. Mes-
mo que não trabalhe com isto, 
toda mundo deveria estudar um 
instrumento”, disse Jean, que dá 
aulas de música e teve o prazer 
de ver vários de seus alunos na 
plateia. Ele também revelou um 
sonho relacionado à camerata: 
“vamos ver se um dia conse-
guimos transformar isto numa 
orquestra!”

Ao final do evento, Rodrigo 
agradeceu a ajuda de todos os 
colaboradores e lembrou quem 
foi o principal apoiador: o pú-
blico presente. “Não adiantava 
nada a gente se unir se vocês não 
estivessem aqui. Sozinhos, não 
fazemos nada”, disse. Aprovei-
tando a presença de uma equipe 
do programa Berenice e Você, 
da Rede TV!, Rodrigo lembrou 
que Cotia também tem coisa le-
gais e não precisa ser lembrada 
apenas pelas notícias ruins. O 
programa será exibido no dia 
11 de dezembro (domingo), às 
15h.

O próximo objetivo da ca-
merata é conseguir uma tem-
porada regular de concertos no 
Centro Cultural Wurth, come-
çando em 2017. Aguardem!

Mais informações: https://
www.facebook.com/filarmo-
nicagv/
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Medidas coercitivas no novo código 
de processo civil para obrigar o 
pagamento de pensão alimentícia

O Código de Processo Ci-
vil que entrou em vigor em 
março do ano passado prevê, 
em seu artigo 139, IV, que o 
Juiz pode “determinar todas as 
medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogató-
rias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, 
inclusive nas ações que tenham 
por objeto prestação pecuniá-
ria”.

Dentre essas medidas, os 
juízes têm determinado a apre-
ensão de CNH, passaportes e 
cartões de crédito dos devedo-
res, notadamente os de pensão 
alimentícia. O argumento con-
siste em que, se a legislação e 
a própria Constituição Federal 
autorizam a prisão civil do deve-
dor de alimentos, pode-se con-
cluir que outros meios coerciti-
vos menos severos que a prisão 
também podem ser autorizados 
pelo Juiz.

Tais medidas, todavia, não 
poderão ser aplicadas indiscri-
minadamente. É necessário que 
a situação se enquadre dentre de 
alguns critérios de excepcionali-
dade, para que não haja abusos, 
em prejuízo aos direitos de per-
sonalidade do executado.

Assim, as medidas excep-
cionais terão lugar desde que te-
nha havido o esgotamento dos 

Elisabete Amaro

Seus Direitos

meios tradicionais de satisfação 
do débito, havendo indícios que 
o devedor usa a blindagem pa-
trimonial para negar o direito de 
crédito ao exequente.  

A medida escolhida, toda-
via, deverá ser proporcional, de-
vendo ser observada a regra da 
menor onerosidade ao devedor 
(art. 805 do Código de Processo 
Civil). Por fim, necessário ob-
servar que a medida eleita não 
poderá ofender os direitos e 

garantias assegurados na Cons-
tituição Federal.

Se o executado não tem 
como solver a dívida, presume-
se que também não possui  re-
cursos para viagens internacio-
nais, ou para manter um veículo, 
ou mesmo manter um cartão 
de crédito. Se, porém, mantiver 
tais atividades, poderá quitar a 
dívida, razão pela qual a medi-
da coercitiva poderá se mostrar 
efetiva.

No entanto, em caso recen-
te, o desembargador Marcos 
Ramos, da 30ª câmara de Direi-
to Privado o TJ/SP, concedeu 
liminar em Habeas Corpus para 
suspender decisão da juíza Di-
reito Andrea Ferraz Musa, de 
SP. A magistrada havia deter-
minado, em um caso que apre-
ciou (o qual, ressalte-se, dizia 
respeito a uma dívida comum, e 
não de alimentos), a suspensão 
da CNH de devedor e ainda, a 

apreensão de seu passaporte, até 
o pagamento da dívida.

No caso, a julgadora pon-
derou que o caso é de aplicação 
do inciso IV, art. 139, do novo 
CPC, porque o processo trami-
ta desde 2013 sem que qualquer 
valor tenha sido pago. Conside-
rou também que todas as me-
didas executivas cabíveis foram 
tomadas, sendo que “o executa-
do não paga a dívida, não indica 
bens à penhora, não faz propos-
ta de acordo e sequer cumpre 
de forma adequada as ordens 
judiciais”.

Na liminar, o desembarga-
dor Marcos Ramos pontuou 
que, apesar da nova sistemáti-
ca trazida pelo art. 139, IV, do 
CPC/15, “deve-se considerar 
que a base estrutural do ordena-
mento jurídico é a Constituição 
Federal, que em seu art. 5º, XV, 
consagra o direito de ir e vir”.

“Ademais, o art. 8º, do 
CPC/15, também preceitua que 
ao aplicar o ordenamento jurí-
dico, o juiz não atentará apenas 
para a eficiência do processo, 
mas também aos fins sociais e 
às exigências do bem comum, 
devendo ainda resguardar e pro-
mover a dignidade da pessoa 
humana, observando a propor-
cionalidade, a razoabilidade e a 
legalidade.”
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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!

Paula Farias

Vinhos

Harmonizações para 
a Ceia de Final de Ano

Última coluna de 2016 e 
muitas dúvidas dos leitores em 
como harmonizar suas ceias de 
final de ano. Então, segue um 
pequeno roteiro com sugestões 
para deixar sua ceia ainda mais 
especial e saborosa.

Para recepcionar seus convi-
dados, enquanto todos chegam, 
e harmonizar com as entradas, 
minha ideia seria um espumante 
feito pelo método tradicional, 
pode ser um nacional do Vale 
dos Vinhedos DO, um Prosec-
co italiano ou uma bela Cava 
espanhola. Entre as entradas 
costumamos ter patês, queijos 

do mar, portanto, a harmoniza-
ção ideal seria um vinho bran-
co, com aromas de intensidade 
e complexidade mediana e boa 
acidez, pois carnes brancas tra-
dicionalmente são harmoniza-
das com vinhos brancos. Seria 
uma boa opção um Chardonnay 
do novo mundo, um Albariño 
da região da Galícia (Espanha) 
ou então, um Riesling alemão 
seco (procure no rotulo pela 
palavra trocken, seco em Ale-
mão). O Chardonnay é um co-
ringa para todos os pratos com 
carnes brancas, já o Albariño fi-
cará execpiconal com pratos de 
peixes e frutos do mar, por fim, 
o leve defumado do Riesling é 
perfeito com o tender da ceia.

Entretanto, a preferência 
nacional é pelo vinho tinto, se 
quiser servi-lo a sugestão é pro-
curar pelos tintos de corpo leve, 
com tanino macio e aromas 
mais frutados. Boas opções es-
tão nos Merlots brasileiros (pre-

fira a safra de 2011), nos vinhos 
jovens e pouco amadeirados da 
Sangiovese, como um Chian-
ti Italiano, e também na Pinot 
Noir do vale do Leyda (em San 
Antonio, do Chile).

Para finalizar, sirva um bom 
vinho do Porto para combinar 
com os sabores natalinos de fru-
tas secas e panetones. Prefira o 
Porto Ruby para os panetones 
de chocolate e os do tipo Tawny 
para os de frutas cristalizadas 
e/ou passas. Boas Festas! Até 
2017!

e frios que são alimentos gor-
durosos, a acidez e as bolhas 
do espumante casarão perfeita-
mente neste caso. E, além disso, 
as tradicionais, nozes, castanhas 
e frutas secas harmonizam bem 
com os aromas clássicos dos es-
pumantes elaborados por este 
método (aromas frutados, de 
brioches, frutas secas, manteiga 
e tostado).

A hora da ceia em família é 
o grande momento para se abrir 
um bom vinho. As mesas tradi-
cionais brasileiras costumam ter 
o tradicional peru, o tender e 
muitas vezes bacalhau ou frutos 
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Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)

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

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

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

Tels.: 4777-0611

Chegou a sua 
vez no 4 Shave!HOMEM

massagem • manicure 
depilação • dia do noivo

e a primeira cervejinha é por nossa conta!

ANTONIO MARCOS CHAGAS
Cirurgião Dentista

(11) 4551-0565 / 9 9678-6167 
Unid. Granja Viana

Estrada  Fernando Nobre, 869  
Espaço Nobre - Granja Viana.

Chef Alain Uzan participa da 
quinta edição do Internacional 
Catering Cup 2017

Este ano, a International Ca-
tering Cup uma vez mais reúne 
um total de 18 profissionais de 
topo, detentores Da distinção 
“Melhor Ouvriers de França “ 
entre os Presidentes, os mem-
bros do Júri e os Coaches.

Após rigorosos eventos de 
seleção nacional, 12 equipes 
estarão disputando a final da 
competição nos dias 20 e 21 de 
janeiro de 2017  , na capital da 
gastronomia mundial, em Lyon 
na França.

Embora os candidatos te-
nham em comum os fundamen-
tos da sua profissão, esta é uma 
oportunidade para demons-
trarem especialidades, talento 
criativo e engenhosidade, tudo 
em benefício do Gastronomia 
internacional.

O Brasil estará representado 
pelo Team leader, Paulo Arau-
jo,  Executive Chef  do Restau-

Gastronomia 

Chef Alain Uzan é o Diretor 
Nacional do brasil , com título 
de mestre cozinheiro da França. 
esta será sua terceira edição 
com a delegação do brasil neste 
concurso que acontece a cada 2 
anos.

rante Nori do Rio de Janeiro , 
Teammate , Luiz Guilherme , 
Chef  de buffets do Copacabana 
do Palace Rio de Janeiro , Trei-
nador , David Mansaud

Executive Chef  dos restau-
rantes e eventos do Copacabana 
Palace Rio de Janeiro , e o juiz 
Alain Uzan Chef  de cuisine 
do Restaurante Vinea/ Alpha-
ville de São Paulo e enfrentará 
equipes do Canadá , Republica 
Tcheca ,  França, Itália , Luxem-
burgo , Madagascar, México, 
Cingapura, Suiça, Estados Uni-
dos e Vietnã.

Todas as equipes participan-
tes devem apresentar:

 pRepARAções
entrada:  Royal Foie gras e de 
pato
pratos Quentes: peixe quente 
– truta e bacalhau de massa 
folhada e sua quenelle de saint 
– Jacques, com molho de vinho 
branco.
trilogia do porco (pé de porco, 
filé mignon e peito )
sobremesa: maça, pêra e 
chocolate  

Esta competição tem como 
objetivo o de criar dinâmicas 
dentro do serviço de Buffet 
Professional pela procura e ins-
pirações culinárias. 

Os candidatos terão que de-
monstrar suas habilidades du-
rante os exames de fabricação 
em laboratório, apresentação 

(exibição) e de montagem de 
Buffet. 

A quinta edição do Internacional 
Catering Cup 2017 (ICC 2017)
sexta feira - 20 de Janeiro 2017 
local 1 : lycée Hôtelier François 
Rabelais - Chemin du Dodin - 
69570 DARDIllY – FRANCe 
sábado - 21 de Janeiro 2017 local 
2 : sirha - (salon International de 
la Restauration de l’Hôtellerie 
et de l’Alimentation) espace des 
Chefs - eUReXpo- 69000 lYoN – 
France  
 mais informações:
http://alainuzan.wixsite.com/
chef/catering-cup-brasil
http://www.cateringcup.com



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

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

Telefone: (11) 4553-5489
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Assessoramento e prestação 
de serviço nas áreas contábil, 
empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira.

Rua Anhanguera, 30 - Vila São Francisco – Barueri / SP – Tel.:(11) 4195-4652 | www.osscontabil.com.br.

Granjeiro do mês

O publicitário Carlos Chiesa
Victor de Andrade Lopes

Publicitário experiente e 
morador da região de longa 
data, Carlos Chiesa participou 
ativamente da vida na comuni-
dade fazendo parte da União 
das Associações da Granja Via-
na – Carapicuíba, que trouxe 
candidatos à prefeitura da ci-
dade para conversar cara-a-cara 
com os moradores da porção 
carapicuibana da Granja Viana 
ao longo deste ano. Em depoi-
mento à nossa equipe, o em-
presário, dono da agência 440V, 
contou um pouco de sua histó-
ria, sua visão do bairro e o pa-
norama da publicidade nos dias 
de hoje:

“Eu tinha um colega de 
trabalho que veio morar aqui 
na década de 70, numa épo-
ca em que a Avenida São Ca-
milo era de terra. Eu morava 
no Alto de Pinheiros e meus 
amigos da faculdade já fala-
vam que eu pegava o cipó para 
voltar pra casa, pois naquela 
época era só mato lá (risos). 
Depois que casei com minha 
esposa, alugamos uma casa 
numa parte mais antiga e ba-
rata do bairro, mas eu queria 
ter a minha casa, com a qua-
lidade que tinha na casa dos 
meus pais. Mas era muito caro 
para quem estava começando a 
vida. Aí, lembrei do meu ami-
go da Granja. Minha esposa 
foi visitar Alphaville, Aldeia 

da Serra e a Granja e ela gos-
tou mais daqui. Mudamos em 
1983.

A ocupação em modo geral 
da Granja foi positiva. O gran-
jeiro padrão, que tem um terre-

no grande e se dispõe a vir para 
cá, cuida da natureza. Agora, o 
que a gente constata hoje é que 
as habitações coletivas estão 
sendo nefastas e os empreendi-
mentos comerciais também. A 

Granja não foi um bairro plane-
jado.

Ocupá-lo sem fazer um es-
tudo de impacto de vizinhança 
esta sendo nefasto. Tenho um 
amigo que veio morar aqui e vol-
tou para São Paulo porque ele já 
pegava trânsito na Avenida São 
Camilo. Mas eu gosto da Gran-
ja, ela oferece uma qualidade 
de vida que não vejo em outros 
lugares. Alphaville, apesar de 
ser planejada, tem grandes con-
gestionamentos, desvirtuaram o 
planejamento de lá.

Sou publicitário, tenho uma 
carreira que considero bem 
sucedida. Só que o tempo vai 
mudando e você vai tendo que 
mudar também. Hoje, você tem 
uma grande quantidade de fer-
ramentas atingindo as pessoas 
com uma grande quantidade de 
informação, então você não vai 
absorver a propaganda como se 
absorvia antes. Defendo que te-
mos de levar a mensagem para 
as pessoas de outras maneiras, 
não só as clássicas.

Eu fundei a 440V com ou-
tro nome em 1997. Admiti um 
sócio muito querido e um óti-
mo profissional posteriormente. 
Depois de certo tempo, a gente 
se separou e eu mudei o nome. 
Para mim, é divertido porque é 
o máximo de energia elétrica e 
é só energia positiva. Na 440V 
eu proponho uma outra abor-
dagem que é inteligência em 
comunicação. Hoje você não 

precisa ir para os meios clássicos 
de comunicação para tirar um 
bom proveito da verba que tem. 
Com inteligência em comunica-
ção você tira o máximo de ver-
bas pequenas. Tenho prazer em 
trabalhar com verbas pequenas e 
médias.

Existem duas coisas hoje 
chamadas ‘branded content’ 
e ‘story telling’. Dentro desse 
contexto em que você tem um 
monte de ferramentas e infor-
mações chegando, você vai fil-
trar e organizar por relevância e 
sedução. Se você tem duas mar-
cas te oferecendo a mesma in-
formação com relevância, você 
vai escolher aquela que te seduz. 
Isso vai desde o conteúdo até a 
propaganda, porque a fronteira 
entre os dois está ficando cada 
vez mais tênue.

Eu tenho me dedicado bas-
tante a isso. Recentemente, eu 
coloquei no ar um projeto que 
levei para a Globo News. Eles 
nunca tinham terceirizado an-
tes, mas terceirizaram comigo 
porque a minha abordagem era 
jornalística e diferente. Só que 
eles disseram para eu ir atrás 
do anunciante. Consegui uma 
empresa e o projeto deu certo. 
Foi assim que descobri o bran-
ded content. A Globo News me 
mostrou números excelentes 
como resultados. E eles próprios 
me perguntaram se eu não que-
ria uma segunda temporada.”

www.440v.com.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

Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO

15 anos atendendo  Cotia, Granja Viana,  
Alphaville, Barueri e região

Vendemos, instalamos e realizamos manutenção  
em Grupos Geradores atendemos 24 horas

Fone: 2216-3264 /2211-4472         (11) 95484-1781

www.lojassgeradores.com.br • www.ssgeradores.com.br

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

11 2690-2072 / 11 99515-3716

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B

Estrada da Fazendinha, 409
Vila Cristina - Carapicuíba/SP

Tels: (11) 4146-6504 / 4186-1362
autoescolagomes@hotmail.com

AUTO MOTO ESCOLA

TEMOS CFC E SIMULADOR PRÓPRIO 

Política

Marcio Camargo reúne-se 
com DER para falar sobre 
Bunjiro Nakao

Em reunião no DER- De-
partamento de Estradas e Roda-
gens, nesta quarta-feira (7/12), 
o Deputado Estadual Marcio 
Camargo inteirou-se sobre as 
obras de readequação da rodo-
via Bunjiro Nakao, localizada 
na região metropolitana de São 
Paulo. 

O encontro foi com o Su-
perintendente do DER, Enge-
nheiro Armando Costa e Enge-
nheiro Daniel. De acordo com a 
instituição, as obras deverão ser 
iniciadas no próximo ano, devi-
do a mudança do banco que irá 
financiar os recursos.

O trecho inicial da rodovia 
está na cidade de Vargem Gran-
de Paulista, passa por um bairro 
de Cotia, segue para Ibiúna e 
estende-se para outros municí-
pios, ou seja, ela tem papel fun-

damental na mobilidade urbana 
do entorno.

A readequação e a duplica-
ção é de extrema importância, 
pois é o principal acesso para 
Ibiúna, que recebe aos fins de 
semana, feriados e férias, um 
grande fluxo de pessoas, além 
de ser trajeto dos transportado-
res rurais, já que naquela  região 
há grande produção agrícola.

Na quinta-feira (8/12), a co-
missão do Banco BIRD - Banco 
Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (novo 
financiador), reuniu-se com o 
DER, para acertar os últimos 
detalhes e até o fim de dezem-
bro fechar todo o processo para 
que a execução da obra comece 
em 2017. 

Desde que assumiu o car-
go, Marcio Camargo tem se 

empenhado em buscar in-
vestimentos para melhorar a 
segurança e mobilidade urba-
na da região metropolitana. 
Coordenador e propositor da 
Frente Parlamentar em Defesa 
da Rodovia Raposo Tavares, 
ele desenvolve atividades para 
identificar quais são os prin-
cipais déficits e assim propor 
junto ao governo do estado 
um projeto que solucione es-
ses problemas.

“Aproveitei a oportunida-
de do encontro para reforçar a 
Frente Parlamentar da Raposo 
Tavares. A rodovia passa por 
manutenção e já foi executado 
47,6% dos serviços, com inves-
timento de mais de 80 milhões 
em obras de melhoramento 
asfaltico, sinalização e canteiro 
central’, disse o parlamentar.
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Educação

Aristóteles afirmou há 25 
séculos que “o homem é um 
animal racional”. Nossa visão 
reducionista diminuiu esse ani-
mal à biologia e limitou a racio-
nalidade à lógica. Muitas escolas 
pensam o aluno simples assim. 

Falta hoje uma visão apaixo-
nada de educação. A vida é cheia 
de possibilidades e paixões. 

O amor parece um tópico 
estranho para a educação. Mas 
com o amor há muito para se 
aprender. O amor romântico 
ou amor-desejo é o primeiro 
que conhecemos na vida. Mas 
há outros, como o amor da 
amizade, o amor da caridade, o 
amor da natureza e o amor de 
aprender. Claro que o amor não 
pressupõe reciprocidade ou si-
metria, mas algo é fundamental: 
o amor transforma aquele que 
ama. 

Recentemente foi divulgado 
o último resultado do Pisa, que 
é considerado a avaliação educa-
cional mais importante do mun-
do. Entre 70 países, O Brasil 
ficou em 63º lugar em ciências, 

Educação: mudar 
para aprender Marco Antonio 

Xavier

59º lugar em leitura e 65º lugar 
em matemática. Nossa posição 
piorou em relação ao último 
exame.

Cingapura, Finlândia e 
Coréia do Sul mostram um ca-
minho possível para reverter 
esse quadro: maior investimen-
to; valorização do professor, 
tornando a carreira mais atrati-
va; e revisão da maneira como 

as disciplinas são ensinadas.
Falta liberdade e autonomia 

para o professor. Os currícu-
los são extensos e engessados 
e sobra pouco espaço para o 
professor mudar sua aula se 
a maioria dos estudantes não 
entender a matéria. A aula fica 
chata e desestimulante para os 
alunos. Com isso, a autoestima e 
o avanço individual de cada alu-

no ficam comprometidos.
Quando se fala em tecnolo-

gia, é uma ilusão acreditar que 
um aparato tecnológico por si 
só signifique mais aprendizado. 
Basta o mínimo: um retroproje-
tor e um tablet em algumas au-
las. É isso que se faz nas escolas 
da Finlândia. O importante é a 
educação significativa, um en-
sinamento que tenha conexão 

com a realidade do estudante. 
Do contrário, o estudante não 
será capaz de aplicar conceitos 
e teorias.

Para a professora de Har-
vard Claudia Costin, diretora 
global de Educação do Banco 
Mundial e ex-secretária muni-
cipal de Educação do Rio, “É 
preciso rever o que ensinamos, 
especialmente no Fundamental 
II (6º ao 9º ano), com uma re-
forma para termos menos dis-
ciplinas e para ensinar o aluno 
a pensar”. E ela dá o exemplo: 
“Pensar matematicamente é 
muito mais do que ensinar um 
algoritmo e fazer 40 exercícios 
iguais. É raciocinar e aplicar os 
conceitos — de Ciências, por 
exemplo — em problemas do 
dia a dia”.

Há 200 anos, o filósofo 
britânico Hume afirmou que o 
homem pode ser definido não 
apenas pelo pensamento, mas 
também por suas paixões, e pela 
natureza e pela história de suas 
paixões.

O desafio da educação con-
temporânea é devolver às crian-
ças e jovens a alegria de desco-
brir e de aprender: em suma, a 
paixão pela educação. Mas, para 
isso, precisamos repensar nosso 
projeto global de educação. Afi-
nal, a vida é cheia de possibilida-
des e paixões. 
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Espaço Cultural apresenta Exposição 
Cores e Formas dos artistas plásticos 
Mila Fuzaro e Beto Boaretto

A partir do dia 3 de dezem-
bro, o Espaço Cultural, do Sho-
pping Iguatemi Alphaville, será 
palco da mostra “Cores e For-
mas”, com a coletânea dos artis-
tas plásticos Mila Fuzaro e Beto 
Boaretto. A exposição convida 
o público a conhecer o traba-
lho dos artistas que abusam 
das formas e cores no processo 
criativo. As peculiaridades das 
pinturas chamam atenção dos 
visitantes por meio de elemen-
tos marcantes e ousados.  

Com entrada gratuita, a 
mostra receberá o público até 
o dia 23 de dezembro, reunindo 
cerca de 50 obras originais. Na 
abertura da exposição, os artis-
tas receberão convidados para 
o Vernissage com coquetel de 
inauguração, a partir das 19h30.

 
OS ARTISTAS 
Nascida em São Paulo e 

formada em psicologia pela 

Alphaville

festou-se na vida dele, primei-
ramente através da música, 
depois nos desenhos e final-
mente na pintura. O artista teve 
canções gravadas por músicos 
renomados e obras adquiridas 
por grandes personalidades. 
Também já participou de diver-
sas exposições coletivas e indi-
viduais no Brasil, como Casa 
Cor, Mostra Artefacto, entre 
outras, e tem obras no acervo 
do Museu de Arte do Parla-
mento de São Paulo.

Universidade de São Marcos, a 
artista plástica Mila Fuzaro teve 
seu trabalho reconhecido neste 
ano, quando foi convidada para 

sua primeira mostra. Destaque 
nas pinturas abstratas, ela é cria-
dora das séries ‘Mocinhas Doi-
das’ e ‘Bichos Doidos’. Além de 

artista, Mila é curadora de expo-
sições artísticas, influenciadora 
digital nos grupos do Facebook: 
‘Diquinhas Culturais’, ‘Diqui-
nhas de leitura’, ‘Diquinhas de 
beleza’ e ‘Chega de abuso em 
Alphaville!’. 

Também natural de São 
Paulo, Beto Boaretto é forma-
do em publicidade, propaganda 
e arquitetura pela faculdade de 
Belas Artes. Irrequieto, caiu no 
mundo e foi estudar na Acca-
demia Di Belle Arti Di Venezia, 
Itália. Desde que voltou para o 
Brasil, trabalhou como desig-
ner gráfico e diretor de arte em 
grandes agências de publicida-
de. Recebeu alguns prêmios e já 
teve seu trabalho publicado na 
Archive, revista alemã que pu-
blica o “melhor” da propaganda 
mundial.  

A arte, desde cedo, mani-

exposição “Cores e Formas” de 
mila Fuzaro e beto boaretto

Quando: de 3 a 23 de dezembro
Horários: Horário de 

funcionamento do shopping
onde: espaço Cultural, piso 

tocantins, do shopping Iguatemi 
Alphaville (Alameda Rio Negro, 
111 – Alphaville – barueri, sp)

entrada gratuita



•	Outlet

•	Preço	de	fábrica

•	Pronta	Entrega

Rua	Copersucar,	91	•	Jardim	Claudio,	Cotia,	SP	•	Segunda	a	Sábado	das	9h	às	19h;	Domingo	das	10h	às	17h	•	(11)	4703-8636

www.saldaodecor.com.br

produtos por
50% menos
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Raio de Luz aposta em portarias 
virtuais para conquistar a Granja Viana

Victor de Andrade Lopes
Fotos: Manu Borda

Preocupação crescente dos 
moradores da região, a segu-
rança é um assunto com o qual 
não se pode brincar nem deixar 
nas mãos de profissionais des-
preparados. Ciente disso, a Raio 
de Luz Monitoramento presta 
desde a virada do século uma 
série de serviços que vão desde 
o monitoramento de cargas até 
a implementação de portarias 
virtuais. Fundada em 2000 por 
Aristeu Alves Bezerra, e tocada 
hoje por ele e suas filhas Suza-
na Gama e seu esposo Ademir, 
e Tatiane Gama e o esposo Le-
andro Borges junto ao seu filho 
William Gama, a firma é fami-
liar e controlada por pessoas re-
ligiosas, que creditam a Deus o 
sucesso e as oportunidades que 
obtiveram. “Crescemos com a 
ajuda do Senhor e dos clientes 
amigos”, define Leandro, que 
recebeu nossa equipe na sede da 
empresa, no centro de Cotia.

Ao contar a história da 
marca, ele explica que seu so-
gro veio do Nordeste para São 
Paulo. Apesar de ter chegado a 
perder tudo, o empresário con-
seguiu se superar e, na Granja 
Carolina, iniciou um negócio. 
Por meio de um contato com 
uma pessoa que fazia rondas na 
Granja Viana, começou a tra-
balhar no ramo com uma moto 

Segurança

Raio de luz monitoramento 
24h

 endereço: Rua ágata, 209 - 
Jardim Nomura – Cotia, sp

 Contato: (11) 4148-
3911 ou contato@

raiodeluzmonitoramento.
com.br
www.

raiodeluzmonitoramento.
com.br4702-0512 / 98233-9959

smarphone ou IOS. “Temos 
hoje as câmeras full HD, que 
são os mais novos lançamento 
no mercado”, explica Leandro, 
demonstrando como a câmera 
instalada no edifício da empresa 
consegue focalizar com preci-
são uma placa de carro a cente-
nas de metros.

Um dos serviços mais im-
portantes é o de rastreamento 
de veículos. Indispensável para 
quem trabalha com transporte, 
ele permite que um funcionário 
que tenha seu veículo levado 
por criminosos avise a empresa, 
que providenciará o bloqueio 
identificando a localização  do 
mesmo.

A nova carta da manga da 
Raio de Luz, contudo, são os 
serviços de portarias a distância, 
também conhecidas como por-
tarias virtuais – uma tendência 
do mercado, segundo Leandro. 
A novidade ganha força por de-
mandar menos recursos e custo 
e tornar mais eficiente a segu-
rança. “Estive na Exposec (um 
dos mais importantes eventos 
internacionais do mercado de 
segurança) e falavam muito des-
sa novidade”, comenta Leandro.

por muitos anos.
Em 2000, abriu a Raio de 

Luz – “Raio” simboliza veloci-
dade e “Luz” representa aquilo 
que clareia. A participação de 
Leandro nesta história começa 
em 2008, quando a Raio de Luz 
decide começar a prestar ser-
viços de monitoramento 24hs. 
“Eu morava em Maceió (AL) 
na época e ele me pediu para vir 
aqui ajudá-lo nessa parte”, conta 
Leandro. Ao chegar a São Paulo, 
ele tratou de se aperfeiçoar com 
treinamentos e cursos na área da 
segurança eletrônica para tocar 
os novos serviços oferecidos 
pela empresa.

A empresa, que usa equipa-
mentos Intelbras, oferece diver-

ça o IVP, sensores magnético e 
sensores perimetral o IVA, que 
é o infravermelho ativo”, expli-
ca Leandro, que lembra também 
que os equipamentos podem ser 
sem fio, de modo que a casa do 
cliente não fique cheia de cabea-
mentos. “Se a bateria ficar fraca, 
o sistema é supervisionado  pelo 
próprio monitoramento, e um 
técnico é enviado para fazer a 
manutenção”, diz.

Quando algum alarme dis-
para, a empresa realiza um con-
tato com o imóvel em disparo 
e, constatada a veracidade da 
ocorrência, aciona suas viaturas 
próprias e conta com o apoio da 
Guarda Civil Metropolitana de 
Cotia, e a Polícia Militar.

Com o sistema de circuito 
fechado de televisão (CFTV), 
é possível realizar monitora-
mentos remotos de qualquer 
outro lugar do mundo com um 

sos serviços na área da seguran-
ça, a começar pelo sistema de 
alarme. “Eles são monitorados 
por telefone, GPRS e internet 
e incluem o sensores de presen-

monitoramento também é feito através das viaturas próprias.



Uma das casas mais conceituadas em termos de 
culinária e rodízio de comida oriental japonesa

Rodízio de Sushis, Sashimis, e Pratos Quentes

Almoço e Jantar 
todos os dias

Venha nos conhecer e saborear nossos pratos!
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta: 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:30
Sábado: 12:00 às 16:00 e das 19:00 às 23:30

Domingo: 12:00 às 23:30

Av. Benedito Isac Píres, 1401 - Parque Dom Henrique, Cotia – SP – Tel:(11) 4243-9164
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LI

VE
RY

4169-6438
4169-5845

DA

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)

Fitness

Nutricionista da Bodytech dá dicas 
para reduzir os danos com os 
excessos nas festas de fim de ano

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

Quem nunca botou o pé na 
jaca durante as festas de fim de 
ano? Confraternizações, Natal 
e Réveillon podem levar a uma 
verdadeira batalha para man-
ter o peso ideal. Segundo es-
pecialistas da Bodytech Granja 
Vianna, uma dieta equilibrada e 
exercícios aeróbios mais vigoro-
sos podem alcançar resultados 
surpreendentes. 

Vamos começar pela ali-
mentação: a nutricionista Ales-
sandra Sarmento, da Bodytech 
Granja Vianna, dá dicas para o 
período de festas e confraterni-
zações:

Evite chegar em uma dessas 
festas de confraternização com 
muita fome. O ideal é comer um 
pequeno lanche rico em proteí-
nas que aumentam a saciedade 
(ótima opção é o ovo mexido) 
antes de sair de casa;

É bom tomar suco com 
semente de chia hidratada, que 
promove saciedade e evita a 
vontade de beliscar; 

As festas normalmente 
acontecem em dias seguidos, o 
ideal nesse período é manter a 
maioria das refeições bem leves 
e ricas em alimentos antioxidan-
tes e diuréticos como folhas ver-
des escuras, talos como salsão, 
aipo, erva-doce, frutas como 
melão e abacaxi;

O suco verde feito com ver-
duras escuras, água de coco e 
sementes (linhaça, chia) e pode 
ser usado como um “agente de 
limpeza” natural. É uma exce-
lente opção para limpar o orga-
nismo das toxinas acumuladas 
durante o período de festas de 
fim de ano;

Outra boa dica é ingerir 
muitas verduras e saladas, além 
de sucos de frutas como acero-

la, lichia e abacaxi. Carnes ma-
gras à noite e carboidratos só até 
às 18 horas ajudam a voltar ao 
peso ideal;

Uma boa dica é adicionar 
sabor à água com folhas de hor-
telã, o que torna a hidratação 
mais frequente durante festas e 
eventos;

Agora vamos aos exercícios: 
É importante queimar calorias, 
mas nessa fase pós-festas não 
adianta querer compensar os 
treinos não realizados em um 
ano em apenas uma ou duas se-
manas. O exagero não funciona 
e provavelmente acarretará al-
gum tipo de lesão articular ou 
muscular.

Segundo o gerente técnico 
da Bodytech Granja Vianna, Ro-
gério Moura, o ideal é combinar 
a alimentação balanceada com 
aulas como Aero Jazz, Boxe, 
Dance Mix, Muay Thai, Piloxing 
e Ballet Fitness. 

Combine Training, corrida, 

natação e spinning também é 
uma boa forma de enxugar ra-
pidamente os lipídios acumula-
dos. Para saber qual o exercício 
físico ideal para retornar ao seu 
peso ideal, é recomendado pro-
curar um profissional da área, 
que indicará o planejamento de 
ginástica adequado às condições 
de cada pessoa após realizar 
uma avaliação cardiovascular e 
exames musculares e ortopédi-
cos.
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EXPERIMENTE 
TAMBÉM CHOCOLATE,

QUEIJO E BACON.QUEIJO E BACON.
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Cinema
moANA – Um mAR De AVeNtURAs
O Walt Disney Animation Studios, 
traz para as telonas a história so-
bre uma adolescente polinésia de 16 
anos que se aventura pelo Oceano 
Pacífico para desvendar o mistério 
que envolve seus ancestrais. Duran-
te esta grande aventura, ela encon-
tra o espirituoso e poderoso semi-
deus Maui e, juntos, eles embarcam 
em uma viagem cheia de ação, en-
frentando criaturas inusitadas, al-
gumas até ferozes, e muita diversão. 

AssAssIN´s CReeD
Através de uma tecnologia re-
volucionária que desbloqueia as 
memórias genéticas, Callum Lyn-
ch (Michael Fassbender) vivencia 
as aventuras de seu antepassado 
Aguilar, na Espanha do século XV. 
Callum descobre que ele é descen-
dente de uma misteriosa sociedade 
secreta, The Assassins, e acumula 
incrível conhecimento e habilidades 
para assumir a organização opres-
siva e poderosa nos dias atuais

RogUe oNe: UmA HIstóRIA stAR 
WARs
Em uma época de conflito, um gru-
po de heróis improváveis se une em 
uma missão para roubar os planos 
da Estrela da Morte, a maior arma de 
destruição do Império. Esse evento, 
fundamental na linha do tempo de 
Star Wars, une pessoas comuns que 
escolhem realizar coisas extraor-
dinárias, tornando-se parte de algo 
muito maior.

os peNetRAs 2 - QUem Dá mAIs?
No início da história, encontramos 
Beto desolado por ter sido engana-
do por Marco, o malandro profissio-
nal. Internado em uma clínica psi-
quiátrica, Beto é surpreendido por 
uma notícia que muda os rumos de 
sua vida e de seus parceiros Laura 
e Nelson. Em seguida, os três co-
nhecem Santiago, um milionário 
sedutor, e Oleg, um mafioso russo. 




