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O risco da doença tem levado centenas de milhares a perderem dias inteiros em filas imensas nos postos de saúde da 
Grande São Paulo, e não foi diferente na nossa região. Conversamos com a prefeitura de Cotia para saber mais sobre a 

doença e o que está sendo feito na cidade para impedir que ela atinja a população.
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Leia. Dê sua opinião. Mande sugestões.
Sua participação é muito importante.

Você é nosso melhor parceiro!
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QUEM VAI REGER 
O ANO DE 2018?
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Camila Grespan
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camilagrespan@gmail.com
Tels: (11) 9 8261-2570 / 2738-0771 / 2768-0771
Rua Coronel Gomes Pimentel, 71
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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.

Animal do ano novo chinês 2018: o Cão
Elemento do ano novo chinês 2018: Terra

A partir do ano novo chinês de 2018, a satisfação e a 
alegria causadas pelo êxito dos projetos realizados no 
ano anterior, Ano do Galo de Fogo 2017, só podem 
ser plenamente apreciadas no contexto de uma parti-
lha equitativa dos recursos criados.
Para as pessoas cujo elemento Terra é predominante 
em seu horóscopo chinês da vida, uma estabilidade 
particular durante todo o ano de 2018 deve permitir 
que eles organizem sua vida pessoal e profissional com 
mais confiança e eficiência.
Você deve se lembrar que o elemento primário do sig-
no do Cão é o elemento Terra, seguido por forças se-
cundárias fornecidas por Fogo e Metal. O ciclo criativo 
de Fogo, Terra e Metal significa que o dinheiro pode 
vir para aqueles que decidem escolher honestidade e 
justiça em seus negócios. As empresas que asseguram 
o bem-estar e a saúde dos seus consumidores, nomea-
damente através do aumento dos investimentos nas 
áreas da reciclagem e das energias renováveis, serão 
recompensadas com um aumento das receitas.
De acordo com os preceitos de Wu Xing e o ciclo 
criativo dos 5 elementos da astrologia chinesa, a Terra 
cria o Metal. Para ganhar satisfação alegre ao longo do 
ano, é auspicioso mostrar solidariedade e fraternidade, 
para que a nobre e vigorosa justiça do Cão de Terra se 
converta em riqueza material e espiritual.
Os caprichos e excentricidades do ano passado (Ano 
do Galo de Fogo) são há muito esquecidos. Na verda-
de, Anos do Cão não são propícias ao desperdício e 
despesas desnecessárias. Em 2018, o sucesso, no amor 
como no trabalho, depende primordialmente da qua-
lidade da comunicação entre as pessoas e da apren-
dizagem de que ser altruísta e generoso pode trazer a 
promessa de uma colheita mais generosa em troca.
Uma ótima leitura , e um feliz 2018 com muita saúde e 
paz !!!
Equipe Granja News
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O artista, ator e poeta 
Kenichi Kaneko

Granjeiro do mês

Nosso primeiro Granjeiro do 
Mês de 2018 não é mais um 
imigrante japonês que veio 
ao Brasil na primeira metade 
do século XX para trabalhar 
na roça. Kenichi Kaneko (ou 
apenas Ken Kaneko) chegou 
ao país nos anos 1960 com 
um objetivo que nada tinha 
a ver com agricultura, ofício 
dos pais: participar da ainda 
jovem Bienal de Arte de São 
Paulo. Mal a reportagem se 
sentou num sofá em sua casa 
no miolo da Granja, ele já se 
pôs a comentar sobre como 
o homem está deixando o 
lado artístico e humano de 
lado para focar somente em 
números. Confira no depoi-
mento abaixo um pouco de 
sua rica trajetória, tanto na 
Granja quanto na Terra do Sol 
Nascente:

“Nasci no Japão, filho de 
agricultores. Depois que me 
formei na escola, meu pai me 
colocou para trabalhar numa 
empresa. Só que eu chegava 
lá e só esperava a hora de ir 
embora, não gostava do servi-
ço. Desde criança, eu gostava 
de desenhar. Na escola, dese-
nhava para os amigos conse-
guirem boas notas (risos). Um 
dia, comecei a ir para Tóquio 
vender arte em vez de traba-
lhar.
Um dia, claro que meu pai 
descobriu. Ele não me deu 
bronca, só explicou que o ca-
minho da arte não era brinca-

deira. Meu professor também 
disse que até os 40 anos eu 
não conseguiria viver só de 
arte. Então eu basicamente 
tive de pedir ao meu pai para 
me sustentar até os 40 anos e 
ele aceitou, acredito que por 
força da minha mãe.

Eu mandei obras minhas para 
os Estados Unidos e para a 
França para tentar entrar em 
exposições, mas não me acei-
tavam. Em 1951, começou 
a Bienal de São Paulo, numa 
época em que o Brasil ainda 
era desconhecido em termos 
de artes. Na época, dava para 
participar dela como repre-
sentante do Japão, mas ape-
nas duas pessoas poderiam 
ir. Outra maneira era viver por 
pelo menos dois anos no Bra-
sil.
Então eu me mudei para cá e 
meu primeiro trabalho foi pu-
xando enxada em Campinas. 
No meu segundo ano aqui, 
fui para São Paulo com alguns 
desenhos, visitei todas as ga-
lerias e vendi bem, pois eu já 
tinha influência de movimen-
tos de vanguarda. De 1960 
para cá, o Brasil começou a 
ser uma potência nas artes. Eu 
mandei cinco quadros para a 
Bienal e vendi tudo. E acabei 
‘esquecendo’ de voltar para o 
Japão (risos).
Em 1979, comecei a trabalhar 
com cinema aqui. Já tinha 
uma experiência lá do Japão. 
Estreei num filme da Tizuka 

Yamasaki. Depois, fui para O 
Mundo da Lua na TV Cultura 
e fiz o papel de um mulambei-
ro, o que pegou mal na comu-
nidade japonesa, pois diziam 
que eu estava passando uma 
imagem negativa do Japão.
Depois morei no centro de 
São Paulo, em Valinhos e no 
Bosque da Saúde. Eventu-
almente, comecei a não ter 
mais onde guardar quadros. 
Procurei uma casa maior ini-
cialmente em Pinheiros, mas 
uma amiga minha, a ceramis-
ta Shoko Suzuki, morava por 
aqui na Granja e eu acabei 
conhecendo e comprando 
um terreno na Avenida Dona 
Cherubina Viana. Paguei um 
valor irrisório. Com o dinheiro 
da minha esposa, construímos 
a casa uns 25 anos atrás. Ela 
morreu antes de mim, o que 
é interessante, porque eu era 
20 anos mais velho que ela e, 
pensando que ia morrer an-
tes, coloquei tudo o que tinha 
no nome dela. Agora enfrento 
aquela burocracia toda para 
passar as coisas para o meu 
nome. A vida nunca é como a 
gente pensa.
A Granja Viana não era asfal-
tada ainda e já estraguei mui-
to carro aqui (risos). Em vinte 
anos a Granja mudou bastan-
te. Daqui pra frente vão entrar 
mais condomínios e vai virar 
uma floresta de asfalto. Mas 
tem que aceitar, o ser huma-
no tem essa capacidade de se 
adaptar.”

Por Victor de Andrade Lopes

11 2690 4666
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Bodytech Granja lança a modalidade Street Dance 
Fitness

Os alunos vão aprender a dançar, conhecer uma nova cultura, queimar calorias, 
além de amenizar os sintomas de ansiedade e estresse
A partir do dia 2 de fevereiro, 
os clientes da unidade Bo-
dytech Granja Vianna terão 
à disposição a modalidade 
Street Dance.  A aula tem ori-
gem americana e os primeiros 
movimentos começaram no 
Bronx, em Nova York, no iní-
cio dos anos 70. Criada e de-
senvolvida em ambientes de 
festas que ocorriam no bairro, 
nas chamadas Block Parties, o 

Street Dance foi erroneamente 
conhecido como dança de rua. 
“Não é simplesmente uma 
dança, mas sim um conjun-
to de danças completamente 
diferentes”, ressalta Gilberto 
Borges, educador físico e pro-
fessor de dança.
Dentre elas, as mais difundi-
das são: o Locking, que utiliza 
o funk original como música; o 
Popping, também criado nos 

anos 70 e que tem como carac-
terística principal a contração 
muscular; o Hip Hop, nascido 
anos 80, cujo ícones podem 
ser considerados Buddha Stre-
tch e Henry Link, do grupo Elite 
Force; e o Breaking, conhecido 
não só por seus movimentos 
no chão e acrobacias (power 
moves), mas também pelos 
fundamentos “em pé” como 
os Top Rocks.

Alguns outros estilos também 
pode ser chamados de Street 
Dance como Waacking, Hou-
se, Krump, Blooklyng Rock. 
“Durante as aulas os alunos 
aprendem os passos e   core-
ografias específicas de cada 
estilo, além de participar de 
exercícios e dinâmicas para a 
soltura. Este é o real aprendiza-
do da dança”, enfatiza Borges. 

1) Perda de peso;

2) Melhoria da capacidade 

      aeróbia;

3) Proporciona equilíbrio 

      emocional;

4) Elevação da autoestima;

5) Melhoria na concentração;

6) Melhoria na 

      coordenação motora;

7) Ajuda na socialização 

      e na interação com  

       outras pessoas.

Conheça alguns 
benefícios 
da dança
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Rogério Franco fala de seu primeiro  
ano de mandato e dos planos para 2018
Por Victor de Andrade Lopes

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), recebeu nossa reportagem na manhã 
do dia 22 de janeiro em seu gabinete, no centro de Cotia, para uma entrevista ex-
clusiva sobre seu primeiro ano à frente da prefeitura e seus planos para 2018. Para 
ele, 2017 foi um ano de planejamento, ainda que ele tenha governado por vários 
meses enfrentando uma ação eleitoral que acabou praticamente anulada pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de São Paulo (TER-SP) em setembro passado. Já para 2018, 
ele projeta muitas novidades para a cidade, inclusive para a região da Granja Viana.  
Confira a íntegra da entrevista em nosso site, por meio do link bit.ly/gnfranco18

Granja News: Convidamos 
o senhor a fazer um balanço 
de seu primeiro ano como 
prefeito de Cotia.
Rogério Franco: 2017 foi um 
ano muito importante para a 
cidade no sentido de planeja-
mento. Nós optamos por en-
xugar a máquina pública, re-
vimos contratos de locação e 
de produtos de uso contínuo 
e assim conseguimos encerrar 
o ano no positivo. Vemos mui-
tos municípios e estados não 
conseguindo pagar a remune-
ração dos seus colaboradores 
e nós conseguimos tudo em 
dia, às vezes até adiantado. 
Também estamos em dia com 
os fornecedores.
Atuamos bastante na área da 
saúde e implantamos o pron-
tuário eletrônico em todas 
as unidades. Investimos bas-
tante também em zeladoria. 
Criamos um parque na região 
do Turiguara a fizemos opera-
ções de limpeza urbana, tapa
-buraco e desassoreamento 
de rios e córregos nos bairros. 
Assim, neste período de chu-
vas, conseguimos minimizar o 
sofrimento da população nas 
áreas de risco.
Em 2018, já finalizamos a 
compra do material escolar 
para os quase 30 mil alunos 
da rede municipal e demos 
a ordem de início da reforma 
de 32 escolas, um investimen-

to de R$ 8 milhões, e estamos 
em processo de licitação para 
a reforma de mais 72. Até o 
dia 31 de janeiro, a empresa 
vencedora da licitação do uni-
forme escolar terá de apre-
sentar o modelo para poder-
mos liberar a produção e até 
o mês de abril, mês do ani-
versário da cidade, as crianças 
deverão recebê-lo. No ano 
passado, nós pagamos mais 
de R$ 6 milhões em benefí-
cios que estavam atrasados 
na Secretaria de Educação.
Minha esposa Mara está à 
frente da Secretaria de Desen-
volvimento Social e do Fundo 
Social de Solidariedade. Nós 
já inauguramos três CRAS e 
vamos inaugurar o quarto e o 
quinto no Jardim Japão e no 
Mirizola. Lançamos vários pro-
gramas durante o ano como 
o Programa Minha Festa, que 
faz festas para as crianças ca-
rentes. Conseguimos também 
implantar a fábrica de fraldas. 
Muitas vezes, a prefeitura ti-
nha de comprar fraldas para 
atender a demanda e hoje es-
tamos produzindo por conta 
própria.
GN: O que o senhor consi-
dera ter sido o maior desa-
fio da gestão nesse primeiro 
ano?
RF: Eu acredito que na admi-
nistração pública tudo é um 
grande desafio. Você precisa-

rá trabalhar com prioridades, 
pois o recurso muitas vezes 
não dá para atender toda a 
demanda da população. Só 
que tudo na administração 
pública é prioridade: saúde, 
educação, transporte, segu-
rança, infraestrutura, zelado-
ria... Nós temos que traba-
lhar com algumas questões 
definindo prioridades, mas 
entendendo a demanda da 
população.
Passamos por uma instabili-
dade política que acabou tra-
vando de alguma forma nosso 
governo, por causa daquela 
ação eleitoral que estávamos 
sofrendo desde a eleição. O 
TRE-SP acabou retornando-a 
à primeira instância e anulou 
o processo. Alguns políticos 
no meu lugar teriam endivi-
dado a cidade. Nós não, nós 
planejamos e conseguimos 
finalizar o ano com superávit 
orçamentário o que nos dá 
tranquilidade para implantar 
projetos importantes e me-
lhorar a qualidade de vida da 
população.
GN: Quais são os principais 
projetos para 2018? O que 
a população pode esperar 
este ano?
RF: Vamos reformar todos os 
postos de saúde e planeja-
mos a construção de um novo 
e moderno pronto-atendi-
mento na região de Caucaia 

do Alto. Ele já está em fase 
de licitação. Abrimos tam-
bém processo licitatório para 
a compra de dez novas am-
bulâncias que atenderão uma 
demanda reprimida.
Terminamos o projeto da 
duplicação da Estrada de 
Caucaia do Alto e estamos 
entrando com o processo de 
licitação. É uma obra que vai 
gerar desenvolvimento e em-
pregos e que vai salvar vidas, 
pois era uma estrada perigo-
sa.
Na região da Granja Viana, 
estamos com um projeto de 
asfaltamento de uma via que 
ligará a Estrada Basiléia, a 
Estrada Zurique e a Rua São 
Luís, criando mais uma via 
de acesso aos moradores da 
Granja Viana. Já fizemos toda 
a parte de drenagem e calça-
mento.
Na área da segurança, esta-
mos em processo licitatório 
para a troca de todas as viatu-
ras da Guarda Civil Municipal 
e planejamos a implantação 
de 24 totens de segurança. 
São totens que filmam em 
360° e transmitem a imagem 
on-line para a nossa central de 
monitoramento.
No campo social, estamos 
lançando o Programa Mãe 
Cotiana. Todas as mães de 
Cotia receberão um enxoval 
completo e serão isentas da 

tarifa do transporte público no 
período entre a gestação e o 
primeiro aniversário da crian-
ça para poderem ir aos postos 
de saúde.
GN: Os moradores da Gran-
ja Viana há tempos discutem 
sobre o semáforo no cruza-
mento da Avenida São Ca-
milo com a Rua José Félix de 
Oliveira. Há muito se ouve 
falar de um projeto para 
mudar a mão dessas vias de 
modo a diminuir o trânsito 
naquela área. Em que pé 
está essa ideia?
Nós vamos fazer um estudo 
de urbanismo lá. A ideia é 
discutir com os empresários 
e comerciantes e chegar a 
um consenso para saber até 
onde beneficia ou até onde 
prejudica o comércio local, 
que é realmente um fomen-
to para a cidade, pois gera 
bastante renda e emprego. 
Faremos um projeto piloto 
experimental na São Camilo e 
na José Félix para acabar com 
o trânsito. Já estamos pre-
parando o recapeamento de 
ambas, além do asfaltamento 
daquela nova via que mencio-
nei, que vai ser mais um novo 
corredor comercial na Granja. 
Daqueles 24 totens de segu-
rança, oito estão previstos 
para a Granja.

Exclusivo
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Exclusivo: secretário de saúde de Cotia explica tudo 
sobre a febre amarela e a campanha de vacinação

O panorama da febre  
amarela em Cotia
Segundo Magno, há registros 
da doença no Brasil que datam 
de mais de 100 anos atrás, e 
campanhas são realizadas des-
de 1940. Ele nos explica que 
se trata de uma arbovirose, ou 
seja, é transmitida por artrópo-
des – no caso, um mosquito. 
“Ela tem incidência na nossa 
região por conta das matas. 
Como nossa população mora 
nas regiões fronteiriças com 
essas matas, o risco é maior”, 
explica.
Cotia não teve nenhum caso 
registrado em humanos, mas 
teve quatro em macacos. Por 
causa disso, e porque a cida-
de é parte do “cinturão verde” 

da Grande São Paulo, existe 
a recomendação de que pelo 
menos 95% da população seja 
imunizada, de modo a criar um 
“bloqueio” em volta da capital 
paulista. A prefeitura de Cotia 
já aplicou mais de 150 mil do-
ses e, com isso, acredita ter va-
cinado 60% dos cotianos – não 
é possível precisar o número 
devido ao fato de não se po-
der atrelar as doses ao endere-
ço das pessoas. “Acreditamos 
que em um mês a população 
estará toda imunizada”, diz 
ele. Na região da Granja Via-
na, cerca de mil pessoas estão 
sendo vacinadas diariamen-
te, número inflado devido à 
quantidade de cidades com as 
quais a Granja faz divisa, como 

Jandira e Carapicuíba.
A recomendação estadual é 
que sejam vacinadas primor-
dialmente pessoas que morem 
ou frequentem áreas de risco. 
“Se ela não está em área de 
risco, nós tentamos conven-
cê-la de que não é necessário 
se vacinar. Mas se ela insistir, 
temos de aplicar a dose”, diz 
Magno. O secretário lembra 
que a vacina é obrigatória para 
algumas viagens ao exterior e 
recomendável também para 
visitar alguns locais dentro do 
Brasil, como o norte de Minas 
Gerais.
Contraindicações
Pedimos a Magno para nos 
explicar as contraindicações 
da doença. “Outras vacinas 

envolvem a injeção de ‘partes 
virais’ ou ‘epítopos’, que esti-
mulam a produção de anticor-
pos que imunizarão a pessoa 
pelo resto da vida. No caso da 
febre amarela, os epítopos são 
vírus atenuados, então existem 
algumas restrições para ges-
tantes, crianças abaixo de nove 
meses, pessoas acima dos 60 
anos ou pessoas que estejam 
imunocomprometidas (em tra-
tamento contra alguns tipos de 
câncer, soropositivas, usuários 
de corticoides em dose plena, 
etc.). Elas não devem tomar a 
vacina a não ser que o médico 
delas peça e faça uma estraté-
gia”, diz. “As pessoas acima 
de 60 anos são mais um grupo 
de risco que de contraindica-

ção. Na nossa região, elas es-
tão sendo vacinadas salvo em 
caso de contraindicação por 
se tratar de uma área de ris-
co. Nas filas, nós entregamos 
um termo para as pessoas as-
sinarem com a explicação de 
quem pode e quem não pode 
tomar”, completa.
Magno lembra que cerca de 
5% dos vacinados desenvol-
vem reações como dor-de-ca-
beça, febre e mal-estar e que 
a imunização não é imediata: 
são necessários 10 dias para o 
corpo atingir de 80% a 100% 
de imunidade.

Por Victor de Andrade Lopes

A reportagem do Granja News esteve na manhã do dia 22 de janeiro na prefeitura de Cotia para conversar com o secretário de saúde 
da cidade, Dr. Magno Sauter. Formado em medicina e especializado em administração hospitalar e diretoria médica pela FGV, Magno 
assumiu a pasta em abril do ano passado com a missão de otimizar seus serviços com os recursos disponíveis.

Saúde
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Reservas: (11) 4702.6883 / 4702.6923  -  Av. São Camilo, 988 · Granja Viana · VALLET no local
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Restaurante · Almoço · Pratos Executivos · Drinks · Shows · Atrações · Eventos
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Desencontro de informações?
Nas redes sociais e em mensagens 
enviadas à nossa redação, muitos 
munícipes têm reclamado de um 
desencontro de informações entre 
a prefeitura e as unidades de saúde. 
Magno se defende: “As vacinas não 
são produzidas pelo município. Elas 
fazem parte da estratégia do Estado, 
que nos envia doses limitadas quase 
que semanalmente. Cada vez que 
chega um lote, eu sento com a minha 
vigilância epidemiológica e monto a 
estratégia de vacinação para aquela 
semana, e muitas vezes priorizamos 
locais mais centrais e de mais fácil 
acesso para imunizar o maior número 
possível de pessoas em menos tem-
po. Nós informamos os locais daque-
la semana por meio do site oficial da 
prefeitura e dificilmente conseguire-
mos fazer isso com semanas de ante-
cedência. Tem gente que passa, vê a 
fila e faz uma postagem negativa nas 
redes sociais, mas quem foi vacinado 
elogiou muito.”
Ele cobra também que a popula-
ção tenha mais bom senso na hora 
de procurar um local de vacinação. 
“Em algumas unidades, colocamos 
cartazes dizendo que não haverá 
vacinação ali e as pessoas formaram 
fila embaixo do aviso!”, desabafa.

Tratamento
Segundo Magno, as pessoas in-
fectadas pela doença têm de ser 
hospitalizadas, não apenas devi-
do à taxa de mortalidade da febre 
amarela – cerca de 36% – mas tam-
bém para evitar que sejam picadas 
por um mosquito que leve o vírus 
a outras pessoas. “Isso seria o ciclo 
urbano da febre amarela. Nós ain-
da estamos no ciclo silvestre, que 
é quando o mosquito da mata pica 
um macaco e depois um huma-
no. Quando vira urbano, o próprio 
Aedes aegypti passa a ser o vetor. 
Mas os infectologistas acreditam 
ser muito improvável chegar a este 
ciclo aqui”, diz. Ele ressalta que o 
macaco é apenas uma vítima da 
febre e que ele não transmite a do-
ença – não por um acaso, a própria 
prefeitura de Cotia, por meio de 
sua Secretaria de Meio Ambiente e 
Agropecuária, tem feito campanhas 
contra a morte dos macacos. Vale 
lembrar que matar ou mesmo mal-
tratar esses bichos configura crime 
ambiental.

Validade da vacina
Segundo Magno, acreditava-se que 
a vacina tinha uma validade de 10 
anos, mas estudos mais recentes 
mostram que a imunização dura 40 
anos e estudos futuros virão para fa-
lar de períodos mais prolongados. 
Para viagens internacionais, reco-
menda-se a reaplicação a cada 10 
anos. A chamada dose fracionada, 
segundo ele, corresponde a um 
quinto da dose completa e oferece 
uma imunização de oito anos. “A 
ideia do fracionamento é vacinar o 
maior número possível de pesso-
as”, explica. Em Cotia, por enquan-
to, somente a dose completa está 
sendo oferecida.
Logo após nossa conversa com 
Magno, fomos conversar com o 
prefeito Rogério Franco (Pág. 5 des-
ta edição), que falou sobre a cam-
panha em Cotia. Para ele, a febre 
amarela é “um problema nacional 
que causa muita apreensão na po-
pulação. O Dr. Magno já vem pla-
nejando a campanha com bastante 
antecedência e nós recebemos até 
elogios da secretaria estadual pela 
organização das nossas ações de 
prevenção”, disse.
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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)

Abandono de Emprego
Comunico que a Senhora, Maria dos Santos 

Ferreira, Brasileira, Casada, Portadora do RG 
Nº 04.732.556-93 e CPF Nº 687.902.605-20, 

domiciliada à Rua Paraguaia nº 326 – Vila Helena 
Apt. 32 Torre 4 no município de Carapicuíba – SP 
tendo a mesma trabalhado até o dia 07/01/2018. 
Vimos comunicar que nos termos do artigo 482, 
fica configurada a rescisão de seu contrato de 

trabalho por justa causa, pelo motivo de abandono 
de emprego, devendo comparecer a Rua Penha nº 
7 – Condomínio Fazendinha, munida de seus doc-
umentos pessoais para procedimento rescisório, 

bem como quitação de verbas rescisórias.
Carapicuíba, 22 de Janeiro de 2018

UNIQUEBARBATERAPIA

(11) 4612-0314 • (11) 9.6305-2191 - www.uniquehairvisage.com 
Rua José Félix de Oliveira, 1.133 - Sala 2 - Granja Viana - Cotia SP

 uniquehairvisage  uniquehairvisage

Seus direitos
MEC permite uso de nome 
social de transexuais no 
ensino básico
Foi publicada no Diário Ofi-
cial da União no dia 18/01/18 
a Portaria 33, do MEC, que 
permite o uso de nome social 
de travestis e transexuais nos 
registros escolares do ensino 
básico. 
De acordo com referida Por-
taria, maiores de 18 anos por-
tando documentos podem 
solicitar que a matrícula nas 
instituições de ensino seja fei-
ta usando o nome social. No 
caso de estudantes menores 
de idade, a solicitação deve 
ser apresentada pelos seus re-
presentantes legais.
O respeito à diversidade, à 
dignidade da pessoa huma-
na, os direitos da criança e 
do adolescente e os direitos 
educacionais consagrados na 
Constituição Federal, na Lei 
de Diretrizes e Bases, no Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente e no e no Plano Na-
cional de Educação advogam 
pela possibilidade do nome 
social também para menores 

de idade, sem prejuízo do de-
senvolvimento de campanhas 
educativas e outras medidas 
para sanar a violência contra 
travestis, transexuais e outras 
orientações sexuais nas esco-
las brasileiras.
Essa era uma reivindicação 
antiga do movimento LGBTI, 
e assegura o direito do res-
peito à diversidade e à pes-
soa humana, combatendo, ao 
mesmo tempo, o preconceito 
e o bullying, que muitas vezes 
ocorrem nas escolas de todo 
o país. É um passo relevante 
para o princípio do respeito 
às diferenças e o combate aos 
preconceitos.
A resolução, que garante o 
direito ao uso do nome so-
cial, foi aprovada de forma 
unânime pelo CNE - Conse-
lho Nacional de Educação, 
em setembro de 2017. O uso 
do nome social já era possível 
nas inscrições do ENEM. 
Somente no ano passado, 
303 candidatos ao Enem fize-

ram uso desse direito, confor-
me dados do Inep, que indi-
cou São Paulo como o Estado 
onde mais foi feito o pedido, 
com 72 solicitações. 
A resolução homologada ob-
jetiva propagar o respeito à 
identidade de gênero e mi-
nimizar estatísticas de violên-
cia e abandono da escola em 
função de bullying, assédio, 
constrangimento e preconcei-
tos. O texto determina ainda 
que as escolas de educação 
básica brasileiras, na elabora-
ção e implementação de suas 
propostas curriculares e proje-
tos pedagógicos, assegurem 
diretrizes e práticas com o 
objetivo de combate a quais-
quer formas de discriminação 
em função de orientação se-
xual e identidade de gênero 
de estudantes, professores, 
gestores, funcionários e res-
pectivos familiares.
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Educação
Prefeito Rogério Franco dá a largada à 
reforma de 32 escolas municipais
No último dia 18, o prefeito de 
Cotia, Rogério Franco, assinou 
a ordem de início da refor-
ma de 32 escolas municipais. 
Serão investidos mais de R$ 
7 milhões nos trabalhos que 
envolverão a reestruturação 
completa das unidades com 
troca de vidros, parte elétrica 
e hidráulica, telhado, sanitá-
rios, pisos, portas, instalação 
de gradis, ventiladores, entre 
outros.
A assinatura aconteceu na Es-
cola Municipal Prof. Dr. Osny 
Fleury da Silveira, no Atalaia, 
e foi acompanhada por dire-
tores, vice-diretores, coorde-
nadores e supervisores das 
escolas beneficiadas. “Hoje é 
um dia especial, pois estamos 
cumprindo o que prometemos 
e, mesmo em momento de 
crise, conseguimos nos pro-
gramar para, no primeiro mês 
deste ano, iniciarmos a refor-
ma completa de 32 escolas 
que apresentavam situação 
mais crítica”, disse o prefeito. 
“E já vamos soltar a licitação 
para a reforma básica de ou-
tras 73 unidades”, completou.

As escolas integram a primei-
ra fase do projeto de reforma 
das unidades escolares. Em 
2017, no entanto, a Secretaria 
de Educação conseguiu fazer 
a manutenção em dezenas 
de escolas que tiveram vidros 
quebrados substituídos, bem 
como portas, coberturas de 
lona, toldos, entre outros.
Para a diretora da E.M Prof. Dr. 
Osny Fleury da Silveira, Antô-
nia da Penha, toda a comuni-
dade ganha com este projeto. 
“Estamos muito felizes e agra-
decidos à atual gestão pelo 
olhar que está tendo com a 
educação. Ganham os profes-
sores, os alunos e toda a comu-
nidade”, disse.
Com a assinatura da ordem de 
serviço, as reformas começam 
simultaneamente, nas 32 esco-
las. “Os trabalhos serão feitos 
diuturnamente, para concluir-
mos em 90 dias. Durante o dia 
os trabalhos serão externos 
e, à noite, internamente, para 
causarmos o menor impacto 
possível na rotina da escola”, 
disse o secretário de Educa-
ção, André Vasques.

Durante a assinatura, o pre-
feito esteve acompanhado da 
primeira-dama e Secretária de 
Desenvolvimento Social, Mara 
Franco, do vice-prefeito e Se-
cretário de Segurança Pública, 
Almir Rodrigues, dos secretá-
rios Ricardo Secomandi (Meio 
Ambiente e Agropecuária), 
Joaquim Brechó (Transportes 
e Trânsito), João dos Santos 
(Relações Institucionais), José 
Roberto Baraúna (Desenvolvi-
mento Urbano), Rodrigo Dan-
tas (Obras e Serviços), Luís 
Gustavo Napolitano (Trabalho 
e Emprego), Marcos Menão 
(Comunicação), Givaldo da 
Costa (Esporte, Cultura e La-
zer), José Lopes (Governo), Lu-
ciano Cesar (Administração e 
Logística), Sérgio Folha (Habi-
tação) e Magno Sauter (Saúde).
Também participaram da ceri-
mônia os vereadores Paulinho 
Lenha, presidente da Câmara, 
Celso Itiki, Professor Osmar, 
Tim, Dr. Castor, Sandrinho, 
Marcinho Prates, além do de-
putado estadual Marcio Ca-
margo.

O prefeito Rogério Franco tam-
bém anunciou que os materiais 
escolares para os mais de 30 
mil alunos da rede municipal já 
foram comprados e serão en-
tregues no início do ano letivo. 
Os kits contêm materiais de 
acordo com o nível escolar do 

aluno. “Além dos materiais aos 
alunos, vamos entregar todo o 
mobiliário pleiteado pelas es-
colas”, destacou o prefeito.
Outra boa notícia dada pelo 
Chefe do Executivo foi sobre 
a finalização da licitação para 
compra dos uniformes. “Di-

versas impugnações fizeram 
parte do processo, mas já está 
concluída e vamos entregar os 
uniformes antes do aniversário 
de Cotia [2 de abril]”, disse Ro-
gério Franco.

O prefeito Rogério Franco in-
formou que a prefeitura ter-
minou o pagamento de R$ 6 
milhões em benefícios de fun-
cionários da educação que es-
tavam atrasados desde 2005. 

“Pouco depois de assumir, re-
cebi a comissão da educação 
que pedia o pagamento de 
R$ 1,2 milhão em benefícios 
atrasados. Pedi uns dias para 
planejarmos o pagamento e, 

enfrentamos uma paralisação. 
No entanto, com gestão e res-
ponsabilidade anunciamos o 
pagamento de R$ 6 milhões e, 
este mês finalizamos a última 
parcela”, disse o prefeito.

Material escolar

Prefeitura liquida R$ 6 milhões em benefícios atrasados

Prefeitura de Cotia vai investir mais de R$ 7 milhões nas unidades 
escolares e as obras vão beneficiar aproximadamente 13 mil alunos
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Se para nós sommeliers 
escolher uma garrafa de 
vinho no mercado às vezes 
é uma tarefa desafiadora, 
imagine para uma pessoa 
comum. Elas acabam ado-
tando um vinho, ou uma 
uva favorita, e desistem de 
se aventurar em novas es-
colhas por medo ou inse-
gurança.
Como é muito difícil orien-
tar a escolha de um vinho 
sem conhecer as preferen-
cias particulares e gostos 
da pessoa que irá adqui-
rir o vinho em questão, o 
maior conselho de todos 
e comprar vinhos em lojas 
locais menores, de pro-
prietários independentes. 
Estas lojas costumam pro-
porcionar um atendimento 
diferenciado, com vende-
dores capacitados a ajudar. 
Além dessa dica, segue 
um resumo prático com 6 
conselhos importantes:
1- Procure as lojas de vi-
nhos menores e indepen-
dentes e peça orientação. 
Se não gostar do atendi-
mento procure outra.
2- Seu celular está cheio 
de aplicativos que podem 

ser baixados gratuitamen-
te com: orientações, clas-
sificações de vinhos, su-
gestões de safras e criticas 
de usuários e experts no 
assunto.
3- Tabelas de safras são 
bem úteis acredite. Faça o 
teste: compare dois vinhos 
idênticos de uma safra boa 
com o de uma ruim. 
4- Evite garrafas que te-
nham sido guardadas per-
to de fontes fortes de luz 
e calor. Diminui considera-
velmente a fruta e frescor 
do vinho. Se o vinho pos-
suir rolha natural prefira 
os que tenham sido guar-
dados horizontalmente ou 
inclinados.
5- Contra a luz examine a 
altura do vinho dentro da 
garrafa. Se houver um es-
paço de mais de 3 cm do 
liquido para rolha, pode 
indicar que o vinho esteja 
oxidado, melhor não arris-
car nesse caso.
6- Vinhos brancos, não 
tão caros, e todos os roses 
são melhores mais jovens. 
Escolha sempre as safras 
mais recentes.

Como escolher um vinho
Vinhos

Vermifugados e 
vacinados. 
Pedigree CBKC. 
Pais no local. 
R$ 2.300,00 o 
filhote macho. 
R$ 2.700,00 a 
filhote fêmea. 

Filhotes de Kuvasz

Tel. (11) 99414 - 6720

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

CANIL SCATLE
www.pastorbrancosuico.com.br

Tels.: (11) 9.7161-7628  
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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 

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Thu Dec 28 13:11:20 2017                     

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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