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leia. Dê sua opinião. mande sugestões. 
sua participação é muito importante.

Você é nosso melhor parceiro!

Único Jornal  da região 
auditado pelo anunciante. 

www.granjanews.com.br

98233-9959
4702-6262

The Square sala 322 Bloco A
(Venda R$ 280.000,00 / Aluguel R$ 

1.800,00) - Mobiliada com Ar (1 vaga)

Informações: 4063-1676
junior@rm.net.br
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Treinamento Funcional
Defesa Pesssoal

Prof. Cadu
Cref: 069014-G/SP

99626-5970
97494-7416

Aulas em grupos ou individuais

Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária. Kart Clube Granja Via-
na. CNPJ 09.093.751/0001-74. Convidamos as pessoas interessadas e associados 
para participar da Assembleia Geral Ordinária do Kart Clube Granja Viana a re-
alizar-se no próximo dia 08 de abril de 2.016 na sede da associação, localizada na 
Rua Dr. Tomas Sepe, nº 443 – Jardim da Glória – Cotia – S.P. – CEP 06711-270, 
com primeira chamada para as 18:00h (dezoito horas) e segunda chamada para 
as 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), para participarem da apresentação, es-
clarecimentos, discussão e votação das contas da diretoria e seu balanço aprovado 
pelo Conselho Fiscal, conforme previsto na letra b) do inciso II do artigo 18 do 
Estatuto Social e nos termos da Lei.

AUDITOR EDIÇÃO 75 , FEVEREIRO 2016
A cliente Isabela Furtado da MD Music

Editorial

Vivemos em um mundo glo-
balizado aonde cada vez mais 
temos acesso a tudo. Porém, ao 
mesmo tempo, cada vez mais as 
pessoas estão formando nichos.

A onda do personalizado e 
do regional se fortalece diaria-
mente. E com isto o Jornal Gran-
ja News é uma excelente opção 
para divulgação de empresas.

Se sua empresa é de produtos 
médicos para quê anunciar em 
um jornal de grande porte, por 
exemplo? Se o público serão os 
hospitais, tem mais fundamento 
jornais especializados. Correto?

Bem, já para lojas e empresas 
que atendem o público do bairro, 
nada mais indicado do que o Jor-
nal Granja News, cuja a aceitação 
é de 100%, afinal é gratuito , pos-

sui tiragem de 12.000 exemplares 
( única mídia cujo o auditor é o 
próprio anunciante da edição ) , 
distribuídos no centro comercial 
de Cotia , da Granja Viana e em 
90 condomínios da região.

O Jornal Granja News é bem 
aceito (e requisitado) pois tem 
qualidade na impressão, bom 
conteúdo, layout profissional e 
grandes clientes fiéis.

Sem querer, acabamos pres-
tigiando as empresas e estabele-
cimentos perto de nossas casas. 
Afinal, nada melhor do que o con-
forto de se ir a um restaurante, loja 
ou empresa do lado do nosso lar.

Mesmo existindo softwares e 
a internet que auxilia nesta bus-
ca, ainda existem muita gente na 
Granja que não acessa a internet. 

E muitos estabelecimentos não 
são encontrados nos canais de 
buscas (alguns ainda nem site pos-
suem !!!!)

O Jornal Granja News está 
sempre na sua mão, na sua mesa, 
enfim, fácil manuseio.

Divulgar a sua empresa no 
Jornal Granja News, além de 
acreditar no seu bairro e região, 
é estreitar relações com os mora-
dores locais.

E não tem melhor ferramenta 
de marketing do que a conquista 
de mercado começando pela sua 
região. Você terá mais fôlego para 
investir sempre e ganhará clientes 
fiéis. Afinal possuímos algo em 
comum: Somos da Granja Viana.

Equipe Granja News

Porque anunciar no Jornal Granja News
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Reservas: (11) 4702.6883 / 4702.6923  -  Av. São Camilo, 988 · Granja Viana · VALLET no local
www.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaVianawww.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaViana

Restaurante · Almoço · Pratos Executivos · Drinks · Shows · Atrações · Eventos
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Paula Farias

Parte II: OlfatO

A segunda parte de uma de-
gustação é analisar os aromas do 
vinho. Já notou que frequente-
mente quando estamos gripa-
dos, com nossos narizes obstru-
ídos, ao comermos dizemos que 
a comida está “sem gosto”? Isto 
porque, o que chamamos de 
gosto é na verdade o aroma do 
alimento. Então, no olfato iden-
tificaremos se um vinho tem 
aromas de chocolate, frutas ver-
melhas, ervas, nozes, entre mui-
tos outros. Enquanto na boca, 
na analise gustativa, observamos 
se o vinho é doce ou seco, seu 
amargor e sua acidez.

Hora de agitar sua taça e dei-

Vinhos

Como degustar um vinho tinto
tostados), balsâmicos e animais. 
Verificamos também a intensida-
de desses aromas. Mas cuidado, 
não é porque um vinho tem um 
aroma intenso e forte que este é 
superior a um que possui aromas 
mais discretos, pois estes podem 
ser mais ricos e complexos.

Um vinho com famílias aro-
máticas simples e fáceis de iden-
tificar é denominado fragrante, 
ao passo que, um vinho com 
aromas não tão óbvios e mais 
complexos é denominado eté-
reo. Os aromas etéreos, aromas 
de buquê, são mais comuns em 
vinhos maduros e de boa quali-
dade. Os aromas de um vinho 
se modificam conforme seu en-
velhecimento na garrafa.

Outro ponto relevante na 
analise olfativa são os aromas 
provenientes da “madeira”, re-
ferência ao tempo que o vinho 
permaneceu em barricas de car-
valho. Lembrando que os pro-
dutores podem usar isto como 
artificio para camuflar vinhos 
inferiores e como ferramenta 
de marketing. Considerando 
vinhos de qualidade, os aromas 
do carvalho mais encontrados 
serão os de coco e baunilha para 
barricas de carvalho americano; 
e aromas tostados de café, cho-
colate e caramelo para barricas 
de carvalho francês.

xar o vinho circular...
Começamos procurando 

pelos defeitos. Os mais graves 
são três: Aroma de vermute, 
que indicará que o vinho está 

oxidado; aroma de “suco de 
uva”, vinho feito com uvas não 
viníferas, muito comum nos fa-
mosos “vinhos de garrafão”; e 
por fim, aroma muito desagra-
dável de mofo ou chulé, pro-
veniente da famosa “doença da 
rolha”, quando dizemos que o 
vinho esta “bouchonné”. Vinho 
sem nenhum defeito olfativo é 
chamado de vinho franco. Estes 
são os defeitos que permitem ao 
consumidor provar e devolver 
um vinho em um restaurante.

Próximo passo: identificar 
as famílias aromáticas presentes 
no vinho. São muitas, as mais 
encontradas são: aromas de 
frutas, florais, herbáceos, espe-
ciarias, empireumáticos (aromas 
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Rua dos Manacás, 276 1° andar. Altura do KM 24,5 da Raposo Tavares

Tel: (11) 4262-0942 / 2626-0854 • www.nesco.com.br

PREÇOS A PARTIR DE R$ 899,00

Salas privativas projetadas para profissionais com 
infraestrutura completa, sala de reunião e escritório virtual.

Concurso

Veja a vencedora do concurso 
Desenhe Sua Páscoa!

Victor de andrade lopes

O Granja News promoveu 
em sua edição passada (Nº 75, 
fevereiro de 2016) o concurso 
Desenhe Sua Páscoa, em uma 
parceria com o confeiteiro Chi-
co Zinneck, da marca Docices. 
Participaram diversas crianças 
que enviaram desenhos sobre 
a data. Chico foi nosso granjei-
ro do mês de outubro de 2015 
(edição 71) e participou do rea-
lity show da TV Record Batalha 
dos Confeiteiros (versão brasi-
leira do Cake Boss dos EUA), 

finalizando em terceiro lugar.
A vencedora foi Isabela Pas-

sos, de 9 anos, que enviou este 
belo desenho que você confere 
acima! Seu prêmio foi uma deli-
ciosa cesta de páscoa com os se-
guintes itens: um potinho com 
mini biscoitos; quatro biscoitos 
pintinhos; uma caixa com seis 
ovinhos recheados de doce de 
leite, creme de avelã e paçoca 
(dois de cada sabor); três trufas 
em forma de cenoura; uma cai-
xa com ovo para colorir; e um 
ovo pintinho no ninho.

www.docices.com.br

A ganhadora Isabela passos com Chico Zinneck da Docices O prêmio: Cesta de páscoa, cheia de produtos da Docices Desenho ganhador

Isabela passos com a equipe da Docices
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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

DIAs 1,2 e 3 De ABRIl 
De 2016 NO gINásIO 
pOlIespORtIVO JOsé 
CORRêA.
Av. Guilherme Perereca Gu-
glielmo, 1000-Centro – Ba-
rueri / SP.
Evento á partir das 9h.
Presença de árbitros Argen-
tinos, Mexicanos, Canaden-
ses, País de Gales, Irlande-
ses e Brasileiros.
•	 sexta feira dia 1/04/16 

serão julgadas todas as 
raças inscritas e especiali-
zadas das seguintes raças: 
staffordshire Bull terrier 
e Jack Russel terrier

•	 sábado dia 2/04/16 todas 
as raças inscritas e espe-
cializadas das seguintes 
raças: Dobermann, Buldo-
gue Francês e staffordshi-
re Bull terrier

•	 Domingo dia 3/04/16 todas 
as raças inscritas e espe-

cializadas das seguintes 
raças: Bulldog Inglês e 
pug.

Para os amantes de cães fica 
a dica de um excelente pas-
seio pro final de semana, po-
dendo curtir e conhecer, com 
toda sua família, mais de 150 
raças diferentes.
Entrada gratuita.

Dúvida acesse: www.kcsp.
com.br

Planet Pet

Exposição de cães do kCSP

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

2º Festival de Food Truck 

.  

AV. SÃO CAMILO N°469    (ANTIGO SUPERMERCADO DIA) 

A BARBEARIA 4 SHAVE OFERECE EM SEU 1° ANIVERSÁRIO MUITA GASTRONOMIA, 
MÚSICA, LAZER PARA CRIANÇADA E EXCLUSIVA EXPOSIÇÃO DE MOTOS.   

ORGANIZAÇÃO:  REALIZAÇÃO: 

 
Crazy Dude 

A partir das 12h00s 

Apoio: 

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
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Eleições 2016

O pré-candidato a prefei-
to Rogério Franco filiou-se ao 
Partido Social Democrático 
(PSD), no dia 12 de março, em 
um grande evento realizado na 
região central da cidade.

Com a presença de apro-
ximadamente 5.000 pessoas, o 
encontro reuniu moradores, li-
deranças comunitárias, mais de 
70 pré-candidatos a vereador 
e importantes autoridades do 
país. Entre os presentes, desta-
que para o presidente nacional 
do partido e Ministro das Cida-
des, Gilberto Kassab, que assi-
nou a ficha de filiação de Rogé-
rio, juntamente com Celso Itiki, 
do PSD de Cotia, e o deputado 
federal Herculano Passos.

Kassab fez questão de com-
parecer ao ato de filiação e deu 
seu recado a Rogério Franco. 

Pré-candidato a prefeito Rogério Franco reúne 
quase 5.000 pessoas em evento de filiação ao PSD 

“Estamos todos reunidos nes-
te sábado, para mostrar a você 
que a melhor escolha para Cotia 
é a juventude com experiência. 
Essa é a razão de estarmos nes-
te encontro. Temos certeza que 

o nosso partido será bem re-
presentado por você. Estamos 
muito felizes em ter um jovem 
comprometido, ético e honra-
do que vai fazer a diferença em 
uma cidade como Cotia”, disse.

Os Deputados Estaduais 
Igor Soares e Marcio Camargo 
também falaram sobre a força 
da juventude e a importância de 
novos projetos para o desenvol-
vimento de Cotia.

Uma das maiores lideran-
ças políticas da região oeste, o 
ex-prefeito de Barueri, Rubens 
Furlan, participou do encontro 
e foi bem objetivo em seu dis-
curso: “precisamos de um ho-
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Herculano passos, gilberto Kassab, Rogério Franco e Celso Itiki

Herculano passos, gilberto Kassab, Rubens Furlan  e Rogério Franco
Deputados  estaduais Igor soares, marcio Camargo , Clélia gomes e 
Bruna Furlan (Federal)
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mem dedicado e competente 
para ajudar nossa região”. As 
mulheres também foram repre-
sentadas pelas Deputadas Bruna 
Furlan (federal) e Clélia Gomes 
(estadual). Bruna expressou seu 
apoio à pré-candidatura de Ro-
gério Franco e destacou o traba-
lho que ele vem desenvolvendo 
na cidade.

A filiação de Rogério Franco 
ao PSD também contou com a 
presença de vereadores de Co-
tia: Sérgio Folha, Luis Gustavo 
Napolitano, Dr. Castor, Fernan-
do Jão, Lino da Saúde, além de 
Cabo Givaldo e Genival, partici-
param do evento e discursaram 
confirmando o apoio ao novo 
projeto que o pré-candidato 
vem apresentando em todas as 
regiões.

O discurso de Rogério Fran-
co encerrou o evento e foi mar-
cado pelo compromisso com a 
população e com o desenvolvi-

mento de Cotia. Ele agradeceu a 
presença dos familiares e falou 
sobre o futuro de Cotia. “Es-
tamos unidos em busca de um 
novo caminho e de novas pro-
postas para nossa cidade. Agra-
deço a cada um pela confiança e 
apoio”, disse.

No encerramento, Rogério 
agradeceu a confiança. “Hoje 
me torno parte da família PSD 
e me sinto honrado por fazer 
parte de um partido com pes-
soas tão competentes e que 
tem compromisso com o Bra-
sil. Um partido das novas ge-
rações. Vou honrar a confiança 
depositada em mim”, discur-
sou. “Vamos, juntos, seguir por 
um novo caminho. Agora é a 
vez de quem tem vontade de 
fazer a diferença. Eu tenho um 
compromisso com vocês e vou 
honrar cada projeto que for vi-
ável para essa cidade. Agora é a 
vez do novo”.

sérgio Folha, Dr. Castor, Rogério Franco, Fernando Jão, lino da saúde , Cabo givaldo , luis gustavo Napolitano e genival

ministro das Cidades, gilberto Kassab , o ex-prefeito de Barueri, Rubens Furlan com Rogério Franco
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Educação

A época é de crise econô-
mica e política. Mas muitos fi-
caram chocados com a imagem 
viral que circulou pelas redes 
sociais nas últimas duas sema-
nas em que um “inocente” de-
senho de criança pedia “Morre 
Diuma” (sic) e “Morre Lula”.

Não é de hoje que sabemos 
que o Brasil possui uma socie-
dade violenta com uma história 
de violência nas relações so-
ciais. Não bastasse a violência 
passada, dos tempos de estado 
de exceção, a semente dessa 
crueldade contamina o presen-
te de legalidade e legitimidade 
democrática e ameaça nossas 
crianças, a representação mais 
concreta do nosso futuro.

Precisamos de uma peda-
gogia que institua a cultura da 
paz como meta incondicional 
a ser alcançada. Nesse sentido, 
os estudos culturais e literá-
rios devem contemplar a ética 
como dispositivo fundamental 
da formação de nossas crianças 
e jovens. A humanização ou 

Leitura contra 
a intolerância

Marco Antonio 
Xavier

sua ausência define o caráter de 
uma sociedade.

Diante do obscurantismo 
da ignorância, a fé nas forças 
da razão pode ser uma respos-
ta. Resgatando o século 18, de 
Kant, talvez alguém grite na 
avenida Paulista no próximo 
fim de semana: Sapere aude – 
ousar saber – ter coragem de 
usar o próprio entendimento. 
O Iluminismo nos prometia 
progresso intelectual, aperfei-
çoamento moral e evolução 
política, mas trazia uma arma-
dilha: defender verdades infle-

xíveis e inabaláveis inviabilizam 
qualquer projeto de razão. Os 
telejornais estão cheios desses 
depoimentos ferozmente ra-
cionais, enquanto gráficos car-
tesianos espalham o ódio e a 
incompreensão pelas ruas. 

No brilhante livro de Ha-
rold Bloom, “Onde encontrar 
a sabedoria” (Ed. Objetiva), 
de forma clara e simples, o 
professor norte-americano fa-
la dos limites humanos e da 
literatura como um caminho 
para nos ajudar a compreender 
a vida e o sentido de viver em 

sociedade. Nesse particular, o 
crítico literário Antonio Candi-
do acrescenta que “a literatura 
desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que 
nos torna mais compreensivos 
e abertos para a natureza, a so-
ciedade, o semelhante”.

As crianças e os jovens tem 
sido treinados a pensar o mun-
do de uma perspectiva arro-
gante, individualista e utilitária 
e foram afastados de pensar as 
questões humanas e sociais. De 
maneira velada, parece haver 
um contrato tácito de que ser 

alienado não é tão ruim assim e 
buscar-se a qualquer preço um 
lugar no mundo do consumo 
é uma vibe positiva. É preciso 
tirá-los desse mundo ilusório e 
ensiná-los a “ler” o mundo em 
sua complexidade, com seus 
jogos e suas contradições, e 
convidá-los a ser atores nessa 
sociedade.

Os pais podem ser excelen-
tes promotores do encontro 
dos filhos com esse mundo da 
leitura. Afinal, a leitura amplia 
a capacidade intelectual de se 
fazer relações mais amplas 
e complexas de realidade. O 
texto literário não se limita ao 
específico, ele exige também a 
apreensão do contexto, as múl-
tiplas relações que cada coisa 
estabelece com todas as outras. 

Há mais de 360 anos, Padre 
Vieira afirmou que “a verdade 
é filha legítima da justiça, por-
que a justiça dá a cada um o 
que é seu. E isto é o que faz e o 
que diz a verdade, ao contrário 
da mentira. A mentira, ou vos 
tira o que tendes, ou vos dá o 
que não tendes; ou vos rouba, 
ou vos condena.” É preciso 
dizer não à educação do ódio 
e ensinar respeito e tolerância, 
simples assim.
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Publicidade

Victor de andrade lopes

As agências de propaganda 
M e Richards (a primeira sedia-
da em Cotia e a segunda em São 
Paulo) estão em processo de fu-
são para criar uma nova marca 
de impacto no mercado publi-
citário. Com este movimento as 
empresas somam 25 colabora-
dores e um portfólio com mais 
de 50 clientes ativos. A área de 
operações permanece em Cotia 
e também como parte da estra-
tégia de crescimento, unidades 
em São Paulo e Alphaville.

Em entrevista ao jornal 
Granja News, os sócios Ander-
son Martin e Ricardo Padovan 
Martins falaram de suas expec-
tativas com a fusão. “Ambas as 

Agências M e Richards anunciam fusão!
nais. Isto é, como fazer o marke-
ting e comunicação que atinja 
um novo perfil de consumidor, 
os digitais”, diz Anderson. 

Para Ricardo Padovan, a 
nova agência será forte também 
no reposicionamento de negó-
cio. “Especialmente em um ce-
nário econômico desfavorável, o 
empresário precisa pensar numa 
nova forma de vender e nego-
ciar”, explica. Para tanto, vamos 
ofertar soluções completas que 
vão desde a criação de campa-
nhas, geração de leads qualifica-
dos até o agendamento de reuni-
ões para os nosso clientes. Uma 
terceira empresa já foi plugada 
com esta fusão, a produtora de 
vídeos publicitários Faz Filmes, 
também de São Paulo. “Com 

ela, poderemos realizar de forma 
áudio visual as campanhas que 
criamos”, explica Ricardo. “É 
uma produtora multi-plataforma 
, para pequenas, médias e gran-
des empresas”, finaliza.

As plataformas digitais se-
rão unificadas para Agencia 
MRichards. Porém você pode 
conhecer os portfolios das em-
presas acessando: (www.agen-
ciam.com.br) e (www.agen-
ciarichards.com.br)agências têm 12 anos e somam 

experiências e conhecimentos”, 
diz Anderson. “Temos agora 
um sócio na operação e solu-
ções e outro no desenvolvi-
mento de campanhas e relacio-
namento com o cliente. Assim, 
garantiremos mais qualidade 
melhorando o tempo de respos-

ta”, completa.
A crise econômica será leva-

da em consideração na estraté-
gia de atuação da agência. “Não 
acreditamos que as agências tra-
dicionais possam sobreviver só 
com criação, precisam ter solu-
ções que tragam resultados mais 
rápidos que as soluções tradicio-

Unidade Alphaville: 
11 4152-8464 

Unidade Cotia: 
Rua ágata, 02 - Jd. Nomura

11 4616-1394
Whatsapp:  11 94733-9485

Os sócios Anderson martin e Ricardo padovan martins
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Especial Cotia - 160 anos

Por almir rodrigues

Conheço a Granja Via-
na desde que saí da barriga da 
minha mãe. Na região, cresci, 
estudei, trabalhei, e trabalho 
até hoje para a preservação de 
sua história. E, por isso, venho 
contar aos novos moradores, e 
relembrar com os antigos, boas 
curiosidades de serem recorda-
das e repassadas aos nossos fi-
lhos e netos.

Uma viagem emocionante 
ao túnel do tempo. Confira!

Os mistérios da Granja Viana

ReCANtO sãO CAmIlO
Antes de contar um pouco 

sobre o Recanto, voltemos há 
centenas de anos – época em 
que viveu São Camilo. Cami-
lo de Lellis nasceu em 1550 
na Itália. Vivendo uma vida 
de futilidades até os seus 20 e 
poucos anos, passou por um 
longo processo de reflexão 
após a perda de seus pais e seu 
declínio financeiro. Trabalhan-
do com os Capuchinhos (or-
dem religiosa da família Fran-
ciscana), passou a se dedicar 
integralmente aos doentes, se 
estabelecendo como voluntá-
rio no Hospital de São Tiago. 
Em 1582, juntou-se a outros 
voluntários, nascendo assim à 
primeira família camiliana, que 
mais tarde se transformaria 
em Ordem dos Ministros dos 
Enfermos, mais conhecidos 
como Camilianos. O Recanto 
São Camilo foi todo reformu-
lado em 1972, para que pudes-
se receber e acomodar idosos. 
São quase 50 anos de experi-
ência com pessoas da terceira 

idade. Os seus 64 mil metros 
quadrados de bosques e jar-
dins e a sua área construída de 
mais de 11 mil metros quadra-
dos acrescentam, e muito, na 
qualidade de vida de seus pa-

cientes. Hoje, o Recanto São 
Camilo  Granja Viana é um 
departamento da Beneficên-
cia Camiliana e tem todas as 
condições para uma excelente 
assistência geriátrica. 

são Camilo
Castelo Aragon

Recanto são Camilo
CAstelO ARAgON

O idealizador de uma das 
construções mais belas da 
Granja Viana foi o francês Guy 
Pierre Berjeaut. Nascido na 
cidade de Bordeux, em 1920, 
Pierre serviu como oficial da re-
sistência francesa na década de 
40, e veio para o Brasil fugindo 
dos horrores da Segunda Guer-
ra Mundial. Em 1970, começou 
a colocar o seu grande sonho 
em prática: o Castelo Aragon. 
A maior motivação para este 
feito foram as suas memórias, 
principalmente as de sua infân-
cia., já que a sua família foi dona 
de uma propriedade muito pa-
recida na França por quase 16 
gerações, tomada pelos alemães 
durante a guerra. A inspiração 
para o nome do castelo veio de 
uma região onde, atualmente, 
fica a fronteira entre a França 
e a Espanha, local onde ficava 
o antigo reino de Aragon. A es-
trutura, arquitetura e os núme-
ros deste lugar impressionam; 
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a arquitetura original contava 
com 140 cômodos, 23 quartos e 
18.000m² (só) de jardim. Além 
disso, toda a sua estrutura foi 
feita em madeira mogno.  

JOsé FélIX De OlIVeIRA
Antigo administrador da Fa-

zenda Viana, José Felix de Oli-
veira nasceu em 18 de março de 
1910 na cidade de Cajuru, inte-
rior de São Paulo. Mudou-se de 
sua cidade natal junto com sua 
família, a esposa Catarina e os 
filhos gêmeos Sebastião e José, 
após a queima da safra de café 
ordenada por Getúlio Vargas, 
presidente na época – medida 
tomada para redução da oferta 
e melhorar a oferta do produto. 
Veio para Cotia logo depois de 
ler um anúncio da família Viana 
no jornal, que procuravam um 
administrador para a sua fazen-
da. Foi contratado em 1940 pe-
los irmãos Niso e Genuíno Via-
na. Sua família se instalou onde 
hoje é a Granja Velha, dando 
inicio a fundação da fazenda: 
abrindo ruas, plantando hortas 

e etc. Além de administrador, 
José Félix foi dono das primei-
ras olarias e de 4 mil alqueires 
de terra, localizadas onde hoje é 
a Avenida São Camilo, próximo 
ao Celeiro da Granja. Faleceu 
no dia 27 de janeiro de 1968. 
Niso e Genuíno, então, home-
nagearam o amigo batizando 
uma das ruas com seu nome. 
No dia da inauguração, fizeram 
uma celebração com uma missa 
em sua memória.

AVeNIDA DeNNe
O nome da avenida localizada 

no Parque São George é em ho-
menagem ao estilista Dener. Nas-
cido em 3 de agosto de 1937 na 
Ilha de Marajó, Pará (PA), Dener 
Pamplona de Abreu foi um dos 
precursores da moda no Brasil. 
Na década de 40, a família se mu-
dou para o Rio de Janeiro, onde 
ele começou a desenhar os seus 
primeiros vestidos. Em 1948, aos 
treze anos, Dener teve o seu pri-
meiro contato com a moda, na 
Casa Canadá, importante bouti-
que na época. Uma de suas clien-

tes era Sarah Kubitscheck. Após 
algum tempo aprimorando os seus 
desenhos e criações, desembarcou 
em São Paulo. O ano era 1954.  
Três anos depois abriu o seu pró-
prio ateliê na Praça da República. 
No começo dos anos 60, Dener 
foi escolhido para ser o estilista 
oficial da ex-primeira dama Maria 
Thereza Goulart, esposa do então 
presidente Jango. Os dois se tor-
naram amigos íntimos. Uma das 
suas principais características era 
valorizar o corpo de cada mulher. 
Suas roupas eram feitas para mu-
lheres normais, não manequins.

peQUeNO COtOleNgO
Não dá para falar de volunta-

riado em Cotia e não se lembrar 
do Cotolengo. A origem do nome 
“Pequeno Cotolengo” vem do 
padre José Benedito Cotolengo, 
que em 1830, fundou a “La Picco-
la Casa” (A Pequena Casa) - uma 
instituição para pessoas pobres 

e doentes localizada em Turim, 
na Itália. Sua obra multiplicou-
se através das mãos de São Luís 
Orione, fundador da Pequena 
Obra da Divina Providência, leva-
da para diversos países, entre eles, 
o Brasil. Existem diversos Peque-
nos Cotolengos espalhados pelo 
país: Ceará, Mato Grosso, Paraná 
e Santa Catarina são alguns esta-
dos que pode ser encontrado. O 
de Cotia foi fundado em 1964 e, 
hoje, abriga centenas de crianças 
e adultos. 

pARÓQUIA sANtO ANtÔNIO
Fundada quase que ao mes-

mo tempo em que a própria 
Granja Viana, a Paróquia de 
Santo Antônio foi erguida em 
1949, por Niso Viana. Seu ob-
jetivo era atender famílias vindas 
de Minas Gerais que trabalha-
vam na região. No ano de 1955, 
as Irmãs Celina, Virgínia, Marta 
e Irmã Josefina, da Associação 

Filhas de São Camilo, assumi-
ram a direção da Associação 
Social Santo Antônio (ASSA), 
promovendo a assistência e 
ajudando na parte espiritual. 
Em 1957 a Paróquia foi insti-
tuída canonicamente pelo Car-
deal Dom Motta. Já em 1968, o 
Cardeal Rossi recomendou aos 
Padres da Pequena Obra da Di-
vina Providência, Don Orione, 
que assumissem a Paróquia de 
Santo Antônio, que, atualmente, 
possui 12 comunidades: Imacu-
lada Conceição, Nossa Senhora 
Aparecida, Sagrado Coração 
de Jesus, Santa Cruz, São Luís 
Orione, São José Operário, São 
Francisco, São Jorge, Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
Nossa Senhora da Anunciação, 
Nossa Senhora do Brasil e San-
to Antônio.

fonte: sitedagranja

padre José Benedito Cotolengo

paróquia santo Antônio

estilista Dener

almir rodrigues é 
morador da região, pai 
da ana Júlia e da Manu 
e vereador há cinco man-
datos em Cotia. Sua gran-
de missão é trabalhar pela 
cidade, resgatando a sua 
história e trajetória de 
crescimento.
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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

Liderança

Falta de líderes
João Doria

A capacidade de um país 
andar mais rápido depende da 
qualidade de seus líderes, perfis 
que abrem caminhos e desfa-
zem obstáculos com sua condi-
ção de atrair, comover, inspirar, 
entusiasmar as platéias e mobi-
lizar as massas. No passado, os 
rastros das grandes lideranças 
deixavam se ver nas trilhas aber-
tas para libertar seus países da 
opressão e da miséria.

Eram tempos da política ele-
vada ao altar da alta expressão. 
Atores políticos se revezavam na 
missão de debater, nas réplicas e 
tréplicas, argumentos e funda-
mentos sólidos do pensamento. 
O rebaixamento da qualidade 
na maneira de operar a política 
tem muito a ver com a crise da 
democracia representativa em 
todos os quadrantes. Nas últi-

mas três décadas, o mundo foi 
arrastado por uma carga monu-
mental de eventos, como a que-
da do Muro de Berlim, em 1989, 
e a ruptura da URSS e extinção 
da Guerra Fria, cujos efeitos se 
fizeram sentir nos instrumentos 
da representação: arrefecimen-
to das doutrinas; pasteurização 
dos partidos; perda de força dos 
Parlamentos e desengajamento 
das massas. Essa teia de situa-
ções contribuiu para a crise glo-
bal de governabilidade.  

Importantes mudanças pas-
saram a balizar as frentes social 
e política. Uma nova consci-
ência se instalou no meio de 
muitas sociedades. Partidos 
tradicionais, nascidos e desen-
volvidos a partir de discursos 
assentados em eixos doutriná-
rios – conservadores e liberais, 

ra de uma micro-política volta-
da para a defesa pragmática de 
setores, regiões e comunidades.

Nessa moldura, a democra-
cia representativa passou a ser 
também exercida pelo universo 
de entidades intermediárias, com 
forte prejuízo para a instituição 
política tradicional. Não é à toa 
que os nomes de candidatos pre-
valecem sobre partidos.

Emergem, nesse cenário, 
lideranças menos carismáticas, 
mais técnicas, com preocupações 
estratégicas que se repartem em 
algumas esferas: a estabilização 
macroeconômica; os programas 
de desenvolvimento e os ajus-
tes fiscais; as redes de proteção 
social e as políticas públicas de 
saúde, de educação e segurança. 
Nos últimos tempos, o combate 
à corrupção assumiu prioridade.

Nesse terreno não vicejam 
mais líderes carismáticos e po-
pulares. Por aqui, Lula é o último 
líder de massas de um ciclo que 
se esgota com a intensificação 
da crise política. Na verdade, 
Lula se apresenta como a última 

instância produzida por um pro-
cesso de acumulação de forças, 
que, há três décadas, vem ope-
rando sobre a esfera social, jun-
tando ações coletivas e públicas, 
demandas por direitos, e movi-
mentos cívicos, canalizados com 
força a partir da Constituição de 
88.  A corrupção deslavada, que 
deixa a cara do país mais pareci-
da com uma gigantesca delegacia 
de polícia, está levando de roldão 
atores políticos para o lamaçal. A 
era Lula está no fim.

Desaparecendo o formato 
carismático e populista, teremos 
de conviver com grupos de po-
líticos treinados nas artimanhas 
da articulação e dos entreveros 
partidários. Os brasileiros co-
meçam a não enxergar mais 
aquela aura que envolvia seus 
ícones e heróis, o líder glorifi-
cado, admirado por todos.  Não 
há mais quadros que mereçam 
a admiração e o engajamento 
entusiasmado. É assim que o 
Brasil vai enxertando em sua ga-
leria lideranças sem massas. Ou 
massas sem líderes.

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

de direita e esquerda – perde-
ram substância com o declínio 
das ideologias e a extinção das 
clivagens partidárias, ampara-
das no antagonismo de classes. 
A expansão econômica e a di-
minuição do emprego no setor 
secundário em proveito do se-
tor terciário estiolaram a força 
das estruturas de mobilização e 
negociação. Novos movimentos 
se formaram e os grupamentos 
corporativos cresceram na estei-
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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)

Holística

O guerreiro 
e o curumim

O mundo “lá fora” não é 
seu amigo, e você tem de vencê
-lo: são estes os conselhos que 
mais recebemos e concebemos 
como verdadeiro. Eu não posso 
conceber falhar nem balancear 
diante da vida, dos outros, eu 
como um guerreiro não posso 
perder a guerra.

O mundo “lá fora” é cruel. 
Se nós não estivermos atentos 
e alertas somos levados pela 
chuva, somos frustrados, ma-
goados, traídos. Quem não tem 
histórias tristes para contar e 
atestar que na vida não existe 
outro caminho se não nos tor-
narmos guerreiros a vencer o 
mundo “lá fora”.

Ao olhar ao meu redor ob-
servo, como um guerreiro aler-
ta, as situações de perigo. Seja 
em uma reunião de trabalho 
ou em qualquer outra situação 
com mais pessoas, ou até co-
migo mesmo. Olho ao redor e 
observo, rótulo, julgo, critico e 
me fecho. O meu guerreiro está 
assim, armado, cheio de cas-
cas, rótulos e julgamentos, me 
defendendo do mundo “lá de 
fora”. 

Olhando para o mundo “de 
dentro” vejo que nada disto 
é suficiente para amenizar 
os meus medos, as mi-
nhas inseguranças, as 

Renato Giannico

quer ser abraçada, acolhida, 
compreendida.

Façamos então este 
exercício de enxergar atra-
vés das nossas cascas e ar-
maduras a criança frágil e 
indefesa que vive em nós, de 
olhos arregalados, perdida 
dos pais e assim acolhen-
do os seus medos, as suas 
carências, as suas mais sin-
ceras e puras angustias, des-
cobrindo que não estamos a 
sós, e mesmo que muitas ve-
zes tenhamos de despertar o 
nosso guerreiro, o amor do 
auto- acolhimento nos faz 
ter a certeza que nunca es-
tamos a sós, mesmo que de 
fato estejamos.

Somos todos crianças 
perdidas percorrendo o 
mundo em busca de um lugar 
seguro. Não preciso guerrear 
com o mundo “lá fora”, pre-
ciso acolher a minha criança 
medrosa, insegura e perdida 

que vive e sempre viverá 
dentro de mim. E quem 
sabe um dia, poder dar o 

lugar que esta crian-
ça merece dentro de 
mim, com a sua ale-

gria, esperança, coragem 
e espontaneidade. Assim o 
meu guerreiro estará com-
pleto. 

minhas dúvidas. Olho para den-
tro e vejo que o guerreiro que 
busco no fundo é uma criança 
que só quer um lugar seguro 
no mundo. Uma criança com 
medo de ser julgada, rejeitada, 
de não conseguir o seu lugar, o 
seu abraço.  

Olho ao meu redor e vejo 
que no fundo todos somos 
crianças, que ainda carregamos 
os medos, as carências, as duvi-
das da mesma criança que éra-
mos anos atrás. Observo mais 
atentamente ainda e vejo que no 
fundo todas as ofensas, as rai-
vas, os julgamentos, as magoas e 
as traições proferidas pelo outro 
são no fundo consequência das 
nossas crianças que não acolhe-
mos, e assim, na busca de ser-
mos guerreiros, sem acolhê-las, 
acabamos “matando” para nos 
defender.

“Matamos”, ofendemos, 
guerreamos a todo instante 
como forma de defender esta 
nossa criança interior que só 
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Aniversário Adulto e Infantil, 
Eventos Sociais e Corporativos
www.manubordafotografia.com.br

Cel: 97484.5464 (vivo)

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.

Saúde

Victor de andrade lopes

Desde 2015, o Brasil volta 
suas atenções para o surto de 
doenças causadas pelo mosqui-
to Aedes aegypti, principalmente 
a febre zika, a dengue e a Chi-
kungunya. São condições que já 
afetaram milhares de pessoas 
no país, causando inclusive 
algumas mortes. Tal situação 
mobilizou o poder público em 
suas diversas esferas e gerou 
até esforços internacionais, 
como as ações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Para combater o inseto, a 
prefeitura de Cotia montou a 
Comissão Especial de Comba-
te ao  Transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya; que cen-
tralizará os esforços anti-aedes. 
O time inclui profissionais da 
Vigilância Ambiental e da Vigi-
lância Epidemiológica, agentes 
de saúde, equipes da Secreta-
ria de Obras e tem o apoio da 
Guarda Civil e da Secretaria 

Veja como Cotia está combatendo 
as doenças do Aedes aegypti

de Transportes e Trânsito. Há 
ainda a participação de volun-
tários.

Estão à frente dessa comis-
são o Secretário de Obras de 
Cotia, Antonio Melo; a coor-

denadora da Vigilância Epide-
miológica, Juliana Canassa; e 
a Coordenadora de Vigilância 
Ambiental, Paschoa Bichiato. 
Parte dessa equipe faz visi-
tas em diversas casas da cida-

de para detectar criadouros e 
orientar a população. A equipe 
da Secretaria de Obras, por sua 
vez, recolherá lixo que tenha 
sido descartado de forma irre-
gular e que possa servir de pon-

to de proliferação do mosquito.
O poder legislativo também 

se articulou para combater o 
mosquito. A Câmara Municipal 
de Cotia declarou apoio à co-
missão por meio da Moção de 
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O melhor da culinária 
japonesa na Granja Viana!

Segunda a Quinta: 11:30 às 15:00 • 18:30 às 23:00
Sexta-feira: 11:30 às 15:00 • 18:30 às 00:00

Sábado: 12:00 às 16:00 • 18:30 às 00:00
Domingo: 12:00 às 22:00

Unidade Moema 
Al. dos Arapanés, 397 Moema - São Paulo

(11) 5051-7404

Unidade Granja Viana 
Av. São Camilo, 1530 Granja Viana Cotia - SP

(11) 4169-1028

ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA GRÁTIS • DELIVERY

nos murados e outros. O plano 
é que os equipamentos estejam 
em uso já na primeira quinzena 
de abril. A tecnologia foi anun-
ciada num evento voltado para 
lideranças comunitárias, que 
receberam orientações para re-
alizar ações de conscientização 
em seus bairros.

Em fevereiro deste ano, foi 
anunciado que havia planos 
para discutir ações em conjun-
to com as demais prefeituras 
da região (incluindo Osasco, 
Carapicuíba e Itapevi), mas 
nossa reportagem não con-
seguiu a confirmação de que 
essas ações chegaram a ser ofi-
cialmente discutidas. Também 
tentamos contato com a co-
missão para conseguir mais in-
formações quanto ao combate 
ao mosquito e os dados das 
doenças em Cotia, mas, devi-
do a um imprevisto, a entrevis-
ta foi cancelada pela comissão 
em momento já muito próxi-
mo do prazo de fechamen-

to desta edição. Recebemos, 
contudo, os dados referentes 
às doenças em 2016, que são 
atualizados semanalmente.

Para evitar a proliferação 
do mosquito, a prefeitura reco-
menda que pontos de água pa-
rada sejam eliminados. Pneus, 
caixas, recipientes, garrafas, va-
sos de plantas e qualquer outro 
objeto que possa acumular água 
devem ser mantidos secos ou 
então devem ser corretamente 
descartados. Lixo e entulho não 
podem ficar acumulados em 
terrenos, quintais ou dispostos 
na calçada, pois também são lo-
cais procurados pelo mosquito 
para reprodução. Vale lembrar 
que simplesmente abandonar 
lixo e entulho nas ruas é crime 
ambiental.  A população pode 
usar o telefone 0800 878 3259 
para denunciar casos de descar-
te irregular. Demais dúvidas e 
denúncias sobre o mosquito e 
suas doenças podem ser leva-
das ao número 0800 878 3258.

Aplauso nº 02/206,  criada pelo 
vereador Almir Rodrigues e 
aprovada por unanimidade.

A primeira grande ação da 
comissão foi o Dia de Mobili-
zação Contra o Mosquito Ae-
des Aegypti, realizada no dia 13 
de fevereiro (sábado) no Par-

que São George. 60 técnicos, 
gestores e voluntários partici-
param do evento. Como resul-
tado da operação, mais de 300 
imóveis foram vistoriados. No 
dia seguinte, 3.500 panfletos 
educativos foram distribuídos 
em Caucaia do Alto.

Nem só por terra se dará o 
combate ao mosquito: a prefei-
tura usará também drones com 
câmeras de alta resolução para 
detectar locais propícios à pro-
liferação das larvas que sejam 
de difícil observação a partir da 
rua, como caixas d’água, terre-

ChIkuNGuNyA ZIkA EM 
GEStANtES

ZIkA EM RECéM-
NASCIDOS 

(MICROCEFALIA)
DENGuE

18  notificados 11 notificados 6 notificados 326 notificados

4 descartados 5 descartados 3 descartados
9 confirmados

117 descartados

14 em andamento 6 em andamento 3 em andamento 200 em andamento
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Granjeiro do mês

O empresário Rodrigo Martinelli
Victor de andrade lopes

Rodrigo Martinelli, 43 anos, 
foi uma das muitas vítimas da 
crise que vem abalando o Bra-
sil ultimamente. Ex-proprietário 
do Chopp Brahma Express, na 
São Camilo, ele chegou na Gran-
ja há oito anos e, pouco tempo 
depois, abriu seu negócio, que 
durou cinco anos – mais do 
que a média do bairro, segundo 
ele – mas acabou cedendo às 
dificuldades impostas pelas cir-
cunstâncias. Seu negócio pode 
ter acabado, mas sua pessoa 
continuou lutando: juntou-se a 
uma equipe de empresários e, 
neste mês, começará a tocar o 
restaurante Âncora, também na 
São Camilo, a poucos metros 
da Fazendinha. No próprio es-
tabelecimento, ele nos cedeu o 
depoimento abaixo:

“Nasci em São Paulo. Por 
muitos anos morei em Piraci-
caba, onde me formei em ad-
ministração de empresas com 
ênfase em marketing no varejo 
pela Universidade Metodista 
de Piracicaba. Meu irmão veio 
morar aqui há uns 15-20 anos. 
Gostei quando vim conhecer, 
pois me lembrava do interior. 
Mudei-me então há oito anos, 
primeiro para a Rua das Gran-
jas, depois para a parte da Gran-
ja em Carapicuíba.

A Granja cresce vagarosa-
mente, não no mesmo ritmo 
que o Brasil crescia até dois 
anos atrás, mas ela vem numa 

constante. Eu acho que o maior 
problema da Granja hoje é a 
pulverização dos moradores. 
São muitos braços que crescem 
a partir da Raposo: São Cami-
lo, José Giorgi, etc. É difícil de 
unir todos eles. Eu comparo a 
Granja a Jundiaí. Aquela cidade 
demorou muito para crescer. O 
morador de lá, para ir a um sho-

pping, ia a Campinas ou a São 
Paulo. Hoje, são as pessoas de 
São Paulo que estão indo morar 
em Jundiaí. E a Granja é a mes-
ma coisa.

Depois de oito anos traba-
lhando no Pão de Açúcar, abri 
meu comércio de chopp aqui, 
que durou cinco anos, até eu 
me tornar mais uma vítima da 

crise do ano passado. Antes de 
fechar, eu conheci o Wagner e 
a Érika, que são os donos do 
Âncora, o primeiro restaurante 
de frutos do mar da Granja. A 
princípio, eu quis oferecer meu 
serviço para eles, mas por conta 
de toda a burocracia brasileira, 
eles ainda não tinham conse-
guindo abrir o estabelecimento. 
Quando finalmente consegui-
ram, minha loja já estava encer-
rada e eles me convidaram para 
trabalhar com eles, por conta do 
meu conhecimento de restau-
rante, higiene, etc., e eu aceitei, 
assumindo assim o cargo de ge-
rente.

A nossa missão no Ânco-
ra é fazer com que as pessoas 
sintam-se na praia. Nosso carro 
chefe será o bacalhau, a paella, 

entre outras opções, teremos 
um cardápio bem extenso. E 
também teremos opções para 
quem não come peixe, incluindo 
um cardápio kids.

A crise não me desmotivou 
a continuar no ramo. Sou bra-
sileiro e não desisto nunca. Os 
empresários são os que fazem 
este país hoje. 60% do mercado 
é movimentado pelo pequeno 
empreendedor, são eles que em-
pregam. Em um ano, fecharam 
95 mil comércios no Brasil, se 
você pensar em uma média de 
quatro funcionários pra cada 
um, temos aí uma grande mas-
sa desempregada. Eu acredito 
que pequenos empresários são 
guerreiros por insistir, e eu es-
tou junto aqui porque acredito 
nisso.”

Atendemos festas, aniversários 
e almoços de Domingo

4612-0155
SOMENTE SOB ENCOMENDA

PAELLA DA DONA SAGRÁRIO

Rodrigo martinelli
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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

MOTOBOY
Tel.: 4612-8980/4262-1987
www.juniorexpress.com.br
juniorexpress.24hs@hotmail.com

Fábio Arruda

Etiqueta & Comportamento

O nascimento de uma 
criança e o longo período 
de expectativa e ansiedade

Menino ou menina? Essa 
surpresa já não depende mais 
do nascimento. 

Fica apenas o melhor de 
tudo: que mãe e criança passem 
bem e que o mundo receba  de 
portas abertas este bebê.

Os familiares e amigos mui-
to próximos  sabem quando 
a mãe vai para a maternidade, 
e com a intimidade que lhes é 
conferida, saberão que assim 
como não se faz uma visita sem 
ser combinada, não devem che-
gar na maternidade e pronto! ( 
sem aviso)

Telefonar para algum pa-
rente próximo da nova mamãe 
e perguntar se estão recebendo 
visitas e qual o melhor horário é 
o mais adequado.

Receber as visitas na mater-
nidade ou em casa, é uma ques-
tão de comodidade que depende 
de cada família.

Se a recém-mamãe tiver um 
staff  em casa, talvez prefira re-
ceber os amigos no conforto de 
sua casa, servindo um café com 
biscoitinhos ou um drink.

Porém.....caso o orçamento 
da família seja mais enxuto, me-
lhor que as visitas sejam recebi-
das na maternidade.

A regra é: bom senso!
Visita de nascimento tem 

prazo de duração! – 15 minutos!!!
Não faça disso um progra-

ma de tarde inteira, rindo e fa-
lando alto, se sentando na cama, 
usando o banheiro ou atenden-
do o celular.

É um momento de alegria, 
sim! Mas também um momento 
de muita calma e respeito.  

O presente deve ser de uti-

lidade para o bebê: roupinha 
ou brinquedo. Nada para recém 
nascidos, pois a família teve 
muitos meses preparando o en-
xoval, além dos “mimos” rece-
bidos no chá de bebê.  

Totalmente fora de questão 
levar flores para a maternidade, 
pois elas nem poderão entrar no 
quarto. – Além da mão de obra 
que a família terá de levá-las 
para o carro depois.

Muito gentil, mandar flores 
para a casa dos pais do bebê, 
quando a família já tiver saído 
da maternidade.

Sempre penso na função 
do pai do recém nascido nestas 
ocasiões : nenhuma!

Todas as atenções voltadas 
para a mãe e para o bebê. Além 
de um parabéns apressado, o 
pobre pai não recebe mais nada!

Amigos do casal podem le-
var esse homem nem que seja 

para uma pizza ligeira.
Em tempos de extermínio 

do tabaco, não sei se a oferta de 
charutos é politicamente corre-
ta. Talvez um brinde com espu-
mante ou suco de clorofila.....

De qualquer forma, seja a vi-
sita feita na maternidade ou em 
casa, bebês devem ser olhados e 
nunca tocados!

E olhados à distância!
Aqui vai mais uma dica: mui-

to bom senso!
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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!

Fitness

Programa criado pela rede 
de academia Bodytech tem 
como foco o público que não 
quer abrir mão das ativida-
des físicas – e nem da agenda 
cheia de compromissos.

Não tem mais desculpa para 
não ir à academia: a rede de aca-
demias Bodytech acaba de criar o 
Express, programa de treinamento 
funcional de curta duração e com 
intensidade adequada a qualquer 
nível de condicionamento físico. 

Bodytech lança Programa Express 
com aulas intensivas e de curta duração

O circuito tem duração de 
35 minutos e pode ser realizado 
em grupos de até cinco pesso-
as, inclusive com exercícios de 
musculação. O cliente tem duas 
opções para planejar os treinos: 
programação mensal ou diária. 
“É praticamente impossível al-
guém não ter 30 minutos para se 
dedicar à atividade física, mesmo 
com a agenda corrida e a falta de 
tempo. É para facilitar a vida de 
quem vive na correria e impedir 
qualquer desculpa, basta colocar 
o treino na agenda como se fosse 
uma reunião. Aula de curta dura-
ção é uma maneira eficaz de en-
trar no mundo fitness, se adaptar 

ao ritmo de treino, conhecer no-
vas pessoas e se integrar a uma 
nova tribo. Os benefícios são 
sentidos de dentro para fora”, 
afirma Eduardo Netto, diretor 
técnico da Bodytech.  

O treino é dividido em qua-
tro estações: aquecimento, for-
ça, HIIT e desafio.

Bodytech – shopping granja 
Vianna

Avenida Raposo tavares, 
lageadinho, s/N Km 23 lJ 10, 

Cotia - sp
telefone: (11) – 46136820
 www.bodytech.com.br/
shopping-granja-vianna
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Promoção não válida para salas XD, D-BOX e PRIME, nas vésperas ou durante 
os feriados. Promoção válida por período indeterminado. Promoção não cumulativa. 
* Valor da entrada inteira por pessoa.

De 2a a 4a feira ingressos por:

Confira no Shopping Granja Vianna.

2D - R$ 10,00*

3D - R$ 12,00*
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Cinema
NORm e Os INVeNCíVeIs
Desalojado da sua casa no Árti-
co, um urso polar chamado Norm 
e seus três amigos vão para Nova 
york, onde Norm torna-se o masco-
te de uma corporação e logo apren-
de que a mesma está ligada ao des-
tino de sua terra natal.

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

CAsAmeNtO gRegO 2
toula (Nia Vardalos) e Ian (John Cor-
bett) estão casados, e passam bas-
tante tempo tentando compreender 
a problemática filha adolescente. 
Mas quando o casal descobre que 
um casamento de sua família nunca 
foi oficializado pela religião, todos os 
Portokalos se reúnem para mais um 
grande casamento grego.

mAIs FORte QUe BOmBAs
uma fotógrafa (Isabelle huppert) 
precisa lidar com a reação de sua fa-
mília à descoberta de um segredo de 
seu passado enquanto prepara uma 
grande retrospectiva de sua premia-
da carreira.
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