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SEUS DIREITOS
Senado aprova PEC que 
libera as vaquejadas. PÁG. 6

FITNESS
Ballet Fitness 
 PÁG. 10

GRANJEIRO DO MÊS
Antonio Tadini, o imperador 
das linguiças PÁG. 4

VINHOS
Espumante com gelo 
 PÁG. 9

Preocupados com a possibili-
dade de conviverem com um 
empreendimento industrial de 
grande porte, moradores da re-
gião da Estrada Fernando Nobre 
começam a se articular para im-
pedir a chegada daquilo que será 
um complexo de galpões. Irre-
gularidades no local chegaram a 
ser apontadas pela CETESB. Veja 
detalhes nesta edição. PÁG. 7

FERNANDO NOBRE 
EM ALERTA!
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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

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

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

A maioria de nós se espan-
taria com a afirmação de que o 
Carnaval não é uma festa bra-
sileira. Remontando pesquisas 
históricas que chegam até a 
Antiguidade Clássica, desco-
brimos que o festejo de Carna-
val se fez presente em diferen-
tes culturas de todo o mundo e 
passou por muitas transforma-
ções. Até chegarmos ao Carna-
val como o conhecemos hoje, 
diferentes tipos de festa ocor-
reram com o mesmo nome em 
variados locais.

Entre as brincadeiras mais 
tradicionais do Carnaval estão 
os bailes realizados nas ruas 
e clubes, onde as pessoas se 
fantasiam e pulam a folia ao 
som das marchinhas. Mas 

celebrar o Carnaval é muito 
mais do que festa, é um con-
vite para a criatividade – e 
ninguém melhor do que as 
crianças para estimular a ima-
ginação quando a proposta é 
resgatar e reinventar o jeito de 
festejar a vida.

Neste período, aproveite 
para curtir seus filhos, netos 
e sobrinhos propondo a con-
fecção de máscaras em casa: 
abuse de miçangas, lantejou-
las, lápis de cor, giz de cera 
ou tintas – quanto mais cor, 
maior o sorriso deles! Você 
também pode pintar seus ros-
tos com tintas especiais, dese-
nhando figuras que inspirem 
o espírito festivo do Carnaval.

Além disso, você também 

pode criar e improvisar fan-
tasias, aproveitando roupas 
ou tecidos antigos. Ouvir as 
ideias dos pequenos e cola-
borar na realização das pro-
postas é uma maneira de se 
aproximar e nutrir os laços de 
afeto, que desenham na me-
mória das crianças momentos 
que ficarão a vida toda.

Não perca tempo e caia 
nesta festa, afinal o ano só 
começa depois do Carnaval 
, e não tem como remarmos 
contra a maré.

Deixe para depois, todas 
as preocupações !!!

A todos um excelente 
Carnaval!

Equipe Granja News

Fevereiro, o mês dos confetes e das 
serpentinas: é tempo de Carnaval!

Rua dos Manacás, 276, 1º Andar - Granja Viana TEL  11  4262-0942www.nesco.com.br
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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
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Educação

Mario Schenberg investe em tecnologia, 
infraestrutura e soluções educacionais inovadoras

COMPLEXO MARIO SCHENBERG
Estrada Municipal Walter Steurer (antiga Estrada Municipal do 

Espigão), nº 1413
Km 22 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo

Telefone: 11 4613-6200
Colégio Mario Schenberg

Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Mensalidade a partir de R$1.198,08

www.marioschenberg.com.br
Faculdade Mario Schenberg – FMS

11 Cursos de Graduação: Direito, Gastronomia, Administração, 
Pedagogia, Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem, 

Logística, Marketing, Biomedicina e Engenharia Civil.
Mensalidade a partir de R$ 486,98

www.fms.edu.br

Os gestores do Complexo 
Educacional Mario Schenberg 
foram a campo e mapearam as 
melhores plataformas e práti-
cas educacionais disponíveis 
no mercado para descobrir os 
principais recursos para ensinar 
e aprender; empoderar e engajar 
o estudante; e criar um ambiente 
colaborativo. A decisão não po-
deria ser diferente: investir em 
tecnologia, infraestrutura e so-
luções educacionais inovadoras. 

Especificamente para o Colé-
gio, além da agenda escolar digi-
tal Escola em Movimento, foram 
adotadas três soluções transfor-
madoras: o Plurall (plantão de 
dúvidas online), o Profs (Pro-
grama de Formação Somos) e 
O Líder em Mim (Cultura de de-
senvolvimento de competências 
e habilidades para o Séc. XXI). 
“Outra novidade é a implantação 
de duas salas de tecnologia: uma 
exclusiva para a educação infantil 
e outra para os estudantes do en-
sino fundamental e médio, total-
mente ambientada”, compartilha 
o Presidente do Conselho Luis 
Gustavo Napolitano. 

Wi-Fi gratuito no Campus
Sem dúvidas, um dos mais 

altos investimentos realizados 
em 2016 foi o da infraestrutura 
de Rede Wi-Fi. A partir de agora, 
todo estudante, colaborador, edu-
cador e visitante terá acesso ilimi-

NOVIDADES 2017

•	 Wi-Fi Gratuito
•	 Agenda Digital Escola em 

Movimento
•	 Programa O Líder em 

Mim
•	 Plantão de Dúvidas 

Online Plurall 
•	 Programa de Formação 

Somos 
•	 2 Salas de Tecnologia
•	 Midiacode (Conteúdos na 

Nuvem)

tado à internet dentro do Cam-
pus, como explica o Gerente de 
TI Benedito Alves. “Buscamos o 
que há de mais moderno no mer-
cado e realizamos cinco impor-
tantes investimentos: adquirimos 
o FireWall, triplicamos a capaci-
dade de Fibra Ótica, dividimos 
em duas redes, a administrativa e 
a educacional, duplicamos o Link 
administrativo e sua capacidade 
e adquirimos um Link específico 
para o Wi-Fi. Isso significa cone-
xão de ponta a ponta”.

O Complexo Mario 
Schenberg contará ainda com 
um aplicativo exclusivo de códi-
gos, o Midiacode. Mais do que 
capturar links, a partir de agora, 
todo conteúdo gerado tanto no 
Colégio quanto na Faculdade, 

seja calendário de eventos, ma-
nual do aluno, comunicados, etc., 
estará disponível na nuvem, ou 
seja, não importa aonde a pes-
soa esteja, ela conseguirá con-
sultar este conteúdo, e o melhor: 
sempre atualizado. “Mais do que 

conhecimento, trouxemos para 
o Complexo Mario Schenberg 
experiências inovadoras para es-
tudantes, educadores, pais e cola-
boradores”, finaliza Napolitano.

E tem muito mais novidade 
por aí. O Complexo está com 
uma série de projetos ousados 
que prometem agitar Cotia e 
região!
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A MELHOR DECISÃO DE MARKETING
PARA O SEU NEGÓCIO!

Grupos de pro�ssionais liberais e 
executivos para a Troca Quali�cada 
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

Granjeiro do mês

Antonio Tadini da Furão Linguiças – 
Empório di Calábria

Victor de Andrade Lopes

A Granja Viana é reduto de 
um número considerável de ita-
lianos que, cada um a seu modo, 
mantêm tradições do país euro-
peu. Um desses “cantinhos” é o 
Empório di Calabria, na Avenida 
José Giorgi, onde são vendidos 
os produtos da marca Furão Lin-
guiças, encabeçada pelo descen-
dente de italianos Antonio Tadi-
ni. O empresário abriu a loja em 
outubro passado para comercia-
lizar produtos de carne suína fei-
tos por ele mesmo no frigorífico 
anexo. Ele rejeita, contudo, o ró-
tulo “gourmet”: “Nossa comida 
é de lavrador, de camponês! É 
artesanal. Na Europa, usa-se o 
termo ‘de campanha’”, explica. 
Ele nos recebeu no local e nos 
contou sua história com aquela 
descontração típica italiana:

“Eu e minha esposa morá-
vamos em Moema, num apar-
tamento pequeno. Já tínhamos 
uma filha, aguardávamos outra, 
tínhamos cachorro e começa-
mos a procurar um lugar maior 
para morar. Na época, estavam 
lançando o SP II. Viemos ver 
e gostamos, tinha aquilo que a 
maioria das pessoas busca ao se 
mudar pra cá: um local próximo 
de São Paulo, mas com um am-
biente mais agradável. Comprei 
o terreno em 1980, construímos 

a casa, logo tivemos a segunda fi-
lha e moramos ali quase 30 anos.

Há cerca de 4 ou 5 anos, 
mudei-me para uma casa num 
condomínio na Avenida São 
Camilo. Era difícil sair do SP II, 
ir até o km 30 e voltar. A pre-
feitura de Cotia deveria cuidar 
da malha viária, mas só coloca 
na conta do governador. Não 
faz avenidas, não planeja ter um 
VLT do centro até aqui, o que 
ajudaria enormemente. Eu pres-
to consultoria na indústria de 
alimentos e só marco visitas em 
horários específicos para evitar 
o trânsito – hoje eu posso me 
dar esse luxo.

Minha família é descenden-
te, por parte de pai, de italianos 
da Lombardia e da Calábria. 
Nossos bisavós não saíram da 
Itália porque quiseram, eles fo-
ram expulsos pelos conflitos 
da reunificação do país. Vieram 
trabalhar com café. Na época, o 
imigrante geralmente tinha uma 
criação de animais para vender 
e ter uma renda extra, e assim a 
família foi criando uma tradição.

Pulando para a minha ge-
ração, eu já mexia com cozinha 
desde criança. Morávamos na 
Vila Carioca em São Paulo e 
matávamos dois porcos por ano 
para fazer linguiça, pancetta, as-
sados, entre outros. Meu primei-
ro banquete para a italianada foi 

aos 12 anos. Durante um bom 
tempo, as festas de final de ano 
eram na minha casa, mas uma 
vez minha mãe adoeceu e eu 
cuidei da comida de 30 italianos. 
Daí em diante não parei mais. 
Eu sempre a ajudava arrastando 
sacola nas feiras e mercados e 
aquilo me aguçou. Ainda crian-
ça eu falava para o açougueiro 
não cortar carne escondido, já 
era um moleque enjoado (risos). 
Fui ser engenheiro de alimen-
tos na Sadia e na Unilever e fiz 
treinamentos na Europa. Hoje, 

além de fazer linguiça, dou con-
sultoria para frigoríficos.

Pois bem, um dia fui numa 
pizzaria com meu irmão e acha-
mos a pizza incomível. Aí eu 
falei para ele que toda noite a 
Nona vinha me ‘visitar’ e fala-
va que a gente é calabrês e não 
fazia linguiça! Decidimos então 
começar o negócio. Eu já fazia 
linguiça em casa para amigos 
sem cobrar nada. Assim come-
çou a Furão Linguiças, e eu abri 
o Empório di Calabria para ven-
der os produtos.

Nossa fabricação é local, 
tudo é feito no nosso frigorífico 
aqui ao lado. Fazemos hambúr-
gueres, diversos tipos de lingui-
ça (calabresa, toscana, cuiabana 
e a maçarico, batizada assim 
por ser bem apimentada) e dois 
produtos especiais para nós: a 
porpeta, que é receita da minha 
avó; e a porquetta romana, uma 
carne de porco embrulhada no 
couro e assada com temperos, 
ervas e especiarias. Esse produ-
to é o meu ‘filho’.

As carnes preparadas aqui são 
de porcos frescos que já chegam 
desossados e com selo Sif  (Servi-
ço de Inspeção Federal). Eu ven-
do para o consumidor final, mas 
estou qualificado pela Prefeitura 
para vender para estabelecimen-
tos de toda Cotia também. Pre-
tendemos expandir o local para 
começar a fazer massas e assados 
em maior escala. Estamos con-
versando com a Marfrig para ter 
cortes de carne também.”

Furão Linguiças – 
Empório de Calábria

Local: Avenida José Giorgi, 
1225, Cotia – SP (Lojas 4 e 5)
Horário de Funcionamento: 
De terça a sábado das 9h às 

19h; domingos
das 9h às 14h

Contato: 4612-0003
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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 nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

Rod. Raposo Tavares nº 22800, loja 3
(ao lado do Madai Sushi)

O plenário do Senado apro-
vou no último dia 14 de feverei-
ro, em dois turnos, a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que permite a realização das 
vaquejadas. Após uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
no ano passado, que considerou 
inconstitucional a lei que regula-
mentava a atividade, os senado-
res aprovaram agora uma emen-
da constitucional para garantir a 
legalidade da prática, desde que 
não envolva crueldade com os 
animais.

A PEC é de autoria de Otto 
Alencar (PSD-BA) e teve 28 
assinaturas de senadores para 
começar a tramitar. O texto re-
cebeu apoio especialmente dos 
parlamentares do Nordeste, 
onde a prática da vaquejada é 
comum e, geralmente, atrelada a 
festividades tradicionais.

Vários senadores do Nor-
deste ressaltaram que a tradição 
movimenta a cadeia produtiva 
em pequenas cidades do interior 
da região, estimulando a geração 
de empregos e renda.

Os que votaram contra a 
proposta, disseram que não há 
como manter a vaquejada sem 
provocar sofrimento aos bois 
envolvidos, porque eles são pu-
xados pelo rabo e derrubados 
no chão durante a prática.

Como o texto foi aprovado 
em dois turnos pelo Senado, a 
PEC segue agora para a Câma-
ra. Se for aprovada pelos depu-
tados sem alterações, a matéria 
seguirá para promulgação. Caso 
contrário, terá que retornar ao 
Senado para revisão.

É intolerável, sob todos os 
aspectos, a prática da vaquejada 
nos dias atuais. Os animais so-
frem crueldades absurdas.

Antes da crueldade na arena, 
com o povão em delírio, eufóri-
co, em êxtase, há o antecedente 
confinamento do animal com 
a utilização de açoites e outros 
instrumentos martirizantes. 
Além da introdução de pimen-
ta malagueta e mostarda por via 
anal, choques elétricos e outros 
maus tratos abomináveis, para 
deixar o animal excitado e enrai-
vecido. Para que o bovino, man-
so e vagaroso, adentre a arena 
em fuga, o animal é confinado 
em um pequeno cercado, onde 
é atormentado, encurralado, 
espancado com pedaços de ma-
deira, e submetido a vigorosas e 
sucessivas trações de cauda.

A natureza cruel é atestada 
pelas próprias “Regras das Va-
quejadas”. Numa pista de 160 
metros de comprimento com 
variações em sua largura, de-
marca-se uma faixa aonde os 

bois deverão ser derrubados. 
Dentro deste limite será válido 
o ponto, somente quando o boi, 
ao cair, não queimar a cal (ma-
terial usado para demarcar as 
faixas). Isso acontece quando o 
boi é puxado dentro da faixa e 
mostra as quatro patas antes de 
levantar-se ainda dentro das fai-
xas de classificação. O boi que 
ficar de pé, em cima da faixa 
receberá nota zero de imediato 
e que o boi será julgado de pé. 
Deitado, somente caso não te-
nha condições de levantar-se. E 
caudas arrancadas são comuns 
em vaquejadas. Vejam que ab-
surdo!

Apesar da constituição não 
definir os animais como tendo 
direitos fundamentais, que são 
limitados ao seres humanos, são 
eles tutelados pela Constituição, 
não podendo assim, o Estado 
deixar de protegê-los, justamen-
te pela base do art. 225, VII, da 
Constituição Federal, que esta-
belece que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preser-
vá- lo para as presentes e futuras 
gerações, vedando a prática de 
tortura contra os animais.

Elisabete Amaro

Seus Direitos

Senado aprova PEC 
que libera vaquejadas
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Av. São Camilo, 1421 - Carapicuíba 
Tel: (11) 4169-9800 
https://www.facebook.com/emporiogranjagourmet/

O lugar certo para comprar
comidas prontas e rápidas, sua
carne para churrasco, seu galeto,
sua costela no bafo, o vinho do dia...
Rotisserie nos finais de semana.

AGORA COM 
BUFFET 

SELF-SERVICE 
POR KG

Cotia

Moradores da região da Estrada Fernando 
Nobre se articulam contra complexo industrial

Victor de Andrade Lopes

Moradores de condomí-
nios e residenciais localizados 
na região da Estrada Fernando 
Nobre em Cotia (altura do km 
26 da Rodovia Raposo Tavares) 
acompanham há alguns meses 
e com preocupação as inter-
venções em um grande terreno 
no local, próximo à divisa com 
Jandira. Segundo eles, o terreno, 
que originalmente abrigaria um 
residencial, está previsto para ter 
um grande complexo industrial 
com mais de 70 lotes.

O Granja News conversou 
com alguns desses moradores 
para obter mais detalhes. Eles 
preferem não se identificar ini-
cialmente, temendo retaliações. 
Além de fornecerem detalhes 
para nossa equipe, eles informa-
ram que pretendem circular um 
abaixo assinado na região para 
colher nomes e protestar contra 
o empreendimento, e querem 
ainda futuramente ingressar 
com uma ação para barrar o 
complexo – momento a partir 
do qual não mais omitirão seus 
nomes, pois estarão em maior 
número.

Segundo um deles, que é ad-
vogado, o terreno tinha um pro-
jeto de residencial proposto em 
2007, mas que foi negado pela 
prefeitura. Anos depois, contu-
do, o projeto mudou para um 
complexo industrial com 76 lo-
tes e recebeu aprovação em seis 
meses. Tal informação resultou 
de uma investigação encabeça-
da por ele próprio, que afirmou 
ter encontrado dificuldades para 
obter as informações da prefei-
tura. “Se não pode um residen-
cial, como pode um empreendi-
mento industrial?”, questiona o 
morador.

 Segundo documentos ob-

tidos pelo jornal em apurações 
e com a ajuda dos moradores, a 
empresa EPC Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. entrou na 
Companhia Ambiental do Esta-
do de São Paulo (Cetesb) com 
um pedido de Licença Prévia 
e Licença de Instalação para o 
“Centro Logístico Empresarial 
Fernando Nobre” – e anunciou 
publicamente o pedido no Diá-
rio Oficial do estado em 22 de 
janeiro de 2014.

 Quase um ano depois, após 
o centro logístico ter solicitado 
parecer técnico sobre o “plano 
de intervenção para reutilização 
de área contaminada”, a Cetesb 
se disse favorável à criação do 
parecer. Num documento data-
do de março de 2016, a Cetesb 
emitiu parecer favorável à cons-
trução do empreendimento, 
mas listou 18 exigências para 
a realização da obra, incluindo 
exigências quanto à gestão de 
água e esgoto; gestão de resídu-
os; e restrição de ruídos e vibra-
ções.

 Em dezembro passado, a 
ONG I.S.U. (Instituto de Sus-
tentabilidade Urbana) entrou 
com uma reclamação na Cetesb 
após receber denúncias de que a 
obra estava invadindo uma APP 
(área de preservação permanen-
te). A Cetesb, ao tomar conheci-
mento da denúncia, teria ido ao 
local e constatado a irregularida-
de e ainda a disposição irregular 
de “resíduos da construção civil 
em meio ao material terroso”.

 Como punição, a Cetesb 
emitiu duas advertências e exi-
giu a regularização da obra, que 
foi paralisada. A Cetesb afirmou 
que continuaria acompanhando 
o caso para garantir que o em-
preendimento se regularize. 

Em dezembro de 2015, 
quando a Cetesb publicou a 
atualização mais recente de sua 
relação de áreas contaminadas 
em todo o estado, o local cons-
tava como tendo subsolo con-
taminado por metano oriundo 
da disposição de resíduos, com 
planos de intervenção e de re-

mediação em curso para extrair 
o gás. A limitação, segundo o 
documento, restringe-se ao uso 
de água subterrânea.

 Por meio de fotos, vídeos e 
acompanhamento das imagens 
de satélite do Google Maps, os 
moradores seguem de olho na 

obra e, apesar da paralisação, 
pretendem continuar lutan-
do contra o empreendimento. 
“Isso está totalmente fora dos 
padrões, aqui é praticamente 
só residencial”, reclama o mo-
rador. Segundo ele e uma outra 
moradora ouvida pela reporta-
gem, circularam até boatos de 
que o local abrigaria um parque 
linear, o que logo se mostrou 
uma história falsa. “Este tipo de 
obra não deveria prever uma au-
diência pública?”, questionam.

Tentamos enviar mensagem 
à empresa EPC Empreendi-
mentos, mas o formulário de 
contato de seu site oficial não 
funcionou e nosso questiona-
mento não pôde ser enviado. 
Estamos abertos, de qualquer 
forma, para ouvir e publicar o 
lado da companhia. A prefeitura 
de Cotia foi contatada e a ques-
tão foi encaminhada à Secretaria 
de Habitação que, até o fecha-
mento desta edição, não havia 
respondido – a resposta tam-
bém será publicada assim que 
recebida.
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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

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!

Marcenaria Fina • Ferragens • Fechaduras 
Segurança Eletrônica • Serviços • Inox 

Raphael Lima
Consultor de Projetos 11 94170-5719

11 3768-8729raphael@mestreguido.com.br
www.mestreguido.com.br

Rua Jaques Gabriel, 280 - Butantã

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.

Eliane Abbud

País de origem: Marrocos
Utilização: cães de caça e 

companhia
Tamanho: até 72 cm para 

machos. Até 68 cm para femeas
Longevidade: 12 á 16 anos
Área de criação: grande
Temperamento: embora 

sua postura nobre e arrogante ele 
é muito ligado ao dono e o de-
fenderá em caso de necessidade. 
Com um forte instinto de caça é 
capaz de algum esforço, ele tam-
bém aprecia o conforto do lar.

Este antigo galgo deu ori-
gem ao Sloughi, Azwaker, Sa-

luki e Afghan Hound. Em seus 
países de origem Marrocos, Ar-
gélia, Tunisia e Libia, o Sloughi 
é o único cão tratado como da 
família e permitido nas tendas. 
Para o árabe, é um animal no-
bre comparado á outros cães. 
Nestes países o Sloughi é a úni-
ca raça canina a ser selecionada 
com o mesmo carinho de um 
cavalo árabe.

Um beduíno chega a ofere-
cer seu próprio cobertor para 
cobrir seus cães em noites frias 
no deserto. Os filhotes são fre-
quetemente amamentados por 
mulheres beduínas que ajudam 
as cadelas enfermas. A perda de 

um Sloughi é lamentada como 
a de um ente da família. Hoje 
é um dos mais raros galgos no 
ocidente.

Caçadores rápidos e eficien-
tes estes cães tem excelente vi-
são como todos os galgos.

Este cão socializado é gentil, 
astuto e muito leal ao seu dono, 
com desconhecidos são arre-
dios e cautelosos.

Por possuir pelo curto são 
muito limpos e não tem odor 
característico de outros cães.

Se vc pensa em ter um desses 
é bom salientar que são cães ati-
vos, tem que ter espaço para se 
exercitar, para o seu bem estar.

Planet Pet

Cães de um dono só: 
Sloughi
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Somente entre os dias 24 a 28 de 
fevereiro, o rodízio Mongolian 
grill e as Jarras de Mojito 
são em dobro no Restaurante 
Tantra. Com um adulto pagante 
integralmente do rodizio, o do seu 
acompanhante sai por nossa conta. 
As jarras de mojito é só pedir uma e 
ganhar a segunda. Imperdível para 
quem for curtir o carnaval na Granja 

Tantra Restaurante Unidade Granja Viana
(11) 4702-6883 / 4702-6923

Av. São Camilo, 988
Granja Viana - SP

www.tantrarestaurante.com.br

Carnaval
em Dobro
no Tantra

Novidade no Centrinho da Granja, o Lanai 
Beauty é o novo salão queridinho das 
granjeiras. Com atendimento diferen-
ciado, espaço charmoso e profissionais 
bem capacitadas. Além dos tradicionais e 
incríveis serviços de manicure e cabele-
reiro, o espaço conta ainda com designer 
de sobrancelha definitiva fio a fio, dias 
especiais com aplicação de botox nas 
clientes e aulas de maquiagem com o top 
do make, Gil Darf.

Agende sua vista: (11)4617-5482

Endereço: Rua Jose Felix de Oliveira, 991 
sala 09 no Centrinho da Granja

Paula Farias

Vinhos

Espumante com gelo?
Não é algo assim tão novo 

como se tem comentado, o pri-
meiro espumante feito para se 
tomar com gelo foi lançado em 
2011, e não era qualquer espu-
mante, era um Champagne. O 
Moët Ice Impérial foi o primei-
ro espumante do tipo “ice” lan-
çado no mercado. A proposta, 
segundo a Moët, era criar uma 
nova experiência aos consumi-
dores para ser apreciada nos 
dias mais quentes. “Tivemos a 
ideia ao ver que as pessoas to-
mavam Champagne brut com 
gelo em Saint Tropez” afirma o 
chefe da cave Benoît Gouez. A 
saída foi um Champagne mais 
doce e mais aromático para po-
der ser diluída com o gelo.

Mesmo com os mais conser-
vadores torcendo o nariz, o lan-
çamento pegou e em 2014 foi 
a vez da Veuve Clicquot lançar 
sua versão, mas para descaracte-

rizar a cópia de sua rival, mudou 
o nome ice para rich, surgindo 
assim a Veuve Clicquot Rich, se-
gundo a mesma, elaborada para 
a criação de drinks e combina-
ções com gelo.

A moda pegou e diversas 

empresas seguiram a tendência 
lançando seus espumantes “Ice” 
e “rose ice”. A novidade acabou 
aterrissando por aqui no final de 
2016. Espumantes feitos para 
se tomar com gelo invadiram as 
prateleiras dos mercados brasi-

leiros nesse verão. A maioria tem 
garrafa branca, imitando a Moët 
Ice, e seus preços podem variar 
de R$90,00 a R$450,00 reais.

Ideais para os dias de muito 
calor, perfeitas para se tomar na 
beira da piscina, são servidas em 

taças de vinho tinto com 4 a 6 
pedras de gelo. Além das cham-
pagnes, que têm preço mais sal-
gado, experimente a Veuve du 
Vernay Ice ou a JP Chenet Ice 
edition, ambas com bom custo 
beneficio.
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Fitness

Bodytech Granja Vianna lança Ballet Fitness

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

Ballet Fitness é uma ativi-
dade que promete agilidade, 
músculos fortalecidos e alon-
gados, alinhamento corporal, 
força abdominal, resistência 
muscular. Grand Pliê, Tendu, 
Passé e Pirouette são nomes 
de passos que até então faziam 
parte de aulas de ballet, mas que 
hoje, encontram-se na academia 
Bodytech numa aula nova que 
mescla ballet com fitness. Cria-
da por Betina Dantas, bailarina 
formada pela Royal Academy, a 
modalidade vem conquistando 
cada vez mais adeptos. 

“Vem crescendo significati-
vamente o interesse de ativida-
des de dança. O ballet fitness é 
uma atividade que fornece uma 
excelente opção para estímulo 
neuromuscular”, afirma Edu-
ardo Netto, diretor técnico da 

Bodytech Company. É também 
uma alternativa para os alunos 
que procuram uma atividade 
mais dinâmica, que envolve mo-
vimentos de dança, uma trilha 
sonora que varia entre músicas 

clássicas e animadas, além de 
um figurino diferente já que as 
aulas são realizadas com roupas 
de ballet, como maios, meias e 
polainas. “É mais fácil manter 
uma rotina de exercícios quando 
o aluno tem prazer em realizar 
a atividade. E o ballet fitness, é 
sem dúvida uma ótima opção”, 
ressalta Lilian Arata, coordena-
dora de coletivas da Bodytech 
Granja Vianna.

Como a modalidade foi cria-
da - “Decidi usar os movimentos 
do ballet a meu favor, pois era 
possível sentir como os exercí-
cios da dança me fortaleciam e 
me deixavam com o corpo mais 
definido. Fui construindo uma 
aula com exercícios específicos 
para cada parte do corpo, onde 
consegui mesclar exercícios de 
ballet com fitness”, conta Betina.

Diferente da aula conven-
cional de ballet, a metodologia 
da nova modalidade mescla 
passos técnicos do Ballet Clás-
sico (barra) aliados a exercícios 
específicos de fitness, como 
agachamentos, abdominais e 
flexões (barra e chão). “O bal-
let fitness trabalha a postura, o 
tônus muscular, flexibilidade, 
respiração e o equilíbrio. São 
mais de mil exercícios. Os abdo-
minais, por exemplo, são feitos 
com exercícios de perna do Bal-
let Clássico e são muitas varia-
ções. O Pliê no ballet fitness é 
com agachamento para deixar 
o bumbum durinho”, explica a 
bailarina.

Com duração de 45 minu-
tos, a aula é dinâmica e intensa 
e já nos primeiros 15 minutos, 
o suor já dá os seus primeiros 

sinais promovendo a queima de 
calorias. “A aula é dinâmica e 
trabalhada em forma de circui-
to. Entre os movimentos estão 
o agachamento afundo unidos 
com exercícios do ballet: Grand 
Pliê, Tendu, Jetés, Cisne e Ports 
de Brás”, conta Betina, que res-
salta que a aula é para bailarinos 
e não bailarinos. 
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Marketing

Como anda o marketing digital do seu negócio?
Victor de Andrade Lopes

Com a facilidade que as re-
des sociais oferecem atualmen-
te, é comum ver empresários 
caindo na tentação de cuidar do 
marketing sozinhos ou delegar 
a função ao famoso “sobrinho 
que manja de Facebook”. E é aí 
que mora um perigo: o risco de 
falar para muita gente sem atin-
gir de fato o público certo.

Indo na contramão dessa ba-
nalização do marketing, a Agên-
cia MRichards, com sede em 
Cotia e unidades em Alphaville 
e na Avenida Paulista, coleciona 
anos de experiência dominando 
e oferecendo as últimas tendên-
cias da publicidade a seus clien-
tes. O sócio Anderson Martin, 
sacramenta confiante: “se tem 

algo em que você investe e vê o 
retorno, é o marketing”.

Para ele, o digital é a so-
lução, tendência que acom-
panha também uma mudança 
no comportamento do con-
sumidor. “A propaganda con-
vencional em rádios, jornais e 
televisões não funciona mais 
como antes. A mesma verba 
destinada a isso agora deve ser 
destinada ao marketing digital, 
que envolve também uma pes-
quisa para identificar o consu-
midor ideal”, explica Ander-
son. “Hoje o público é muito 
mais selecionado, ele já vai até 
você conhecendo os seus pro-
dutos ou serviços”.

O marketing digital traz um 
grande leque de possibilidades 
que vão muito além de uma arte 

postada em uma rede social com 
o intuito de gerar compartilha-
mentos. Anderson lembra que 
“não adianta colocar um conteú-
do pro pai, a mãe, os irmãos e os 
amigos curtirem e não consumi-
rem nada efetivamente”. Para ele, 
a forma de fidelizar os clientes 
mudou. “Você tem que nutri-lo 
constantemente para que ele veja 
o valor agregado da sua marca. 
Tem que comunicar da maneira 
correta, no tempo correto e nas 
condições adequadas”.

Na agência MRichards, o 
marketing é levado muito a sé-
rio. “Fazemos reuniões sema-
nais com os clientes para ver 
como os negócios estão indo 
e quais os resultados que estão 
atingindo”, diz Anderson.

A agência atende clientes 

com diversas faixas de preço, 
mas sempre deixando claro que 
o retorno será proporcional ao 
valor investido. “Cada centa-
vo do cliente será dedicado a 
encontrar os clientes corretos 
para ele. [...] Nós entendemos 
as dores dos nossos clientes e 
dos clientes deles também. Não 
somos uma farmácia que vende 
remédios para cessar essas do-
res. Nós diagnosticamos aquilo 
que pode estar causando-as para 
depois dar o melhor remédio.”

A MRichards está em busca 
de colaboradores! Se você 

trabalha com design, redação 
ou alguma outra área 

relacionada ao marketing, 
envie seu currículo para 

rh@mrichards.com.br, aos 
cuidados de Ricardo Padovan.

Endereço: Rua Ágata, 2 – 
Jardim Nomura, Cotia, SP
Contado: (11) 4616-1394 ou 

www.mrichards.com.br






