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 Gastronomia, games, animação, quadrinhos, artes marciais, carros, tecnologia... Tem algum setor no Brasil que não tenha presença forte 
de elementos de cultura e indústria japonesas? Em junho, completam-se 109 anos de imigração nipônica no Brasil e o Granja News lança 
uma  edição especial para abordar esse intercâmbio centenário através de uma ótica cotiana.
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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

Editorial
109 anos da Imigração 
japonesa em Cotia

Estrada Fernando Nobre
Em construção, últimas unidades!

Condomínio fechado, planta flexível
2, 3 ou 4 dormitórios

Corretor: Michel CRECI 169270-F
(11) 99619-5992

O curso de imigrantes no Brasil, 
desde o século XIX, interferiu 
não apenas nos aspectos so-
ciais do país, mas trouxe novos 
e importantes realinhamentos 
econômicos, sobretudo, no que 
diz respeito ao desenvolvimento 
das cidades em que firmaram 
suas comunidades. O caso das 
colônias japonesas em Cotia é 
emblemático.
A política adotada pelo gover-
no japonês de enviar trabalha-
dores para outras partes do 
mundo, acompanhou o início 
da modernização do país com 
a Restauração Meiji, a partir da 
segunda metade do século XIX. 
O expressivo crescimento demo-
gráfico, em virtude do aumento 
da qualidade de vida da popula-
ção, combinado à entrada tardia 

do Japão na economia mundial 
capitalista, em 1868, culminaram 
no esforço do país em incentivar 
a emigração, o trabalho tempo-
rário no exterior e até mesmo a 
anexação (e colonização) de ter-
ritórios, como ocorreu na Man-
chúria e Coreia.
O primeiro grupo de imigrantes 
japoneses chega ao Brasil em 
1908, a bordo do navio Kasato 
Maru. Os 781 imigrantes apor-
tam em Santos e se estabele-
cem em todas as partes do país, 
principalmente em São Paulo e 
Paraná. Os grupos de imigrantes 
eram formados, em sua maioria, 
por trabalhadores pobres da ilha 
de Okinawa, que mais tarde se 
tornariam os fundadores da Coo-
perativa Agrícola de Cotia.
A história de Cotia, sem dúvida, 

se funde à trajetória da colônia 
de imigrantes japoneses na ci-
dade, que completou 109 anos 
neste mês de Junho. O lega-
do que a comunidade nipônica 
trouxe a nossa cidade é notório, 
tanto em aspectos econômicos 
como culturais.
Esta edição do Jornal Granja 
News é dedicada a toda colô-
nia japonesa que vive em nossa 
região. Confira o casal Tomio e 
Kinuko Itiki faz parte desse grupo 
e compõe um pequeno retrato 
do que é a comunidade japone-
sa cotiana ( Pág 03 ), e a celebra-
ção na Câmara de Cotia dos109 
anos da imigração japonesa no 
Brasil com sessão solene ( Págs 
06 e 07 )
A todos uma excelente leitura!
Equipe Granja News

Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

11 2690-2072 / 11 99515-3716
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Granjeiros do Mês

Por Victor de Andrade Lopes
No mês em que se celebram os 
109 anos da imigração japonesa 
no Brasil. Nada melhor do que 
apresentar uma seção Granjeiro 
do Mês com dois representantes 
desse intercâmbio que até hoje 
marca a cultura brasileira. Especial-
mente porque Cotia até hoje abri-
ga muitos deles. O casal Tomio e 
Kinuko Itiki faz parte desse grupo 
e compõe um pequeno retrato do 
que é a comunidade japonesa co-
tiana. Pais do vereador Celso Itiki, 
que realizou uma sessão solene na 
Câmara da cidade com a presença 
deles e muitos outros representan-
tes da comunidade japonesa para 
marcar os 109 anos (veja detalhes 
em matéria neste mesma edição), 
eles contaram um pouco de sua 
trajetória em depoimento à nossa 
reportagem:
“O irmão do pai de Tomio já mo-
rava no Brasil, em Martinópolis, 
na Estrada de Ferro Sorocabana. 
O pai veio com a família inteira, 

incluindo o recém-nascido To-
mio, que desembarcou no Brasil 
com menos de dois anos de ida-
de e hoje nem sabe exatamente 
de que cidade japonesa veio. 
Somando um dinheiro trazido 
do Japão com uma quantia já 
enviada previamente para o ir-
mão, a família comprou um sítio 
e lá se estabeleceu. Como mui-
tos outros imigrantes, ninguém 
na família falava português, mas 
foram aprendendo a língua no 
decorrer dos tempos.
O sítio comprado pela família 
contava com uma lavoura de 30 
alqueires (equivalente a aproxi-
madamente 726 mil m²). Lá, plan-
tava-se arroz, feijão, algodão e 
amendoim, entre outros. Tempos 
depois, Tomio veio para a Coo-
perativa Agrícola de Cotia, onde 
ficou por 16 anos. Lá, ele vendia 
toda a mercadoria, incluindo ver-
duras como o repolho. Após a fa-
lência da entidade, Tomio foi para 
a Ceasa (Centro Estadual de Abas-

tecimento, hoje CEAGESP), onde 
trabalhou por conta própria até 
sua aposentadoria.
Kinuko, por sua vez, nasceu no 
interior de São Paulo, perto da 
fronteira com o Mato Grosso do 
Sul, que na época ainda era par-
te do Mato Grosso. No local, ela 
trabalhava com hortifrútis, não 
especificamente na roça. De lá, 
ela foi trabalhar no Mercado da 
Cantareira, que mais tarde seria 
rebatizado como Mercado Muni-
cipal de São Paulo. No local, ela 
vendia flores.
O casal se conheceu justamente 
no mercado, onde Tomio traba-
lhava vendendo no atacado. Em 
1965, casaram-se, e um dos fru-
tos desta união, Celso Itiki, seria 
eleito em 2016 como vereador 
da Câmara de Cotia, na qual re-
presenta a comunidade nipônica 
cotiana. Hoje, o casal mora na 
Granja Viana, onde aproveita sua 
aposentadoria”.

Os nipo-brasileiros Tomio e Kinuko Itiki

Av. Benedito Isaac Pires, 1401  -  Cotia
Ligar para (11) 4243-9164

O Toki Sushi, oferece o melhor da culinária 
japonesa com opções de rodízio à vontade e 

menu “a la carte”. No cardápio, diversas opções 
em pratos quentes e frios, bem como serviço 

diferenciado.
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A Secretaria de Transportes e 
Trânsito (Settrans) de Cotia voltou 
a fiscalizar esta semana o trans-
porte de passageiros por meio 
de veículos particulares contrata-
dos através de aplicativos. O ser-
viço é proibido por Lei Municipal 
(1896/2015).
A fiscalização foi retomada de-
pois que o Tribunal de Justiça deu 
parecer favorável ao Agravo de 
Instrumento impetrado pela Ad-
ministração Municipal contra uma 
liminar de maio, concedida pela 3ª 
Vara Cível de Cotia, suspendendo 
os efeitos da legislação municipal.
Com a retomada da fiscalização, a 
Settrans está multando motoristas 
e apreendendo veículos flagrados 

nesta atividade. “É uma vitória 
importante para a categoria de 
taxistas de Cotia, que enfrentam 
concorrência desleal. Temos que 
enfrentar qualquer atividade que 
não seja devidamente regulamen-
tada”, disse o titular da Settrans, 
Antônio de Melo.
De acordo com o secretário de 
governo, Fernando Jão, autor 
da Lei, somente se houver uma 
definição federal em relação à 
contratação de transporte com 
veículos particulares por meio de 
aplicativos a prefeitura iniciará a 
discussão sobre regulamentação. 
“Por enquanto, vamos lutar pela 
categoria dos taxistas e combater 
quem esteja atuando de forma ir-

regular.”
A Prefeitura está estudando um 
aplicativo que será colocado à 
disposição dos taxistas, facilitan-
do o contato entre o usuário e os 
profissionais regulamentados no 
município.
Para Flávio Matos, tesoureiro ad-
ministrativo da Coopertia, a pre-
feitura tem se mostrado parceira 
dos taxistas. “Temos um aplicativo 
da cooperativa, mas é restrito aos 
nossos associados. É bem-vinda 
a ideia da prefeitura de criar um 
aplicativo. Vamos ter que acom-
panhar o preço praticado pelos 
aplicativos, mas aí é uma questão 
que cada taxista decide se quer ou 
não”, disse.

Justiça derruba liminar 
e Uber volta a ser 
proibido em Cotia

Transporte

yenius
seu desconto na hora

Nós vamos juntos 
com você

aguardem
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O governador Geraldo Alckmin 
anunciou nesta sexta-feira, 23, no 
Palácio dos Bandeirantes, a aber-
tura do processo licitatório para 
contratação da obra de duplica-
ção da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-
250), entre Vargem Grande Paulis-
ta e Ibiúna, que beneficiará mais 
de 358 mil habitantes da região. 
“Serão 13 quilômetros de duplica-
ção, mais revitalização, construção 
de passarelas e outros itens de 
segurança. Vai melhorar a logísti-
ca, trazer desenvolvimento para a 
região e, principalmente, ajudar a 
prevenir acidentes rodoviários”, 
afirmou o governador Geraldo Al-
ckmin.
O secretário de Logística e Trans-
portes, Laurence Casagrande 
Lourenço, e o superintendente 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Ricardo Barbosa 
Volpi, participaram da reunião.
O edital na modalidade Licitação 

Pública Internacional (LPI) será 
publicado no Diário Oficial do Es-
tado na edição da próxima terça-
feira, 27, e no site da United Na-
tions Development Business, de 
Washington. O processo licitatório 
terá duração de aproximadamen-
te 120 dias, sendo que o início dos 
serviços é previsto para outubro 
de 2017 e a conclusão para março 
de 2019. Durante esse período, 
serão gerados 340 novos empre-
gos.
Com valor orçado de R$ 142,5 
milhões, a obra será financiada 
pelo Banco Mundial, por meio do 
Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), 
da Agência Multilateral de Garan-
tia de Investimentos (MIGA) e do 
Banco Santander.
A Rodovia Bunjiro Nakao será 
duplicada em 13,9 quilômetros 
de extensão, do km 48,7 ao km 
62,6. O projeto executivo também 

prevê a implantação de cinco pas-
sarelas, no km 49,6, km 53,3, km 
57,2, km 59,7 e km 61,6, melhorias 
no sistema de drenagem, sinaliza-
ção e dispositivos de acesso.

Obras na SP-250
O DER trabalha para que mais 
10,5 quilômetros da SP-250 sejam 
duplicados, do km 45,25 ao km 
48,7 e do km 62,6 ao km 69,6, nos 
municípios de Vargem Grande e 
Ibiúna. O projeto executivo deste 
segmento está em fase de ade-
quação técnica, a pedido do Ban-
co Mundial, que também será res-
ponsável pelo financiamento da 
obra, orçada em R$ 108,2 milhões.
A expectativa é que o edital de 
licitação internacional para con-
tratação dos serviços seja lançado 
em outubro de 2017 e os serviços 
iniciados em março de 2018, com 
prazo de execução de 12 meses.

O Sebrae Aqui Cotia realiza em 
julho uma semana inteira de 
oficinas gratuitas para quem 
é empreendedor ou que está 
pensando em abrir seu próprio 
negócio. As atividades irão 
acontecer de 17 a 21.
Serão abordados temas rele-
vantes para que a pessoa possa 
abrir sua empresa com segu-
rança ou melhorar seu negócio, 
aprimorando assim suas habi-
lidades em gestão e conheci-
mento e aumentando a compe-
titividade do seu negócio.
As oficinas acontecem nos pe-
ríodos da manhã e tarde no 
espaço Movimenta Cotia (Rua 
Senador Feijó, 110, Centro).
As inscrições podem ser reali-
zadas por telefone, 4280-3999, 
ou pelo site.

Confira as oficinas:
Oficinas no período da manhã, 
das 9h às 13h:
17/07 - SEI Empreender
18/07 - SEI Planejar
19/07 - Ganhe Mercado
20/07 - Fluxo de Caixa
21/07 - Inove para Ganhar Mais

Oficinas no período da tarde, 
das 14h às 18h:
17/07 - SEI Empreender
18/07 - Formalização
19/07 - Ganhe Mercado
20/07 - SEI Controlar meu  
Dinheiro
21/07 - Fluxo de Caixa

Governador Alckmin anuncia licitação 
para duplicar a Rodovia Bunjiro Nakao

Abertas inscrições para a semana
de oficinas gratuitas do Sebrae

Política

Empreendedor

Governo do Estado investirá mais de R$ 142 milhões em obras que beneficiarão 358 mil habitantes
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Em junho de 2017, completam-se 
109 anos desde que a embarca-
ção Kasato Maru atracou em San-
tos com os primeiros quase 800 
japoneses que começariam ofi-
cialmente a colônia nipônica no 
Brasil. Inicialmente encaminha-
dos à agricultura, hoje a presen-
ça japonesa no Brasil se dá em 
todos os setores: política, negó-
cios, artes, religião, entre outros.
E foi em Cotia que uma parte 
desta população acabou se insta-
lando e onde continua até hoje. 
Não por um acaso, dois bairros 
da cidade levam nomes que 

aludem a essa diáspora: Jardim 
Japão e Jardim Nomura, onde a 
própria prefeitura está instalada.
A importância da presença japo-
nesa em Cotia motivou o verea-
dor Celso Itiki (PSD) a organizar 
um evento na Câmara para ce-
lebrar os 109 anos da chegada 
do navio Kasato Maru. A sessão 
solene ocorreu na manhã do dia 
20 de junho e teve a presença de 
muitos representantes da colônia 
nipo-brasileira local, entre eles o 
primeiro secretário do Conselho 
Deliberativo da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de 

Assistência Social de São Paulo, 
André Korosue; o presidente da 
Associação Cultural Desportiva 
de Caucaia do Alto, Júlio Haguio; 
o presidente do conselho do Co-
tia Seinen, Shigeyuki Murata; o 
próprio Celso; seus pais Tomio 
e Kinoku Itiki (granjeiros do mês 
nesta mesma edição); e o asses-
sor parlamentar do seu gabinete, 
Rogerio Inoue.
A importância e a influência da 
cultura japonesa na região fo-
ram enaltecidas por muitos dos 
parlamentares que discursaram 
na tribuna. Celso ainda anunciou 

que em 2018 pretende fazer um 
evento ainda maior para celebrar 
os 110 anos, dando a entender 
que o evento deste ano foi ape-
nas um aquecimento. Em nosso 
site, você pode conferir mais de-
talhes e fotos da sessão solene.

Em entrevista exclusiva ao Gran-
ja News, concedida na semana 
anterior à do evento, o vereador 
Celso falou um pouco da orga-
nização da celebração e de sua 
história pessoal. Advogado de 
formação, é proprietário de três 
empresas no CEAGESP, onde o 

pai também trabalhou.
Celso ressalta que sua família não 
tem tradição na política e que ele 
próprio não gostava de política 
no passado. “A politica hoje em 
dia está muito dinâmica, e tudo 
o que acontecer aqui e sair na 
mídia pode ser visto no mundo 
inteiro”, diz. “As coisas estão mu-
dando, vide os vereadores rejei-
tando em unanimidade as contas 
do Carlão”, disse, referindo-se à 
histórica rejeição aprovada pelos 
vereadores às contas referentes 
ao ano de 2013 do ex-prefeito de 
Cotia Carlão Camargo.

Cotia é parte importante 
dos 109 anos de imigração 
japonesa no Brasil
Por Victor de Andrade Lopes

Capa
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Os personagens que compõem 
a comunidade japonesa da re-
gião são muitos. Um dos que 
estão arregaçando as mangas 
para trabalhar em prol da co-
lônia na cidade é o arquiteto 
Toshio Totake. Ele encabeça 
um grupo de pessoas que ten-
tam recompor a Associação 
Cultural Desportiva de Cotia, 
que hoje existe “de fato, mas 
não de direito”. Segundo ele, 
as 500 famílias japonesas da re-
gião estão um tanto desunidas. 
“Somos apenas nove famílias 
envolvidas”, disse em entrevis-
ta por telefone.
Natural do interior de São Pau-
lo e morador de Cotia há 20 
anos, ele comenta que a Coo-
perativa Agrícola de Cotia era 
uma referência no Japão. “As 
pessoas reconheciam o nome e 
reagiam com admiração quan-
do eu comentava sobre ela”, 
diz.
Em dado momento na entre-
vista, ele lamentou que a nova 
Praça Japonesa ainda esteja 
desmontada. “As peças estão 
lá, mas não tem nada montado 
ainda”, informa. A Praça Japo-
nesa, ponto turístico importan-
te da cidade, foi danificada em 
um incêndio ocorrido no come-
ço do ano de 2013. Após o in-
cidente, ela ficou abandonada 
por três anos e meio até final-
mente a prefeitura desencade-
ar um projeto de revitalização 
em 2016, que envolveu a retira-
da de uma parte da praça an-
tiga para retificar uma marginal 
da Rodovia Raposo Tavares que 
contornava a praça e a criação 
de uma nova praça em local ao 
próximo ao Viveiro Municipal 
Parque Curupira (veja detalhes 
em matéria em nosso site).
Rogério Inoue, assessor de Cel-
so, chegou à região bem mais 
recentemente, para trabalhar 
com o parlamentar. Nasceu em 
Avaré para pais japoneses e 
passou a vida trabalhando em 
agricultura. Como muitos com-
patriotas, teve ofícios no Mer-
cado Municipal de São Paulo 
e na CEAGESP, conforme de-
clarou em entrevista concedida 
logo após nossa conversa com 
Celso.
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Por Eliane Abbud
Diante de tantos acontecimentos 
que fico sabendo através de al-
guns amigos e clientes que tem 
pets, me senti na responsabilidade 
de alertar todos os proprietários 
de cães e gatos que, em casas 
com piscinas, devemos nos atentar 
mais ao perigo diário. 
Segue algumas dicas bem básicas 
para evitarmos problemas:
• A piscina deve estar sempre 
cheia de água até a borda prefe-
rencialmente.
• Escadas feitas em alvenarias são 
bem mais seguras pra o escape.
• Manter sempre cercada, total-

mente cercada mesmo, para que 
os pets só tenham acesso junta-
mente com um responsável, e na 
impossibilidade disso, obrigato-
riamente, ensina los a entrar e sair 
com segurança desde filhotes.
• Capas de piscina protegem a 
água, são muito divulgadas, mas 
não evitam afogamento, caso 
afundem por uma baixa de um 
dos lados podem até encobri los e 
aí sim que ninguém irá mesmo ver.
• Para quem não tem escada 
em alvenaria sugiro a utilização 
das escadas padrões de encai-
xe  por fora da piscina e faça a 
utilização de produtos como 

save dog que agüenta até 80 
kg de peso,dúvidas acessar o  
site: www.savedog.com.br
Raças como Goldens e Labradores 
costumam gostar muito de água, 
mesmo assim não recomendo pis-
cina livre acesso deve ser sempre 
supervisionados. 
Espero que esse meu alerta sir-
va para salvar algumas vidas, não 
confie, um simples escorregão e 
poderá perder pra sempre seu 
grande amigo. Não arrisque,é 
muito difícil perder um bicho des-
sa maneira.

O perigo mora 
em seu quintal

Plant Pet
MM

Comércio Atacadista de Milho Verde

Mario H. Ichigi

Av. Dr. Gestão Vidigal, 1946 - PAV. MLP - Pedras e 216
CEAGESP - Vl. Leopoldina - São Paulo

(11) 7721-8604
ID. 15*13851

Milhos
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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

´

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.

Lindo apartamento, totalmente reformado, condomínio 
tranquilo com uma visita maravilhosa
3 dorms, 1 súite, escritório, copa, cozinha, sala de jantar
2 quartos de empregada, 2 vagas de garagens
Salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, play-
ground, quadra poliesportiva
Próximo de comércio, lojas, shoppings
Àrea útil de 240 mº 
Informações (11) 98182-4040

Vende-se apartamento no Morumbi URGENTE!

Programa Express da Bodytech. 
Diga adeus às desculpas
Programa criado pela rede de academia Bodytech tem como 
foco o público que não quer abrir mão das atividades físicas – 
e nem da agenda cheia de compromissos

Fitness

Não tem mais desculpa para 
não ir à academia: a rede de 
academias Bodytech acaba de 
reformular o programa Express e 
a opção agora é o treinamento 
funcional de curta duração, com 
intensidade adequada a qual-
quer nível de condicionamento 
físico e padronizado em toda a 
rede.   
O circuito tem duração de 30 
minutos e a programação do 
treinamento é mensal, onde o 
cliente tem a sua disposição um 
treino diferente todos os dias. “É 
praticamente impossível alguém 
não ter 30 minutos para se de-
dicar 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 colo-
car o treino na agenda como se 
fosse uma reunião. Aula de curta 
duração é uma maneira eficaz 
de entrar no mundo fitness, se 
adaptar ao ritmo de treino, co-
nhecer novas pessoas e se inte-
grar a uma nova tribo. Os benefí-
cios são sentidos de dentro para 
fora”, afirma Sérgio Sales Junior, 
coordenador técnico da Bodyte-

ch Granja Vianna. 
O treino é dividido em quatro 
estações: 
Aquecimento: Ajuda a ter mo-
bilidade, estabilidade nas arti-
culações e nos segmentos do 
corpo. É importante realizar os 
movimentos de maneira len-
ta e controlada, aumentando a 
amplitude a cada repetição. O 
tempo da estação e o número 
de repetições dos exercícios são 
pré-determinados, e a cada aula 
o aluno deve realizar a maior 
quantidade de repetições com 
a melhor execução. No decorrer 
do tempo os movimentos e as 
cargas devem ser adaptadas. 
Benefícios: Aumento da ampli-
tude de movimentos das articu-
lações mais rígidas, ativação de 
músculos inibidos, melhora do 
posicionamento durante a exe-
cução dos padrões de movimen-
tos, redução do risco de lesões 
e aumento da temperatura cor-
poral, que melhora a viscosidade 
dos tecidos. 
Força: A prescrição é sempre 
feita de exercícios multiarticu-
lares com pesos livres, com a 
finalidade de promover maior 

funcionalidade, gasto energético 
e economia de tempo. A inten-
sidade é determinada por faixas 
de grupos musculares. Formato: 
bi-set, tri-set (onde o foco é au-
mentar a massa muscular), ‘pu-
xa-empurra’, sempre alternado 
por segmento. Os exercícios são 
variados de acordo com a sessão 
de treino, para não ficar monóto-
no. As estratégias para ter maior 
performance são: aumentar a ve-
locidade de execução ou reduzir 
o intervalo entre os exercícios.
Benefícios: Aprimorar a potên-
cia e força musculares utilizando 
padrões de movimento. O au-
mento da força muscular está as-
sociado a menores riscos de: do-
enças cardiometabólicas, morte 
por todas as causas e limitações 
funcionais. Melhora a composi-
ção corporal, os níveis de glicose 
sanguínea, a resistência à insuli-
na, pressão arterial sistólica e de 
massa óssea. 
HIIT: Números de séries, tempo 
de estímulo, tipo de exercício e 
intensidades são variados dia-
riamente. O método pode ser 
praticado durante o treino na es-
teira, bicicleta, transport e com 

exercícios que utilizam o peso do 
corpo. A prescrição é por tempo 
e o objetivo é realizar a maior 
distância possível com o mesmo 
número de repetições. A estação 
pode ser realizada antes, depois 
ou em circuito com os exercícios 
de força. O intuito é apresentar a 
maior variação possível.
Desafio: A proposta é realizar até 
três exercícios integrados que 
compreendam movimentos dos 
membros inferiores e superiores 
simultaneamente semelhantes às 
atividades cotidianas ou despor-
tivas. Número de séries, repeti-
ções e carga são determinados 
pelo educador físico. Realizar 
os exercícios em menor tempo 
e melhorar o desempenho com 
aumento da velocidade de exe-
cução e a redução do intervalo 

entre as séries. 
Benefícios: Aumento da perfor-
mance funcional nas atividades 
cotidianas e desportivas, força, 
resistência, potência e hipertrofia 
muscular. O objetivo é gerar res-
postas metabólicas e hormonais 
substanciais e promover diversas 
adaptações no organismo.
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Agenda

Como acontece há 21 anos, a 
comunidade nipo-brasileira da re-
gião próxima à São Roque intensi-
fica os preparativos para o Sakura 
Matsuri – Festival das Cerejeiras 
Bunkyos que se realiza no Centro 
Esportivo Kokushikan Daigaku.
Localizado na Estrada do Carmo, 
801, no bairro do Carmo, em São 
Roque, o Kokushikan possui mais 
de 400 pés de cerejeiras que, 
anualmente, florescem nesta épo-
ca de início do inverno. Na última 
edição, o festival recebeu cerca de 
20 mil visitantes.
Assim, neste cenário florido, as 
associações nipo-brasileiras da re-
gião organizam o Sakura Matsuri 
com várias atrações da cultura ja-
ponesa. Destaque para a Praça de 
Alimentação (que neste ano ficou 
mais ampla), shows de música e 
dança com artistas nikkeis e gru-
pos de taiko e artes marciais.
 
Tem ainda a Praça de Bazaristas, 
venda de flores e verduras produ-
zidas na região e de mudas de ce-
rejeiras cultivadas no Kokushikan.

Os visitantes também poderão 
participar da Ciranda Cultural com 
workshops e demonstrações de di-
ferentes artes da cultura japonesa. 
Destaque ainda para a demons-
tração da ginástica “Iki-Iki Taissô”, 
oficina de pipas com o mestre Ken 
Yamazato e horóscopo oriental 
com Teruo Hama. Será realizado 
também o Concurso Bunkyo de 
Fotografias tendo como prêmio 
três máquinas fotográficas da Fu-
jifilm.
O Festival das Cerejeiras Bunkyos 
acontece nos dias 1 e 2 de julho, 
sábado e domingo, das 8h às 17h, 
com entrada franca (contribuição 
de R$ 20,00 por veículo que dá 
direito a concorrer ao sorteio de 
uma TV LCD).
 
Realizada pelo Instituto Brasil-Ja-
pão de Integração Cultural e So-
cial, o Festival é patrocinado pela 
Honda e Sakura Alimentos, apoio 
da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de São Roque, Con-
sulado Geral do Japão em São 
Paulo, Brastel, Fujifilm, Daiso, Kirin 

Brasil, Alfa Alimentos, Fast Shop e 
Kubatur.
As entidades co-promotoras do 
evento são: Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social, Assoc. Cultural e 
Esportiva de Vargem Grande Pau-
lista, Assoc. Cultural e Esportiva 
de Mairinque, Assoc. Mallet Golf 
Kokushikan e Cotia Seinem Ren-
raku Kyoguikai.
 
SERVIÇO
21º Sakura Matsuri – Festival das 
Cerejeiras Bunkyos
Data/hora: dias 1 e 2 de julho de 
2017, sábado e domingo, das 8h 
às 17h
Local: Centro Esportivo 
Kokushikan Daigaku Estrada do 
Carmo, 801 - São Roque – SP (en-
trada pela Rodovia Bunjiro Nakao, 
km 48)
Entrada franca: Colaboração por 
veículo: R$ 20,00 (concorra ao sor-
teio de um TV LCD)
Informações: (11) 3208-1755 www.
bunkyo.org.br

É tempo de Festival 
das Cerejeiras no 
Kokushikan
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AOS SÁBADOS E DOMINGOS:

• Menu Kids para as crianças • Ambiente agradável para toda família 
• Visitas especiais de esquilos e macaquinhos 

• Atrações e Shows para todas as idades

Especial Infantil

com pula-pula e monitora

Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923 | Av São Camilo, 988 | Granja Viana | VALET no local
RestauranteTantraGranjaViana tantragranjaviana

Vinhos
Inaugurada a colheita de outono na Vinícola Góes
No início deste mês de Junho, o 
jornal Granja News foi convidado, 
juntamente com sua colunista e 
sommelier, Paula Porciuncula, a 
abrir a colheita de outono da Viní-
cola Góes.
Localizada na rota dos vinhos em 
São Roque, a Vinícola é pioneira 
em produzir uvas viníferas destinas a 
elaboração de vinhos finos de mesa 
na região.  Desde 2001 as primeiras 
mudas foram plantadas para testes, 
em 2005 começou a produção em 
escala para venda, e a tendência, 
segundo o enólogo da Góes, Fá-
bio Góes, será o investimento cada 
vez maior da empresa no setor dos 
vinhos finos. Atualmente, um quar-
to dos vinhedos da Góes já são de 
uvas viníferas como Merlot, Malbec, 
Cabernet Sauvignon, entre outras. 
Além dos dois vinhedos em São Ro-
que, a família ainda possui mais um 
em Flores da Cunha, RS.
Nossa colheita contou com a pre-

sença ilustre, além do enólogo 
chefe da casa já citado, Fábio, com 
o professor de viticultura e enolo-
gia do Instituto Federal (IFSP), 
Willian Triches. No dia colhemos 
a grande aposta da Góes para a 
região, a uva Cabernet Franc. “A 
Syrah se deu muito bem no clima 
das regiões vinícolas entre Minas 
Gerias e São Paulo, mas aqui na 
região de São Roque nossos resul-
tados tem sido mais expressivos 
com a uva Cabernet Franc”.
A colheita de outono é uma inova-
ção da Góes em nossa região, se-
guindo a tendência desencadeada 
e difundida pela vinícola Guaspari 
em Espiro Santo do pinhal (SP). Ela 
permite melhor amadurecimento 
das uvas e diminui a probabilida-
de de chuva na época da colheita, 
consequente mente permitindo a 
elaboração de um vinho melhor.
Para conhecer a Góes e seus pro-
dutos: www.vinicolagoes.com.br
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