
Pintando o 8 com o Granja News e Tantra

Págs. 8 e 9

Como manda a tradição, jornal Granja News e restaurante Tantra Granja Viana promovem sua festa de aniversário conjunta 
para comemorar os oito anos das empresas. A Neon Party, como ficou conhecida, foi marcada pelas cores que ficaram 

espalhadas nas roupas e nos corpos dos amigos, parceiros e colaboradores convidados. Veja os detalhes 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

8 anos de 
Granja News
Em um ano cheio de  
dificuldades, come-
morar oito anos de 
vida é muito gratifi-
cante.
Propositalmente , 
seguindo a tradição 
americana comemo-
ramos no dia 23 de 
novembro ( Thanks-
giving Day – Dia de 
Ação de Graças ),  
juntamente com o 
Restaurante Tantra 
Granja Viana nossos 
8 anos de vida.
O dia de Ação de 
Graças é um dia 
onde as pessoas se 
reúnem e se dedi-

cam a demonstrar 
sua gratidão a Deus 
pelas bênçãos rece-
bidas durante o úl-
timo ano. Este é um 
dos feriados mais 
importantes dos Es-
tados Unidos e Ca-
nadá, juntamente 
com o Natal e o Ano 
Novo. E nada me-
lhor do que celebrar 
esta data tão impor-
tante para o Jornal 
Granja News e para 
o Restaurante Tan-
tra Granja Viana, do 
que estar ao lado de 
funcionários, amigos, 
parceiros, clientes e 

prospects.
Queremos também 
agradecer imensa-
mente todo o apoio 
recebido ao longo 
destes anos a você 
leitor , que tanto no 
prestigia com seu 
tempo de leitura.
A todos,  nosso mui-
to obrigado !!
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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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.

Tels: (11)  2922-5060 / 9 5609-0899
E-mail: ultra_vip@hotmail.com

Lava Rápido
Polimento  
Cristalização 
Higienização 
Enceramento 
Lavagem de 
motor

Lavagem de 
chassis
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O Centro Cultural Wurth foi destinado 
para atender a população da Granja

Cultura

Moradores de Cotia e região. O 
espaço possui infraestrutura de 
qualidade, com conforto e segu-
rança para realização de diversos 
eventos. 
São 10 salas disponíveis para 
locação, que permitem a reali-
zação de cursos, workshops ou 
palestras e contam com equipa-
mentos de projeção, ar condicio-
nado e Wi-Fi.
O teatro tem a capacidade para 
241 espectadores sentados con-
fortavelmente em poltronas es-
paçosas, abriga modernos equi-
pamentos cênicos de iluminação, 
sonorização de alta tecnologia e 
dois camarins completos. 
No espaço do foyer com 454 m2 
de área coberta encontra-se a 
cafeteria. Este espaço, com perfil 
multiuso, serve para a realização 
de exposições, lançamento de 
produtos, entre outras atividades 
culturais, educativas e empresa-
riais.
Você também encontra quiosque 
e quadra de futebol society. Am-

biente equipado com churras-
queira, geladeira, bancada, me-
sas e cadeiras, preparado para 
eventos ao ar livre, como: aniver-
sários, confraternizações, futebol 
com os amigos, entre outros.
O Centro Cultural Wurth possui 
também um bar com 257m² de 
área coberta e 241m² de área ex-
terna com serviço disponível aos 
contratantes de eventos fecha-
dos, além de um pequeno palco 
para apresentações musicais, de 
18 m2.  
Cada detalhe foi pensado para 
surpreender, fazendo com que o 
visitante sinta a emoção e a cer-
teza de experimentar um lugar 
único. 

HISTÓRICO CENTRO 
CULTURAL
Considerado o primeiro Centro 
Cultural da cidade de Cotia, que 
abrange as cidades da região 
Oeste da Grande São Paulo, o 
Centro Cultural Wurth foi pro-
jetado para se tornar referência 

cultural, através da valorização 
da cultura brasileira. 
Inaugurado em Junho de 2011, o 
empreendimento contou com a 
atuação dos melhores especialis-
tas do País, e atendendo a rigo-
rosos padrões, seguiu os moldes 
das casas de espetáculo do Brasil 
e do Exterior.

NA REGIÃO
O Centro Cultural Wurth está 
localizado na Rua Adolf Wurth, 
557, Jd São Vicente em Cotia, 
município que faz parte da Gran-
de São Paulo e está próximo ao 
que a região oferece de melhor 
como: Shopping Granja Vianna, 
kartódromo e restaurantes. O 
Centro Cultural Wurth contribui 
para o fortalecimento do patri-
mônio histórico e cultural da Re-
gião de Cotia.
Agende seu evento pelo e-mail: 
centrocultural@wurth.com.br, 
pelo telefone 4613-1894, ou 
acompanhe pela rede social

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!
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Bodytech aposta em plano especial 
para jovens de 12 a 22 anos

Os números assustam. Nos 
últimos 10 anos, a obesidade 
quase dobrou entre os jovens 
brasileiros, passando de 4,4% 
para 8,5%. A combinação de 
videogame, uso contínuo do 
celular, falta de atividade física 
e má alimentação resulta em 
uma geração obesa e que será 
afetada por doenças antes 
diagnosticadas apenas na vida 
adulta. Entre elas: hipertensão, 
colesterol alterado, diabetes 
tipo 2, depressão, ansiedade, 
estresse, síndrome do pânico, 
enxaqueca e dores de cabeça, 
miopia transitória, problemas 
cardiovasculares e  até mesmo 
o câncer.
A obesidade altera totalmen-
te o funcionamento do cor-
po. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), até 
2025 o número de crianças e 
adolescentes com sobrepe-
so e obesidade pode chegar 
a 75 milhões. O Brasil é o 5º 
país com mais jovens obesos 
no mundo.
Preocupada com este quadro 
e com o objetivo de  estimular 
a atividade física entre os jo-

vens, a Bodytech lança o Stu-
dent Plan: plano desenvolvido 
especialmente para  a faixa 
etária de 12 a 22 anos.  Os jo-
vens alunos poderão desfrutar 
de todos os benefícios da rede 
de academias Bodytech espa-
lhadas pelo Brasil com mensa-
lidade a partir de R$ 120,00.
“Os profissionais da Bodytech 
vão orientar os jovens de acor-
do com sua idade, sempre res-
peitando o desenvolvimento 
corporal de cada um. O treina-
mento adequado, nessa fase 
da vida, é muito importante, 
contribuindo na prevenção da 
obesidade, no fortalecimento 
da estrutura osteoarticular, na 
melhora postural,  no condicio-
namento físico e no estímulo 
da capacidade de concentra-
ção”, enfatiza Eduardo Netto, 
diretor técnico da Bodytech 
Company.
Ao aderir ao Student Plan, 
o contratante terá direito ao 
plano fitness (musculação e 
atividades coletivas terrestres), 
mas poderá frequentar so-
mente a unidade onde a ma-
trícula for efetivada. Durante a 

semana, o plano é válido em 
horários estabelecidos  por  
cada unidade Bodytech, com 
horários livres aos finais de se-
mana e feriados. Para ter aces-
so ao parque aquático o aluno 
deve optar pelo plano Student 
Total.
Os interessados podem fa-
zer a inscrição na unidade de 
sua preferência ou pelo site: 
www.btstudentplan.com.br. A 
inscrição online é válida para 
alunos maiores de 18 anos. 
Jovens entre 12 e 17 anos de-
vem comparecer a unidade 
Bodytech acompanhados de 
uma pessoa responsável. No 
momento da inscrição será co-
brada uma taxa de adesão. O 
Student Plan não é válido para 
a unidade Iguatemi São Paulo. 

Fitness

Student Plan oferece musculação e atividades coletivas 
terrestes nas unidades Bodytech espalhadas pelo 
Brasil com mensalidade a partir de R$ 120,00
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O pastor alemão, todos conhe-
cem: uma popular raça canina 
costumeiramente adotada 
para serviços de guarda ou de 
polícia, mas também muito po-
pular para quem apenas quer 
uma fiel companhia. Mas você 
já ouviu falar do simpático pas-
tor branco suíço ?
Essa bela raça, também conhe-
cida como pastor canadense 
ou pastor alemão branco, sur-
giu a partir de cruzamentos de 
pastores alemães comuns que 
carregavam um gene recessi-
vo que determinava pelagem 
branca.
É possível até que um pastor 
branco nasça a partir do cru-
zamento de dois pastores ale-
mães!
O primeiro exemplar proge-
nitor do qual se tem notícia 
nasceu nos Estados Unidos 
em 1966, ou seja, é uma raça 
bastante nova. Da terra do Tio 
Sam, o exemplar foi levado à 
Suíça, onde a raça cresceu em 
número e se padronizou em 
1999. Em 2002, foi reconheci-
da provisoriamente pelo Fede-
ração Internacional de Cinofilia 
(FCI) como uma raça desvincu-
lada do pastor alemão branco. 
Foi só bem mais recentemente, 
em 2012, que o pastor branco 
suíço foi reconhecido oficial-
mente como uma raça pura.
E quem nos deu todo esse pa-

norama histórico foi Eliete Cos-
ta Scatle, proprietária do Canil 
Scatle, localizado em Vargem 
Grande Paulista e especiali-
zado na raça. Segundo ela, o 
canil surgiu de sua paixão por 
cães, com quem convivia em 
uma chácara de Ibiúna onde 
passava os finais de semana. 
“Não demorou muito para que 
eu trocasse toda uma vida de 
executiva do ramo financeiro 
para me dedicar totalmente à 
criação da raça”, explica. Em 
2002, ela foi aprender com 
criadores da Europa, onde ad-
quiriu seu primeiro exemplar, 
dando início à sua criação.
“Este cão em particular iniciou 
no Brasil uma criação diferen-
ciada, por suas características 
perfeitas e cuidados quanto à 
saúde, que na época não ti-
nham a devida importância por 
aqui. Em questão de seleção 
de animais para reprodução 
na Europa, somam diversos ti-
pos de exames que ainda não 
são disponíveis no Brasil”, diz 
a criadora.
“Nesta longa trajetória, sinto-
me muito satisfeita com o re-
sultado, tanto do plantel que 
mantenho, com várias outras 
importações, como a resposta 
das pessoas que adquiriram 
um filhote, com um alto grau 
de satisfação”, completa.

Conheça os adoráveis 
Pastores Brancos Suíços

Planet Pet

Por Victor de Andrade Lopes

SERVIÇO: CANIL SCATLE
O canil localiza-se no bairro do Tijuco Preto,  

em Vargem Grande Paulista-SP.
Site: www.pastorbrancosuico.com.br

Tels.: (11) 9.7161-7628  / (11) 4159-1797

O pastor branco suíço é 
mais manso que o pas-
tor alemão, apresentan-
do grau de agressividade 
médio, em vez de alto 
como o alemão. Se por 
um lado são moderada-
mente agressivos com es-
tranhos, são muito dóceis 
com os donos. Além disso, 
são cães “extremamente 
inteligentes, obedientes 
e muito equilibrados”, diz 
Eliete.
O perfil dos donos inclui 
crianças de todas as ida-
des, adolescentes e pes-
soas idosas, sendo um 
ótimo cão de companhia 
e também um bom parcei-
ro de caminhadas e corri-
das, devido à sua elevada 
resistência física. Em ter-
mos de corpo, os pastores 
brancos têm o dorso reto, 
em vez de inclinado, e não 
apresentam a traseira caí-
da dos alemães.
Para Eliete, o cão só não é 
recomendável para pesso-
as que não tenham tempo 
a dedicar para ele, pois ele 
“exigem atenção e carinho 
dos donos para que seja 
um cão completo e feliz”. 
Ao final da entrevista, Elie-
te resume: “A raça é sim-
plesmente apaixonante.”
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Por Victor de Andrade Lopes
Fotos: Natália de Castro (Orstax)

O jornal Granja News e o restaurante Tantra Granja Viana 
comemoraram na noite do dia 23/11 (quinta-feira) o oita-
vo aniversário de ambas as marcas. O evento que marcou 
a noite foi uma festa Neon Party, na qual os convidados 
puderam se pintar com tintas que brilhavam conforme 
atingidas por luzes especialmente instaladas no restau-
rante.
Entre os convidados estavam amigos, parceiros e colabo-
radores das duas empresas, além de personalidades da 
região. O público foi instruído a vir de branco ou com rou-
pas de cores fortes, para combinar com as tintas e permi-
tir que a criatividade aflorasse. Dito e feito: o Tantra logo 
se encheu de gente colorida, com símbolos, letras, pala-
vras ou rabiscos aleatórios que foram um show por si só.
Comandaram o entretenimento da festa os DJs Caetano 
e Cláudio (este último da A Posittivo). O primeiro incen-
diou a pista de dança do deque com os hits mais quentes 
do momento, enquanto que o segundo liderou, em outro 
ambiente, uma volta aos anos 80/90 com os sucessos da 
época.
A companhia circense Cia Base, que se apresenta regu-
larmente no Tantra, também abrilhantou a programação 
cultural da festa e realizou uma breve apresentação de um 
de seus talentos, num número que incluiu a tradicional 
dança nos tecidos.
Também contribuíram para o sucesso do evento a padaria 
Romana Granja Viana, que forneceu o bolo de aniversário 
e uma linda mesa de doces; o Grupo Atual, que forneceu 
hostess, brigadista, equipe de limpeza e de segurança; a 
Royal Bebidas, que forneceu copos, canudos e descontos 
especiais nas bebidas; e a produtora Estrela da Cidade 
Produções, na organização e iluminação da festa.
Os comes e bebes foram atrações à parte. É verdade que 
o Tantra é famoso por seu tradicional Mongolian Grill, mas 
para o evento em forma de balada, o restaurante optou 
pela praticidade e ofereceu uma série de deliciosos petis-
cos, como ceviches de saint peter com limão, salmão com 
maracujá e tubarão asiático; pastéis de salmão; coxinha; e 
bolinhos de camarão, javali ou queijo.
As bebidas, por suas vezes, ficaram nas mãos da Jackson 
Bebidas: refrigerantes, água, suco de melancia, caipiri-
nhas de vodka ou sakê; gin & tônica com limão e hibisco; 
gin & tônica com capim santo; Espanhola Tantra (vinho) e 
a Jack’s Caipiroska (limão, capim santo, tônica e vodka). 

Neon Party

Granja News e Tantra trazem mais cor à 
Granja para comemorar seus oito anos
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(11) 4612-0314 / (11) 9.6305-2191
www.uniquehairvisage.com.br

@uniquehairvisage      

Rua José Felix de Oliveira, 1133 / sala 2 - Granja 

UNIQUE HAIR VISAGE

DE DESCONTO NA  
SUA PRIMEIRA VISITA10%

Não há duvidas sobre qual é 
o drink do momento: o Gin 
& Tônica. Febre internacional 
que cada vez mais conquista 
novos adeptos por aqui. Tan-
to que foi escolhido como 
drink oficial da festa de 8 
anos do Restaurante Tantra e 
jornal do Granja News.
Sua receita original é feita 
com Gin e água tônica, po-
dendo-se acrescentar twists 
de laranja ou limão, e ainda 
sementes de zimbro.

Portonic
Vinhos

Como o mundo do vinho não po-
deria ficar de fora desta tendência, 
criou sua versão: Portonic, que ga-
nhou muitos adeptos por substi-
tuir o Gin, destilado forte e até en-
tão pouco apreciado e conhecido 
pelo público brasileiro, pelo vinho 
do porto branco e seco. Para pro-
var, segue a receita que é perfeita 
para os dias quentes de verão que 
se iniciam agora:
¬ 200ml de água tônica de qua-
lidade
¬ 100ml de Dry White Port
¬ Rodelas de limão e ramos de 
hortelã para decorar
¬ Gelo
Misture todos os ingredientes do 
drink e sirva numa taça de vinho 
bem bojuda estilo Borgonha.
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Granjeiro do Mês
Secretário de Meio Ambiente e Agropecuária 

Major Ricardo Secomandi
O nosso granjeiro do mês de no-
vembro é notório por vários moti-
vos.  Iniciou sua carreira na Polícia 
Militar (PM) de São Paulo, fundou 
uma bem-sucedida empresa de 
segurança privada [Grupo Atual 
Vitória – veja detalhes na nossa 
edição anterior] e lidera uma pasta 
na Prefeitura Municipal de Cotia 
pela segunda vez. Hoje, é o atu-
al secretário do Meio Ambiente e 
Agropecuária da cidade – na ges-
tão Carlão Camargo, ficou à frente 
da Secretaria de Segurança Públi-
ca. Por telefone, ele nos concedeu 
o depoimento abaixo onde con-
tou detalhes de sua extensa carrei-

ra e também de sua relação com a 
Granja Viana e a cidade de Cotia. 
“Conheci a Granja Viana porque 
tenho um imóvel em Ibiúna-SP há 
15 anos e Cotia era caminho aos 
finais de semana.  Acabei me en-
cantando, não só com o bairro, 
mas também com a cidade, onde 
eu parava para comer. Sempre fui 
um admirador da cidade, da ma-
neira como ela estava sendo cons-
truída  e isto fez com que eu me 
mudasse na primeira oportunida-
de que eu tive.
Aqui eu realmente vivo a cidade, 
mudei a parte administrativa da 
empresa para a Granja, frequento 

o bom roteiro gastronômico que 
temos e fiz grandes amigos.  Ape-
sar de ser próxima de São Paulo, 
Cotia ainda tem aquele ar de ci-
dade do interior e não vejo gran-
des problemas aqui. Claro que o 
trânsito da Raposo Tavares é com-
plicado e acredito que para quem 
mora aqui e tem que trabalhar 
em São Paulo, este trajeto não é 
nada fácil. Como eu mudei minha 
vida pessoal e profissional para cá 
e meus horários são específicos, 
pego a Raposo Tavares sempre 
nos sentidos e horários do contra 
fluxo, o que de certa forma me 
ajuda muito.  Sinto-me feliz aqui 
e aceito pela cidade. E sou grato 
a Cotia e à Granja pela maneira 
como minha família foi acolhida.
Quanto à segurança, ela é ine-
rente ao tamanho ou potencial 
da cidade. Acho que temos uma 
guarda municipal muito atuante. 
Fui secretário da segurança, então 
posso falar do trabalho dela. Fui 
também Comandante do Policia-
mento da área e conheço a fundo 
a Polícia Militar daqui e acho que 
as duas forças prestam um serviço 
muito bom, juntamente à Polícia 
Civil. A gente vê que o número 
de ocorrências que tem nas dele-
gacias, não posiciona Cotia como 
uma cidade violenta. O que a gen-
te precisa melhorar é a sensação 
de segurança por parte da  popu-
lação. É preciso que as pessoas 
que vivem aqui tenham em seu 
consciente que moram em uma 
cidade segura.
Já a carreira militar sempre foi um 
sonho.  Entrei na Academia do 
Barro Branco aos 15 anos, formei-
me oficial aos 20 e um ano de-
pois já comandava um pelotão da 
ROTA. Ser policial militar não foi 
apenas a realização de um sonho, 
mas também um prazer, e por 
ela tenho uma enorme gratidão. 
A carreira na PM te completa em 
duas situações, pois você é mili-

tar e policial, e isso foi um atrativo 
muito grande e algo que sempre 
gostei. Tive muita sorte na polícia, 
trabalhei em lugares e com pesso-
as muito bacanas, como o Gover-
nador Mário Covas, depois com o 
Geraldo Alckmin, os Secretários 
de Segurança Pública Marco Vini-
cio Petrelluzzi e Saulo de Castro e 
o subcomandante da polícia. Isso 
fez com que eu tivesse bons rela-
cionamentos e, por isso, consigo 
transitar muito bem no estado in-
teiro.
E faltando pouco tempo para a mi-
nha aposentadoria, tive a oportu-
nidade de vir trabalhar em Cotia. 
Logo que saiu minha passagem 
para a reserva, eu assumi a Secre-
taria de Segurança, um trabalho 
que rendeu muitos frutos de longo 
prazo para a Guarda Civil Munici-
pal (GCM), como o plano de car-
reira e a promoção progressiva por 
tempo e merecimento. Somando 
meu trabalho como comandante e 
depois como secretário, consegui-
mos manter os índices criminais 
dentro de um patamar muito bom 
com relação aos outros municípios 
da região.
A opção pela segurança privada 
aconteceu naturalmente. Em para-
lelo à polícia eu trabalhava nos ho-
rários de folga com outras ativida-
des . Foi assim que nasceu a Atual 
Segurança, fundada há quase 18 
anos e que hoje é parte do Grupo 
Atual Victoria, administrado com 
maestria pela minha esposa Ga-
briela Secomandi. 
Com quase um ano à frente da Se-
cretaria do Meio Ambiente e Agro-
pecuária estou feliz com o trabalho 
como um todo. Cotia tem uma ex-
tensão de 1/3 de mata, logo o ver-
de tem um papel e um peso muito 
fortes no município, além do forte 
apelo pela preservação.  Quando 
assumi a pasta fizemos uma análi-
se de como era a secretaria e seu 
trabalho, quais eram as preocupa-

ções do prefeito Rogério Franco e 
qual sua meta. Com base nestes 
dados geramos um diagnóstico 
da secretária e criamos um plano 
de ação para cumprir o papel e os 
compromissos do plano e gover-
no. E temos feito isto acontecer.  
Desde que sou secretário, não há 
nenhuma grande aprovação de 
empreendimento, o que é muito 
positivo, pois não temos como se-
gurar o progresso, mas podemos 
trabalhar para melhorar sempre. 
O número de denúncias com o 
nosso disque-denúncia 24h era 
muito grande. Hoje, ele caiu, não 
porque as pessoas não denunciam 
mais, mas porque os casos dimi-
nuíram muito. Ainda escuto pes-
soas falando que ‘estão acabando 
com nossa cidade’, mas eu acre-
dito nos fatos e na forma como 
lidamos com eles.  E deixo aqui 
o canal de comunicação aberto 
para todos. Apontem-nos o local 
ou locais onde ocorrem desmata-
mento, que a Guarda Ambiental, 
a secretaria e a GCM vão apurar 
os fatos e tomar providências, se 
necessárias.
Eu escolhi Cotia como minha ci-
dade e acredito que só com par-
ticipação de todos em prol do 
mesmo objetivo será possível me-
lhorar a cidade a cada dia.  Acei-
tar novamente o desafio de ser 
secretário é uma prova disto, pois 
vejo que esta é uma forma de con-
tribuir e retribuir o que a cidade faz 
por mim e pela minha família.  Eu 
vejo a cidade sob a governança 
do prefeito Rogério Franco trilhan-
do um caminho positivo, acredito 
no seu futuro e estou à disposição 
para trabalhar. Tenho certeza que 
o prefeito faz uma administração 
que marcará novos rumos para a 
nossa querida Cotia. Aproveito 
aqui para mais uma vez agradecer 
a oportunidade de fazer parte des-
sa administração.”



12 GRANJA NEWS - NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 96 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

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)

Trânsito

Governo parabeniza 
Cotia por redução nas 
mortes no trânsito

Município registrou menos 
mortes no mês de outubro, 
em relação a 2016, e ao longo 
deste ano também houve que-
da, em comparação com o ano 
anterior
No primeiro semestre deste 
ano, o prefeito Rogério Franco 
firmou uma parceria com o Mo-
vimento Paulista de Segurança 
no Trânsito/Detran SP, com o 
objetivo de realizar e potencia-
lizar as ações, tanto educativas 
quanto de infraestrutura, que 
visam a redução no número 
de acidentes e a salvar vidas 
no trânsito. As ações começa-
ram a surtir efeito e o Governo 
Estadual pontuou este reflexo 
em documento enviado à mu-
nicipalidade. “Parabenizamos 
a equipe pela redução neste 
mês, resultado certamente in-
fluenciado pelo trabalho que 

tem sido desenvolvido pelo 
município. Conte com nosso 
apoio para seguirmos com ín-
dices favoráveis e, acima de 
tudo, continuar a salvar vidas”, 
diz trecho da mensagem do 
Movimento Paulista.
O que motivou a mensagem 
foram os números do Siste-
ma Infosiga SP, ferramenta de 
acompanhamento mensal dos 
óbitos por acidente viário, que 
mostram que em Cotia menos 
pessoas morreram no trânsi-
to, ao longo deste ano, ante 
2016. Em outubro de 2016, 
duas pessoas morreram em 
acidente viário nas vias de Co-
tia, no mesmo mês deste ano, 
uma. Queda também na esta-
tística anual, até outubro. Os 
números mostram que nos dez 
primeiros meses de 2016, vinte 
e uma pessoas perderam suas 

vidas em acidentes, no mesmo 
período deste ano, foram 25.
“Logo que assumimos a ad-
ministração demos início a um 
intenso trabalho de melhoria 
viária, tapa-buraco, recapea-
mento, sinalização, além do 
trabalho educativo nas escolas, 
condomínios, nas ruas, nos se-
máforos pensando exatamente 
em reduzir o número de vidas 
que se perde em acidentes vi-
ários”, disse o prefeito Rogério 
Franco. “Ficamos felizes com 
o resultado positivo. Acredita-
mos que é com planejamen-
to e organização, atacando 
as prioridades e fazendo um 
grande trabalho educativo, 
que vamos conseguir resulta-
dos ainda mais positivos para a 
nossa população”, completou.

Vagner S
antos
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Decoração
Com móveis sofisticados, Bella Home 
Decor inaugura na Granja Viana
Desde o dia 30/09/2017 ( data 
de inauguração ), o granjei-
ro conta com um showroom 
de 700m com um mix de ten-
dências, o melhor do décor 
traduzido em móveis, objetos, 
tapetes, cheios de charme. Lo-
calizada no conceituado espa-
ço Vianna Village: a Bella Home 
Decor.
A loja é comandada pelo casal 
de empresários Laryssa (foto) e 
Davi Araruna, que tem experi-
ência de alguns anos no mer-
cado moveleiro. “A Bela Home 
Decor caracteriza-se pela co-
mercialização de móveis de 
alto padrão, com qualidade 
reconhecida e inovadora”, co-
menta Laryssa, explicando sua 
admiração pela marca. 
Como diferencial, a loja apos-
ta não apenas no preço com-
petitivo (mesmo para móveis 
requintados), mas também, 
na personalização dos móveis, 
com as mais variadas medidas, 
cores, acabamentos e tecidos.
No pós venda, além de en-
tregar seus produtos, a Bella 
Home Decor também monta 
as peças na casa do cliente. 
E tem uma novidade bem 
bacana, ao fazer compras na 
Bella, levando a sua planta, 
você ganha uma consultoria ou 
projeto de décor! Isso mesmo, 
você GANHA! Consultoria esta, 
prestada pelo diretor e Desig-
ner de interiores, Davi Araruna.

Serviço: Bella Home Decor
Endereço: Rua Mesopotâmia, 
109, loja 5 (dentro do Vianna 
Village)- Jardim Passargada, 
Cotia – SP
Horário de funcionamento: De 
segunda a sábado das 10h às 
20h; domingos e feriados das 
10h às 17h
contato@bellahomedecor.
com.br
facebok.com/bellahomedecorr 
Tel.: 4612-4407

“A Bela Home  
Decor caracteriza-se 
pela comercialização 

de móveis de alto 
padrão, com qualidade 

reconhecida e  
inovadora”
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Natal

Concerto Granja Viana de Natal 

O próximo dia 13 de dezem-
bro promete ser um dia que 
vai entrar para a história cultu-
ral da Granja Viana.  O jornal 
Granja News, o Atobá Pizzaria 
e a TEM Comunicação se uni-
ram para presentear  a cidade 
com o  Concerto Granja Viana 
de Natal. Toda renda deste 
evento será revertida para o 
Lar Xavier, instituição  filantró-
pica que atende idosos caren-
tes em Caucaia do Alto – Cotia. 
O concerto reunirá os músicos 
do Atobá Pizzaria que levarão 
ao palco o melhor da MPB, 
samba, bossa nova e canções 
natalinas. O show contará ain-
da com participações especiais 
de músicos convidados. 
O concerto beneficente é um 

projeto do Rodrigo Rodrigues 
do Jornal Granja News. O pri-
meiro evento aconteceu em 
2016 para ajudar na criação 
da Camerata Filarmônica da 
Granja Viana, sob liderança do 
violinista Jean Oliveira.  Como 
o resultado para os músicos foi 
imediato, Rodrigues decidiu 
dar continuidade a ideia, uma 
vez que sabe a importância do 
jornal em ações como esta. 
“Escolhemos o Atobá como 
parceiro, pois eles tem a mes-
ma preocupação social que 
a nossa. E também porque 
os músicos são feras e fazem 
apresentações sensacionais, 
o que torna a pizzaria única”, 
completa. 
Rodrigo Holanda, proprietário 

do Atobá, aceitou a proposta 
da parceria assim que recebeu 
o convite.  “Ficamos muito fe-
lizes em participar deste proje-
to, pois a responsabilidade so-
cial é parte do nosso negócio, 
bem como a música e a arte. 
E também por 2017 ser um 
ano especial. Completamos 
15 anos e um evento como 
este nos ajuda a celebrar esta 
data junto com a cidade que 
escolhemos para trazer esta 
boa mistura de pizza, música e 
arte”, finaliza. 
As empresas envolvidas cele-
bram bons momentos e com-
partilham as boas energias com 
este evento. O jornal Granja 
News completou  oito anos 
de existência na Granja Viana. 

O Atobá Pizzaria, comandado 
pela dupla de pai e filho Bel-
trão e Rodrigo de Holanda co-
memora seus 15 anos. E a TEM 
Comunicação, das jornalistas 
Marcia Lima e Sonia Marques, 
fecha seu primeiro ano como 
agência.  “Unir forças foi o nos-
so papel neste evento, pois é 
gratificante saber que juntos 
vamos ajudar o Lar Xavier a ter 
um final de ano um pouco me-
lhor. São com pequenas ações 
que trilhamos um caminho 
mais justo”, afirma Marcia. 
O concerto ganhou o apoio 
do Centro Cultural Wurth, do 
Grupo Atual Victória que cui-
dará da segurança do local, da 
Bodytech e Track&Field Granja 
Viana que arrecadaram  70 qui-

los de alimentos que também 
serão doados para o Lar Xavier. 
Entre os músicos confirma-
dos estão o gaitista Clayber 
de Souza, Jesus Bertolini e 
Tim Brasil - violão e guitarra, 
o baterista Marcelo Adrio e a 
percussão de Fábio Anastácio.  
Entre os convidados especiais 
estão Edson Ercha – voz e vio-
lão, Ana Luiza Guedes – violi-
no, Toledo – saxofone, Nilton 
Souza – piano, Nahame Cas-
seb – bateria e as vozes encan-
tadoras da Larissa Cavalcanti e 
Victoria Secomandi.  
O Concerto Granja Viana de 
Natal acontece no dia 13 de 
dezembro, às 19h30. Os convi-
tes custam R$ 30,00, com ven-
das antecipadas.  

Concerto Granja Viana de Natal 
Quando: 13 de dezembro de 2017 
– quarta-feira , às 19h30. Onde: Cen-
tro Cultural Wurth - Rua Adolf Wurth, 
557 - Jardim Sao Vicente, Cotia – SP. 
Quanto: R$ 30,00 - convite individual. 
Onde comprar: vendas antecipadas 
pelo 11 98692-9616 | 99740-2560 ou 
no Atobá Pizzaria . Estacionamento no 
local e acesso para deficientes. 

Evento reúne os músicos do Atobá 
Pizzaria para um show beneficente 
em prol do Lar Xavier

Rodrigo Rodrigues (Jornal Granja News ), Marcia Lima (Tem Comunicação), Elaine Negrini (Wurth), Beltrão e Rodrigo Holanda do Atobá Pizzaria.
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O DESCONTO SÓ É VÁLIDO PARA O PREÇO DA PIPOCA DE CHOCOLATE. A PROMOÇÃO NÃO É VÁLIDA PARA COMBOS PROMOCIONAIS E BEBIDAS. É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO 
PARA LIBERAÇÃO DO DESCONTO. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. O DESCONTO É VÁLIDO SOMENTE PARA MEMBROS COM CARTÃO ATIVO E POR TEMPO LIMITADO.

PARA TER ACESSO AO DESCONTO, É NECESSÁRIO QUE A COMPRA SEJA REALIZADA NAS BILHETERIAS. PROMOÇÃO NÃO CUMULATIVA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O SITE CINEMARK.COM.BR.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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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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Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923
Av São Camilo, 988 | Granja Viana | VALET no local

/RestauranteTantraGranjaViana www.tantrarestaurante.com.br

#soaqui

#tantragranjaviana
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