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CAMARGO VIANA E AMARO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Profissionais com mais de
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Graduados, mestres e
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Neste Mês da Mulher, a 
jornalista Leticia Sorg, edito-
ra no Estadão, escreveu um 
artigo sobre o motivo pelo 
qual precisamos de um Dia da 
Mulher (08/03) . Apesar dos 
inúmeros direitos alcançados 
ao longo do tempo, os dados 
mostram que as condições de 
vida entre homens e mulheres 
ainda são muito diferentes no 
Brasil e no mundo e, por isso, 
é essencial uma data para re-
fletir sobre o assunto. Neste 
sentido, dar os ‘parabéns’ às 
mulheres neste dia seria um 
contrassenso.

As mulheres trabalham, 
em média, 7,5 horas a mais 
por semana que os homens 
por conta da dupla jornada. 
No entanto, elas ganham, em 
média, 75% do salário de um 
homem no mesmo cargo.

Quatro mulheres morrem 
por dia no Brasil por compli-
cações do aborto.

Para piorar, 43% das mu-
lheres sofrem agressões em 
casa. O Brasil tem a 11ª maior 
taxa de homicídios no mun-
do, mas fica em quinto lugar 
quando a questão é feminicí-
dio.

Apenas 10% dos parla-
mentares e 5% dos chefes de 
Estado são mulheres. E por 
fim, uma mulher é estuprada 
no Brasil a cada 11 minutos. 
Apesar do número já ser alar-
mante, é preciso lembrar que 
a maioria não denúncia.

Esta edição é dedicada as 
mulheres,  destacando o in-
crível trabalho realizado pelo 
Grupo Mulheração Cotia.

A todos uma excelente 
leitura!

Equipe Granja News

Editorial

Bateria e Violão 
Aulas em domicílio
10 anos na região

tel/what: 991558453
RENATO NUNES
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???

Cidades     

Cotia está entre as 150 melhores cidades 
brasileiras para a terceira idade

Cotia está entre as 150 me-
lhores cidades brasileiras para 
a terceira idade viver. Esta é a 
conclusão do Índice de Desen-
volvimento Urbano para Longe-
vidade (IDL), pesquisa realizada 
em parceria entre o Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon 
e a Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV/
Eaesp), divulgado este mês.

O estudo separou os muni-
cípios entre ‘Cidades Grandes’ 
e ‘Cidades Pequenas’, Cotia 
está no primeiro grupo. O re-
sultado mostrou que, entre as 
150 maiores cidades brasileiras, 
Cotia ocupa a 63ª colocação no 

ranking geral.  No Índice agre-
gado, Cotia obteve nota 44,74, 
já no Índice 60-75 anos, a cidade 
teve nota 48,38, enquanto que 
no índice mais de 75 anos a ci-
dade alcançou nota 50,60.

Para o prefeito Rogério 
Franco foi uma satisfação re-
ceber a notícia. “Considero que 
envelhecer com qualidade é 
um direito de todos. A terceira 
idade de Cotia pode ter certeza 
que continuaremos trabalhando 
para manter e melhorar esses 
índices.”

O chefe do Executivo des-
tacou que em sua gestão a atu-
ação da Secretaria de Desen-
volvimento Social, responsável 

pelos projetos voltados para os 
idosos, será fortalecida. “Os es-
forços para implantar o Centro 
Dia do Idoso e a reestruturação 
do Espaço Movimenta Cotia 
são os primeiros passos para a 
construção de uma política pú-
blica séria para a terceira idade.”

O IDL alerta sobre o inegá-
vel envelhecimento da popula-
ção mundial atribuído à redução 
das taxas de fecundidade e o 
aumento da expectativa de vida, 
resultado dos avanços sociais e 
médicos a partir do século XX. 
O estudo buscou identificar am-
bientes de vida mais amigáveis 
ao crescente público de idosos.

Para atribuírem as notas das 
498 cidades brasileiras avaliadas, o 
IDL se baseou em métricas relati-
vas à capacidade das mesmas em 
atender às necessidades básicas de 
vida de sua população idosa. As 
métricas de apoio ao IDL foram 
cuidados de saúde, bem-estar, 
finanças, habitação, educação e 
trabalho, cultura e engajamento e 
indicadores gerais.
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Paula Farias

Vinhos

Dicas de onde comprar vinhos
Muitos amigos e conhecidos 

me perguntam frequentemen-
te aonde eu costumo comprar 
vinhos e me pedem indicações. 
Então, a matéria deste mês é 
um roteiro de lugares para você 
abastecer sua adega. 

Em Cotia
Vino & Sapore: Talvez o 

local onde nasceu minha pai-
xão por vinhos, ainda no seu 
antigo endereço, com o pro-
prietário João Filipe e seu fan-
tástico conhecimento sobre o 
assunto e carinho com todos 
os clientes. Sempre com bons 
rótulos e ajuda personalizada 
do próprio João na hora da 
escolha. 

Casa Palla: O empório 
mais charmoso da região é 
endereço certo para comprar 

queijos, frios, azeites e, é claro, 
vinhos.  O local possui vinhos 
de diversos países e de todos os 
preços. O carismático Ricardo, 
proprietário, costuma receber 
seus clientes com simpatia e 

uma taça de vinho para degus-
tação. 

Em São Paulo:
Adega Alentejana: Se você 

é fã de vinhos portugueses essa 
é sua loja. Maior quantidade de 

rótulos lusitanos e ainda vende 
uma linda louça portuguesa. 

Banca do Ramon: Melhor 
loja para se comprar excelentes 
vinhos espanhóis e o melhor 
presunto cru ibério de São Pau-

lo. Localizada no Mercadão de 
São Paulo vale a visita. 

Vindame: A loja vende vi-
nhos de alguns países, mas sua 
especialidade são vinhos ale-
mães. Tem a melhor seleção de 
rótulos alemães da cidade. Eu 
que particularmente amo vinho 
deste país e sempre tive enorme 
dificuldade em encontrá-los fi-
quei extremamente feliz com a 
descoberta desta loja. 

Casa Flora: Por fim, uma 
loja completa e com vinhos de 
todo os tipos e regiões do mun-
do. Tudo tem lá. Vale a pena ir 
com calma e ficar horas e horas 
olhando os diversos rótulos. A 
loja faz também excelentes pro-
moções. 
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Nota de esclarecimento

O Portal da Granja Comércio Varejista de Combustíveis Ltda, por 
meio de sua diretoria, reiterando compromisso firmado com seus 
clientes e parceiros comerciais, vem a público esclarecer fatos e 
notícias veiculadas em mídias sociais e impressas referente a um 
fato ocorrido no dia 17/03 em nosso estabelecimento.

Fotos: Catia Vieira

Primeiramente, o posto Por-
tal da Granja pertence à Rede 
Keeper de Postos e Conveniên-
cias, que iniciou suas atividades 
há mais de 20 anos e que hoje 
conta com 11 unidades em ope-
ração em diversas cidades como 
São Paulo, Barueri, Jundiaí, 
Campinas e Valinhos, gera apro-
ximadamente 300 empregos di-
retos e vários outros indiretos 
e, ao longo de sua trajetória, 
nunca teve seu nome envolvido 
em qualquer tipo de escândalo, 
fraude ou qualquer outro ato 
ilícito que possa desaboná-la 
como uma empresa séria, com 
compromisso social e respeito 
ao meio ambiente.

O posto Portal da Granja 
mantém contratos comerciais 
com a empresa Shell e tem 
como princípio, assim como 
em todas as unidades, o com-
prometimento com a qualidade 
dos produtos comercializados e 
excelência no atendimento aos 
consumidores.

Estamos operando esta uni-
dade localizada na Av. São Ca-
milo, 1181 Granja Viana desde 
Maio/16. Possuímos todas as li-
cenças necessárias, já fomos fis-
calizados por IPEM, CETESB, 
ANP entre outros e não foi de-
tectada nenhuma irregularidade 
em nossa operação, ou seja, ao 
contrário de alguns comentá-
rios, não existiu até então ne-
nhum problema com nenhum 
órgão de fiscalização.

Tomamos conhecimento 
através de mídia social que um 
cliente abasteceu seu veiculo 

Hyundai modelo Tucson em 
nosso posto de Combustíveis 
no dia 17/03 com gasolina e que 
foi abastecido um volume supe-
rior ao volume indicado no ma-
nual do proprietário do veículo. 
A partir dai foi publicado um 
post totalmente equivocado na 
rede social Facebook e grupos 
de Whatsapp, denegrindo nos-
sa imagem na região da Granja 
Viana e colocando em dúvida 
os princípios éticos que sempre 
nortearam nossa trajetória.

Quanto ao evento ocorrido, 
é sabido que a capacidade volu-
métrica informada no manual do 
proprietário dos veículos, tam-
bém conhecida como capacidade 
nominal, não corresponde à capa-
cidade real dos tanques. Isto fica 
evidente no teste realizado pela 
empresa Falcão Bauer, maior e 
mais bem conceituado centro tec-
nológico de qualidade do Brasil, 
com alguns veículos, onde ficou 
provado que em alguns modelos 

o tanque recebe volume acima 
de 25% da capacidade nominal 
informada no manual, desde que 
abastecido além do primeiro dis-
paro do bico automático de abas-
tecimento, que foi provavelmente 
o que aconteceu com o veiculo 
em questão abastecido.

Isto pode ser verificado e 
entendido claramente acessan-
do o link abaixo, que mostra o 
teste realizado em detalhes ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=6XkSh_Zqm5M   

Acessando também o Tu-
cson Clube Brasil, é possível 
verificar que o assunto é ampla-
mente debatido no blog e que 
realmente cabe volume superior 
ao volume nominal do tanque, 
que são 58 lts.

Por fim, ficamos à dispo-
sição para qualquer outro es-
clarecimento necessário, assim 
como para a realização de testes 
de aferição de nossas bombas 
abastecedoras e também testes 
de qualidade de combustíveis 
que poderão comprovar a ido-
neidade de nossa operação.

Reiteramos nosso compro-
misso com a sociedade de ofe-
recer produtos e serviços de 
qualidade cumprindo com nos-
so dever sócio ambiental.

Atenciosamente,
Diretoria Portal da Granja 

Com Varejista de Comb. Ltda.
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LI

VE
RY

4169-6438
4169-5845

DA

DESDE
2000

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

DELIVERY 4702 – 0870

AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

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

São incontáveis os comen-
tários, acompanhados de piadas 
na WEB, sobre a operação da 
Polícia Federal “carne fraca”, 
que investiga 38 grandes frigo-
ríficos que supostamente esta-
riam vendendo carne vencida e 
com papelão, entre outros, e é 
tida como a maior operação da 
Polícia Federal.

Ainda não se sabe o número 
de consumidores que chegaram a 
comprar e ingerir as carnes com 
os ditos “materiais estranhos”.

A pergunta que não quer 
calar é: como fica o consumidor 
nessa história? Pode pedir inde-
nização nesse caso?

Pois bem, o direito do con-
sumidor de pedir indenização 
dependerá de provar se a carne 
comprada realmente possui cor-
pos e materiais estranhos como, 
por exemplo, o papelão.

Nossa jurisprudência traz 
inúmeros exemplos de casos en-
volvendo problemas em alimen-
tos em que houve a condenação 
em indenização em danos mo-
rais em prol do consumidor. O 
mais famoso é o caso da barata 
no refrigerante: o STJ, tratando 
de uma ação de indenização em 
relação à Coca-Cola, condenou 

a empresa a indenizar ainda que 
não ocorra a ingestão: 

“RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO DO CONSUMI-
DOR. AÇÃO DE COMPEN-
SAÇÃO POR DANO MORAL. 
AQUISIÇÃO DE GARRAFA 
DE REFRIGERANTE CON-
TENDO CORPO ESTRA-
NHO EM SEU CONTEÚDO. 
NÃO INGESTÃO. EXPO-
SIÇÃO DO CONSUMIDOR 
A RISCO CONCRETO DE 
LESÃO À SUA SAÚDE E SE-
GURANÇA. FATO DO PRO-
DUTO. EXISTÊNCIA DE 
DANO MORAL. VIOLAÇÃO 
DO DEVER DE NÃO ACAR-
RETAR RISCOS AO CON-
SUMIDOR. OFENSA AO 
DIREITO FUNDAMENTAL 
À ALIMENTAÇÃO ADE-
QUADA. ARTIGOS ANALI-
SADOS: 4º, 8º, 12 e 18, CDC e 
2º, Lei 11.346/2006. 1. Ação de 
compensação por dano moral, 
ajuizada em 20/04/2007, da qual 
foi extraído o presente recurso 
especial, concluso ao Gabinete 
em 10/06/2013. 2. Discute-se 
a existência de dano moral na 
hipótese em que o consumidor 
adquire garrafa de refrigeran-
te com corpo estranho em seu 

conteúdo, sem, contudo, inge-
rí- lo. 3. A aquisição de produto 
de gênero alimentício contendo 
em seu interior corpo estranho, 
expondo o consumidor à risco 
concreto de lesão à sua saúde e 
segurança, ainda que não ocorra 
a ingestão de seu conteúdo, dá 
direito à compensação por dano 
moral, dada a ofensa ao direito 
fundamental à alimentação ade-
quada, corolário do princípio da 
dignidade da pessoa humana. 4. 
Hipótese em que se caracteri-
za defeito do produto (art. 12, 
CDC), o qual expõe o consumi-
dor à risco concreto de dano à 
sua saúde e segurança, em clara 
infringência ao dever legal di-
rigido ao fornecedor, previsto 
no art. 8º do CDC. 5. Recurso 
especial não provido”. (Resp. 
1424304/SP, j. 11.03.2014, Min. 
Nancy Andrighi).

Assim, em casos como esse, 
o consumidor deve guardar a 
nota fiscal da carne comprada, 
fotos da carne e da embalagem 
e o material em si para possíveis 
perícias, para que possa reque-
rer e obter indenização pelos 
danos materiais morais contra 
os frigoríficos e empresas for-
necedoras.

Elisabete Amaro

Seus Direitos

O escândalo da carne 
com papelão e o dever 
de indenizar
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MulheraçãoCotia

Nossa primeira conquista foi conseguir uma 
emenda de R$ 170 mil reais, para a compra 
do nosso primeiro mamógrafo municipal.

MulheraçãoCotia é um movi-
mento Social formado em julho 
do ano passado com o objetivo 
de lutar pelo empoderamento de 
mulheres, políticas públicas para 
mulheres e seus filhos, enfim, 
agregar nosso conhecimento e 
sermos respeitadas como parte 
importante e integrante da socie-
dade civil de Cotia.

A cidade de Cotia caracteri-
za-se por uma ausência quase to-
tal de mulheres em sua adminis-
tração e legislatura nos últimos 
30 anos, e tem como consequên-
cia uma grande negligência com 
as necessidades desta enorme 
parcela de nossa população.

O movimento se iniciou 
numa fria tarde de domingo, na 
praça da Matriz de Cotia, com 
aproximadamente 20 mulheres 
sentadas no chão em nossa pri-
meira Roda de Conversa.

A idealizadora do projeto 
foi Vanessa Masseli, que sentin-
do a necessidade urgente de ser-
mos representadas, promoveu 
este primeiro encontro.

Inicialmente desacreditadas, 
fomos aos poucos nos fortale-
cendo com a adesão de mais e 
mais mulheres, com um trabalho 
sistemático e sério que acabou 
por chamar a atenção da mídia 
e dos políticos de nossa cidade.

Hoje contamos com aproxi-
madamente 60 mulheres partici-
pando ativamente de nossa rede 
de informações e trabalhos, 
e nossa página do face já tem 
1.000 pessoas que solicitaram 
sua inclusão e acompanham 
nossa trajetória e nos apoiam 
em nossa caminhada.

Em outubro passado, realiza-
mos nosso primeiro Ato público 

e abaixo assinado, pedindo a com-
pra de 2 mamógrafos para nossa 
cidade, e em poucas semanas foi 
noticiado que o município havia 
recebido 170 mil reais para com-
pra dos equipamentos. Primeira 
vitória? Sim, a partir daí ganha-
mos mais visibilidade e respeito.

Redigimos um Plano Muni-
cipal de políticas Públicas para 
Mulheres, que foi entregue hoje 
( 22 de março) ao Sr Fernando 
Jão, Secretário de Governo de 
Cotia, que nos acolheu e com-
prometeu-se a levar nosso tra-
balho a administração da cidade.

O plano trata de inúmeras 
medidas tais como A ampliação 
da Clínica da mulher, criação de 
transporte para as que precisem 
de exames fora do município, 
Parcerias com operadoras de 
saúde, plantonistas de pediatria 

e ginecologia nas macro regiões, 
criação do centro de hemodiáli-
se, funcionamento 24hs da De-
legacia da Mulher, criação de um 
abrigo para mulheres vítimas de 
violência, além de atendimento 
médico e psicológico integral, 
aumento de vagas para idosas 
em lares já existentes, ampliação 
do horário de funcionamento 
das creches e aumento do nú-
mero de vagas, novas frentes de 
trabalho para mulheres, cursos 
profissionalizantes, criação de 
projetos extracurriculares para 
alunos do ensino fundamental I 
e II, entre outras.

Na semana passada, após a 
confirmação do estupro e morte 
da  Thifanny, jovem de 17 anos,  
fomos á Câmara Municipal mu-
nidas de cartazes contra o Femi-
nicídio e tivemos acolhimento 
por parte de todos os vereado-
res como grupo Mulheração, e 
a vereadora Angela Maluf  após 
lamentar a morte da jovem, pe-
diu um minuto de silêncio.

Infelizmente a violência 
contra a mulher tem aumenta-
do. Semana passada também 
foi  encontrada com vida, outra 
jovem estuprada, espancada, e 
queimada com cigarro. Precisa-
mos de mais e maior segurança!

Agradecemos a recepção, 
mas temos certeza de que os 
homens que falaram sobre o 
estupro jamais terão sequer no-
ção que isto pode significar para 
uma mulher. Não temos repre-
sentatividade no Legislativo 
nem no Executivo de Cotia.

Dia 8 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher realizamos 
um Ato em frente a Prefeitura, 
pedimos respeito, liberdade, fim 
da  violência e distribuímos ro-
sas as mulheres que estavam na 
feira noturna. Lamentamos que 
ainda tenhamos que “despertar” 
muitas de nós que ainda se aco-
modam e não reivindicam seus 
direitos e se conformam em se-
rem cidadão de segunda classe.

Venham mulheres, juntem-se 
a nós. Juntas somos mais fortes!

Mais informações: (11) 9 
9133-6125

Secretário Fernando Jão,recebe 
MulheraçãoCotia e comprometeu- se a 
dar continuidade aos trabalhos junto a 

administração da cidade

MulheraçãoCotia presente na Câmara 
Municipal  de Cotia munidas de 
cartazes contra o Feminicídio
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Av. São Camilo, 1003 - Loja 1 - Térreo | Tel.:11 4169-7071
studiopet.studiopet@gmail.com • Facebook: STUDIOPET STUDIOPET

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

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

Tels.: 4777-0611

Chegou a sua 
vez no 4 Shave!HOMEM

massagem • manicure 
depilação • dia do noivo

e a primeira cervejinha é por nossa conta!

Soluções em Marcenaria
Móveis sob medidas para todos 
os ambientes de sua casa.

(11) 3768-8729 /     9 4170-5719
raphael@mestreguido.com.br
www.mestreguido.com.br
 Rua Jacques Gabriel, 280 – Rio Pequeno – São Paulo

(11) 3768-8729 /     9 4170-5719

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.

Etiqueta & Comportamento

Quando olhamos um globo 
terrestre, sempre inclinado so-
bre a base, vale lembrar que as 
estações do ano são resultantes 
desta inclinação.

E até algum, não tão distan-
te, tempo atrás conseguíamos 
saber a época do ano de calor, 
frio, etc. Pode esquecer. Esta-
mos em pleno Outono e nada 
de diminuir esta fornalha em 
brasa aqui em São Paulo. Exis-
tem duas correntes, a que atri-
bui este calor a destruição da 
camada de ozônio e os radical-
mente contra, que afirmam não 
passar de especulação.

Não é esta questão que pre-
tendo abordar, mas sim, como 
sobreviver com elegância su-

ando e buscando um ambiente 
climatizado, o ar condicionado 
do carro a toda..., como quem 
caça a felicidade. Árdua tarefa. 
Para quem estava programando 
começar a usar seus belos casa-
cos, ou minimamente uma peça 
de meia estação, sugiro bastante 
paciência.

Brasileiros do Rio de janeiro 
para cima ou de localidades do 
interior já estão mais habituados 
com altas temperaturas, mas 
aqui na capital já tivemos duran-
te muito tempo o clima condi-
zente com a estação. Temos que 
ir atrás de artifícios para manter 
a boa aparência. Meu carro já 
se transformou numa equipe 
de apoio, pois tenho ali sempre 

Fábio Arruda

Delírios do clima

uma camisa extra e um necéssai-
re com kit básico de sobrevivên-
cia em dias de termômetro nas 
alturas. Ninguém fica bem todo 
suando, com aquela sensação de 
estar grudando, praticamente 
derretendo.

Esteja sempre munido de 
lenços de papel para conseguir 
se enxugar de quando em quan-
do e mulheres, retoquem a ma-
quiagem sempre que necessário. 
E este ritual de restauração da 
aparência deve ser realizado na 
privacidade, minimante no to-
alete. Vamos poupar os demais 
desta cena desgastante. Existem 
alguns artifícios como o botox 
para as axilas em ebulição, mas 
sempre paliativos, pois o calor é 
fato e ponto.

Bela imagem aquela de ou-
trora, elegantes senhores de pa-
letó de linho e chapéu panamá e 
mulheres se protegendo do sol 
com uma sombrinha ou se aba-
nando com muito charme com 
seus leques. Refrescantes recor-
dações...

Enquanto escrevo este tex-
to, o sol não está escaldante lá 
fora e observo pela janela al-
gumas pessoas com algum tipo 
de casaco e aparência tranqüila. 
Peraí, acabo de ouvir que a pre-
visão é de máxima de 23 graus. 
Vou sair correndo para aprovei-
tar e não perder este dia espe-
cial. Foi-se o tempo em que se 
fazia isto em dias quentes!
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Granjeiro do mês

Felipe Giaffone e as novidades 
do Kartódromo da Granja Vianna

Victor de Andrade Lopes

Embora não more mais na 
Granja Viana, ele ainda dedica 
boa parte do seu dia à região. 
Falamos de Felipe Giaffone, 
um expoente do automobilis-
mo brasileiro. Tetracampeão da 
Fórmula Truck, comentarista 
da Fórmula Indy na TV Ban-
deirantes, encarregado do Kar-
tódromo Internacional Granja 
Viana e membro de uma família 
com grande tradição no espor-
te, Felipe recebeu nossa equipe 
em uma sala no kartódromo, 
que passou por uma reforma 
recente e receberá as 500 mi-
lhas novamente no final do ano. 
Confira as novidades de uma 
das pistas de corrida mais tra-
dicionais do Brasil e detalhes de 
sua trajetória de conquistas no 
depoimento abaixo:

“Eu nasci na Granja. Meu 
pai veio para cá em 1974/75. 
Estudei na Escola da Granja, 
depois no Objetivo, depois fui 
estudar em São Paulo. Casei 
com uma mulher de São Paulo, 
estou morando lá, mas meu dia 
a dia é aqui ainda. Meus amigos 
são todos granjeiros. Não moro 
mais aqui, mas sinto-me daqui. 
O que me ‘pega’ mais hoje é o 
trânsito, que para até a São Ca-
milo. Para quem mora na Gran-

ja e trabalha em São Paulo não 
é fácil. Já não era fácil na época 
que eu morava. Mas se você for 
ao Centrinho, é tudo muito pa-
recido ainda.

Eu estou cada vez mais en-
volvido nesse lance de compe-
tição. Virei presidente da Asso-
ciação de Brasileira de Pilotos 
de Automobilismo (ABPA). Tá 

dando trabalho, mas é para o 
bem do automobilismo. Virei 
também comissário internacio-
nal da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA). O co-
missário é o juiz da corrida. No 
automobilismo você tem três ju-
ízes e um juiz piloto. Eu traba-
lho como ambos. Fiz o Grande 
Prêmio do Brasil por oito anos 

como comissário nacional, aí a 
FIA me chamou pra ser interna-
cional. É um trabalho que você 
só aparece na hora de penalizar, 
mas eu estou curtindo, é dife-
rente. E, além disso, estou firme 
lá na TV Bandeirantes como co-
mentarista da Fórmula Indy.

Quando a gente batizou o 
kartódromo de Granja Viana, 
o pessoal falava que não era na 
Granja, que deveria ser Cotia, 
mas mantivemos assim porque 
era onde a gente nasceu. Nós 
participamos da construção, eu 
cheguei até a passar trator aqui, 
foi muito legal. Na época, tínha-
mos uma fábrica de kart e houve 
um ‘boom’ do kart indoor, ven-
díamos muito. E pensamos que 
não tínhamos uma pista, a mais 
próxima era em Interlagos. Fo-
mos ‘namorando’ esse terreno. 
Alugamos e depois compramos 
com a ideia de fazer uma pista 
de testes de kart, pois antes tes-
távamos na quadra de tênis do 
meu pai, o que não dava muito 
certo (risos). Se fôssemos pen-
sar em negócios, este local não 
seria para karts. Venderíamos 
pra fazer galpões ou um condo-
mínio, o que daria menos traba-
lho e mais dinheiro. Mas aí eu 
estaria fazendo o que não gosto. 
A nossa família é 100% corrida.

Passaram-se 20 anos, 10 dos 

quais eu vivi nos Estados Uni-
dos. Meu pai e meu irmão toca-
vam o autódromo mas estavam 
sem tempo para administrá-lo. 
Então voltei para cá com o de-
safio de dar uma revitalizada 
nele. Chegamos a ter 115 fun-
cionários diretos, hoje são cerca 
de 75.

Na nossa reforma, quise-
mos a princípio mudar o asfalto, 
o que foi feito com o apoio de 
um engenheiro de Fórmula 1. 
Usamos o asfalto Stone Mastic 
Asphalt (SMA), que, no Brasil, 
só existe aqui e em Interlagos. 
Mas eu pensei que todo mundo 
ia curtir, e logo iriam se acos-
tumar. Eu queria fazer algo 
diferente, criar opções novas 
e mais rápidas que as pistas in-
ternacionais, mas sem perder 
nada que eu tinha do passado. 
Tem uma nova grande curva em 
180° com uma descida rápida de 
110 km/h, por exemplo. Áreas 
de segurança que antes eram de 
grama e concreto agora são de 
asfalto. Vamos trabalhar com 
curvas de led e grama sintética, 
coisa que não se usa em kart, só 
em Fórmula 1. O investimento 
veio numa hora difícil, estáva-
mos fracos. Mudamos todo o 
sistema para poder reduzir a 
equipe sem comprometer a via-
bilidade.”
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O evento gastronômico 
mais esperado da região, o 
SP Restaurant Week do Tan-
tra Restaurante, vai começar. 
Entre os dias 24 de março e 
16 de abril a casa prepara um 
menu exclusivo para surpre-
ender seus clientes, elaborado 
com entrada, prato principal e 
sobremesa, por um preço aces-
sível a todos. Este ano o menu 
do Tantra conta com a novida-
de que está fazendo a cabeça 
dos Paulistas: o PoKe. O Poke 
Salmon do Tantra foi inspirado 
nas receitas originais do Hawaii 
e tem um toque asiático deli-
cioso da casa. Além da novi-
dade, o menu conta ainda com 
ingredientes especiais  como 
trufas e vanilla natural.  Está 
imperdível.

Poke Salmon e Frango ao molho Trufado 
são destaques do SP Restaurant Week 
do Tantra Restaurante

Tantra Restaurante Unidade 
Granja Viana

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

Granja Viana - SP
www.tantrarestaurante.com.br

Gastronomia

Confira o menu completo 
no site da casa: www.tantrares-
taurante.com.br ou no Face-
Book: @Tantragranjavina

Cheesecake de cranberry com 
calda de hibiscos na taça Hawaian Poke Salmon

Tahitan Vanilla Fish

Bolo amanteigado de frutas 
vermelhas com sorvete de creme
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Fitness

Aplicativo BTFIT amplia o número de atividades 
e cria o maior banco de aulas fitness do mundo

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

A partir de 9 de março, apli-
cativo que já oferece quatro mo-
dalidades ganha novas aulas de 
Yoga, com Paulo Junqueira, e 
Ballet Fitness by Betina Dantas

Utilizado por mais de um 
milhão de usuários em mais de 
3.260 cidades brasileiras e 160 
países, o app BTFIT vai expan-
dir o número de modalidades. 
Além das aulas atuais, de 20 
Minute Workout, Abdominal, 
Dança e Mat Pilates, a partir 
de 9 de março serão disponi-
bilizadas aulas de Yoga e Ballet 
Fitness. O app também passa a 
oferecer um acervo com mais de 
400 aulas, o que torna o BTFIT 
o aplicativo com o maior acervo 
de aulas do planeta – e sem con-
correntes no Brasil.

As aulas de Yoga de alta in-
tensidade ficarão a cargo de Paulo 
Junqueira, criador da modalidade, 
e Adriana Camargo. As aulas de 
Ballet Fitness, que combina mo-
vimentos do ballet clássico com 
exercícios de resistência muscular 
localizada, terão à frente Leandro 
Branco e Vanessa Duarte, além 
da participação de Betina Dantas, 
criadora do método, em quatro 
aulas especiais.

O BTFIT traz um diferen-
cial: ao contrário de outros apps 
de ginástica/saúde, criados por 
empresas de tecnologia, foi 
elaborado pela Bodytech Com-
pany, empresa especializada e 
de reconhecida reputação mun-
dial no segmento de fitness. E 
esse foco faz toda a diferença. 
O BTFIT é uma solução 100% 
digital que agrega o que há de 
melhor em tecnologia para en-
tregar saúde e bem-estar às pes-
soas. Utilizamos os frameworks 
de desenvolvimento mais atuais 
e a computação em nuvem para 
trazer agilidade, escalabilidade e 
desempenho. A ferramenta uti-

liza ainda inteligência artificial 
para montar os treinos adequa-
dos a alunos com diferentes ca-
racterísticas e objetivos, explica 
Hugo Carvalho, diretor de TI 
do BTFIT. O app conta com al-
goritmo desenvolvido com base 
no conhecimento adquirido 
pela Bodytech nos últimos 20 
anos e em diretrizes internacio-
nais de fitness e saúde.

Segundo Flávia da Justa, di-
retora de Digital da Bodytech 
Company, o investimento faz 
parte de uma tendência mun-
dial que valoriza o estilo de vida 
saudável e a otimização do tem-
po do usuário. O sucesso do 
BTFIT prova que o conceito de 
digital fitness é uma tendência 
que chegou para ficar e forta-
lecer o compromisso das pes-
soas com uma rotina saudável, 
impulsionada pela prática de 
exercícios físicos de acordo com 

suas atividades e disponibilidade 
de tempo. Um estilo de vida que 
a Bodytech promove em suas 
academias há mais de 20 anos.” 

Um levantamento do Minis-
tério do Esporte mostrou que 
45,9% dos brasileiros são seden-
tários, superando países como 
Estados Unidos, China e Índia. 
O principal motivo alegado é a 
falta de tempo — mencionada 
por 69,8% dos entrevistados. 
Outros 3,2% culpam a falta de 
instalações para treinar e 1,4%, 
motivos econômicos.

O BTFIT é inclusivo por-
que amplia o acesso das pesso-
as à prática de atividades físicas 
assistidas. E, quando a atividade 
física se torna uma prioridade, 
a tecnologia é uma aliada. Para 
os indivíduos, o ganho se traduz 
em bem-estar e qualidade de 
vida. No âmbito coletivo, é in-
vestimento em saúde pública e 

treino personalizada, de acordo 
com os objetivos do aluno, local 
de treino e tempo disponível na 
semana. Além disso, a funciona-
lidade Meu Perfil reúne toda a 
evolução do aluno na platafor-
ma com dados pessoais de gasto 
calórico, tempo de treino, me-
didas corporais e desempenho 
nos exercícios, Índice de Massa 
Corporal (IMC) e a Relação Cin-
tura Quadril (RCQ). O BTFIT 
também funciona conectado às 
redes sociais. Assim, o usuário 
pode compartilhar as informa-
ções e resultados de seus treinos 
com os amigos.  

BTFIT Premium
No BTFIT Premium, o usu-

ário tem acesso ilimitado, por 
uma assinatura mensal de R$ 
14,99, na Google Play, ou US$ 
4,99, na App Store. Se o usuário 
escolher a assinatura anual, ga-
nha um desconto e paga apenas 
R$ 95,99, na Google Play, ou 
US$ 34,99, na App Store. crescimento econômico, explica 

Bruno Franco, diretor-técnico 
do BTFIT. 

Como o BTFIT funciona
A plataforma BTFIT inclui 

um aplicativo que pode ser baixa-
do gratuitamente para smartpho-
nes e tablets nos sistemas opera-
cionais Android e iOS e um site. 
Depois de fazer o download, o 
aluno tem acesso a aulas coleti-
vas e também pode aproveitar 
o Personal Trainer Online, um 
recurso que gera uma ficha de 



www.espacofenix.com.br
Contato:  Rosa Serrano (11)  4169-4604  •  (11) 99386-6772  (Whatsapp) •  (11)  97534-1434

Estrada da Fazendinha, n.º 1562  •  Pousada dos Bandeirantes  -  Carapicuíba  -  SP

Profissionais antenados em Cortes, coloraçāo, luzes, pedicure, manicure, designer de 
sobrancelha, mega hair, botox, depilaçāo masculina e feminina e designer de barba!

Rua José Felix de Oliveira 928, loja 23,24, 25 e 26 - Granja Viana - Cotia - S.Paulo - Fone: (11) 4612-0465 - Amplo estacionamento
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KART ADULTO

KART INFANTIL

KART PAROLIN

www.kartodromogranjaviana.com.br /kartodromogranjaviana @kartgranjaviana

ANIVERSARIANTE
+ 5 PESSOAS = 1 CORTESIA

ANIVERSARIANTE
COM 15 PESSOAS = 1 CORTESIA

DE 26 A 33 PESSOAS = 3 CORTESIAS

BATERIA ABERTA

BATERIA FECHADA

DE 16 A 25 PESSOAS = 2 CORTESIAS

16 a 25 pessoas = 1 CORTESIA
26 a 33 pessoas = 2 CORTESIAS

PROMOÇÃO
BATERIA FECHADA

PROMOÇÃO
ANIVERSARIANTE DO MÊS

HORaRIOS

BATERIA ABERTA

PROMOCIONAIS
BATERIAS DE 20 MIN. 

 R$ 90,00
(11) 4702 5055
Ligue e faça sua reserva!www.kartodromogranjaviana.com.br/kartodromogranjaviana @kartgranjaviana/k

´

Direito de resposta

Empreendedor esclarece que a Estrada 
Fernando Nobre receberá Centro Logístico 
e afirma que a obra está totalmente regular

A EPC Empreendimentos 
responsável pelo Centro Logís-
tico Fernando Nobre, matéria 
de capa da última edição, rece-
beu nossa reportagem em sua 
sede para mostrar que a obra 
denunciada por vizinhos do 
local, está com a documenta-
ção aprovada, junto aos órgãos 
competentes.  Segundo a em-
presa, o projeto atende todas as 
normas e regulamentações exi-
gidas e foi desenvolvido dentro 
dos rigorosos padrões de quali-
dade de todos seus projetos. 

O diretor da empresa Con-
fúcio Cavalcante comenta as 
informações e denúncias publi-
cadas na nossa matéria, mas fez 
questão de dizer que é favorável 
às manifestações e questiona-
mentos. “A participação dos 
moradores do entorno é muito 
importante, pois nos ajuda a 
melhorar ainda mais o projeto”, 
afirma o empresário. 

Cavalcante afirma que a do-
cumentação está disponível para 
consulta dos moradores, entida-
des  e demais interessados. E que 
embora seja uma área de peque-
no porte – 80 mil m2, parte sig-
nificativa  será destina para área 
comercial e espaço de lazer.

Os documentos também 
foram encaminhados ao Minis-
tério Público de São Paulo, por 

meio da Prefeitura do Municí-
pio de Cotia, que foi notificada 
pelo órgão a prestar esclareci-
mentos.

Já com relação a Área de Pre-
servação Permanente (APP), a 
EPC Empreendimentos afirma 
que o Termo de Compromis-
so de Recuperação Ambiental 
(TRA), número 22250/2016, já 
está sendo executado. “Nossa 
equipe iniciou o plantio de quatro 
mil mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica. Este trabalho é 
controlado com relatórios trimes-
trais, emitidos pela empresa Flo-
resta Ativa, que segue o cronogra-
ma previamente aprovado pela 
Cetesb”, afirma o empresário.

A convite da empresa nos-
sa reportagem foi até o local da 
obra para conferir o processo 
de recuperação e, ver de perto, 
como o projeto respeita o limite 
de no mínimo 30 metros do rio. 
Quanto a denúncia de contami-
nação do subsolo por metano, 
Cavalcante ressalta que foram 
os estudos feitos pela EPC Em-
preendimentos e encaminhados 
para Cetesb, que mostraram o 
real estado do solo. Isto pos-
sibilitou o desenvolvimento e 
aprovação de projeto para o 
Departamento de Áreas Conta-
minadas da Cetesb. “Isto permi-
tiu a recuperação do solo  para 

que a obra seja entregue dentro 
dos padrões de qualidades exigi-
dos por lei”, conclui.  

Preocupação com plane-
jamento urbano 

Ao ser questionada sobre a 
paralisação da obra, a EPC Em-
preendimentos afirma que na 
fase de implantação, o projeto 
nunca foi paralisado pela Ce-
tesb ou qualquer outro órgão, 
bem como não foi aprovada 
em seis meses como informado.  
“É fato que o projeto inicial era 
residencial, o que foi descartado 
em 2008. Desde então, traba-
lhamos na aprovação do Centro 
Logístico, que até o início das 
obras levou mais de oito anos. 
E esperamos todo este tempo, 

pois cumprimos à risca todas 
as exigências legais, ambientais 
e sociais.” 

O empresário e ex-vereador 
Sérgio Gianetti (Tarrachinha) 
comentou que  acompanha o 
trabalho da EPC Empreendi-
mentos há mais de 30 anos e 
destacou a responsabilidade, se-
riedade e comprometimento da 
empresa, não só nas causas so-
ciais, como nos empreendimen-
tos que sempre primaram pela 
qualidade técnica.  Ele entende 
as manifestações, mas ressalta 
que próximo do local existem 
obras de terceiros, que poluem e 
degradam a região. “E, de longe 
não tem a mesma preocupação 
que a EPC tem em seus proje-

tos”. Tarrachinha, que era ve-
reador no início dos anos 2000, 
lembrou da creche construída 
pela EPC, como contrapartida 
voluntária da empresa.  “O local 
atende hoje 240 crianças com 
até seis anos de idade e mostra 
o engajamento da empresa nas 
questões sociais de Cotia, Var-
gem Grande Paulista e Embu 
das Arte. Ajudou o Hospital de 
Cotia e é responsável pela ma-
nutenção de entidades filantró-
picas na região”. 

Cavalcante lembrou ainda 
que foi a EPC Empreendimen-
tos que em 2011, em parceria 
com a Prefeitura, apoiou obra 
de elevação da Estrada Fernan-
do Nobre, naquele trecho, para 
acabar com as enchentes que 
deixavam centenas de pessoas 
ilhadas. “Isto mostra a nossa 
preocupação com o entorno, 
pois não teríamos mais de 20 
anos de expertise em planeja-
mento urbano se não pensásse-
mos no todo”. Outro exemplo 
destacado pelo empresário são 
os residenciais Vintage, na Es-
trada do Capuava e o Le Gran 
Viana, próximo ao Shopping 
Granja Vianna, projetado por 
sua empresa, com base no nos-
so cuidado e comprometimento 
com o meio ambiente, com a 
sociedade e com o município.

E conclui: “do ponto de 
vista social, destaco a geração 
de empregos que beneficia 
centenas de trabalhadores, seja 
durante o tempo de aprovação 
do projeto ou após sua implan-
tação. A obra movimenta a eco-
nomia local, traz arrecadação 
para o município e cria novas 
oportunidades em consonância 
com a preservação do meio am-
biente.” 

Principais documentos apresentados pela EPC à reportagem do Granja 
News e à disposição dos interessados: Licença Prévia de Instalação 
– Cestesb  # 70000503/2016, Autorização Cetesb #22250/2016, TCRA – 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - # 22086/2016 e # 
22903/2016, Alvará da Prefeitura do Município de Cotia #457/2016






