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Onça-parda é solta na 
Reserva Morro Grande
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Décio Davino, da Digital Print
Granjeiro do Mês

Lei 13465/2017, sancionada por Temer em julho, traz importantes mudanças para a lógica dos 
bolsões em todo o Brasil, incluindo, é claro, a Granja Viana, onde vários existem. Do controle de 
acesso à cobrança de taxas dos moradores, veja as principais mudanças em matéria nesta edição.
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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

Será que é só a crise?
Confira este excelente texto do 
site Bolsa Blindada.
Reuni alguns relatos que vi du-
rante a semana no Facebook e 
Twitter sobre como as pessoas 
estão dispensando trabalho em 
plena crise. Será que o problema 
é só o governo mesmo? 
“Uma amiga colocou um anún-
cio para uma vaga de nível mé-
dio. Recebeu alguns currículos 
(não muitos) e separou dez para 
uma entrevista. Os dez confirma-
ram presença, porém, no dia da 
entrevista somente dois compa-
receram. Os outros oito nem se 
deram ao trabalho… É mesmo a 
crise, gente?” – Extraído do Fa-
cebook
“Fui oferecer uma oportunidade 
de negócios e o rapaz me per-
guntou se teria que ir (até a em-
presa) para conhecer. Falei que 
sim, afinal, emprego não bate à 
sua porta. Então ele me diz: ‘Ah, 
não sei não! Você vai ter que me 
convencer!’ Delicadamente res-

pondo: ‘Afff… quem precisa de 
emprego é você, meu amigo, 
não eu!’ Era só o que me faltava!” 
– Extraído do Facebook
Aqui em casa também aconteceu 
um fato inusitado… Contratamos 
um serralheiro para consertar um 
dos portões e ele disse que teria 
que removê-lo para poder fazer 
o trabalho. Como não queríamos 
passar a noite toda sem portão, 
perguntamos ser daria para en-
tregar antes das 17h para que 
nosso pedreiro recolocasse no 
lugar.
O serralheiro disse que era ‘jogo 
rápido’ e que antes das 16h o 
portão já estaria de volta. Cobrou 
50% adiantado e levou o portão 
logo cedo. Deu 16h, 16h30, 17h 
e nada… O serralheiro não aten-
dia o telefone e nós sem portão!
Na manhã seguinte meu marido 
liga novamente e o serralheiro 
finalmente atende, só que todo 
nervoso porque “não gosta de 
ser cobrado logo cedo”. Meu 

marido diz que se há alguém 
que deveria estar nervoso era ele 
próprio, uma vez que passamos 
a noite sem portão e sem satisfa-
ção nenhuma.
A resposta do serralheiro: “Eu 
não gosto de gente que fica me 
cobrando… Quer saber, eu não 
vou fazer mais nada! Vou levar o 
portão e devolver a porcaria do 
seu dinheiro!”
Em questão de minutos o portão 
está de volta (sem ter sido con-
sertado) e o camarada devolve 
o dinheiro com todo desdém… 
É mole? Nesta época de vacas 
magras temos que nos esforçar 
muito mais para cativar nossos 
clientes, manter os empregos e 
fazermos a diferença. Agora é 
hora de mostrar resultados, de 
ser produtivo e vestir a camisa. 
Nessa prova de fogo só os fortes 
permanecem!
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

yenius
seu desconto na hora

junto 
com você

Drograria

PopularECONOMIZE
DISK ENTREGA

4617-3524
4702-3520

Av. João Paulo Ablas, 265
Granja Viana

Grátis na 
região
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Meio Ambiente

Animal foi encontrado em 
uma empresa em Itape-
cerica da Serra e solta na 
Reserva Morro Grande

A onça-parda encontrada em 
um escritório na cidade de Ita-
pecerica da Serra, no dia 14/08, 
foi recolocada na natureza na 
tarde desta quarta-feira (23/08). 
A Guarda Ambiental de Cotia 
acompanhou a soltura do ani-
mal na Reserva Ambiental do 
Morro Grande, em Cotia, local 
escolhido por ser uma reserva 
sem interferências. A soltura da 
onça foi realizada pelos Bom-
beiros e pela Polícia Militar Am-
biental.

Após a captura realizada pelo 
Corpo de Bombeiros, com a 

ajuda da Polícia Ambiental e 
uma veterinária, o animal foi 
conduzido para a ONG Mata 
Ciliar, em Jundiaí, que desen-
volve trabalhos para preser-
vação da biodiversidade. O 
animal ficou isolado, passou 
por exames e um microchip foi 
colocado para que seja acom-
panhado, antes de ser solta no-
vamente na natureza.

A coordenadora de fauna e ve-
terinária da ONG Mata Ciliar, 
Cristina Harumí Adania, que 
acompanhou o caso desde o 
resgate, junto a polícia ambien-
tal e o corpo de bombeiros, 
falou da importância em ajudar 
esses animais a voltar para seu 
habitat. “Escolhemos esse local 
por ser próximo de onde foi fei-
ta a captura e tivemos as portas 

abertas para isso. A preserva-
ção da espécie é extremamen-
te importante, o retorno para o 
habitat ajuda a valorizar e man-
ter essa espécie”, disse.

Logo após a soltura do animal 
foi reforçada a importância da 
conservação dos habitats natu-
rais desses animais selvagens 
para que não aconteça mais, 
como aconteceu neste caso, 
a onça adentrar em área ur-
bana. “Essas onças estão sem 
lugar para ficar, no caso desse 
macho, ele estava fugindo de 
queimadas que estavam pró-
ximas. Precisamos resguardar 
e preservar os locais onde os 
animais vivem, para que eles 
não invadam as áreas urbanas e 
acabem sendo prejudicados.”, 
ressaltou Cristina.

Guarda Ambiental de Cotia acompanha 
soltura de onça-parda

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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Nova lei prevê “loteamento de controle 
de acesso” e dá mais segurança jurídica 
a associações de moradores

Capa

No mês passado, o Presidente 
da República Michel Temer san-
cionou a Lei 13.465/2017, que 
introduziu importantes altera-
ções em algumas leis, como a 
Nº 6766/1979, que versa sobre 
o parcelamento do solo urbano. 
Tal lei “muda o jogo” de muitas 
áreas na Granja Viana, região 
com centenas de residenciais 
(condomínios e bolsões), e abre 
caminho para praticamente uma 
revolução jurídica – embora, na 
prática, muitas das situações 
previstas já fossem realidade por 
aqui.
Um dos instrumentos mais im-
portantes da lei é a inclusão, em 

seu artigo 2º, do parágrafo 8, 
que diz o seguinte: “Constitui 
loteamento de acesso controla-
do a modalidade de loteamento, 
definida nos termos do § 1o des-
te artigo, cujo controle de acesso 
será regulamentado por ato do 
poder público Municipal, sendo 
vedado o impedimento de aces-
so a pedestres ou a condutores 
de veículos, não residentes, devi-
damente identificados ou cadas-
trados”.
Na prática, e em termos gerais, 
os loteamentos que possuem 
portarias, cancelas e guardas 
ficam autorizados a controlar 
(mas não impedir) o livre aces-

so aos bolsões, podendo ape-
nas controlar os não-moradores 
por meio da coleta de dados 
cadastrais. Tal condição depen-
de, contudo, de outros fatores, 
como a pré-existência de um 
decreto municipal que verse so-
bre o funcionamento de bolsões 
em seu território e a legalidade 
do próprio bolsão, que precisa 
ser devidamente gerido por uma 
associação que goze de legitimi-
dade por parte dos moradores 
associados e depende de legis-
lação municipal autorizando o lo-
teamento das ruas em questão.
Para entender melhor as novi-
dades da lei, o Granja News foi 

Por Victor de Andrade Lopes

Caio Carmona Cesar Portugal

a Vargem Grande Paulista con-
versar com o advogado Caio 
Carmona Cesar Portugal, que 
além de trabalhar na GP Desen-
volvimento Urbano, é presidente 
da Associação das Empresas de 
Loteamento e Desenvolvimen-
to Urbano (AELO) e um dos vi-
ce-presidentes do Sindicado da 
Habitação de São Paulo (Secovi
-SP).
Segundo o especialista, em sua 
versão anterior, a lei previa ape-
nas duas modalidades de parce-
lamento: o desmembramento e 
o loteamento. Com a novidade, 
o loteamento de controle de 
acesso, como são muitos aqui na 
Granja, fica previsto em lei fede-
ral.
Conforme nos explica Caio, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
já havia emitido uma decisão 
nesse sentido há um ano, ao 
atuar sobre um caso envolvendo 
loteamentos de Limeira, cidade 
do interior paulista. O tribunal 
acabou reconhecendo como le-
gítimos os dispositivos criados 
pelo município em seu plano di-
retor para tratar de loteamentos 
de controle de acesso. Cidades 
como Carapicuíba, Cotia, Embu 
das Artes e Vargem Grande Pau-
lista dispõem de leis similares.
“O que veio agora foi a pacifi-
cação desse entendimento do 
STF numa lei federal, que era o 
que faltava”, explica Caio. “Isso 
é importante para você regrar de 
uma forma transparente e equili-
brada a relação entre associação 
e proprietários [...] Isso é mais do 
que uma questão de interrupção 
de cidade, como se alega. Na 
verdade, é sobre ter algum nível 
de zeladoria sobre aquele es-
paço, algum nível de controle”, 
complementa.
Para ele, o controle de acesso é 
uma medida preventiva contra a 
violência das cidades brasileiras. 
“Segurança pública é uma ques-
tão do estado, não do município 

ou do governo federal. E ela 
existe por uma série de fatores 
sociais. O controle de acesso, 
então, não é uma cura, mas um 
remédio para essa violência”. Ele 
ressalta que “controle de aces-
so” é diferente de “fechamen-
to”, isto é, os bolsões continuam 
proibidos de simplesmente im-
pedir o acesso de carros e pe-
destres.
Com as mudanças, as associa-
ções de moradores que gerem 
bolsões ganham mais segurança 
jurídica para cobrar mensalida-
des dos moradores para manter 
os serviços de infraestrutura e se-
gurança privada. Mas Caio alerta 
que, para isso, a associação pre-
cisa ser legítima, isto é, precisa 
ser sem fins lucrativos, ter estatu-
to próprio e ter um plano de ges-
tão aprovado pelos associados 
com direito a voto.
Segundo Caio, “o estatuto está 
vinculado ao Código Civil. [...] Se 
a maioria não quiser uma obra, 
ela não deverá ser feita. E pra isso 
ter efeito, a associação tem que 
estar devidamente constituída. 
Por isso é importante o morador 
frequentar as assembleias para 
poder dar sua opinião. Deve ser 
tudo na base do espírito de que 
o todo prevalece sobre a parte, 
a comunidade prevalece sobre o 
interesse individual”, diz.

“Algumas vezes essa relação en-
tre associação e proprietário vai 
parar na Justiça e aí é discutido 
o direto a não pagar as mensa-
lidades. Na verdade, o que tem 
que ser discutido é a gestão 
correta. A associação arrecada 
recursos para manutenção, zela-
doria, segurança, semelhante ao 
que acontece com a gestão pú-
blica, que deve devolver nossos 
impostos na forma de serviços 
públicos de qualidade”, explica.
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Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária
Kart Clube Granja Viana

CNPJ 09.093.751/0001-74
Convidamos as pessoas interessadas e associados para participar da Assembleia Geral Ordinária do Kart Clube Granja 

Viana a realizar-se no próximo dia 08 de Agosto de 2.017 na sede da associação, localizada na Rua Dr. Tomas Sepe, 
nº 443 – Jardim da Glória – Cotia – S.P. – CEP 06711-270, com primeira chamada para as 18:00h (dezoito horas) e 

segunda chamada para as 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), para participarem da apresentação, esclarecimentos, 
discussão e votação das contas da diretoria e seu balanço aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme previsto na letra b) 

do parágrafo I do artigo 18 do Estatuto Social e nos termos da Lei.
www.bigmaniadepastel.com.br

AGORA TAMBÉM NA 
GRANJA VIANA

Venha saborear nossos deliciosos 
Pastéis e tomar um caldo de Cana 

geladinho

venha 

saborear nossos 

maravilhosos

sandubas!

DELIVERY: (11) 4702-0870

Rodovia Raposo Tavares nº 22.800  (ao lado do Madai Sushi)

Sobre a obrigatoriedade do pa-
gamento de taxas às associa-
ções, Caio explica que se a pes-
soa se muda para um local que 
já se encontrava dentro de um 
loteamento, a regra já vem ins-
tituída, logo, não há como ela se 
desvincular. No caso de alguém 
que mora num local anteriormen-
te aberto e que eventualmente 
foi incluído num loteamento, 
uma análise mais particular será 
necessária. “Precisa ver se hou-
ve adesão, qual foi o nível dessa 
adesão, e como foi a gestão des-
sa associação”, diz Caio.
Para evitar conflitos, o advogado 
recomenda competência e ho-
nestidade na administração de 
um bolsão. “O mais importante é 
que o serviço da associação seja 
o mais transparente possível e 
mais próximo da realidade que o 
associado quer”, diz. “Se a pes-

soa é contra algo que a maioria 
quis, ele vai sofrer as consequên-
cias se não se adaptar. O Código 
Civil até prevê a figura do ‘con-
dômino antissocial’ que não se 
adapta à vida em comunidade”, 
alerta.
Novidades já provocam mudan-
ças
Diante dessas novidades, mu-
danças no comportamento das 
associações da Granja Viana po-
dem ser esperadas. No caso do 
bolsão da Fazendinha, um dos 
maiores da região, a Associação 
dos Moradores e Amigos da Fa-
zendinha (AMAFAZ) diz que já 
planeja um trabalho de comuni-
cação com apoio do seu setor 
jurídico para entrar em contato 
com todos os moradores e aviá
-los sobre a nova lei.
A diretoria ressalta que a taxa 
associativa “é sempre resultante 

dos serviços que são impostos e 
sustentados pela AMAFAZ, re-
gulamentada pelo bolsão. Hoje a 
gente tem segurança, manuten-
ção de áreas verdes, sistemas de 
lazer e um apoio no arruamento, 
iluminação, coleta de podas, fe-
chamento de buracos nas ruas e 
manutenção em geral, tudo com 
notas fiscais para comprovar as 
despesas”. A diretoria lembra 
ainda que com mais casas contri-
buindo, será possível diminuir o 
valor pago por cada uma.
A associação pretende também 
fazer um trabalho de conscien-
tização coma as imobiliárias da 
região para que qualquer imó-
vel vendido ou alugado seja co-
municado à administração para 
que possíveis débitos com a 
AMAFAZ sejam verificados.
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Sebrae
Cotia encerra mais uma etapa  
da Semana do Empreendedor
Foram quatro dias de oficinas e, diante da 
grande procura, o Sebrae Aqui Cotia e a 
Secretaria de Indústria e Comércio programam 
nova edição em setembro

www.granjanews.com.br granja news • abril de 2017 • edição 89 11

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!

(11) 4612-0059 / 94243-9574
 Av. Fernando Nobre, 969 sala 

07 – Pq Rincao
marealtapiscinas.com.br

Hidromassagem, 
Acessórios e manutenção

Nesta quinta-feira (24/08), chegou 
ao fim mais uma edição da Sema-
na do Empreendedor, em Cotia, 
realizado pelo Sebrae Aqui Cotia, 
em parceria com a Secretaria de 
Indústria e Comércio. As procuras 
foi um sucesso e todas as vagas 
disponibilizadas para as oficinas 
foram preenchidas, com isso, a 
organização optou por realizar as 
oficinas no auditório da Secreta-
ria de Educação, com um espaço 
mais amplo.
Diante da grande procura, em se-
tembro as oficinas devem voltar e, 
desta vez, para tratar de assuntos 
específicos como Fluxo de Caixa 
e SEI Vender, aberto para todos, 
mas principalmente para aqueles 
que têm acompanhado as últimas 
oficinas sobre empreendedoris-
mo.
“Esperamos a cada dia intensifi-
car a demanda de oficinas, pro-
curamos trazer mais grades mais 
especificas para poder dar uma 
continuidade aos cursos”, ressal-
tou Fernando Paulino, agente de 

atendimento do Sebrae em Cotia.
Foram quatro dias de cursos, que 
abordaram vários assuntos rela-
cionados ao empreendedorismo, 
auxiliando os empreendedores a 
agirem de maneira consciente e 
responsável na tomada de deci-
sões do seu próprio negócio.
Juliana Francis, autônoma, se mu-
dou há pouco tempo para Cotia, 
encontrou nesta oportunidade do 
Sebrae uma chance de aprimorar 
seus conhecimentos para geren-
ciar o seu próprio negócio. “Achei 
as oficinas bem claras e dinâmicas, 
estudar é o ponto principal para 
que o nosso negócio dê certo. 
Como já possuo uma MEI [Micro-
empreendedor Individual] aberta, 
pretendo continuar meu negócio 
na cidade”, comentou.
Para participar ou realizar atendi-
mentos pelo Sebrae, o posto fica 
localizado dentro da Secretaria de 
Indústria e Comércio, na Rua Água 
Marinha, nº 68 - Jardim Nomura 
ou pelo telefone 4280-3999.
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Mergulho, natação e cozinha es-
tão entre os hobbies deste nos-
so granjeiro do mês de agosto. 
Morador da Fazendinha há qua-
tro décadas, o empresário Décio 
Davino hoje lidera sua empresa, 
Digital Print (DP), cuja história e 
detalhes você confere em maté-
ria nesta mesma edição do Gran-
ja News. No início do mês, ele 
nos recebeu em sua bela casa, 
mais precisamente na churras-
queira , onde prepara delícias 
como paellas, e nos concedeu o 
depoimento abaixo:
“Nasci em São Paulo, na Rua 
João Ramalho, nas Perdizes. Era 
frequentador do Palmeiras, onde 
nadava. Mudei-me para cá com 

meus pais nos anos 1970. Co-
nhecemos a Granja Viana por-
que, na época, tínhamos um sítio 
em São Roque, com 50 mil m². 
Viemos ver a região da Fazendi-
nha e gostamos muito, a nature-
za nos atraiu. Compramos uma 
área que pertencia aos Junquei-
ra de Aquino (a família cujas pro-
priedades foram desmembradas 
em loteamentos que mais tarde 
voltariam a se unir para formar 
o bolsão da Fazendinha). Eu, es-
pecificamente, comprei em 1977 
um terreno do Marcos Aquino.
A vida aqui na época era bem 
simples e prazerosa. Lembro-me 
de visitar um amigo que morava 
onde hoje é o Pão de Açúcar da 

Avenida São Camilo. Eu e meus 
amigos preparávamos feijoadas 
e paellas e jogávamos bola por 
aí. Aqui na Fazendinha ainda ti-
nha um capataz que perambula-
va pelas ruas, além dos animais 
rurais. Eu mesmo tinha uma 
vaquinha, que infelizmente foi 
roubada. Eu ia buscar leite com 
leiteira todo dia de manhã. Para 
fazer supermercado, íamos até o 
Shopping Eldorado. Minhas três 
filhas cresceram aqui e foram 
parte da primeira turma do Colé-
gio Rio Branco (hoje, duas traba-
lham na DP). Gosto da tranquili-
dade daqui, até hoje sou visitado 
por tucanos e macaquinhos.
Com o crescimento do bairro, 

a tendência é ter mais assaltos 
na região, mas nada que me 
afugente daqui. Existem alguns 
problemas novos, como música 
alta que às vezes dura o final de 
semana inteiro em festas aqui da 
Fazendinha. Também tinha um 
problema com carros em alta 
velocidade aqui na rua, tanto 
que eu fui à prefeitura pedir que 
instalassem lombadas depois de 
tentar dialogar com os motoris-
tas.
Hoje, tenho como hobbies a 
gastronomia, a natação e o mer-
gulho. Fiz vários cursos de mer-
gulho e já fiz a prática em vários 
locais do Brasil e do mundo, 
como o Caribe. Visitei navios 

naufragados e fotografei muitos 
animais marinhos.
Eu fundei uma empresa de outro 
segmento com meu irmão e meu 
pai lá na Rua Augusta, em São 
Paulo. Em 1996, desfizemos a so-
ciedade e em 1999 eu montei a 
Digital Print, que fazia outdoors. 
Foi nesse meio que ganhei a 
alcunha de ‘poderoso Davino’. 
Quando veio a Lei Cidade Lim-
pa, mudamos o foco de nossos 
negócios para a comunicação 
visual, fazendo envelopagem, 
adesivos, banners, etc. Não fos-
se essa crise, eu estaria muito 
bem hoje, mas estou confiante 
de que as coisas vão melhorar 
em breve.”

O poderoso Davino
Granjeiro do Mês

Por Victor de Andrade Lopes
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Quer sair do sedentarismo? 
Conheça os benefícios da caminhada
Todos sabem a importância de ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. No entanto, 100 milhões de 
brasileiros ainda são sedentários, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE.  A obesidade entre os brasileiros também vem 
aumentando e já pode ser considerada uma epidemia em adultos e crianças. 
A obesidade altera totalmente o 
funcionamento do corpo, sendo 
a causa para inúmeros proble-
mas como hipertensão, alteração 
no colesterol, diabetes tipo 2, 
depressão, ansiedade, estresse, 
síndrome do pânico, enxaqueca 
e dores de cabeça, miopia transi-
tória, problemas cardiovasculares 
e até desenvolvimento de câncer. 
Para reverter esse quadro, uma 
atividade simples pode ser inclu-
ída na rotina diária: a caminhada. 
É uma maneira fácil de sair do 
sedentarismo, combater a obe-
sidade e pode ser praticada por 
crianças, jovens e adultos sem res-
trição.  
“Abandonar o sedentarismo não 
é uma tarefa fácil. Para começar, é 
necessário ter uma dose extra de 
determinação, força de vontade, 
criar metas, ter foco e realizar, pelo 
menos, 150 minutos de atividade 
durante a semana, ou seja, 30 mi-
nutos. Inicie com uma caminhada 
leve, faça respirações longas, recu-
pere o fôlego e continue a ativida-
de. Vida saudável significa longe-
vidade. Os resultados são infinitos 
e valem para a vida toda. Nunca é 
tarde para começar”, alerta Eduar-
do Netto, diretor técnico da Body-
tech Company.
De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Universidade de 
Harvard, é fundamental gastar em 
média 300 calorias por dia para 
sair do sedentarismo. Pequenas 
atitudes diárias também contri-
buem para mudar hábitos: deixar 
o elevador e a escada rolante e 
optar por subir e descer escadas 
físicas ou mesmo saltar do ôni-
bus um ponto antes do habitual, 
aumentando assim o tempo de 
caminhada. Essas atitudes dimi-
nuem em aproximadamente 30% 

as chances de doenças cardiovas-
culares. 
O educador físico Sérgio Sales 
Junior, coordenador técnico da 
Bodytech Granja Vianna, lista sete 
benefícios e mudanças que acon-
tecem no corpo durante a cami-
nhada. 
1) Melhora a circulação (o retorno 
venoso é aprimorado com a ajuda 
da bomba muscular – coração, 
ajustando a circulação arterial) e a 
função respiratória (ventilação nos 
pulmões);
2) Combate a osteoporose - vá-
rios estudos comprovam que os 
pequenos impactos no momento 
da caminhada são benéficos para 
os ossos; 
3) Dose extra de ânimo: durante a 
atividade, o corpo libera endorfina 
- hormônio responsável pela sen-
sação de prazer e bem estar; 
4) Diminui a sonolência e melhora 
a insônia: o cansaço causado pela 
caminhada ajuda o corpo a relaxar 
e adormecer mais rápido;
5) Previne doenças cardíacas: ao 
controlar a pressão arterial é pos-
sível prevenir a grande maioria das 
doenças do coração. O corpo e o 
coração ficam com as funções vi-

tais mais equilibradas;
6) Melhora a diabetes: o exercício 
aumenta a circulação e o fígado e 
o pâncreas recebem mais sangue. 
Em uma caminhada forte o corpo 
produz mais insulina. Este benefí-
cio vale também para pessoas que 
possuem alguma disfunção no fí-
gado ou pâncreas;
7) Relaxamento muscular: ao pra-
ticar qualquer tipo de atividade 
física diversos hormônios são li-
berados pelo corpo. Um deles 
é a serotonina, responsável pela 
sensação de prazer pós-exercício 
e ajuda a relaxar a musculatura do 
corpo. 

Fitness
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Corporativo

A Digital Print (DP), sediada em 
Carapicuíba, bem perto da Gran-
ja Viana, é referência em comu-
nicação visual na região. Com 
equipe própria, trabalha com 
empresas de todos os portes e 
garante a entrega do material 
em até 48 horas após o envio do 
arquivo final, além de realizar ins-
talações 24 horas por dia.
Outdoors, adesivos, cartões de 
visita, displays, móbiles, carta-
zes, faixas, adesivos (jateados, 
laminados e decorativos), ban-
ners, folhetos, totens e materiais 
de escritório em geral são alguns 
dos produtos com que a marca 
trabalha.
Já produziram para marcas como 
Wizard, Shopping Granja Vianna, 
Raposo Shopping, Applebee’s, 
Amor aos Pedaços, Pfizer, Am-

bev, Icemellow e M.Officer. Uma 
rede de contatos em agências 
de comunicação complementa a 
gama de serviços.
Fundada em 1999 como Davino 
Outdoor e focada em outdoors, 
a empresa decidiu ampliar sua 
atuação em 2007 após a aprova-
ção da Lei Cidade Limpa em São 
Paulo, que minaria o mercado 
de outdoors na capital e cedo 
ou tarde chegaria às cidades vi-
zinhas (em Cotia, ela chegou em 
2009).

Digital Print é referência em 
comunicação visual na região
Por Victor de Andrade Lopes

Serviço: Digital Print  
Comunicação Visual

(11) 4617-4431 
4158-2911

marketing@grupodavino.
com.br

 www.ddprint.com.br
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Rua José Feliz de Oliveira, 1148 - Villa Funchal
Vila Santo Antônio, Cotia - SP

Marque seu Horário já!
(11) 4612-5502

(11) 939213688 whatsapp

Luzes Reflexos
Coloração
Escovas em geral

Selagem - Cortes
Manicure e pedicure
Design de sobrancelha

Profissionais: 
Léo e Dario

O Dão é uma região vinícola de 
Portugal com grande tradição, 
mas ainda pouco explorada por 
nós brasileiros.  Em parte porque 
seus vinhos eram em geral, in-
feriores aos das demais regiões 
portuguesas, e a mesma demo-
rou mais do que as outras para 
se modernizar. Hoje o Dão passa 
por um processo revolucionário, 
com surgimento de novos pro-
dutores e investimentos no setor, 
e já apresenta resultados expres-
sivos.
Região localizada no centro-nor-
te de Portugal, na Beira Alta. O 

dão tem terras acidentadas de 
solo pobre e granítico, com clima 
temperado com boa amplitude 
térmica na época de amadureci-
mento das uvas, o que permite 
uma boa qualidade das uvas na 
época da colheita.
Nos tintos, a grande estrela da 
região é a cepa Touriga Nacio-
nal, poucos sabem, mas o Dão 
é o verdadeiro berço da Touriga 
Nacional, e não o Douro como 
muitos pensam. Além dela des-
tacam-se a Alfrocheiro, Arago-
nez, Jaen e Tinta-Cão. Já no 
caso dos vinhos Brancos, o gran-

de destaque é a Encruzado, uva 
que gera vinhos com excelente 
acidez e mineralidade expressi-
va. Este branco varietal tem tido 
cada vez maior destaque no mer-
cado mundial do vinho.
Durante a minha visita pelo 
Granja News à região do Dão, os 
produtores que mais impressio-
naram por sua qualidade e que 
eu recomendo são três: A Quinta 
da Perdigão, que inclusive faz um 
vinho rose premiado espetacular, 
A Casa da Passarela e A Quinta 
da Pellada. 

Vinhos do Dão
Vinhos
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O que é o Ranking Alexa

O indicador Alexa é um ser-
viço de informações sobre o 
tráfego da Internet Mundial 
criado pela Alexa Internet 
Inc, uma empresa contro-
lada pela gigante Amazon.
com, que mede quantos 
usuários de internet visi-
tam um determinado site.  
A fórmula exata de cálculo 
(métricas) nunca foram di-
vulgadas , mas especialistas 
afirmam que os dados estão 
baseados em milhões de aná-
lises de tráfego de usuários 
do Alexa Toolbar (ferramenta 
de avaliação de trafego que 
pode ser instalado no site), 
bem como de coleta de infor-
mações possivelmente liga-
das aos acessos em sites de 
busca como: Google Search, 
Yahoo! Search, Gmail, Yahoo! 
Mail, Google Trends, Google 
AdWords, AdSense, MSN Se-
arch, MSN Messenger, Goo-
gle Analytics e agora o Goo-
gle Offers. O Ranking Alexa 
mostra uma lista de todos os 
sites da internet ordenados 
por tráfego. Registrando em 
qual posição o tráfego do 
seu site ocupará em relação 
aos 196 milhões de sites do 
mundo, como também em 
qual colocação o seu site está 
entre os milhares de sites do 
Ranking do Brasil. Lembra-
mos que estes dados são 
dinâmicos, mudam a cada 

segundo, tendo em vista alte-
rações constantes em cente-
nas de parâmetros como: um 
maior ou menor número de 
links internos e ou externos, 
novos conteúdos, adwords, 
etc. Os números que você vê 
no indicador, seria o registro 
de um determinado instante 
(uma fotografia) que o Alexa 
renova e publica uma vez a 
cada 24 hs. O Alexa apresen-
ta dados para os sites que já 
estejam em posições inferio-
res e em torno da posição 
25 milhões. Caso seu site 
apresente a informação sem 
dados , é provável que esteja 
com números superiores . O 
objetivo é conquistar o topo 
do “podium”.
O site nr.1 na classificação 
do Ranking do Brasil, hoje é 
ocupado pelo google. com.
br. Então, quanto menor o 
número da colocação melhor 
posicionado o site está. Em 
outras palavras mais acessos 
tem o site. É bom saber que 
o Alexa é uma estimativa de 
posicionamento, e que há ou-
tros indicadores no mercado 
que são utilizados como ava-
liação e parâmetros de audi-
ência de um site na internet, 
utilizando-se outras ferramen-
tas de medição como a buzz-
metrics adotado pelo Ibope/
Nielsen. O Ranking Alexa é 
o mais popular indicador de 

audiência e muito utilizado 
pelos webmasters da internet 
mundial, até por que oferece 
diariamente dados importan-
tes para consulta livre. Alexa 
diz que “Geralmente, indi-
cador de Traffic Rankings de 
100.000 +” deve ser conside-
rada como não confiável, por-
que a quantidade de dados 
que nós recebemos não é 
estatisticamente significativa. 
Inversamente, quanto mais 
tráfego um site recebe (quan-
to mais perto ele fica
na posição de número 1), 
mais confiável torna-se o seu 
tráfego Ranking
Fonte: Alexa.com

Acompanhe este passo á passo, 
para encontrar o ranking Alexa 
do seu site:

1. Acesse: http://www.alexa.
com/

2. Dentro do Box Browse Top 
Sites escreva a URL do seu site, 
por exemplo: para o Granja-
news digitar granjanews.com.
br no box e depois  

clique no botão Find

3. Ao retornar você verá o resul-
tado e a colocação de seu site 
no ranking mundial (Alexa
Traffic Rank: 941.222) e junto a 
bandeira o ranking no Brasil 
(Traffic Rank in BR: 24.899)
Obs: dados granjanews.com.br 
do dia 28/08/2017

Granjanews é o site mais visto da mídia regional 
de acordo com o Indicador Ranking Alexa

Como encontrar 
a posição do meu 
site no Ranking 
Alexa?


