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

Você é nosso melhor parceiro!

Único Jornal  da região 
auditado pelo anunciante. 

www.granjanews.com.br

98233-9959
4702-6262

camargo viana e amaro
advocacia e consultoria jurídica

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

doutores pela Faculdade de
Direito da USP 

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

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

Editorial

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

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

 ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

00r$   989,  por 

    1087,00r$de

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

www.toldosgranjaviana.com
comercial@toldosgranjaviana.com

Nunca desperdice uma 
circunstância favorável. Nem 
sempre dá para prever quan-
do vai surgir uma ocasião as-
sim, mas esteja sempre aten-
to e agarre as oportunidades 
assim que surgirem. O trem 
não passa duas vezes com as 
mesmas pessoas ou a mesma 
carga ou, como dizia um anti-
go ditado, a deusa do sucesso 
precisa ser agarrada pela fran-
ja da testa, porque ela não tem 
cabelo suficiente atrás para ser 
agarrada depois que passa. O 
segredo é não ficar indeciso 
quando sua chance de sucesso 
aparecer.

 Se somente identificar-

mos uma oportunidade de-
pois que ela tiver passado, será 
tarde demais. É muito comum 
as pessoas se arrependerem 
por não ter percebido um 
momento oportuno. Quem 
tem percepção mais aguçada 
é capaz de farejar uma opor-
tunidade antes mesmo que ela 
se apresente. Normalmente, 
porém, as pessoas só a per-
cebem quando ela chega. Ou-
tros somente se dão conta do 
que perderam anos depois.

 Tenha coragem de descar-
tar o velho para conquistar o 
novo. Muitos têm dificuldade 
em se desapegar de sucessos 
passados, em deixar para trás 

velhas realizações e tomar no-
vas decisões.  Devemos parar 
de pensar no que queremos 
ter para refletir sobre aquilo 
de que poderíamos abrir mão, 
fazendo a melhor escolha. A 
característica típica de quem 
costuma perder oportunida-
des é não saber descartar. São 
pessoas apegadas às posses 
atuais e não são capazes de 
descartá-las. Para conquistar 
coisas novas, temos de abrir 
mão da parte velha de nossa 
vida.

A todos uma excelente 
leitura!

Equipe Granja News

Se o trem passar, agarre 
as oportunidades

TELAS SÃO PAULO
Fabricamos e instalamos

•	 Tela alambrado para condomínios  
e residências

•	 Corrimão e guarda copo
•	 Grades, portões e estruturas metálicas

Tel: (11) 4285-2897
WhatsApp: (11) 98345-1348

www.telasaopaulo.com.br
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Segurança

Delegado da Granja comenta violência na região; 
confira dicas para não ser a próxima vítima

Victor de Andrade Lopes

Seria chover no molhado 
dizer que o Brasil é um país 
violento e que a sensação de 
insegurança vem aumentando. 
E a região da Granja Viana não 
escapa a essa lógica, sobretudo 
porque sofreu uma drástica ex-
pansão nos últimos anos que 
chamou a atenção dos melian-
tes. A favor deles, a configura-
ção viária daqui. “Temos a Ro-
dovia Raposo Tavares, que vai 
lá do começo em São Paulo até 
o interior. Além dela, temos o 
Rodoanel. São rotas de fuga. Os 
marginais atuam aqui, mas mui-
tas vezes não são daqui.” É o 
que diz Fábio Pescarmona, atual 
delegado do 2º Distrito Policial 
de Cotia – Granja Viana. No 
cargo desde 2015, foi o único da 
seccional de Carapicuíba manti-
do na mesma cadeira após a úl-
tima troca de delegados.

A abundância de condomí-
nios e casas e as rotas de fuga 
atraem ladrões de celular e inva-
sores de residências. “O celular 
é um problema mundial. As pes-
soas ficam concentradas neles 
enquanto criminosos olham de 
longe, estudando a melhor for-
ma de roubá-los ou furtá-los”, 
explica o delegado. As declara-
ções foram dadas à reportagem 
do Granja News, que esteve na 
delegacia este mês para uma en-
trevista exclusiva sobre ocorrên-
cias, prevenção e o trabalho de 
sua equipe.

Linha investigativa
Em múltiplas ocasiões 

acompanhadas pela reportagem, 
tanto o delegado quanto outros 
representantes das forças de se-
gurança (como policiais militares 
e guardas civis metropolitanos) 
lamentaram o fato de algumas 

DICAs De segURANçA 

NA RUA
Aparente confiança e tranqui-
lidade ao caminhar. Não deixe 
as pessoas pensarem que está 
perdido. Além disso, mantenha-
se atento à sua volta o tempo 
todo: ladrões se aproveitam da 
nossa distração!
evite locais escuros e deser-
tos, especialmente se estiver 
sozinho.
Carteiras, celulares, bolsas e 
demais objetos de valor sempre 
à frente do corpo;
em hipótese alguma reaja a um 
assalto. Faça somente o que o 
criminoso mandar e procure 
ajuda imediatamente depois. 
procure memorizar os detalhes 

do local onde sofreu o assalto e 
também da fisionomia e vestuá-
rio do(s) bandido(s).

No tRÂNsIto
estude seus trajetos costumei-
ros para localizar as delegacias, 
hospitais e postos policiais mais 
próximos.
se for atingido de leve por 
um carro em locais escuros e 
desertos, desconfie. o melhor é 
dirigir-se para um posto policial 
e sinalizar para os envolvidos o 
seguirem.
Mantenha sempre distância do 
veículo à frente para não ter difi-
culdades em uma eventual fuga.
olhe sempre ao seu redor antes 
de passar por lombadas, parar em 
semáforos e entrar em sua casa.

eM CAsA
tenha suas chaves à mão ao vol-
tar para casa. Não perca tempo 
procurando-as nos bolsos ou na 
mochila.
se perceber sinais de arromba-
mento, não entre. tente contato 
com seus familiares e chame a 
polícia.
Desconfie de prestadores de 
serviço e entregadores que che-
gam sem solicitação prévia.
Ao viajar, converse com vizinhos 
para averiguar a possibilidade 
de ter sua correspondência 
coletada por eles. peça também 
que eles redobrem a atenção 
para sua casa.

(Fonte: secretaria de segurança 
pública de são paulo)

pessoas usarem redes sociais 
para dizer que “a polícia não faz 
nada”. Ciente disso, nossa re-
portagem pediu para Fábio falar 
um pouco do trabalho da Polícia 
Civil, que é um órgão essencial-
mente investigativo.

“Quando acontece um cri-

me, não adianta contar só pros 
amigos e no Facebook. Tem que 
vir à delegacia e registrar um 
Boletim de Ocorrência. Depois, 
se for o caso, ela precisa voltar 
à delegacia para reconhecer o 
suspeito no nosso caderno de 
fotos”, explica Fábio. “Traba-

lhamos com um fio que quem 
começa é a vítima, registrando o 
B.O. A partir daí, vamos verifi-
car a existência de testemunhas, 
por exemplo”, diz.

O delegado ressalta também 
a importância do policiamen-
to comunitário. “Frequentar o 
Conseg (Conselho de Seguran-
ça) da Granja Viana me ajuda 
muito. Eu levo informações 
dos encontros às reuniões com 
minha equipe e com o seccio-
nal”, conta. “Às vezes em fes-
tas da região as pessoas acabam 
me dando informações achan-
do que eu já as conhecia, mas 
acabam sendo novidades para 
mim”, conclui.

Segundo ele, as estatísti-
cas criminais vêm diminuindo 
na região desde sua posse em 
2015 – tal afirmação pode ser 
confirmada no site da Secretaria 
de Segurança Pública do estado. 
Sobre sua filosofia pessoal de 
trabalho, ele é direto: “Eu não 
quero ser bom. Quero ser o 
melhor. Quando me colocaram 
aqui, disseram que meu ante-
cessor tinha sido ótimo. Então 
pensei: ‘tenho que ser melhor 

que ele’.”
Perguntamos a ele se ele 

acredita na possibilidade de um 
Brasil melhor no que diz res-
peito à segurança pública. Ele 
cita a política de tolerância zero 
implementada em Nova Iorque 
como um exemplo positivo para 
uma cidade que já foi bastante 
violenta. Em seguida, elogia o 
governador Geraldo Alckmin: 
“A polícia melhorou muito. 
Quando eu entrei, você tinha 
que comprar sua arma. Agora, o 
policial civil sai com uma Taurus 
.40. Quando eu fiz academia há 
23 anos, eu dei só seis tiros. Na 
última vez que fiz, foram mais 
de 200”, conta o delegado, que 
acha que ainda há coisas para 
melhorar.

Prevenção
É sabido que a maioria dos 

criminosos se aproveita de víti-
mas distraídas e/ou mais vulne-
ráveis. Além disso, eles também 
planejam suas ações e estudam 
possíveis alvos. Além do proble-
ma do celular, Fábio recomenda 
às pessoas atenção ao consumo 
de bebidas alcóolicas para não 
ficarem vulneráveis a perigos 
diversos.

O velho “truque” de deixar 
uma lâmpada externa acesa ao 
viajar é algo que não cola mais, 
segundo o delegado, ao ser per-
guntado sobre prevenção contra 
invasão a casas. “O criminoso 
invade quando tem certeza de 
que a casa está vazia. Se ele vê 
que a luz fica acesa o dia inteiro, 
e não só à noite, ele percebe que 
os moradores não estão”, expli-
ca. O ideal ao viajar, recomenda 
ele, é pedir para alguém acender 
as luzes somente à noite e solici-
tar atenção redobrada por parte 
da equipe de segurança, se for o 
caso.

Delegado Fábio pescarmona: resultados positivos com o policialmento 
comunitário
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LI

VE
RY

4169-6438
4169-5845

DA

DESDE
2000

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

DELIVERY 4702 – 0870

AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

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

LAVA RÁPIDO
Polimento • Cristalização 

Higienização • Enceramento 
Lavagem de motor e de chassis

PREPARAMOS SEU CARRO 
PARA A VENDA

 (11) 2922-5060 / 95609-0899
ultra_vip@hotmail.com

Fitness

Nocaute nas gordurinhas: aula 
de luta é a proposta da Bodytech 
para quem quer entrar em forma

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

Muay Thai e Jiu-Jitsu são 
excelentes opções para emagre-
cer e tonificar a musculatura. 
Aulas de lutas faz bem a todos 
- crianças, adolescentes e adul-
tos. O esporte está associado a 
qualidade de vida e é uma al-
ternativa para queimar calorias, 
descarregar o estresse e manter 
a saúde em ordem.  “A cada 
dia aumenta o número de mu-
lheres que realizam essas aulas. 
Elas superaram o preconceito 
e estão mostrando que lutar 
e feminilidade combinam. As 
mulheres dão um toque todo 
especial ao ambiente com luvas 
e quimonos com detalhes mais 
delicados”, ressalta Lilian Arata, 
coordenadora de coletivas na 
Bodytech Granja Vianna.

Muay Thai – Professores 
Fernando Segura e Thiago 
Machado

O que é: 
luta de origem 
t a i l a n d e s a , 
cujos golpes 
acontecem com 
os punhos, joelhos, cotovelos, e 
chutes deferidos com as canelas;

Indicação: para pessoas de 
todas as idades que querem gas-
tar muitas calorias, ter noção de 
defesa pessoal, melhorar o nível 
de concentração e dar um up na 
autoestima;

Contraindicação: apenas 
pessoas que não tiverem libera-

Constantino
O que é: luta que busca 

através de estrangulamentos e 
chaves a submissão do adversá-
rio; é preciso saber respeitar as 
limitações de cada aluno;

Indicações: perda de peso, 
condicionamento físico, além de 
disciplina e autoestima;

Contraindicações: não há 
contra indicação;

Duração da aula: 1h30;
Músculos mais trabalha-

dos: todos;
Resultados: ajuda no ema-

grecimento e melhora o tônus 
muscular;

Cuidados: Com o tamanho 
das unhas e a higiene em geral 
(já que é um esporte de conta-
to), e alimentar-se antes e de-
pois das aulas; 

Horários: Terça e quinta às 
7 horas e 20 horas, sábado às 
9h30;

ção médica;
Duração da aula: 1 hora;
Músculos mais trabalha-

dos: todos os grupos muscula-
res;

Resultados: alta queima de 
gordura, fortalecimento muscu-
lar, aumento de alongamento e 
concentração;

Cuidados: procurar pro-
fissionais gabaritados para a 
prática e utilizar equipamentos 
adequados;

Horários: Segunda, quarta 
e sexta às 7h15, terça e quinta às 
17h30 e 19h45;

Jiu Jitsu – Professor Alex 
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da granja
PAPELARIA

Presentes, materiais de escritório 
e escolares diferenciados.
Sempre com novidades!
Shopping Alpha Granja: Av. São Camilo, 1564. Lj 05/14.
Tels: (11) 4169-3872 / 9 4367-6786 (Ao lado do Colégio Anglo Granja Viana)

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

Fau Barbosa

No dia 26 de abril - o au-
ditório do Colégio Rio Branco, 
na Granja Viana, recebeu um 
evento muito especial: a festiva 
do Jubileu de Prata do primeiro 
clube rotário da Granja Viana, 
em Cotia, o Rotary Club de Co-
tia Granja Viana.

 O evento teve início com 
uma belíssima apresentação da 
Banda da Polícia Militar do CPA
-M8. Em seguida, o presidente 
2016-17, Horácio Consolmagno, 
abriu o evento, homenageando o 
governador 1991-92 e fundador 
do clube, Sizenando Affonso e o 
governador do ano rotário 2016-
17, Osmar de Azevedo.

Foi apresentado o livro digi-
tal comemorativo dos 25 anos, 
contando a história do clube, 
trabalho desenvolvido pelas jor-
nalistas Juliana Martins, Ligéia 
Stivanin e Fau Barbosa e cujo 
material será impresso em breve 
pelo presidente do clube.

O Rotary Granja Viana tam-
bém homenageou personali-
dades da região, profissionais e 
imprensa local.

 O ponto alto do evento foi 
a apresentação do monólogo 
“Gandhi, um líder servidor”, 
com o jornalista e ator João Sig-
norelli. A peça divulga a cultu-
ra de paz, a questão de falar a 
verdade, de ter ética e respeito 
pelo outro, de aceitar diferenças 

Rotary

Jubileu de Prata: Rotary Granja Viana comemora 
25 anos e homenageia personalidades da região

e basear toda conduta no amor 
que transforma, elementos que 
seguem os princípios básicos do 
Rotary (objetivo, prova quádru-
pla e avenidas de serviços).

 No final do evento, as mu-
lheres associadas do clube e 
membros do Rotary jogaram 
cravos vermelhos para a platéia, 
simbolizando a Amizade e o 
Amor, molas mestras do Rotary 
Internacional.

 Estiveram presentes repre-
sentando a Polícia Militar, o co-
mandante do CPA-M8, Coronel 
PM Marcelo Rabello Viana e o 
comandante da 3ª Cia de Cotia, 
Capitão PM Rogério Fernandes; 
o delegado Dr. Marcos Vinícius 
Loretto representando a Polícia 
Civil; o inspetor GC Isaías re-
presentando a Guarda Civil de 
Cotia; o presidente da Câmara 
Municipal de Cotia, Paulinho 

Lenha; o sócio honorário do 
clube e ex-prefeito Quinzinho 
Pedroso; o juiz de Direito Dr. 
Sergio Duarte Moreira; o pro-
motor de Justiça do Ministério 
Público Dr. Ricardo Navarro; o 
presidente da OAB Tuca Mira-
montes; o presidente do CIESP, 
Dr. Valter Sacca; o presidente 
de honra da Fundação de Ro-
tarianos e governador 1964-65, 
Eduardo de Barros Pimentel; o 

vice presidente da Fundação de 
Rotarianos e governador 2014-
15, Ivo Nascimento; o diretor 
geral das Faculdades Rio Bran-
co, Edman Altheman; e os go-
vernadores 2017-18 Francisco 
Ferreira e 2018-19 Edson Bor-
cato.

 O evento foi coordenado 
por Elisabete Cunha, e teve 
como protocolo José Eduardo 
Nasser.

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO 

R$ 357 MIL

CRÉDITO P/ COMPRA, 
CONSTRUÇÃO, REFORMA, 

CAPITAL DE GIRO

QUERO R$ 36 MIL REAIS E 
TRANSFIRO A DÍVIDA 
FONE 11-98304-5848
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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.

EMPÓRIO DI CALABRIA
FÁBRICA PRÓPRIA

Av. José Giorgi, 1225 - Ljs. 4 e 5 - Granja Viana - Cotia/SP
Tel: (11) 4612-0003 • www.furaolinguicas.com.br

Linguiças Artesanais • Hamburguers (Bovinos e Suínos) 
Porchettas • Porpetas (Bovinos e Suínos) 

Assados (Bovinos e Suínos) 

ACEITAMOS ENCOMENDAS - DIA DAS MÃES

Holística

Não temos mais 
tempo a perder

Renato Giannico

Quanto vale a renúncia dos 
nossos sonhos? O não escutar o 
nosso coração, a nossa intuição, 
o nosso chamado?

A vida passa muito rápido 
e num piscar de olhos, muitas 
vezes, acabamos por deixar de 
lado tudo o que realmente nos 
faz feliz.

Não temos mais tempo para 
perder e não viver a plenitude 
da nossa existência.

Não podemos mais perder 
tempo de não perdoar, de não 
retomar o diálogo com aqueles 
com quem nos desajustamos.

A vida passa rápido, e o  que 
mede o tempo não é o relógio 
ou as estações do ano, o que 
mede o tempo são os momen-

tos bem vividos, com presença, 
com vida, com plenitude.

Porque vivemos tão distan-
tes do tempo presente? Porque 
muitas vezes deixamos de seguir 
os impulsos e os chamados do 
nosso coração? Por medo de fa-
lhar, por medo de errar, de ser-
mos julgados?

A verdade é que todos nós 
estamos no mesmo barco, pas-
sando pelos mesmos dilemas, 
problemas, inquietações, triste-
zas. Claro que cada um em um 
cenário diferente, com diferen-
tes personagens e enredos, mas 
todos nós vivendo coisas mui-
to parecidas, que persistem na 
mesma origem. Todos nós te-
mos alguma frustração, alguém 

para perdoar ou pedir perdão, 
um vazio que hora se preen-
cheu, hora não. No final somos 
todos irmãos caminhando na 
mesma direção.

Portanto, para nos libertar-
mos e seguirmos o caminho do 
nosso coração, o nosso chama-
do, precisamos também libertar, 
compreender, perdoar. O per-
dão é uma derivação da com-
preensão, que veio do amor, que 
assim limpa, liberta e renova o 
coração.

Não temos mais tempo a 
perder, não temos mais tempo 
para guardar mágoas e frustra-
ções. E agora, no presente, é a 
hora de aproveitarmos a nossa 
encarnação.
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Segurança pública

Trabalho que produz efeitos 
positivos sobre a cidade

Desde o primeiro dia de 
2017, quando foi nomeado se-
cretário de segurança pública, 
o vice-prefeito de Cotia, Almir 
Rodrigues, presta contas de um 
secretariado de muito trabalho e 
grandes realizações.

Até o mês de abril foram 
contabilizados cerca de 220 
compromissos, dentre estes 
dezenas de reuniões com for-
necedores, com o intuito de 
conhecer novos produtos e 
modernizar os equipamentos 
da Guarda Civil Municipal, 
desde fardas e armamentos até 
a implantação de tecnologia de 
ponta, como os tablets nas via-
turas, que proporcionarão mais 
agilidade no atendimento das 
ocorrências. 

Além disso, neste primeiro 
trimestre, Almir se aprofundou 
em estudos e projetos que de-
vem ser implantados muito em 
breve em Cotia, como a Patru-
lha Maria da Penha (veja mais 
nesta matéria), e o aprimora-
mento da Ronda Escolar Muni-
cipal. Falando em projetos, em 
conjunto com a Secretaria da 
Educação, o Secretário deu uma 
atenção especial ao Educando, 
um projeto especial da Guarda 
Civil Municipal, executado nas 
escolas da rede pública, com os 

alunos dos quintos anos do en-
sino fundamental. Os Guardas, 
que se transformam em agen-
tes multiplicadores, adentram 
as unidades educacionais para 
ministrarem, no período de seis 
meses, aulas de prevenção con-
tra drogas e violência, diminuin-
do os índices de criminalidade 
por meio da conscientização. 

Almir tem se deslocado a 
cidades vizinhas para conhecer 
de perto algumas iniciativas de 
Segurança que são positivas e 
viáveis, e que podem ser im-
plantadas na cidade, como a co-
locação dos totens interativos, 

que devem ser implantados em 
pontos estratégicos da cidade de 
Cotia; cada um deles possui uma 
câmera filmando em tempo real 
e em 360 graus, permitindo que 
os Guardas responsáveis pelas 
imagens interajam com as pes-
soas, por meio de um autofalan-
te acoplado. A ação visa coibir a 
violência urbana.

Fez questão de se reunir 
com alguns membros da Guar-
da Civil Municipal para discutir 
ações que beneficiam a corpo-
ração e, consequentemente, 
o povo. Os ricos bate papos 
fizeram com que o Secretário 

o secretário de segurança pública e vice prefeito de Cotia Almir 
Rodrigues (meio ) entre os guardas municipais
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Camila Grespan
Terapeuta Ocupacional
CREFITO 3 – 17950 TO

camilagrespan@gmail.com
Tels: (11) 9 8261-2570 / 2738-0771 / 2768-0771
Rua Coronel Gomes Pimentel, 71
Vila Mariana , São Paulo/SP

entendesse e ficasse por dentro 
das reais demandas e priorida-
des da categoria.

Ainda, além de participar 
do Curso de Noções Básicas 
de Crimes Ambientais, uma 
iniciativa em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Agropecuária, Almir está for-
matando uma grade completa 
de cursos que devem ser minis-
trados para a Guarda Municipal, 
no decorrer deste ano, com o 
objetivo de ter um efetivo mais 
humano e eficiente para todos. 

Novas viaturas e nova ade-
sivação dos carros foram apre-
sentadas à população, mostran-
do que a Guarda Municipal 
inicia nesta nova gestão, um 
trabalho participativo que visa o 
progresso no que diz respeito à 
segurança.

Segundo Almir Rodrigues, 
a atuação da Guarda em Cotia 
será cada vez mais valorizada. 
“Vamos apostar em uma relação 
horizontal com a população, de 
igual para igual, estreitando rela-
ções e mostrando a importância 
do trabalho em conjunto”, con-
clui. 

 
 Projeto Educando
Criado em 2006, o Proje-

to Educando, da Guarda Civil 
de Cotia, é um trabalho sério 
e de cidadania que busca levar 

para os alunos da rede munici-
pal de ensino, orientações sobre 
prevenção ao uso de drogas, 
autoestima e a importância da 
família.

O projeto é uma parceria 
da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Secretaria de 
Educação e já formou quase 20 
mil crianças.

Patrulha Maria da Penha
A Patrulha Maria da Penha 

consiste numa resposta do Go-

verno Municipal para atuar de 
forma preventiva e protetiva 
nos casos de violência contra as 
mulheres, por meio de monito-
ramento às mulheres com me-
didas protetivas expedidas pela 
justiça e com a cooperação dos 
órgãos e entidades que consti-
tuem a rede de atendimento às 
mulheres em situação de violên-
cia. 

Em Cotia, a Patrulha consis-
tirá na atuação da Guarda Civil 
Municipal e será vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento 
Social e à Delegacia da Mulher 
– e outras delegacias da região. 

 
Tecnologia na Patrulha
Além do atendimento à mu-

lher pela corporação da Guarda 
Civil Municipal, um aplicativo 
para celular foi desenvolvido 
e nele constará um botão de 
pânico. O dispositivo também 
servirá como um localizador 
da vítima e poderá ser baixado 
por mulheres sob medidas pro-

tetivas expedidas pelo Poder 
Judiciário. Uma vez o botão de 
pânico acionado, a Central de 
Comunicação receberá o avi-
so imediatamente, assim como 
os tablets disponíveis em cada 
viatura, sendo enviada a viatura 
que estiver mais próxima da lo-
calização da vítima. 

A implantação da Patru-
lha Maria da Penha acontecerá 
ainda no primeiro semestre de 
2017.
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Granjeiros do mês

As dicas valiosas de Juliana 
e Júlio Frutuoso

Victor de Andrade Lopes

O que é melhor do que vas-
culhar a região onde se mora 
para conhecer lugares novos 
com alguém que a gente ama? 
Fazê-lo e ainda relatar as expe-
riências num blog depois! É o 
que os granjeiros Juliana e Júlio 
Frutuoso andam fazendo sob o 
nome “Casal Granjeiro”. Desde 
o ano passado, os jovens mo-
radores mantêm um site com 
dicas de restaurantes e passeios 
em geral na região, com a infor-
malidade e sinceridade que se 
espera de um blog. O casal re-
cebeu nossa reportagem no bar 
e barbearia Pub & Cut (que já 
rendeu um texto no site deles), 
onde nos contou um pouco de 
sua história e as origens do site.

“A gente morava na Fregue-
sia do Ó. Quando começamos 
a ver as papeladas do casamen-
to em 2013, procuramos apar-
tamentos e não encontramos 
nada que gostássemos e que 
fosse acessível na Freguesia 
nem na Lapa. Aí, um corretor 
comentou sobre Cotia, falou 
que tinha vários condomínios 
diferenciados aqui. Entramos 
naquele que viria a ser nosso 
atual apartamento, vimos maca-
quinhos no bosque em frente e 
bateu a paixão.

Na época da mudança, o 
Júlio trabalhava no Butantã e a 
Juliana em Pinheiros. Em 2015, 
o Júnior saiu do emprego e fi-
cou 11 meses parado até que 
uma empresa de Vargem Gran-
de Paulista o chamou. A Juliana 
ficou mais tempo em São Paulo, 
saiu de lá para Alphaville e aí 
recebeu um convite para traba-
lhar num hotel em São Roque. 

Desde 2015, portanto, estamos 
indo trabalhar contra o fluxo 
da Raposo Tavares. No inicio, o 
trânsito nos assustava. O carro 
do Júlio não tinha ar condicio-
nado, então ele já chegava suado 
no trabalho. Hoje, é perfeito. 
Pegamos a estrada livre e leva-
mos entre 15 e 25 minutos para 
chegar.

A Juliana sempre teve blog 

voltado para moda e o Júlio 
teve blogs sobre vários assun-
tos. Quando chegamos aqui, 
sentimos falta de um blog que 
falasse de maneira pessoal sobre 
os lugares daqui. Tudo começou 
por causa do Tio Sam BAR & 
BBQ, que nós gostamos muito 
e descobrimos por acaso, pois 
não havia divulgação. Em dois 
dias, compramos o domínio, fi-

zemos o nome e o logo do blog, 
criamos a página no Facebok e 
bombou, tivemos muitos aces-
sos sem divulgar.

Para nós, é natural sair para 
conhecer opções novas de gas-
tronomia e diversão no lugar 
que a gente mora. Mas agora o 
site está ficando mais sério do 
que parece. Tem lugar que já 
nos convida para conhecer, tem 
outros em que a gente vai e é 
reconhecido. Não pretendemos 
fazer do blog o nosso ganha 
pão, pois temos desafios nas 
nossas carreiras que não que-
remos abandonar. Além disso, 
não queríamos que o blog viras-
se uma obrigação. Nós saímos e 
escrevemos quando queremos. 
Às vezes preferimos passar um 
dia inteiro só em casa assistindo 
séries.

Achamos que a região da 
Granja Viana tem um grande 
potencial. Cada vez mais as pes-
soas daqui deixarão de ir a São 
Paulo. Nesse último carnaval, 
por exemplo, pela primeira vez 
não fomos à capital, fomos a 
Vargem Grande Paulista. Temos 
chamado nossos amigos e fami-
liares para virem de São Paulo 
para cá, e não o inverso.”

Conheça o site Casal Granjei-
ro em: casalgranjeiro.com.br
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Victor de Andrade Lopes

Quem mora na Granja con-
vive com animais, mas nem to-
dos são tão bem vindos.  Escor-
piões, cupins, formigas, ratos, 
baratas estão entre as criaturas 
que causam transtornos e pe-
dem um combate especializado. 
Mas o serviço de controle de 
pragas muitas vezes é feito por 
profissionais baratos e de pouca 
perícia ou empresas muito caras. 
Nadando contra essa maré, a 
RM do Brasil, sediada em Cotia, 
busca combinar alta qualidade 
com preços justos.

“Estou no ramo há 25 anos 
e sempre notei que as empresas 

Dedetização

Controle de pragas também precisa de qualidade: 
conheça a RM do Brasil

RM do brasil
Contato: (11) 2690-2072 ou 
www.rmdobrasil.com.br / 

rmdobrasil@rmdobrasil.com.
br

querem só tirar dinheiro dos 
clientes”, comenta o proprietá-
rio Rogério Mele. “Eu trabalho 
para satisfazer as necessidades 
deles e superar suas expectati-
vas, com foco em alta qualidade 
e custo competitivo”, diz.

A infraestrutura da RM per-
mite à empresa atuar em locais 
de tamanhos diversos por todo 
o estado de São Paulo. O escri-
tório da marca fica próximo ao 
Shopping Granja Vianna e cen-
tro operacional, em Caucaia do 
Alto. Além disso, todos os fun-
cionários são registrados e rece-
bem capacitação antes de irem 
a campo.

Rogério salienta que atua 

no controle, e não na erradica-
ção das pragas. “A única praga 
que você consegue erradicar é 
o cupim. Lidamos com todas 
as espécies de cupins: brocas, 
cupim subterrâneo e o cupim 
de madeira seca. Para cada es-

pécie temos um tratamento es-
pecífico.

Em tempos de campanhas 
maciças de prevenção contra 
a dengue, é bom lembrar que 
empresas de controles de pra-
gas são agentes fundamentais 
no combate ao mosquito Aedes 
aegypt, transmissor da doença, e 
a RM está munida dos equipa-
mentos necessários para man-
ter o inseto longe das casas dos 
clientes.
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Paula Farias

Vinhos

Varietal x Blend
Comumente no mundo dos 

vinhos as pessoas se perguntam 
ao provar um vinho: “de que 
uva é esse vinho?”, esse fenô-
meno, o “varietalismo”, virou 
tendência dominante. Mas ela 
é relativamente recente na his-
tória dos vinhos. No início, no 
chamado velho mundo, ou seja, 
Europa, onde o cultivo da vinha 
e a produção dos vinhos come-
çou, era muito difícil um vinho 
ser um varietal, de uma única 
cepa de uva dominante, normal-
mente os vinhos eram blends, 
vinhos de corte, uma mistura de 
varias cepas, muitas vezes plan-
tadas juntas e misturadas em um 
mesmo vinhedo.

Com a importação das videi-
ras para o novo mundo através 

dos imigrantes europeus, houve 
um interesse dos produtores em 
“escolher” o tipo certo de uva 
a ser plantada, a que mais com-
binaria com determinado clima 
ou região. Como todos queriam 
imitar os vinhos franceses, as 

cepas deste país foram as mais 
copiadas: Cabernets, Merlot, 
Malbec, entre tantas. Dificil-
mente você vai encontrar ró-
tulos de vinhos com nomes de 
uvas que não sejam francesas.

Varietal, então, é melhor do 

preciosidades, que são os vinhos 
varietais de terroir. Locais espe-
cíficos onde uma cepa se expres-
sa de tal forma e esplendor, que 
não precisa ser cortada com ne-
nhuma outra.  O exemplo maior 
disso talvez seja a Pinot Noir 
da Borgonha, local onde a cepa 
adquiriu características únicas 
e especiais, elaborando um dos 
vinhos mais apreciados em todo 
o mundo do vinho. Existem 
outros exemplos de vinhos de 
terroir e o novo mundo começa 
uma nova fase de também pro-
cura-los e desenvolve-los.

que um Blend? Podemos pensar 
que a escolha do melhor solo 
e clima para uma determinada 
cepa tornará o vinho melhor 
do que um Blend, mas dificil-
mente isso ocorre. A mistura de 
cepas possibilita criar um vinho 
mais complexo e equilibrado. 
Por exemplo, uma uva de baixa 
acidez, porém muito aromáti-
ca, pode ser combinada a outra 
que possua alta acidez e outras 
famílias de aromas, e assim for-
mar um vinho melhor. Para se 
ter uma ideia de como isso é 
importante para um enólogo na 
hora de criar um vinho, mesmo 
os varietais, com um nome de 
uma única cepa em seu rótulo, 
precisam apenas, pela legislação 
do Mercosul, possuir 75% da 
uva escrita na embalagem, po-
dendo os outros 25% serem de 
outras uvas. Na União Europeia 
esse número é 85%.

Em sua maioria os melhores 
vinhos são de corte, mas exis-
tem exceções, as verdadeiras 




