
Concerto de Natal encanta a Granja Viana

Págs. 8 e 9

O jornal Granja News, o Atobá Pizzaria e a TEM Comunicação se uniram para presentear a cidade com o “Concerto Granja 
Viana de Natal”. Toda renda deste evento foi revertida para o Lar Xavier, instituição filantrópica que atende idosos em 

Caucaia do Alto – Cotia. Veja como foi o concerto que movimentou a cidade de Cotia.
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Págs. 10 e 11

Reserva do Morro Grande 
recebe operação.

Meio Ambiente

Pág. 12

Secretário Sérgio Folha fala 
sobre progresso de Cotia.

Mobilidade

Pág. 4

Malvina, da Mimos  
& Antigos.

Granjeira do mês
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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

Adeus 2017
Pelo 8º ano consecutivo 
encerramos as ativida-
des de mais um, este, 
recheado de trabalho, 
batalhas e conquistas.
Claro que com o gosti-
nho de quero mais, sem 
querer tirar os dedos do 
teclado e os olhos do 
monitor, mas conscien-
tes da necessidade e do 
merecido descanso.
Para nós, todo fim gera 
expectativas do reco-
meço, a ansiedade em 
tentar prever o que será 
divulgado na primeira 
edição do ano seguinte, 
o medo de perder um 
furo de reportagem, as 
novidades, o constante 
querer pelo novo. Afi-
nal, mais do que levar 
informação ao leitor, O 
Jornal Granja News bus-
ca se reinventar, renovar 
e atualizar dia a dia. Não 
é fácil se destacar em 
meio a tantas mídias e 
opções para se manter 
informado.
O segredo? Talvez essa 
seja a receita, não ter 
segredo algum e seguir 
a visão e missão do seu 
fundador. Credibilida-
de se conquista com 
seriedade, honestidade 

e humildade, começan-
do do diretor, passando 
por seus colaboradores. 
E isso não é segredo pra 
ninguém.
Bom, a proximidade 
com as festas de fim de 
ano sempre é um perío-
do propício para refletir 
acerca do que realiza-
mos e visualizar os desa-
fios ainda por vir, tanto 
na esfera pessoal quan-
to profissional. É uma 
época em que muito 
se prega a união entre 
os povos, a diminuição 
das diferenças sociais 
em prol de um bem 
maior. Assim realizamos 
o II Concerto da Granja 
Viana de Natal , em prol 
do Lar Xavier , contando 
com a parceria na reali-
zação do evento com o 
Atobá Pizzaria e a Tem 
Comunicação.
Desejamos doses extras 
de otimismo, esperan-
ça, fé e amor. A todos 
os leitores, clientes, co-
laboradores, parceiros 
e amigos, boas festas e 
um novo ano repleto de 
realizações, saúde, paz 
e boas notícias.

Equipe Granja News



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 3GRANJA NEWS - DEZEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 97

Saúde

Réveillon 2018
DIAS INESQUECÍVEIS,

VENHA VIVER ESSE MOMENTO! 

Casa Grande Hotel resort & spa
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Av. Miguel Stéfano, 1001 - Enseada, Guarujá/SP - Brasil
55 13 3389.4000 - hotel@casagrandehotel.com.br
casagrandehotel.com.br

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

“CHIQUE COMO TODO LUXO, SIMPLES COMO TODO PRAZER”

Prefeitura de Cotia conclui informatização das 
UBS’s e implantação do prontuário eletrônico
As 25 UBS’s da rede munici-
pal foram informatizadas. De 
qualquer unidade de saúde, 
médicos poderão acessar o 
prontuário do paciente em 
consulta. 
A informatização do atendi-
mento nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) e implanta-
ção do prontuário eletrônico 
dos pacientes já são realida-
de em Cotia. A Prefeitura, por 
meio das secretarias de Saúde 
e de Gestão Estratégica e Ino-
vação, concluiu a informati-
zação e as 25 unidades estão 
equipadas com computadores 
e acesso ao sistema eletrônico 
de saúde.

“Nos propusemos a implantar 
uma gestão moderna, tecno-
lógica em todas as áreas. A 
saúde não poderia ficar de fora 
e assim vamos melhorando os 
serviços públicos e a qualidade 
de vida das pessoas”, disse o 
prefeito Rogério Franco. De 
acordo com ele, a Secretaria 
de Gestão Estratégica e Ino-
vação viabilizará o serviço de 
SMS para lembrar os pacien-
tes sobre consultas e exames 
agendados. “Temos um alto 
índice de absenteísmo, que 
são as faltas em consultas e 
exames, isso onera a adminis-
tração e dificulta o andamento 
da fila de espera”, comentou o 

prefeito.
Segundo o secretário de Saú-
de Magno Sauter, com a infor-
matização as vantagens são 
diversas. “Possibilita o controle 
de acesso de pacientes, acaba 
com a circulação de papel na 
unidade, o prontuário é com-
partilhado em todas as UBS’s, 
gera economia, melhora a ges-
tão”, explicou.
A informatização e implanta-
ção do prontuário eletrônico 
começou no final de setembro 
e, em outubro, todas as UBS’s 
já estavam com os equipamen-
tos e sistema funcionando. A 
partir daí, foi dado início ao 
treinamento dos funcionários 

para utilizarem a nova ferra-
menta de trabalho. “Foi feita 
uma força-tarefa de treinamen-
to e sensibilização dos funcio-
nários sobre esta novidade na 
rede”, explicou o secretário.
Para informatizar a rede, a Pre-
feitura de Cotia utilizou cerca 
de 100 computadores, impres-
soras e equipamentos para 
dar início à digitalização dos 
antigos prontuários. Os equi-
pamentos foram locados com 
recursos de fontes do Ministé-
rio da Saúde – repasses que fo-
ram feitos por conta da implan-
tação do prontuário eletrônico 
na rede municipal.
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Malvina, 
da Mimos 
& Antigos

Granjeira do mês

Nossa última granjeira de 
2017 nos recebeu de modo 
bastante granjeiro: na praça 
de seu condomínio, em meio 
a árvores e casas bucólicas. O 
canto dos passarinhos, fazen-
do fundo à sua voz, ficaram 
eternizados no áudio da en-
trevista. Malvina, proprietária 
da Mimos & Antigos, marca 
que participou recentemente 
de feiras no The Square Open 
Mall e na Casa di Toni, contou 
um pouco de sua biografia, 
da história da marca, e fez 
também um apelo aos que 
possam ajudar a mudar o nos-
so triste quadro quanto aos 
animais abandonados:
“Eu frequentava o Kartódro-
mo da Granja porque meu 
esposo sempre corria e nós ví-
nhamos almoçar na Rua José 
Félix de Oliveira. Na época, 
ainda não tinha asfalto aqui. 
Mudamo-nos há mais ou me-
nos 12 anos porque quería-
mos sair de São Paulo, onde 
morávamos num condomínio 
de prédios com um bebê pe-
ludo e um papagaio. Todos 
buscam qualidade de vida 
aqui, e normalmente ela está 
atrelada à sustentabilidade. 
Então é necessário vir com 
consciência de que devemos 
remover o mínimo possível. 
As pessoas às vezes chegam 
reformando e construindo 

para que outra situação mais 
moderna, mais cheia de con-
creto, se instale.
Aqui, começamos uma nova 
trajetória. Sempre tive ‘deixa 
a vida me levar’ como lema, 
tendo aprendido que ela se 
encarrega de resolver algumas 
coisas. Isso não significa que eu 
não faço planos. É importante 
ter sonhos, metas, e às vezes 
o acaso nos atropela, e temos 
que ter os instintos bem apura-
dos para lidar com isso.
Por mais de 20 anos, minha 
área era a saúde, mais pre-
cisamente com pacientes 
terminais. Mas eu sabia que 
uma nova versão profissional 
estava sendo preparada. Des-
de jovem, meu maior prazer 
quando assistia filmes era pro-
curar objetos, peças decora-
tivas e mobiliários nas cenas. 
Eu viajava no tempo nessas 
épocas e nesses momentos 
imobiliários.
E então floresceu a Mimos & 
Antigos. Começou na inter-
net. Quando surgiu a feirinha 
na Casa di Toni, eu conversei 
com os responsáveis e gostei 
desse momento com outras 
meninas de áreas diferentes, 
mas com o mesmo objetivo. 
Fui brindada por uma parce-
ria com a Casa di Toni. Não 
me canso de agradecer pelo 
carinho desse pessoal, adoro 

eles! A Mimos & Antigos sur-
giu como um presente do pa-
pai do céu. Também não pos-
so deixar de agradecer aos 
parceiros que se formaram 
para fazermos o melhor nessa 
proposta e o apoio e as mãos 
estendidas do grande amor 
da minha vida, meu esposo.
Minha estreia foi marcada na 
participação da Feira da Praça 
no The Square, onde o impac-
to pelo público visitante foi 
imediato, com elogios e votos 
de sucesso. Gosto do conta-
to, de estar com a pessoa, de 
conhecer a história daquilo 
que estou adquirindo ou ofe-
recendo. Trabalhar com an-
tigos é reviver memórias. Na 
Mimos, trabalhamos de forma 
personalizada de acordo com 
perfil do cliente. Nossas peças 
atendem desde a mulher mo-
derna até as mais tradicionais 
e clássicas. Dispomos de pe-
ças antigas  do século XVIII e 
raridades nesse seguimento. 
Também trabalhamos com a 
venda, lavagem e restauração 
de um amplo mercado de ta-
petes persas, com retirada e 
entrega em domicílio; e atu-
amos no mercado de consig-
nados.
Aproveitando este carinho-
so momento oferecido pelo 
Granja News, gostaria de fa-
zer um apelo à população da 

região e ao poder público: 
somente a nossa união trará 
bons resultados para os be-
bês peludos que estão nas 
ruas e em lares provisórios 
aguardando adoção.
Contamos com um grupo de 
resgate, com protetoras ma-
ravilhosas que não se cansam 
de fazer feirinhas de adoção, 
projetos e eventos para dar 
a melhor forma possível de 
amparo a eles. Elas fazem um 
excelente trabalho, mas pre-
cisam da nossa ajuda. Temos 
protetoras que se encarregam 
de manter alguns lares, como 
a Denise, que tem mais de 
120 bebês. Bebês esses que 
aguardam um lar, uma ado-
ção. Na medida em que eles 
conseguem encontrar um lar, 
uma porta se abre para outros 
que estão na rua.
Eu dirijo mais ainda o meu 
apelo ao poder público para 
que faça campanhas de cas-
tração gratuita. Por que não 
uma campanha do agasalho 
para eles, levando roupas 
para essas casas provisórias? 
A castração gratuita é de ne-
cessidade urgente. Só assim 
teremos um controle dessa 
população.
A protetora Vera Lúcia teve 
a iniciativa de criar o projeto 
livros por ração. As pessoas 
que tiveram interesse devem 

entrar no Facebook ou pedir 
informações na Casa di Toni; 
são livros a um custo baixíssi-
mo que às vezes ajudam no 
tratamento de quimioterapia 
num bebê que está com cân-
cer.
Espero ter plantado uma se-
mente em prol dos bebês pe-
ludos carentes e em prol de 
quem já faz o melhor por eles. 
Agradeço o carinho por parte 
do Granja News pela opor-
tunidade deste encontro, e  
que em 2018 estejamos mais 
fortes e mais iluminados pela 
sabedoria divina.”

Mimos & Antigos
Av São Camilo, 3500 
(na Casa di Toni)

Por Victor de Andrade Lopes
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Saiba quais são as tendência fitness para 2018
Fitness

Estão no topo do ranking: HIIT, aulas coletivas, wearable training, treinamentos com 
peso corporal e força, flexibilidade e rolos para mobilidade

Recentemente o Colégio Ame-
ricano de Medicina Esportiva 
(ACSM) divulgou o “Top 20 
Worldwide Fitness Trends for 
2018”, as principais tendên-
cias para o mercado fitness. O 
principal objetivo da pesquisa 
é identificar as atividades, as 
modalidades e programas que 
estão crescendo e se desen-
volvendo com maior força nas 
academias de todo o mundo. 
 “É comum essas tendências 
se alternarem, mas o que re-
almente importa na visão da 
Bodytech Company é a nossa 
constante busca por atividades 
e programas que realmente se-
jam seguros e eficientes. Com 
auxilio dos nossos profissionais 
entregamos aos clientes o que 
existe de mais atual no mer-
cado fitness. Nossa missão é 
estar sempre a frente das ten-
dências e atuar com excelência 
na prestação do nosso servi-
ço”, garante Eduardo Netto, 
diretor técnico da Bodytech 
Company.
Conheça as seis principais ati-
vidades que serão destaque 

em 2018:
1) HIIT: High Intensity Inter-
val Training 
A Bodytech implantou as aulas 
de HIIT Running e HIIT Bike em 
2016 e as modalidades se tor-
naram referência.  Outro mé-
todo conhecido no mercado 
fitness é a Fórmula Tabata que 
está presente nas unidades da 
Fórmula Academia espalhadas 
pelo Brasil desde 2016. Em 
2018, a novidade será a aula 
Cardio Burn recentemente 
implantada no Rio de Janeiro. 
“Dentro deste mesmo concei-
to temos a combinação das 
atividades de corrida, remo e 
treinamento funcional em uma 
única modalidade de 30 minu-
tos com monitoramento cons-
tante da frequência cardíaca”, 
ressalta Netto.
2) Aulas Coletivas
A Bodytech tem muito orgulho 
em poder afirmar que dispõe 
da mais renomada e experien-
te equipe de profissionais,  o 
que a torna referência no cená-
rio nacional e mundial. Toda a 
rede realiza uma média de 28 

aulas por dia com mais de 200 
atividades. “Portanto, quando 
o assunto são atividades cole-
tivas pode ter certeza que pro-
porcionamos uma experiência 
única no mercado fitness”, diz 
o diretor técnico. 
3) Sensores e Vestíveis (Wea-
rable Tecnology)
No quesito wearable teremos 
um avanço enorme nos pró-
ximos anos. Muito em breve, 
esses acessórios se tornarão 
uma ferramenta de extrema 
utilidade, já que podem aju-
dar a entender e a monitorar 
o desempenho. A Bodytech 
implantou este ano o monito-
ramento de frequência cardí-
aca em algumas aulas, como 
na modalidade Cardio Burn. 
Ainda neste contexto, a rede 
é a primeira academia no Bra-
sil a desenvolver um aplicativo 
para prescrição e periodização, 
o BTFIT.  O aplicativo acompa-
nha o progresso por meio do 
tempo e fornece feedback, 
acompanhamento em tempo 
real e controle de metas e ob-
jetivos, além da oportunidade 

de realizar as aulas coletivas 
em qualquer hora e lugar.
4) Treinamento com peso do 
corpo e funcional
Os exercícios tanto de peso 
corporal e os conhecidos como 
funcionais (os que têm impacto 
direto nas atividades do dia a 
dia) continuam em alta. “Nos-
so pensamento é que os exer-
cícios funcionais devem fazer 
parte da prescrição como um 
todo. Por isso, a Bodytech tem 
investido na modernização das 
áreas de treinamento funcional 
e está preparando inaugura-
ções de salas de CrossFit para 
o ano de 2018. Teremos mais 
quatro unidades que vão ofe-
recer a modalidade e novas 
atividades coletivas com esse 
foco”. 
5) Treinamento de Força
A Bodytech tem sempre a dis-
posição de seus alunos pro-
fissionais especializados para 
orientar e definir a melhor linha 
de treino e conta com espaços 
modernos em  equipamentos. 
A rede tem acrescentado a sua 
metodologia o que existe de 

mais eficiente para o treino da 
força, incluindo as plataformas 
e técnicas do Levantamento 
de Peso Olímpico  (LPO).
6) Flexibilidade e Rolos para 
Mobilidade (Foam Rollers)
Atenta a essa tendência que 
apareceu pela primeira vez na 
pesquisa de 2016, a modalida-
de Stretch Roller foi implanta-
da no mesmo ano. A aula en-
volve autoliberação miofascial, 
alongamento estático e dinâ-
mico, utilizando o acessório 
Foam Roller. A atividade tem 
duração de 30 ou 50 minutos 
e os principais benefícios são: 
o aumento da mobilidade arti-
cular, flexibilidade e prevenção 
de lesões.
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Caro leitor  fiz esse último texto 
do ano consultando um veteri-
nário, já que as dúvidas á res-
peito dessa doença me cercam 
cotidianamente e considerei 
um assunto importante ,atual, 
de futuras discussões e quem 
sabe,mais alternativas, para 
um novo ano que se inicia. 
 Leishmaniose visceral: Conhe-
cida popularmente como Cala-
za é uma doença causada por 
um protozoário transmitido 
através da picada de um inse-
to, conhecido como mosquito 
palha. Os cães são os princi-
pais reservatórios da doença, 
que também acomete os seres 
humanos, portanto trata se de 
uma zoonose.
Sintomas: Os principais sinto-
mas são perda de apetite, per-

da de peso, febre intermitente, 
apatia, perda de pêlos ao redor 
dos olhos com conjuntivite, le-
sões cutâneas, queda exage-
rada de pêlos e crescimento 
exagerado das unhas.
Diagnóstico: Feito através de 
sorologia.
Tratamento: Até algum tempo 
atrás o Ministério da agricultu-
ra exigia a notificação e euta-
násia dos cães soro positivos. 
Hoje em dia existe tratamento 
autorizado pelo próprio minis-
tério.
Eficácia: Ainda existem muitas 
dúvidas entre os profissionais 
da área e proprietários sobre 
o cão ser portador assintomá-
tico da doença mesmo após o 
tratamento, mas existem várias 
pesquisas sobre o assunto.

Prevenção: Vacinação ou con-
trole do mosquito através de 
coleiras repelentes especificas 
no mercado pet. 
Cada médico veterinário tem 
a sua conduta preferida de 
prevenção, mediante sua ex-
periência clínica. Sugiro que 
consulte o médico de sua con-
fiança para maiores informa-
ções. 
É importante salientar que já 
temos casos isolados da doen-
ça nessa região.
Aqui encerro mais uma coluna 
desse Jornal agradecendo a 
todos os dirigentes, leitores e 
ao meu grande amigo e cola-
borador Dr. Daniel Lima.

Boas festas... Que venha 2018!!
Eliane Abbud

Leishmaniose Canina
Planet Pet

Pizzas 
artesanais
Massa 
Integral 
com 
trigo 
moído 
em 
moinho 
de 
pedra
Ingredientes
nobres Av. São Camilo, 3.500 - Granja Viana

(ao lado do Armazém do Nicolau)
Salão e delivery - 4169-4502 / 4169-4423

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Sushis gourmet , com o 
valor mais justo da granja
“vide o cardápio”
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Social
Concerto Granja Viana de Natal supera 
expectativas e reúne grande público
Evento promovido pelo Granja News, Atobá Pizzaria e TEM Comunicação emocionou os presentes em uma noite especial

Uma festa que entrará para 
história cultural da cidade. 
Este foi o sentimento de 
quem participou do Concerto 
Granja Viana de Natal 2017, 
que lotou o Centro Cultu-
ral Wurth, na Granja Viana, 
na noite de quarta-feira (13). 
Promovido por meio de uma 
parceria entre Atobá Pizza-
ria, o jornal Granja News e 
a TEM Comunicação, muito 
mais que marcar momentos 
importantes das três empre-
sas envolvidas, o evento foi 
realizado em prol do Lar Xa-
vier. A entidade que atende 
idosos em Caucaia do Alto 
receberá o valor e os alimen-

tos arrecadados, na próxima 
semana, em um encontro de 
todos na sede do lar. 
O público foi recebido ao 
som de violino de Ana Luiza 
Guedes acompanhada pela 
guitarra de Jesus Bertolini, 
enquanto apreciavam o wel-
come drink e confraterniza-
vam com os amigos e presen-
tes. 
Toledo e Nilton Souza abriram 
o show ao som do saxofone 
e piano, com uma versão de 
Jingles Bells. E a partir daí a 
cantora Larissa Cavalcanti co-
mandou a noite, ao lado de 
Clayber de Souza, que com 
maestria dividiu o palco com 

os demais os músicos e inter-
pretes. Com quase duas ho-
ras de duração, o repertório 
da noite passou pelo samba, 
MPB, bossa nova, chorinho e 
jazz, onde cada um mostrou 
seu talento e seu amor pela 
música. E o encerramento foi 
com a tradicional Noite Feliz, 
onde o público participou e 
se emocionou. 
Idealizado pelo Rodrigo Ro-
drigues, do Granja News, o 
Concerto Granja Viana de Na-
tal é fruto de uma parceria de 
sucesso do jornal com o Ato-
bá Pizzaria, da dupla Beltrão 
e  Rodrigo Holanda e da TEM 
Comunicação, das jornalistas 

Marcia Lima e Sonia Marques. 
As três empresas vivem mo-
mentos especiais, e escolhe-
ram este evento para celebrar 
as conquistas, aprendizados e 
sucesso.  O Granja News co-
memora seu oitavo ano como 
uma das principais mídias da 
Granja Viana. O Atobá Pizza-
ria comemora 15 anos e se 
consagrou como única casa 
na região que oferece cultura 
e música de qualidade toda 
semana, de segunda a quin-
ta-feira.  E a TEM Comunica-
ção celebra seu primeiro ano 
de trabalho, credibilidade e 
respeito que conquistou com 
aqueles que buscam um tra-

balho de comunicação inteli-
gente e profissional. 
“Quando recebemos o convi-
te do Granja News topamos 
de imediato” disse Rodri-
go Holanda, na abertura do 
evento. “Todos se uniram, foi 
um trabalho árduo e corrido, 
mas valeu a pena, foi para 
vocês e para este grupo de 
idosos do lar que vieram nos 
prestigiar. Vamos deixar que 
o espírito de Natal entre em 
nossas vidas”, completou.  E 
seu pai Beltrão levou ao pé 
da letra a ideia e tomou para 
si a mensagem. Feliz e emo-
cionado, disse apenas “ho ho 
ho” . 
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“Hoje, os empresários não 
podem pensar apenas em ga-
nhar dinheiro, temos que aju-
dar nossa comunidade”, dis-
se Rodrigo Rodrigues, diretor 
do Granja News. “Por isso 
escolhi o Atobá e TEM por 
terem as mesmas preocupa-
ções. Sem a união de todos 
não iríamos conseguir nada”. 
“É uma grande alegria para 
nós da TEM participar des-
te evento e doar um pouco 
do nosso trabalho”, disse a 
jornalista Sonia Marques.  Já 
a também jornalista Marcia 
Lima disse que só acredita 
no sucesso de uma empresa 
quando ela tem um propósi-
to.  “Quando criamos a agên-
cia sabíamos que a sustenta-
bilidade seria um dos pilares 
no negócio. Este ano foi Lar 
Xavier, mas vamos continuar 
com outros projetos lindos 
como este”, afirmou.  
Os idosos atendidos pelo Lar 
Xavier também estavam pre-

sentes, cantaram, aplaudiram 
e se emocionaram com a fes-
ta dedicada principalmente a 
eles. Luis Ryutaro Matsuoka, 
presidente do Lar Xavier 
agradeceu o carinho dos or-
ganizadores e do público. 
“Foi muito importante para 
nós participar de um evento 
como este. Estou muito emo-
cionado e feliz.”, concluiu. 
E a parceria não parou por 
aí, outras empresas também 
se engajaram e apoiaram o 
evento. Um agradecimento 
especial ao Centro Cultural 
Wurth, que abriu suas portas 
para este evento, à Mistral, 
Padaria 39 Trilha do Pão, 
HGC Publicidade, Alvocom, 
Live Sonorização, Rose Souto 
Flores & Eventos, Suco Prats 
e Dallas Floricultura, Bodyte-
ch e Track&Field. Todas con-
tribuíram e ajudaram na rea-
lização do primeiro de muitos 
eventos como este, que foi 
um presente para Cotia. 

Um obrigado 
especial aos 
músicos e 
intérpretes da 
noite

Ana Luiza Guedes (violino 
e voz) 
Beltrão (cajón) 
Clayber de Souza (gaita) 
Edson Ercha (voz e violão) 
Fábio Anastácio 
(percussão) 
Jesus Bertolini (guitarra) 
Ju Cassou (voz e piano) 
Junior (contrabaixo) 
Julio Carone (piano) 
Larissa Cavalcanti (voz). 
Lélio Bittencourt (violão e 
voz) 
Luiz (timba) 
Nahame Casseb (bateria) 
Nilton Souza (piano)
Odair Marcelo (bateria) 
Simões (percussão) 
Toledo (saxofone) 
Tim Brasil (violão) 
Victoria Secomandi (voz) 
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Meio ambiente

Guarda Civil e Polícia Militar Ambiental fazem 
operação na Reserva do Morro Grande, em Cotia
Grande operação conjunta fiscalizou a degradação da fauna e flora e procurou 
primatas (macacos) mortos, a fim de localizar possíveis focos de febre amarela

Apesar de o município de Co-
tia não ter a confirmação de 
nenhum caso de febre ama-
rela, equipes da Guarda Civil 
Municipal (GCM), Polícia Am-
biental do Estado e Secretaria 
de Meio Ambiente e Agrope-
cuária realizaram, nesta quinta-
feira (7/12), uma grande opera-
ção com cerca de 40 homens, 
divididos em quatro equipes, a 
procura de macacos mortos e 

quaisquer sinais de crime am-
biental, como caça e desmata-
mento, na Reserva Ambiental 
do Morro Grande.
O secretário de Meio Ambien-
te de Cotia, Major Ricardo Se-
comandi, reforçou que o ma-
caco não transmite a doença 
e ele também é uma vítima. 
“Não se pode matar o animal, 
ele não transmite a doença. Ele 
é um alerta para focos onde a 

doença pode estar”, explicou. 
Quem transmite a febre ama-
rela silvestre são os mosquitos 
dos gêneros Haemagogus e 
Sabethes, vetores da doença.
Durante a operação, que du-
rou cerca de quatro horas, ne-
nhum macaco morto ou doen-
te foi encontrado, apenas uma 
armadilha para caça, que foi 
destruída.
A operação também serviu 

como um treinamento para os 
guardas. “Temos um terço do 
município coberto por área 
verde, estamos sendo pionei-
ros em uma ação conjunta com 
a Policia Militar Ambiental. 
Daqui para frente, Cotia pode 
realizar operações como essa, 
por conta própria, graças a 
esta parceria”, destacou Seco-
mandi.
“Precisamos de ações assim 

para saber quais as direções 
que a doença vem tomando no 
Estado, a cada local que pas-
samos nós mapeamos. Dessa 
forma, fazemos um estudo 
técnico para abranger a maior 
parte de áreas possíveis”, rela-
tou o porta voz da Policia Mi-
litar Ambiental, Capitão Flávio 
Sukaitis.
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Os macacos não transmitem 
febre amarela.
Os primatas se comportam 
como sentinelas da doença, ou 
seja, os locais onde os animais 
aparecem mortos podem ser 
indicativos do sinal da doença 
na região.
Quem transmite a febre amare-
la são os mosquitos dos gêne-
ros Haemagogus e Sabethes.
Cotia possui uma população 
elevada do primata Sagüi - 
Callithrix - e somos responsá-
veis pela manutenção da es-

pécie e não podemos admitir 
abusos.
Denuncie o abuso contra 
animais em nossa cidade :  
0800 878 11 00 - Secretaria 
de Meio Ambiente e Agrope-
cuária de Cotia
Ricardo Secomandi é Major 
PM - comandou a Polícia Mili-
tar na região, atuou como Se-
cretário de Segurança Pública 
e atualmente é Secretario de 
Meio Ambiente e Agropecuá-
ria de Cotia
Fotos: Vagner Santos

Para realizar denúncias ou aler-
tas contra crimes ambientais, 
sobre macacos encontrados 
mortos ou, aparentemente do-
entes, basta entrar em contato 
com o canal gratuito de aten-
dimento da Secretaria de Meio 
Ambiente e Agropecuária, 
pelo telefone 0800-878-1100, 
Guarda Civil Municipal, pelo 
número 153, ou pelo 190 da 
Polícia Militar.
Campanha de vacinação con-
tra febre amarela em Cotia
Até o dia 29/12, sempre das 9h 
às 16h, todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) estarão 
vacinando a população contra 
a febre amarela, pois Cotia 
participa da ação de bloqueio 
de intensificação vacinal contra 
a doença. No dia 9/12 (sába-
do), das 9h às 15h30, algumas 
UBS’s abrirão exclusivamente 
para a campanha. As vacinas 
servem para uma medida cau-
telar devido às confirmações 
da doença em macacos encon-
trados na Grande São Paulo.
O público-alvo são pessoas 
com idade a partir de nove 
meses. Para receber a vacina-
ção, é preciso levar o cartão 
do SUS e, para menores de 15 
anos, é obrigatório apresentar 
a caderneta de vacinação.
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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) SÉRGIO FOLHA traz à tona 
discussões em prol da mobili-
dade e do progresso de Cotia 
Confira o bate bola que a equi-
pe do Granja News fez com o 
atual Secretário da Habitação 
de Cotia. 
Granja News: Verticalização 
em Cotia. Vai rolar?!
Sérgio Folha: A verticalização 
tem grandes chances de acon-
tecer na cidade, como vimos 
no 1º Fórum Discutindo a Ur-
banização de Cotia. Será reali-
zada de forma muito responsá-
vel, observando e respeitando 
a particularidade de cada re-
gião. Tudo com regras, nor-
mas e planejamento. A opinião 
pública, algumas vezes, vê a 
verticalização como um mal, 
no entanto, ela trará muitas 
vantagens como redução do 
desmatamento e a chegada de 
grandes empresas como hos-
pitais renomados e hotéis, que 
garantirão emprego e geração 
de renda para a população. 

A Granja Viana também será 
verticalizada? 
Hoje a Granja Viana vai do km 
21 ao 30 e é dentro dessa área 
que os empreendedores que-
rem investir, mas o zoneamen-
to os impede. Os investidores 
não constroem porque os ter-
renos são caros e como não 

podem verticalizar, o investi-
mento se torna inviável. Nós 
temos pontos que deveriam 
ser verticalizados em prol do 
próprio desenvolvimento da 
Granja Viana e do comércio lo-
cal, levando em consideração 
que alguns pontos serão pre-
servados, como o Centrinho. 

E quais os próximos passos? 
Apresentamos o projeto (veja 
mais em http://bit.ly/projeto-
denovoviaduto) de uma nova 
alça de acesso de retorno para 
Cotia, ali na altura da Deola, 
colocando a que já existe ali 
apenas para acesso à São Pau-
lo. Também há a possibilidade 
da Rua José Felix passar a ser 
entrada para Granja no sen-
tido Carapicuíba, enquanto a 
Avenida São Camilo só viria no 
sentido Raposo e a nova alça 
faria o retorno para Cotia. Tam-
bém pretendemos estender 
aquela marginal do Shopping 
Granja Vianna, que desem-
boca na Raposo na altura do 
Walmart, até além do viadu-
to. Essa solução da marginal,  
aliás, deve acontecer em pou-
co tempo porque isso não vai 
depender do DER; vai aconte-
cer com uma parceria público
-privada entre a prefeitura com 
empresas da região. 

Sobre o Reserva Raposo, em-
preendimento que trará 65 
mil novos moradores para a 
região (km 18,5 - São Paulo/
SP), o que você tem a dizer. 
Para a execução do empre-
endimento são necessários 
cerca de 300 milhões de reais 
em obras viárias na Rodovia 
Raposo Tavares, só ali na re-
gião, mas os empreendedores 
querem investir 100 milhões e 
deixar 200 milhões para o De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem (DER), que já sinalizou 
que não pode colocar todos os 
seus investimentos só naquele 
trecho.  
Em uma reunião que tivemos 
no DER colocamos a nossa 
preocupação em relação a este 
empreendimento e também 
apresentamos propostas para 
melhorar o nosso trânsito lo-
cal na Raposo. Cada município 
tem de fazer a sua parte. 

“A opinião pública, algumas 
vezes, vê a verticalização 
como um mal, no entanto, ela 
trará muitas vantagens como 
redução do desmatamento 
e a chegada de grandes em-
presas como hospitais reno-
mados e hotéis, que garan-
tirão emprego e geração de 
renda para a população”. 

Verticalização, regularização 
fundiária, fiscalização dos novos 
loteamento, combate às invasões e 
parcelamentos irregulares

Mobilidade
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A JF também efetua reparos e aposta forte neste diferencial. “Fazemos manutenções em 
geral. Tudo é feito na loja, o cliente vem e sai com tudo consertado, a não ser que não 

tenhamos a peça, mas aí providenciamos o que for necessário”
Rua Indochina, 10 – Jardim Fontana, Cotia, SP

Telefone: (11) 4612-9436 / 4702-6714 / 4777-9354 / 4612-3911

registros
válvulas
caixas acopladas
tubos 
louças e metais sanitários

conexões em geral
tubulação pesada
elétrica básica

Entregamos em toda a Grande 

São Paulo com frete grátis.

Rogério Franco implanta sala de 
exames cardiológicos na Policlínica
A Sala está equipada com es-
teira para teste ergométrico e 
aparelho de ecocardiograma
A Policlínica do Portão passou a 
contar com uma sala de exames 
cardiológicos. O prefeito Ro-
gério Franco entregou o novo 
espaço equipado com esteira 
para exame de teste ergométri-
co e aparelho de ecocardiogra-
ma. “É a primeira estrutura de 
exames cardiológicos na rede 
municipal. Os aparelhos são 
de primeira e representam um 
grande avanço na saúde públi-
ca de Cotia”, disse o prefeito 
Rogério Franco.
A nova sala de exames cardio-
lógicos tem capacidade para 
realizar aproximadamente 80 
exames de esteira por mês e 250 

ecocardiogramas. “Inicialmente, 
os exames são realizados ape-
nas às segundas e quartas-feiras, 
para ecocardiograma, e às quar-
tas-feiras, testes ergométricos”, 
explicou Magno Sauter, titular da 
Saúde em Cotia. De acordo com 
ele, os médicos, cardiologista e 
ecocardiografista, que realizam 
os exames são da própria rede 
municipal. “É uma estrutura 
nova, inédita na rede municipal, 
que faz com que a prefeitura dê 
um importante passo e o objeti-
vo é avançar mais”, completou o 
secretário Magno.
Os pacientes que realizam os 
exames no local precisam ter 
pedido médico de cardiologis-
tas do próprio município, que 
atendem na Policlínica.

Cardio
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Com a chegada das festas 
de final de ano nada me-
lhor do que abrir um bom 
espumante e celebrar 
a vida. Mas na hora da 
compra surgem algumas 
dúvidas: O que significa 
Brut? E Demi-sec? Qual 
eu irei gostar mais?
Este pequeno guia do 
Granja News irá lhe ajudar 
na hora da compra:
Brut: Os espumantes são 
classificados de acordo 
com seu teor de açúcar, 
em uma escala que come-
ça com os Nature, que não 
apresentam nenhuma adi-
ção de açúcar e chegam a 
ser ásperos na boca. Se-
guidos pelos Extra Brut, 
que possuem levíssima 
adição e depois os Brut. 
Até o Brut os brasileiros 
consideram os espuman-
tes como sendo “secos”, 
ou seja, quase sem doçura 
perceptível. Em seguida, 
começam os espumantes 
que sentimos como sendo 
“doces”. Após o Brut te-
mos o Sec, seguido pelo 
Demi-sec e por último o 
Doux, realmente doce. 
Método tradicional ou 
méthode champenoise: 

Indica que o espumante 
foi feito pelo método  tra-
dicional criado em Cham-
pagne, com a segunda 
fermentação (que gera as 
bolhas) dentro da própria 
garrafa e em contato com 
as leveduras por um perí-
odo adicional. Esses espu-
mantes possuem aromas 
mais complexos, finos e 
são encorpados na boca. 
Ex: Champagne e Cava.
Método Charmat: Nor-
malmente esses espu-
mantes não possuem 
nada escrito quanto a isso 
no rótulo, mas são a maior 
parte dos espumantes dis-
poníveis no mercado. São 
fermentados em tanques 
de inox e não fazem a 
segunda fermentação na 
garrafa. São espumantes 
mais frutados, frescos e 
leves. Ex: Prosecco e Lam-
brusco.
Vintage: Espumantes sa-
frados, feitos com uvas 
de uma única safra que 
foi excepcional. Sempre 
aparece o ano da safra no 
rótulo e geralmente são 
espumantes mais caros.
Bom brinde e boas festas!

Espumantes: Desvendando 
os rótulos

Vinhos
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APP CINEMARK. 
O QUE JÁ 
ERA BOM

FICOU AINDA 
MELHOR.

Agora, você pode fazer 
suas compras do snack 

bar pelo aplicativo 
SEM TAXAS. Depois, 

é só retirar na Fila Express 
antes do seu flme começar.

BAIXE

Ainda não tem ?

GRATIS
´

Baixar na 

694127_APP Cinemark_Jornal Granja News_235x125.indd   1 11/29/17   1:15 PM

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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A AES Eletropaulo inaugurou 
na manhã da última sexta-fei-
ra (15/12) a Subestação Gran-
ja Viana, em Carapicuíba, 
bem ao lado do bolsão da 
Fazendinha. O evento teve 
a presença da imprensa da 
região e representantes da 
concessionária. Também es-
tiveram presentes o prefeito 
de Carapicuíba, Marcos Ne-
ves (PV); o vereador Professor 
Ladenilson (PMB) e o secretá-
rio de trabalho de Cotia, Luis 
Gustavo Napolitano.
A nova subestação beneficia-
rá não só Carapicuíba, mas 
também Cotia, Barueri, Ita-
pevi, Jandira e Osasco, con-
templando um total de 600 
mil pessoas. A obra custou R$ 
70 milhões e é parte de um 
pacote de investimentos da 
concessionária – só este ano, 
já foi quase R$ 1 bilhão, cifra 
que a empresa espera qua-
druplicar até 2021. O terreno 
que abriga as instalações tem 
5 mil m² e o complexo tem 4 
km de rede de distribuição 
subterrânea que ligam a su-
bestação ao bairro.
O local não será permanen-

temente ocupado. Um ele-
tricista visitará a subestação 
periodicamente apenas para 
efetuar manutenções preven-
tivas ou intervir em situações 
adversas.
O vice-presidente operacio-
nal da Eletropaulo, Artur Ta-
vares, abriu a rodada de dis-
cursos e considerou a obra 
um marco. “Eu já visitei essa 
região várias vezes e para 
nós é um orgulho estar aqui 
hoje”, disse. Ele também res-
saltou que a subestação não 
apenas melhorará o forneci-
mento, como permitirá que 
a região cresça. “O objetivo 
aqui é continuar desenvol-
vendo toda a nossa área de 
concessão, especialmente 
esta, pois a grande área de 
expansão em São Paulo hoje 
é a região oeste. Esta estação 
tem 120 MVA (mega volt-am-
père). Com isso, é possível 
trazer entre 250 e 300 empre-
sas de grande porte para cá.”
Artur ainda comentou outras 
melhorias que os investimen-
tos trouxeram para a região. 
“É um tipo de rede diferente, 
muito mais protegida. Adicio-

nalmente, estamos colocan-
do tecnologia de automação 
ao longo de toda essa rede 
para podermos operar de for-
ma muito mais automatizada 
e com muito mais confiabili-
dade”, disse.
Em seguida, Marcos Neves 
lembrou de quando era de-
putado estadual e ajudou 
a criar uma comissão para 
acompanhar questões ligadas 
à energia elétrica. “Na época, 
tivemos uma boa relação com 
o Artur. E hoje estamos aqui, 
inaugurando uma estação de 
suma importância em Carapi-
cuíba. Queria parabenizar a 
Eletropaulo, a gente tem sido 
muito parceiro. E o que pedi-
mos à empresa é que tenha 
atenção especial para Cara-
picuíba. É um grande consu-
midor e tem uma população 
muito carente e trabalhadora, 
que sai cedo e volta tarde 
para casa, uma população 
que realmente não podemos 
deixar na mão.”
Joaquim Galvão, represen-
tando a Diretoria de Regu-
lação Técnica e Fiscalização 
dos Serviços de Energia Elé-

trica da Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo (Arsesp), 
disse que “o que a Arsesp 
procura é a parceria com as 
concessionárias para procu-
rarmos o melhor para todos. 
Quando meu diretor me falou 
para vir aqui, eu disse: ‘eu 
vou, eu participei disso, gos-
taria de ver’. A gente sabe 
que a região oeste era um 
pouco carente, mas vai ficar 
cada vez melhor.”
Joaquim também defendeu 
seu órgão como uma entida-
de parceira das empresas e 
dos municípios, e não apenas 
fiscalizadora. “Quando tem 
reclamação, a gente tenta 
mediar. Vamos trabalhar jun-
tos e população será a bene-
ficiada”, concluiu.
Em entrevista à nossa repor-
tagem, Artur detalhou o que 
muda com a chegada da su-
bestação. Segundo ele, ela 
aumentará a qualidade do 
fornecimento de energia, di-
minuindo a quantidade de 
falhas, afinal, parte dos inves-
timentos envolve a instalação 
de equipamentos que religam 

o sistema automaticamente 
quando um galho de árvore 
encosta nos fios, por exem-
plo – em reportagens ante-
riores, mostramos o drama de 
alguns moradores da região, 
que chegavam a ficar dias se-
guidos sem luz, aguardando 
que alguma equipe chegasse 
apenas para religar a chave. 
Com esses equipamentos, a 
energia é automaticamente 
restaurada caso não ocorram 
danos severos na rede.
Além disso, a região é bene-
ficiada por uma base adicio-
nal construída em Cotia, o 
que agiliza o atendimento a 
ocorrências. Em toda a área 
de concessão da Eletropaulo, 
5,5 mil equipamentos do tipo 
já foram instalados, e a meta 
é chegar a 7 mil em 2018. Ele 
nos informou ainda que os in-
vestimentos virão também na 
forma de novas subestações. 
“Quando você as instala, 
você vai separando o circuito 
e ganha regiões muito mais 
concentradas”, explica.

Eletropaulo inaugura 
Subestação Granja Viana 
e promete melhorar 
fornecimento na região

CANIL SCATLE
www.pastorbrancosuico.com.br

Tels.: (11) 9.7161-7628  

Texto e fotos por Victor de Andrade Lopes
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De Quinta a Domingo no jantar
Almoço Buffet por Quilo e a vontade

Temos Espaço Kids

Avenida dos Acácias, 58 - loja 07 - Granja Viana
Delivery: (11) 4612-6133

Novidades: Rodízio de 

Temaki e Robata

AFD_AnúncioUnique_9x9cm.indd   1 12/16/17   12:50 PM

Agora você também pode 
aproveitar deliciosos espeti-
nhos no Granjinha. Além das 
opções conhecidas da casa, 
você encontrará a preços es-
peciais espetinhos diversos 
feitos em nosso novo espaço 
gourmet com churrasqueira.
Horário do espetinho: Quinta 
à Sábado das 18h às 23h30 

| Sábado das 12:00 hrs às 
17:00 hrs  e das 18:00 hrs 
as 23:30 hrs  I Domingo das 
12:00 hrs às 17:00 hrs

Reservas: 11 4612-2262 | con-
tato@granjinharestaurante.
com.br
Estrada Fernando Nobre, 819 
- Cotia/SP

Novidade no 
Granjinha
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Na última semana, a Prefeitura 
de Cotia, por meio da Secretaria 
de Transportes e Trânsito (Set-
trans), concluiu o trabalho de 
melhoria nos pontos de paradas 
de ônibus da estada de Caucaia 
do Alto. Além de passar por 
reforma, todas as paradas pas-
saram a contar com cobertura, 
para aumentar o conforto dos 
usuários do transporte público. 
A Settrans também realizou a 
pintura de lombadas e faixas 
de pedestres ao longo da via, 
para aumentar a visibilidade e a 
segurança aos motoristas e pe-
destres.
Os trabalhos duraram pouco 
mais de um mês e beneficiaram 
22 pontos de ônibus no trecho 
entre a entrada da Estrada de 
Caucaia do Alto, com a rodovia 

Raposo Tavares, até o Jardim 
das Oliveiras. O antigo ponto 
de ferro, em frente à Imobiliária 
Bocalte, foi substituído por de 
madeira com cobertura. O pon-
to localizado na altura do núme-
ro 641, sentido Caucaia do Alto 
-  que fica acima do nível da 
via - passou a contar com uma 
rampa para auxiliar o acesso de 
pessoas idosas, cadeirantes e 
com mobilidade reduzida.
“Em 2018, iniciaremos a du-
plicação de toda a estrada de 
Caucaia, será uma grande obra. 
Mas até a sua conclusão, algu-
mas melhorias são fundamen-
tais para garantir o conforto e a 
segurança de quem utiliza esta 
importante via de Cotia”, disse 
o prefeito Rogério Franco.

Transporte
Pontos de ônibus da estrada de Caucaia são 
reformados e todos passam contar com cobertura
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