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Um mês depois de estourar a notícia sobre um mega empreendimento à beira da Rodovia Raposo Tavares, a população da região se vê mais uma 
vez ameaçada por mais um projeto de prédios de alta densidade que contrastará com os condomínios de casas e chácaras da região. Desta vez, o 
projeto mira uma grande área em Carapicuíba, ao lado da Fazendinha. pág.  4

Foto tirada do Drone granja News
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Único Jornal  da região 
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Abertura, Alteração e Regularização de Empresa 
Imposto de Renda, Folha de Pagnto e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528
2690-1889

Rua Frei Caneca, 23 sala 5c – São Paulo II – Cotia/SP

Editorial

Vivemos de escolhas na 
nossa vida, sempre temos de 
tomar decisões, que nortearão 
o nosso futuro. Tem aquela sá-
bia frase “Cada escolha, uma 
renúncia” e é a mais pura ver-
dade. Não podemos fazer duas 
coisas ao mesmo tempo, não 
podemos estar em mais de um 
lugar, por isso, sempre escolhe-
mos uma coisa em detrimento 
da outra. Nem sempre escolhe-
mos a coisa certa. Tem muitas 
coisas que se tivéssemos capa-

cidade de voltar ao passado, 
mudaríamos, teríamos agido de 
outra forma. Se agimos daquela 
forma;  é porque era a melhor 
escolha para aquele momento. 
Vivemos em constante trans-
formação e mudamos o nosso 
modo de pensar e agir a todo 
momento. A vida é dinâmica e 
cheia de desafios! Não se con-
dene por uma escolha errada ou 
por uma ação inesperada, todos 
somos seres humanos passi-
veis de erros. Podemos mudar 

e melhorar sempre. Sempre 
devemos nos perdoar, afinal, 
ninguém é perfeito e nunca 
será. Vivendo e aprendendo ! 
Sempre !

“Somos felizes quando vi-
vemos de escolhas e não de 
acasos.”

Esta edição é dedicada ao 
nosso amigo Mario Merlino, 
que sempre está conosco.

Equipe Granja News

A vida é feita 
de escolhas!

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
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Diversos tipos de pães, 
bolos e doces

Restaurante, lanchonete, pizzaria e conveniência

Às quartas-feiras a tradicional feijoada no almoço.

Todos os dias a partir das 17:00 horas, buffet livre de sopas, com pães especiais.

Aos finais de semana e feriados, oferecemos um delicioso buffet de café da manhã.

Estrada Fernando Nobre, 869 - Centro Comercial Pátio Nobre
Horário de funcionamento: das 6h as 22h - Tel: (11) 4612-0658

Paula Farias

Vinhos

Yarra Valley, a região dos 
grandes Pinot Noirs da Austrália

No final do ano passado 
tive o privilégio de conhecer 
uma das melhores regiões vi-
nícolas da Austrália, o Yarra 
Valley, localizado no estado de 
Vitória, próximo à cidade de 
Melbourne.

Há tempos a Austrália des-
ponta no mundo dos vinhos 
como grande ícone do Novo 
Mundo ao lado de Estados 
Unidos e Chile, formando o 
que considero o “trio de ouro 
do novo mundo”. A Austrália, 
porém, revolucionou a indús-
tria vitivinícola do mundo com 
seus vinhos extremamente bem 
feitos e com excelente custo. A 
região sul da Austrália, “South 
Australia”, sempre foi a mais co-
nhecida e prestigiada no mundo 
dos vinhos, por ser a mais an-
tiga e tradicional. Assim como, 
a uva de maior destaque e fama 
do país sempre foi a Shiraz. Mas 
atualmente as fronteiras viníco-
las do país estão se expandindo 
e outras regiões têm cada vez 
mais se destacando, entre elas o 
Yarra Valley.

Recentemente apelidada de 
“Borgonha do Novo mundo”, 
por ser uma excelente área pro-
dutora das tradicionais cepas Pi-
not Noir e Chardonnay, comuns 
na famosa região francesa. No 
Yarra Valley alguns produto-
res têm explorado diferentes 
terroirs da região e vinificado 
parcelas de seus vinhedos sepa-
radamente, encontrando assim 
locais únicos para determinada 
uva. Além das já citadas princi-
pais uvas, também são ampla-
mente cultivadas a Shiraz, que 
não é tão encorpada, potente e 
alcoólica como as que fizeram 
a fama dos Shiraz da Austrália 
do sul, mas geram vinhos mais 

leves e frescos. Há também, Ca-
bernet Sauvignon, Sauvignon 
Blanc e outras cepas de menor 
expressão na região.

Contudo, o maior destaque 
do Yarra Valley é a sedutora 
Pinot Noir, onde é feito hoje 
o melhor vinho desta cepa em 
toda Austrália. Três vinícolas 
visitadas por mim se desta-
caram em relação às demais: 
Coldstream Hills, Medhurst 
e Yarra Station. Todas pro-
dutoras de excelentes vinhos, 
com grande destaque para os 
Pinot Noirs. Para comprar, as 
melhores safras dos últimos 
tempos foram 2012 e 2013. 

Evite a safra de 2009 que foi 
muito irregular por conta das 
queimadas que ocorreram na 
região.

Sugestões de compra: Col-
dstream Hills Reserve Pinot 
Noir 2013, Medhurst Pinot 
Noir 2013 e Yering Station Re-
serve Pinot Noir 2013. Todos 
com deliciosos aromas de frutas 
vermelhas, como morangos e 
framboesas, além de chocola-
te, baunilha, um leve floral e os 
dois últimos com um toque her-
bal. Além de serem muito agra-
dáveis no nariz, se destacam na 
boca por seu equilíbrio, frescor 
e delicadeza dos seus taninos.
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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

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

Urbanismo

Empreendimento colocará 5 mil 
apartamentos ao lado da Fazendinha

Victor de Andrade Lopes

Na nossa edição anterior (nº 
79 de junho de 2016), falamos 
de um gigantesco empreendi-
mento chamado Reserva Rapo-
so que foi anunciado para um 
grande terreno vazio localizado 
à beira da Rodovia Raposo Ta-
vares, na divisa dos municípios 
de São Paulo e Osasco, bem 
próximo a Cotia.

O anúncio do empreendi-
mento acendeu um alerta para 
os moradores e autoridades da 
região, que não tardaram em se 
mexer para entender melhor o 
projeto, seus impactos, e o que 
poderia ser feito para atenuá-lo, 
ou mesmo impedi-lo.

Fato é que, enquanto os 
moradores de Cotia e principal-
mente da Granja Viana se de-
bruçam sobre o assunto,, o lado 
carapicuibano da Granja agora 
tem também as suas torres para 
se preocupar.

Um panfleto que vem sen-
do entregue em alguns locais 
da região desde o mês passado 
fala de um “mega lançamento” 
no “final da estrada Fazendi-
nha [sic]”, e promete mais de 5 
mil apartamentos do programa 
Minha Casa, Minha Vida, do 
governo federal, por valores a 
partir de R$ 129,9 mil. O pro-
jeto deverá ser lançado ofi-
cialmente no próximo mês de 

agosto, com entrega prevista 
para 2019.

O mapa do local prevê 
sua construção para o gran-
de terreno vazio localizado 
às margens da Estrada da Fa-
zendinha, à direita da portaria 
principal da Fazendinha, cola-
do a um terreno em que uma 
obra ligada à Eletropaulo está 
sendo tocada. O empreen-
dimento, suas plantas e suas 

perspectivas artísticas já estão 
disponíveis na internet (bit.
ly/torresfazendinha).

Há pouco mais de um mês, 
a equipe do telejornal SPTV 1ª 
Edição, da Rede Globo, fez uma 
reportagem denunciando imó-
veis do Minha Casa, Minha Vida 
em Carapicuíba entregues com 
falhas no acabamento, como 
paredes rachadas e pisos mal 
colocados (veja mais em bit.ly/

SPTVMCMV).
Na época em que o anúncio 

do empreendimento explodiu 
como uma bomba, a equipe 
do Granja News saiu na frente 
mais uma vez e obteve imagens 
aéreas exclusivas por meio do 
drone de nosso parceiro Lucas 
Freitas, imagens estas que você 
confere em nosso site ou em 
nosso Facebook (bit.ly/drone-
fazendinha).

Até o momento, os mo-
radores da região têm apenas 
informações parciais e estão 
agendando reuniões com au-
toridades e pessoas relaciona-
das ao assunto para maiores 
esclarecimentos. O Movimen-
to em Defesa da Granja Viana 
(MDGV) também formalizou 
uma denúncia junto ao Minis-
tério Público e acompanhará o 
desenrolar dos fatos.
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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 
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DESDE
2000

Segunda a Quinta: 12h às 21h
Sexta: 12h às 22h
Sábados: 10h às 22h

DELIVERY 4702 – 0870

AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

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

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

Holística

A sociedade tem a 
cidade que merece

Renato Giannico

Se buscamos uma qualida-
de de vida que perpassa a visão 
holística, de conceber o indiví-
duo na sua integralidade: corpo, 
mente e espirito, não podemos 
também deixar de pensar a in-
tegralidade do meio em que vi-
vemos.

Vivemos em um coletivo 
que exige contratos sociais de 
convivência, de participação, 
de construção coletiva. Quando 
somos incentivados a buscar a 
cura e a harmonia interior não 
podemos deixar de conceber a 
nossa coletividade, o nosso vi-
ver com os outros.

Somos culturalmente educa-
dos a pensar de forma individu-
alista, na lógica da competição e 
do acúmulo, do monopólio de 
informações e capitais. Ainda 
estamos aprendendo a viver a ló-
gica da colaboração, do compar-
tilhar os potenciais de produção, 
sejam eles tangíveis ou não.

A economia colaborativa, de 
se compartilhar saberes, práticas 
e potenciais, se mostra um sinal 
para sairmos de uma crise civili-
zatória, onde repensar as nossas 
formas de produção e convívio 
ante a degradação humana, am-
biental, econômica, política e 
ética.

No sentido de construir o 
meio em que vivemos de forma 
colaborativa e cooperativa, so-
mos automaticamente coloca-
dos no protagonismo deste mo-

vimento, ou seja, nos tornamos 
responsáveis pelo meio em que 
vivemos.

Isto, em teoria, já é assim 
pelo sistema politico de demo-
cracia representativa que conce-
bemos, onde somos chamados a 
pensar e formar os sistemas de 
legislação e execução do nosso 
meio através do voto direto. 
Portanto, na prática, vemos que 
estamos sob uma crise de re-
presentatividade, legitimidade e 
descrença deste sistema. E en-
tão, o que fazer?

Se somos nós que, através 
da constituição, construímos o 
destino do meio em que vive-
mos através de representantes, 
se a nossa forma de produção 
e nosso sistema econômico já 
demonstrou que precisamos de 
mudanças estruturais, a única 
forma de sairmos desta crise ci-
vilizatória é habitando a política, 

o espaço público, construindo o 
nosso meio através de práticas 
colaborativas, pensando juntos 
um caminho para as crises que 
vivemos.

A crise em si tem a sua im-
portância: que é fazer-nos re-
pensar os caminhos que nos le-
varam até aqui. De repensarmos 
as estruturas que temos e as que 
queremos.

Se quisermos então sair des-
te estado de crise civilizatória, 
precisamos trabalhar em rede, 
repensando e refazendo o nos-
so meio, habitando (através do 
autoconhecimento, se pergun-
tando: o que me dá prazer em 
fazer? Este nosso melhor deve 
ser compartilhado) os nossos 
potenciais internos para assim 
colocarmos estes potenciais em 
construção coletiva, habitando 
o nosso espaço com muita vida, 
diálogo, reflexão e postura cri-
tica-construtiva, onde o desejo 
de um novo mundo com uma 
qualidade de vida integral seja a 
pauta que une a tudo e à todos.
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Eleições 2016

Quinzinho Pedroso é oficializado 
como candidato a Prefeito de 
Cotia em coligação de 11 partidos

O PSB - Partido Socialista 
Brasileiro, oficializou no último 
domingo, 24 de julho, durante 
Convenção partidária realiza-
da no Ginásio de Esportes de 
Cotia, o nome do ex-prefeito 
Quinzinho Pedroso, como can-
didato à Prefeitura de Cotia nas 
eleições 2016.

O evento que lotou o Gi-
násio de Esportes, reuniu das 
9 às 14h, um público flutuante 
em torno de 8 mil pessoas e 
contou com o apoio dos 11 par-
tidos políticos coligados (PSB
-SD-PEN- PRTB-PMDB- PP
-PPL- PDT-PMB-PRP- PROS). 
Na ocasião, o ex-prefeito apre-
sentou oficialmente o nome de 
Ailton Ferreira, médico orto-
pedista e ex-prefeito na gestão 
1993-1996, como pré-candidato 
à vice em sua chapa.

O presidente da OAB de 
Cotia e Vargem Grande Paulista  
e advogado criminalista, Tuca 
Miramontes, declarou publica-
mente seu apoio à Quinzinho 
e falou da sua elegibilidade para 
disputar as eleições de outubro: 
“Eu atesto como advogado que 
sou há muito tempo em Cotia, 
eu atesto que realmente o Quin-
zinho é legal!”

Dr. Ailton agradeceu Quin-
zinho por escolhê-lo como vice 
e prometeu lealdade e trabalho. 
“Serei extremamente leal e com 
a ajuda desse povo maravilhoso 
faremos o melhor mandato de 
toda a história. Precisamos re-
colocar Cotia nos eixos, colocar 
Cotia no rumo certo.”

Em seu discurso Quinzinho 
fez duras críticas à atual admi-
nistração e pediu desculpas pu-
blicamente à população por ter 
indicado o atual prefeito como 
seu sucessor, segundo ele, um 
péssimo prefeito. “Peço des-
culpas publicamente por eu ter 
indicado uma pessoa que pro-
meteu avançar Cotia. Esse era o 
slogan, mas pelo contrário, está 
retrocedendo, está atrasando 

Cotia”, relatou, mostrando estar 
bastante desapontado, e citando 
ainda que o atual prefeito não 
cumpriu com a população nada 
do que havia prometido. “Um 
verdadeiro fracasso, infelizmen-
te”, disse aos presentes.

eVeNTo TeVe gRANDe ApoIo 
De lIDeRANçAs

Os seis vereadores que 
apóiam Quinzinho Pedroso - 

Arildo Gomes, Beto Rodovalho, 
Marcos Nena, Paulinho Lenha, 
Tim e Alcides Esquisito, tam-
bém criticaram a gestão de Car-
lão Camargo e de seu candidato 
a prefeito.

Durante o evento foram 
exibidos no telão alguns depoi-
mentos de apoio como o do ex-
jogador da Seleção Brasileira, 
Cafú, do apresentador de TV, 
Ratinho , e do Vice-Governador 

e presidente do PSB, deputado 
Márcio França.

Também prestigiaram o 
evento o ex-prefeito Mario 
Ribeiro, os prefeitos de São 
Sebastião, Ernane Primazzi e 
de Vargem Grande Paulista, 
Roberto Rocha, além dos 150 
pré-candidatos a vereador por 
Cotia, autoridades locais e re-
gionais, e milhares de simpati-
zantes.



www.granjanews.com.br granja news • julho de 2016 • edição 80 7



www.granjanews.com.brgranja news • julho de 2016 • edição 808

Eleições 2016

Rogério Franco e Almir 
Rodrigues firmam aliança 
para as Eleições 2016

Durante um evento reali-
zado pelo PSD (Partido Social 
Democrático),  em Cotia, na 
presença de mais de 4 mil pes-
soas, Rogério Franco (PSD) e 
Almir Rodrigues (PSDB) anun-
ciaram a união para o pleito mu-
nicipal de 2016. 

O encontro contou com a 
presença de representantes de 
onze partidos, líderes comunitá-
rios, pré-candidatos a vereador, 
e com a participação do depu-
tado estadual Igor Soares que 
também apoia a aliança. 

Em seu discurso, o anfitrião 
do evento, Rogério Franco, ex-
plicou o porque de sua decisão. 
“Almir tem uma trajetória limpa 

e é um político empreendedor, 
características essenciais para o 
projeto que temos para a cida-
de. Vamos administrar juntos, 
com novas ideias para melhorar 
a qualidade de vida dos mora-
dores”. 

Almir Rodrigues agradeceu 
o convite e transmitiu o seu 
recado ao público presente. 
“Olhem bem para este time. 
Aqui tem gente do bem, famí-
lias e pré-candidatos a vereador 
comprometidos com a cida-
de. Vamos fazer um governo 
limpo, com metas e projetos a 
curto, médio e longo prazo”.  
O pré candidato a vice-prefeito 
aproveitou para falar de sua tra-

jetória. “Agradeço o convite do 
PSD e do Rogério para que eu 
faça parte deste novo caminho 
para Cotia. Trago comigo uma 
multidão de pessoas. Muitos 
aqui acompanham o meu tra-
balho e a minha trajetória des-
de 1996, na primeira eleição”. 
Almir destacou a importância 
dessa pré-candidatura para sua 
vida pública. “Construímos 
uma caminhada limpa; posso 
entrar em todos os bairros de 
cabeça erguida, e sei o tamanho 

Rogério Franco e Almir 
Rodrigues estreitaram o 
relacionamento político 
nos mandatos de 2009 a 
2012 e 2013 a 2016, perí-
odo em que exerceram 
os cargos de vereador na 
Câmara Municipal de Co-
tia. Ambos têm em seus 
currículos a marca de os 
mais votados da cidade 
para o legislativo mu-
nicipal: em 2000, Almir 
se destacou com 1.953 
votos, e, em 2008, com 
3.586. Em 2012, foi a vez 
de Rogério entrar para a 
história como o vereador 
mais bem votado da cida-
de em todos os tempos, 
com 5.767 votos.



www.granjanews.com.br granja news • julho de 2016 • edição 80 9

O Deputado Estadual Igor 
Soares fez uma homena-
gem ao ex-vereador Nel-
son Jabá, ex-presidente 
do PTN em Cotia, falecido 
no último sábado (2/7). 
“Jabá era presidente do 
meu partido em Cotia, 
um homem exemplar, 
que nos honrava com 
seu trabalho e dedicação. 
Sua marca e seu traba-
lho ficarão na história de 
Cotia. Existem dois tipos 
de políticos, aqueles que 
entram na vida públi-
ca para se servir dela e 
aqueles que entram para 
servir as pessoas, que 
era o caso do nosso que-
rido Jabá”, homenageou. 
Sobre a união entre Ro-
gério Franco e Almir Ro-
drigues, Igor destacou: 
“Esta é uma caminhada 
para o bem da cidade”, 
finalizou.

Além deste grande even-
to, outras reuniões orga-
nizadas pelo PSD foram 
marcantes para a história 
da cidade de Cotia:  En-
contro Cotia Mulher Mais 
de duas mil mulheres se 
reuniram para abordar 
temas relacionados a po-
líticas públicas. 

Encontro Cotia Novas 
Gerações: Mais de 1000 
jovens discutiram assun-
tos que regem o bem es-
tar de toda a população: 
esporte, cultura, drogas, 
transporte, saúde, pri-
meiro emprego, profis-
sionalização, lixo e meio 
ambiente foram alguns 
dos temas pautados. 

da responsabilidade que nos es-
pera. Há muitos desafios e pro-
blemas, mas vamos conseguir 
superar e resolver”.

O interesse em uma cidade 
com políticas públicas eficientes 
para crianças, jovens, mulheres, 
idosos e trabalhadores foi men-
cionado em seu discurso. “Não 
vamos seguir pelo caminho da 
velha política, da corrupção, 
dos escândalos, da opressão e 
da perseguição. Esse não é o 
meu caminho, nem o da minha 
família. Eu quero para Cotia um 
novo caminho e é com vocês 
que vamos conseguir fazer uma 
administração jovem, moderna 
e ousada, onde o povo está em 
primeiro lugar”.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Sérgio Folha, represen-
tou as autoridades municipais. 

“A democracia é feita com 
a participação do povo. E esse 
evento é a demonstração da de-
mocracia em nossa cidade. Va-
mos mostrar que escolhemos o 
melhor caminho para se viver”.  
Rogério e Almir aproveitaram o 
momento para anunciar a data 
da convenção municipal, que 
acontecerá dia 31 de julho, no 

Ginásio de Esportes de Cotia.  
Além da experiência política, 
os pré-candidatos a prefeito e 
a vice-prefeito representam a 
renovação no cenário eleitoral. 
Rogério tem 39 anos, é empre-
sário e formado em Gestão Pú-
blica. Almir tem 43 anos, é ba-
charel em Direito e tem 20 anos 
de vida pública. O vereador, que 
é pré-candidato a vice na chapa 
da Rogério, foi recebido com 
muito entusiasmo pelo PSD e 
sua base aliada. 
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Beauty

We Cut traz novo patamar de 
salões de beleza para a Granja

Victor de Andrade Lopes

 O salão de beleza We Cut 
abriu suas portas na Granja Via-
na na noite da  última quinta-feira 
(14/7) com um evento para convi-
dados. O local já  está funcionando 
e oferece uma série de diferenciais 
para os clientes. Transcendendo 
o habitual e infringindo regras, 
a procura por um espaço  para o 
salão percorreu vários locais na 
Granja, até que os sócios  Tha-
lita Del Negro e Thiago Santos 
encontrassem o Vianna Espaços  
Modulares, onde, por meio de 
uma boa negociação, conseguiram 
duas  lojas para implantar a im-
pressionante estrutura do salão. “A 
ideia de  ter o salão vinha desde a 
época em que namorávamos”, ex-
plica Thalita.

 O que antes era chamado 
de namoro, se transformou em 
amor e resultou  em amizade, 
com gratidão e respeito uniram 
suas forças e permanecem de  
mãos dadas, nessa nova jornada, 
denominada sociedade.

 Thalita, que chegou a estu-
dar design de interiores, impri-
miu seu gosto  na decoração do 

local com a ajuda de dois enge-
nheiros que trabalharam  duro 
no projeto e montagem dos am-
bientes. O resultado é um salão 
com  vários cômodos planejados 
e dispostos de maneira a oferecer 
uma  experiência única na região 
inclusive o único acessível a ca-
deirantes. “Morei cinco anos em 
Londres (Inglaterra) e em Dublin 
(Irlanda), e  pesquisei as caracte-
rísticas dos salões. Trouxe muitas 
ideias de lá”,  explica Thiago. “As 

características do salão são dife-
rentes, ele é  mais aconchegante, 
é um espaço para a pessoa cuidar 
dela mesma”, diz.

A entrada do We Cut tem 
uma pequena loja de cosméticos, 
presentes e  objetos de decoração. 
“Fizemos isso porque as pessoas 
hoje não têm muito tempo, então 
ela já pode fazer compras de pre-
sentes no mesmo  lugar em que 
cuida de si”, diz Thalita. O salão 
não tem separação por  sexo, ape-

nas uma discreta diferenciação 
na decoração, trazendo  inclusive 
cervejeiras no espaço masculino, 
uma vez que os sócios acreditam 
na comunicação.

 Outro diferencial do salão é 
o bar, inspirado nos tempos em 
que Thiago  trabalhava em outro 
salão e seus amigos tinham de es-
pera-lo para só  então partir para 
o happy hour. “Isso aqui é uma 
cidade dormitório,  então a gente 
tem o movimento maior a partir 

das 18h e pensamos em  fazer 
algo aconchegante para o cliente, 
para ele vir aqui e tomar  alguma 
coisa e cuidar de si mesmo”, diz 
Thiago. Além disso, o salão  esta-
rá disponível para eventos. “Hoje 
em dia é comum as pessoas faze-
rem happy hours e aniversários 
em salões”, explica Thalita.

O setor de maquiagem foi 
estrategicamente posicionado 
no meio do salão para que os 
demais clientes vejam o traba-
lho e sintam vontade de usar 
o serviço também. “Teremos 
dois tipos de maquiagem, uma 
express, para baladas e eventos 
casuais, e uma mais elabora-
da, para casamentos e eventos 
mais importantes”, diz Thalita. 
A química do estabelecimento  
será fracionada, isto é, o clien-
te só paga pela quantidade que 
usar, em um espaço chamado 
Color Bar, que separa e protege 
seus clientes mais sensíveis des-
sa exposição.

 “Toda mão e pé que forem 
feitos aqui serão postados nas 
nossas redes sociais. É uma ga-
rantia tanto pra nós quanto para 
o cliente, pois o profissional 
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Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO

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

Cel: 97484.5464 (vivo)

REFORMAS 
PINTURAS

JARDINAGEM

99854-5093 • 98557-3470 • 96151-4778

www.cmservicosecomercio.com.br

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

nunca vai querer um trabalho 
mal feito exposto na rede”, ex-
plica Thalita.

Além do salão em si, a We 
Cut separou um espaço espe-
cial com várias salas diferentes, 
incluindo sala de podologia, es-
tética, depilação, massagem e es-
paço da noiva. Todas ricamente 
decoradas.

“A nossa sala de massagem 
tem duas macas para que os 
clientes possam vir em casais, 
ou mães com filhas, etc.”, diz 
Thiago. “Todo o nosso projeto 
de massagem foi desenvolvido a 
partir do projeto do Hotel Tivo-
li”, completa.

Um detalhe importante: ao 
contrário do que possa parecer, 
a We Cut  preza por preços aces-
síveis. “Temos um custo bem 
competitivo comparado a ou-
tros espaços, até porque, com a 
crise, as pessoas diminuem seus 
gastos com beleza”, salientam 
os sócios.

We CUT sAloN & spA espAço De belezA lTDA.
 endereço: estrada basiléia, 91, granja Viana, Cotia – sp (dentro 

do  Vianna espaços modulares) Horário de funcionamento: De 
terça-feira a  sábado das 8h até o último cliente; aos domingos 

e segundas-feiras das  10h às 18h
 Contato: 4551-2297

www.wecutsaln.com.br

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!

os sócios Thalita Del 
Negro e Thiago santos
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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.

Contrate agora uma diarista para realizar 
serviços domésticos em sua residência, 

empresa, comércio e pós obra.

Diárias a partir de R$ 149,90
*Pós obra custo é por m2

SOLICITE 
SEU 

ORÇAMENTO 
AGORA!www.baronilimpezas.com.br

comercial@baronilimpezas.com.br

11 4159-3376 | 11 4159-3141 |      97409-1616

ANTONIO MARCOS CHAGAS
Cirurgião Dentista

(11) 4551-0565 • Unid. Granja Viana
(11) 3501-2815 • Unid. Butantã 

Estrada  Fernando Nobre, 869  
Espaço Nobre - Granja Viana.

Granjeira do mês

Françoise Merlino, viúva do 
nosso amigo Mario Merlino

Victor de Andrade Lopes

No final de 2015, o Granja 
News perdeu um de seus mais 
queridos parceiros: Mario Mer-
lino, notório cabeleireiro que 
manteve uma coluna sobre be-
leza no jornal. Foi em nossa 
festa de seis anos, em novembro 
daquele ano, que Mario fez uma 
de suas últimas aparições públi-
cas, fato que ficou eternizado 
nas fotografias do evento. De 
forma a prestar homenagem a 
este amigo tão querido, o Gran-
ja News fez de sua esposa, a 
arquiteta Françoise Merlino, a 
granjeira do mês de julho.

Ela nos recebeu em sua casa 
e falou um pouco de sua his-
tória, e da de Mario:“Nasci na 
França. Minha família é do sul 
do país e meu pai trabalhava em 
Paris – foi lá perto que nasci. 
Passamos ainda um tempo na 
Itália e meu pai veio para cá em 
1961-62 para fazer a fábrica da 
Simca do Brasil, uma fabricante 
de carros. Eu continuei estudan-
do na França e vinha pra cá nas 
férias. Mudei-me para fazer o 
vestibular e consegui aprender 
português em seis meses. Meu 
pai voltou para a França, mas eu 
quis ficar. E acho que fiz bem, 
eu não teria tido lá as oportuni-
dades que tive aqui. Por incrível 
que pareça, tem mais sexismo 
no trabalho para a mulher na 

França do que aqui. Pra você ter 
ideia, quando eu me formei, não 
tinha mais de 4% de mulheres 
em arquitetura na França.

Meu pai ainda passou um 
tempo na Espanha e depois vol-
tou para a Itália e trabalhou um 
pouco no Japão. Eu gosto do 
Brasil, acho que nunca poderia 
voltar para a França. Tem algu-
ma coisa aqui que é muito dife-
rente. Mas ainda visito a França 

de vez em quando.
Sou moradora da Granja há 

cerca de 40 anos. Quando che-
gamos aqui, a Raposo Tavares 
só era duplicada até o km 21 e 
havia muitas estradas de terra 
– asfaltadas, somente a Dona 
Cherubina Vianna e a José Félix 
de Oliveira. Na nossa época, a 
gente caçava e pescava no córre-
go. Depois de morar numa casa 
grande perto do Cotolengo, 

viemos para esta casa menor. 
Meus filhos iam para a escola e 
pro inglês de bicicleta e iam para 
festas sozinhos. Atualmente, eu 
não os deixaria fazer isso. Hoje, 
penso em sair da Granja. Ela 
perdeu sua definição, está civi-
lizada demais, antes não tinha 
esse trânsito todo. Agora, meu 
filho mora em Berlim, na Ale-
manha, onde ele é DJ e faz par-
te da dupla de música eletrônica 

PETDuo.
Eu sou arquiteta e trabalho 

há muitos anos com a constru-
tora Godoi.

Firmei a parceria antes mes-
mo de chegar aqui. Faço bas-
tantes condomínios, e cheguei a 
projetar o Colégio Albert Sabin. 
O km 14 da Raposo não tinha 
nada, foi a Godoi que fez tudo 
aquilo. Eu fico reclamando que 
a Granja não é mais a Granja, 
mas eu ajudei muito (risos). Mas 
eu nunca paro. Acho que em 
qualquer profissão que envolva 
a criação, você nunca para. Es-
tou com problemas esses me-
ses, porque os empresários não 
decidem o que fazem, com o 
país desse jeito. Por fim, tenho 
uma paixão por viajar, especifi-
camente pelo sudeste da Ásia: 
Indonésia, Vietnã, etc.

O Mario também foi imi-
grante. Chegou aqui de Paris com 
a mãe e a irmã, sem um tostão. A 
família dele era de imigrantes ita-
lianos. A França recebeu muitos 
deles antes da Segunda Guerra. 
Na época, muitos franceses eram 
convocados para servir ao exér-
cito na guerra da Argélia, onde 
muitos morreram. A mãe dele 
não queria que ele fosse militar e 
o trouxe para cá, onde ele firmou 
seu nome no ramo dos salões de 
cabeleireiro.”
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o casal  merlino fez questão de ir a festa do Jornal granja News e do Restaurante Tantra de 6 anos. Foi a 
última foto pública do sr. mario merlino



EXPOSITORES

Chef Alain Uzan, quinto chef da 
América do Sul a conquistar o título de 
Maîtres Cuisiniers de France convida

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
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Novidade

Granja News ganha novo site 
desenvolvido pela Agência MRichards

Victor de Andrade Lopes

O jornal Granja News apre-
senta mais uma novidade a seus 
leitores: seu novo portal, total-
mente reformulado. O endereço 
é o mesmo: granjanews.com.
br. O que muda é o layout, ago-
ra muito mais moderno, leve, 
arejado e fácil de navegar.

Funcionando por meio da 
ferramenta Wordpress, que per-
mite a fácil inclusão e edição 
das informações, o novo site 
facilitará tanto a vida da equipe 
do Granja News quanto a dos 
leitores, que ganharão um portal 
mais bonito, mantendo as carac-

tional Group e a agência MRi-
chards. A primeira foi o site 
Always Florida, com dicas de 
viagens e atrações sobre o esta-
do norte-americano.

Será a primeira parceria, 
contudo, desde que a Agência 
M se fundiu com a Agência 
Richards para formar a nova 
marca, conforme noticiamos 
em nossa edição Nº 76 de mar-
ço deste ano. A fusão uniu as 
carteiras de clientes das duas 
marcas e somou as habilidades 
e expertises de ambas as equi-
pes, resultando em um nome de 
peso no mercado da propagan-
da e do marketing.

terísticas do endereço antigo: 
atualização constante, conteú-
dos exclusivos, edições on-line 
do nosso jornal e integração 
com as redes sociais.

Em entrevista à nossa equipe 

de reportagem, Anderson Mar-
tin, sócio da agência MRichards, 
que desenvolveu o novo site, 
demonstra entusiasmo com o 
projeto. “O site vem totalmente 
reestruturado, reformulado, re-

formatado, com novo apelo vi-
sual e de fácil acesso ao internau-
ta”, diz. “As tecnologias são as 
mais modernas que existem hoje 
no mercado, integradas às redes 
sociais e permitindo a indexação 
junto ao Google”, completa.

A portabilidade também foi 
levada em conta na concepção 
do portal, e o site já vem com 
um projeto compatível com os 
smartphones e tablets. “Trata-se 
de um diferencial que às vezes 
até grandes portais de notícias 
não têm”, revela Anderson.

O site do Granja News mar-
cará a segunda grande parceria 
entre o Many Press Interna-

Rodrigues do many press International group , com Ricardo padovan 
martins e Anderson martin da Agência mRichards
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Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923 Av São Camilo, 988 | Granja Viana |  www.tantrarestaurante.com.br | /RestauranteTantraGranjaViana

RESTAURANTE - DRINKS - ATRAÇÕES - EVENTOS

Quinta às 21h30 | Show Aéreo Tantra
Sexta às 21h30 | Show de Dança com a Cobra Albina

Sábado das 19h30 as 24h | Cartomante
Domingo às 14h | Show de Dança com a Cobra Albina

MAIS ENERGIA 
PARA A 
SUA REGIÃO
Nos próximos meses vamos realizar uma obra 
de construção de uma Subestação de Energia.

Serão mais de 400 mil pessoas beneficiadas 
na região da Granja Viana e dos municípios 
de Carapicuíba, Itapevi e Osasco.

Você pode acompanhar a obra pelos nossos canais:

Agência Virtual:
WWW.AESELETROPAULO.COM.BR

APP AES ELETROPAULO

Central de Atendimento Comercial:
0800 72 72 120

Facebook:
/AESELETROPAULO
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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.

Fitness

O HIIT atende a expectativa 
da grande maioria das pessoas: 
extrema eficiência em um curto 
espaço de tempo e torna a pro-
posta bastante atraente, pois o 
indivíduo pode obter melhoras 
tanto na performance, saúde, 
estética e, o mais relevante, com 
treinos curtos.

A Bodytech está sempre em 
busca de novidades para turbi-
nar o treino dos seus clientes. 
Seguindo a maior tendência do 
fitness e que veio para ficar, 
a academia acaba de lançar o 
HIIT Running e a bike. Segun-
do relatório do American Col-
lege of  Sports Medicine a me-
todologia HIIT vem ganhando 
muitos adeptos pelo mundo. O 
lançamento será simultâneo em 
toda a rede.

 O grande diferencial das 
atividades é a curta duração e 
alta intensidade. “É uma aula 
dinâmica, são 30 minutos que 
deixam a sensação de treino 
bem feito e o desejo de se su-
perar”, enfatiza Eduardo Netto, 
diretor técnico da Bodytech. 
Apesar de ser uma metodolo-
gia que está sendo utilizada há 
bastante tempo, a cada dia, ga-
nha mais espaço no cenário do 
fitness mundial. O HIIT é uma 
sigla para “High Intensity Inter-

Bodytech aposta na tendência 
mundial do fitness e lança: 
Power HIIT Running e Bike

val Training”, ou treinamento 
intervalado de alta intensidade. 

A metodologia consiste em 
realizar esforços de alta inten-
sidade e curta duração inter-
calados com períodos de recu-
peração. Evidências cientificas 
permitem afirmar que os treina-
mentos intervalados provocam 
adaptações fisiológicas que são 
consideradas superiores quando 
comparadas aos modelos tradi-
cionais de treinamento aeróbio, 
isso quando a dose total de exer-
cício for equivalente.

As aulas de Power HIIT 
RUNNING e HIIT BIKE tem 
duração de 30 minutos cada 
uma e consistem em estímulos 
curtos de 10 segundos a qua-
tro minutos, porém com uma 
intensidade relativamente alta, 
próximo de 90% da capacida-
de aeróbia máxima, alternado 
com estímulos de recuperação 
de baixa intensidade. (Kessler et 
al., 2012, Boutcher 2011).

“Nosso foco é no aprimo-
ramento, ou seja, nas condições 
de saúde, condicionamento físi-

co ou de performance, em  ativi-
dades que demandam apenas 30 
minutos,  e otimizar de forma 
eficiente na rotina de treinos. 
Estas novas atividades não são 
apenas uma versão mais curta 
das tradicionais. O propósito do 
HIIT é gerar, por meio de es-
tímulos repetidos,  uma maior 
demanda sobre os sistemas fi-
siológicos, em uma magnitude 
superior ao que seria exigido de 
forma continua ”, explica Edu-
ardo Netto.

Uma preocupação constan-

te é sobre os possíveis riscos das 
atividades de alta intensidade, e 
segundo uma pesquisa realizada 
por OIVIND RONGMO E col 
(2012) tanto os treinos de HIIT 
quanto os mais tradicionais de 
intensidade moderada são con-
siderados de baixo risco. Nossa 
orientação é que este tipo de 
treino seja realizado de duas e 
no máximo três vezes por se-
mana. E, mais importante, que 
aqueles que optarem, tenha um 
mínimo de experiência com trei-
nos aeróbios tradicionais. Sendo 
sempre bom lembrar que inten-
sidade é algo individual, portan-
to respeite os seus limites.

Principais melhorias decor-
rentes do Treino de HIIT:
- Melhoria do Vo2 máximo e da 
função cardíaca;
• Aumento da sensibilidade à 

insulina;
• Diminuição da pressão arte-

rial e níveis de triglicerídeos e 
glicose sanguínea; 

• Aumento nos níveis das lipo-
proteínas de alta densidade e 
da disponibilidade de óxido 
nítrico;

• Melhora qualidade de vida;
• Aumento do prazer pelo exer-

cício;

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



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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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

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

Churrasco dos pais
No mês de agosto temos 

uma data comemorativa espe-
cial e muitas vezes não tão pres-
tigiada como poderia ser: O Dia 
dos Pais. Eles costumam ser os 
mais enfáticos ao afirmar que 
“não precisa se incomodar, não 
vá gastar seu dinheiro comigo” 
e várias outras tiradas semelhan-
tes, mas que no fundo se você 
demonstrar que se lembrou de 
forma especial e carinhosa ele 
vai adorar. E quem não gosta de 
ser lembrado com carinho e afe-
to sempre que possível?

Você pode marcar um al-
moço fora reunindo a família 
e lembrando da máxima dos 
portugueses que afirmam que 
em volta da mesa não se enve-
lhece. É delicioso estar reunido 
com pessoas queridas trocando 
idéias e experiências de vida mas 
existe uma opção que muitos 
pais, os homenageados especiais 
vão adorar: um churrasco em 
casa até com a eventual super-
visão das grelhas feitas por eles, 
verdadeiros expert no assunto.

O primeiro item a pensar é no 
presente. Vale uma dica, salvo por 

rar que ajuda a organização, pe-
de-se aos próximos que se coti-
zem com o que vai ser servido 
e aí divide-se compras e tarefas. 
Uma sugestão é que se combi-
ne claramente quem traz o quê, 
para evitar pratos em duplicata 
ou repetições desnecessárias. Se 
a dona da casa quer usar a mes-
ma louça para deixar tudo mais 
organizado e bonito peça que 
tragam as coisas em recipientes 
descartáveis e no local ela aco-
moda como achar melhor.

Para as sobremesas aposte 
nos doces brasileiros, mesmo os 
de compota que aliados aos re-
frescantes sorvetes combinam 
muito bem. Vale lembrar que se 
existir uma sobremesa favorita do 
homenageado, não importa qual 
seja, deve ser integrante do menu.

Fora todas as dicas de prepa-
ração, não esqueça que o principal 
vai ser o carinho e dedicação de-
monstrados para os pais, que se-
jam extrovertidos ou caladões vão 
se derreter por fora ou por dentro 
com estes gestos tão lindos.

extrema predileção ou solicitação 
dos mesmos evite meias, cuecas 
ou pijamas. Pode-se incluir ainda 
na lista dos presentes de efeito 
“óbvio-ululante” gravatas para 
aqueles pais que as utilizam coti-
dianamente. Mostre ser um filho 
que realmente conhece o pai que 
tem e se aventure a escolher um 
presente diferente do comum, 
mas que fundamentalmente te-
nha a ver com ele. Se estiver difícil 
as mães podem ser boas compar-
sas nesta empreitada.

Para organizar um bom 
churrasco lembre-se que o cli-
ma deve ser descontraído o que 
não significa zorra total. A fu-
maça deve ter para onde escoar 
,logo áreas abertas são ideais. A 
decoração pode ser bem casual  
mas se quiser fazer algo alusivo 
a ele, como uma homenagem ao 
time do coração ou algo assim  
vai ser uma farra deliciosa que 
irá agradar com certeza. O car-
dápio tem elementos básicos: 
batidinhas e caipirinhas, cerve-

ja e refrigerantes, mas a data é 
para ele portanto a bebida fa-
vorita dele não pode faltar. Para 
petiscar linguicinha-aperitivo e 
coraçõezinhos de frango costu-
mam agradar a todos. Distribua 
cestinhos de pães e recipientes 
com salsa vinagrete e farofa 
pelo local. Já para acompanhar 
as carnes principais, que podem 
ser quantas quiser ou preferir, 
arroz, maionese de batatas e 
uma boa salada são suficientes. 
Existe uma forma de comemo-
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Educação

O que você teria feito di-
ferente se tivesse uma segun-
da chance? Aquela palavra não 
pensada, aquela atitude geniosa, 
aquela emoção explosiva. Quan-
tos erros poderiam ter sido evita-
dos com experiência e maturida-
de? Alguns deles podem deixar 
marcas para o resto da vida. 

Mas não se culpe por isso, 
errar é humano e ninguém é 
perfeito. Ainda bem que existe 
um tempo e um lugar na vida de 
nossos filhos em que se permite 
errar e se aprender com os erros: 
é a escola. Podemos dizer que 
hoje há um novo jovem, com 
outra postura e outra forma de 
ser. Eles têm novas formas de 
pensar e de errar que não se as-
semelham aos modos de outros 
tempos. Um recado para os pais: 
o famoso “no meu tempo era as-
sim” já não cola mais. 

Por isso, cabe à escola ser 
esse espaço de maior aproxima-
ção com o aluno, possibilitando 
uma aprendizagem significativa, 
que exercite a vida nos conte-

O erro como 
forma de acertar

Marco Antonio 
Xavier

údos práticos do programa es-
colar e que não fique apenas na 
teoria de livros e apostilas. Tho-
mas Edison tem uma célebre 
frase em que diz ter aprendido 
muito mais com seus erros do 
que com seus acertos. A educa-
ção moderna deve prescrever 
uma postura construtivista do 
erro como parte viva e dinâmica 
do processo. 

A virtude do erro é ser 
um momento de revisão e de 

avanço, permitindo o exercício 
da humildade e da superação. 
Além disso, é a oportunidade 
de se lembrar que o verdadeiro 
sucesso é resultado de esforço e 
dedicação. 

Especialmente na escola, o 
erro assume significado espe-
cial no processo de recuperação 
escolar. Longe de ser um casti-
go ou punição, a recuperação é 
uma segunda chance, uma opor-
tunidade de o aluno retomar 

conteúdos, superar dúvidas e 
dificuldades para seu progresso 
nos estudos. Para isso, é preci-
so somar o seu esforço indivi-
dual com o apoio da família e 
da escola. Um estudo recente 
da pesquisadora Sara Rimm
-Kaufman, da Escola Curry de 
Educação da Universidade da 
Virgínia, indica que alunos que 
tem mais apoio nas áreas de 
desenvolvimento social e emo-
cional mostraram na sala de aula 

melhor aprendizagem acadêmi-
ca. Portanto, a família e a escola 
precisam estar alinhados e falar 
a mesma língua para apoiar essa 
criança e esse jovem.

Recuperação é sinônimo de 
reaprendizado, de reconquis-
ta, que quer dizer alcançar ou 
conseguir algo de novo por es-
forço ou merecimento. Como 
seres humanos, somos falíveis, 
erramos com as palavras, com 
as atitudes, com as emoções. 
Algumas vezes, também erra-
mos com os nossos filhos. É 
compreensível, filho não vem 
com manual de instruções. E se 
há dois ou mais filhos, cada um 
tem um funcionamento diferen-
te, apesar de a criação ter sido a 
mesma. Ironias da vida...

Mas mesmo depois de ter-
mos deixado há algum tempo as 
carteiras escolares, ainda pode-
mos aprender uma lição com a 
escola. A lição de que podemos 
tentar recuperar o que é impor-
tante em nossa vida: relaciona-
mentos, projetos e emoções. 
Nem sempre conseguiremos 
corrigir todos os erros, mas 
sempre é nobre e reconfortante 
saber que com esforço e humil-
dade buscamos fazer o nosso 
melhor, seja na escola ou na vida.


