
Mudanças à vista na Granja
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Por meio de seu projeto “Revitaliza Cotia”, a prefeitura da cidade pretende promover mudanças em todo o município, 
incluindo na Granja Viana. Por enquanto, a ideia é ouvir moradores e comerciantes para que estes se manifestem e digam o 

que querem para o bairro nos próximos anos.
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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.

A atual fase do mercado de 
trabalho brasileiro conta com 
diversos profissionais à es-
pera de oportunidades de 
emprego ou em busca de 
recolocação profissional. A 
concorrência esta grande. 
Cada vez mais vemos nas 
ruas pais de família e ado-
lescentes desempregados , 
obrigados a reinventar sua 
luta por trabalho. Sendo um 
tema do momento Elen Sou-
za, Psicóloga e assessora de 
carreira na Catho, nos deu al-
gumas dicas para o profissio-
nal sair logo desta situação.
1. Não espere ser demanda-
do, seja proativo
Ser proativo faz com que o 
profissional identifique o que 
precisa ser mudado, analise 
as melhores estratégias e as 
execute, a fim de solucionar 
qualquer imprevisto ou mu-
danças repentinas.
2. Esteja aberto às mudanças
Em qualquer empresa ocorre 
imprevistos e mudanças que 
precisam ser ajustadas, uma 
vez que o mercado está em 
constante modificação. Sen-
do assim, o profissional preci-
sa ser flexível o bastante para 
se adaptar às mudanças, sem 
afetar seu desempenho e sua 
produtividade.
3. Domínio de novas tecno-
logia
As empresas, como um todo, 

estão extremamente ligadas 
à tecnologia, independente 
do seu porte ou segmento, 
pois precisam acompanhar a 
aceleração tecnológica. Des-
ta forma, os profissionais que 
desejam se destacar neste 
momento precisam acompa-
nhar e dominar as novas tec-
nologias em sua área e em 
áreas correlatas.
4. Tenha um segundo Idioma
Uma pesquisa realizada pela 
Catho mostrou o peso que 
na fluência em um segundo 
idioma pode ter no salário 
do profissional. Em cargos de 
coordenação, por exemplo, 
uma pessoa que fala inglês 
pode ganhar até 61% a mais 
do que um trabalhador que 
tem apenas conhecimento 
básico no idioma. Infelizmen-
te ainda é pouco expressivo 
o número de profissionais 
com domínio, por exemplo, 
no idioma inglês. Desta for-
ma, o profissional que bus-
car investir nessa habilidade, 
poderá ter um rápido retorno 
do mercado de trabalho.
5. Desenvolvimento pessoal
Apostar em qualificação é o 
investimento mais indicado 
para o profissional que quer 
crescer pessoalmente e em 
sua carreira. Aprender sem-
pre é o lema dos especia-
listas mais reconhecidos no 
mercado.

ERRAMOS
Na nossa edição anterior (nº 98 de janeiro de 2018), na entrevista com o 
prefeito de Cotia Rogério Franco (página 5), a sigla correta para o Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo é TRE-SP, e não TER-SP; e o valor correto 
dos benefícios atrasados pagos para a Secretara de Educação é R$ 6 mil-
hões, e não R$ 100 milhões.
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Prefeitura de Cotia busca 
economia com novo centro 
bancário; população  
aprova atendimento

Cotia

A partir deste ano, a prefeitura 
de Cotia passará a reunir uma 
série de secretarias e serviços 
num único prédio, a algumas 
quadras da própria sede da 
administração municipal. Tra-
ta-se de um moderno edifí-
cio que a gestão atual alugou 
para abrigar diversos órgãos 
da cidade, como o Centro In-
tegrado Tributário e as secre-
tarias de Assuntos Jurídicos, 
Desenvolvimento Social, Edu-
cação e Gestão Estratégica e 
Inovação.
Apesar do tamanho e da qua-
lidade do edifício, a prefeitura 
promete economizar dezenas 
de milhares de reais com a no-
vidade, uma vez que diversos 
outros imóveis deixarão de ser 
alugados. Mais precisamente 
falando, a economia mensal 
será de quase R$ 60 mil, ou 
pouco mais de R$ 700 mil por 
ano. Estes valores contem-
plam também outra mudan-
ça promovida pela prefeitura 
nesse sentido: a transferência 
da ETEC do município para o 
antigo prédio da Secretaria de 
Educação, o que por si só ge-
rará uma economia de R$ 56 
mil por mês.
Em entrevista ao Granja 
News, o secretário da fazenda 
de Cotia, Paulo Godoy, salien-
ta as melhorias que a transfe-
rência trará para a população. 
“O prédio anterior era muito 
ruim. Não tinha acessibilida-
de nem local para as pessoas 
sentarem. Aqui nós temos es-
paço para mais de 90 pessoas 

aguardarem, tem transporte 
público passando em frente e 
estamos atendendo por volta 
de 300-400 pessoas por dia, 
com um tempo de espera mé-
dio de 15-20 minutos”, diz. 
Ele lembra ainda que muitos 
serviços já estão disponíveis 
pela internet e que em dois 
meses, toda a documentação 
deverá estar digitalizada.
O contrato de aluguel do edi-
fício foi firmado em julho de 
2017, com o pagamento só 
passando a acontecer a partir 
de novembro, após o fim do 
período de carência. “Demo-
ramos entre 4 e 5 meses para 
montar a estrutura do prédio, 
incluindo toda a parte elétrica, 
os móveis, etc.”, explica Pau-
lo.
Conversamos com alguns 
munícipes e todos aprova-
ram os novos serviços. “É a 
primeira vez que venho para 
cá e fui muito bem atendido. 
Foi rápido, o pessoal é bem 
atencioso, tô bem satisfei-
to”, disse o munícipe Nilson. 
“Aqui tá melhor [que o centro 
anterior], tem menos fila. Não 
fiquei nem 30 minutos”, con-
tou a usuária Lucinda Xavier 
dos Santos. Rafael, que não 
mora na região, disse ter sido 
atendido em 10 minutos.
As funcionárias do local tam-
bém aprovam as novas ins-
talações. Conversamos com 
Katia Serafim, Thais Violanti, 
Silvana Melo e Cassandra 
(quatro dos 250 servidores 
que atuarão no local) e elas 

foram unânimes ao avaliar o 
local: ele é melhor devido ao 
acesso mais fácil para o cida-
dão e à integração dos servi-
ços, que facilita a vida delas e 
agiliza os atendimentos.
Luciane, responsável pelo 
atendimento nos balcões, 
salienta também que o local 
agora dispõe de uma Unida-
de de Atendimento ao Pú-
blico (UAP), órgão estadual, 
evitando assim que o muní-
cipe seja encaminhado para 
Osasco. “Fazemos Nota Fis-
cal Paulista, IPVA, isenção de 
ICMS para taxista e deficiente 
físico, reembolso e restituição 
de taxas pagas em excesso, 
inventários, etc.”, diz. O te-
lefone para falar com o setor 
em específico e também para 
tratar de assuntos relaciona-
dos à Declaração para o Índi-
ce de Participação dos Muni-
cípios (Dipam) continua sendo 
o 4616-0983.
A prefeitura pretende ain-
da inaugurar em meados de 
2019 um novo prédio que 
concentrará as demais secre-
tarias municipais. Segundo 
Paulo, ele já está em fase ter-
minal de construção.

Serviço: Centro  
Integrado Tributário (CIT)
Endereço: Avenida Bene-
dito Isaac Pires, 35, Jardim 
Nomura – Cotia, SP.
Horário de funcionamento: 
De segunda a sexta, das 8h 
às 17h

Por Victor de Andrade Lopes
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Bodytech aposta em plano para 
prevenir obesidade em jovens

Fitness

Student Plan oferece musculação e atividades coletivas com mensalidade a 
partir de R$120,00 nas unidades Bodytech espalhadas pelo Brasil 
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 físi-
ca 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 totalmente 
o funcionamento do corpo. Se-
gundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), até 2025 o 
número de crianças e adoles-
centes com sobrepeso e obe-
sidade pode chegar a 75 mi-
lhões. O Brasil é o 5º país com 
mais jovens obesos no mundo. 

Preocupada com este quadro 
e com o objetivo de  estimu-
lar a atividade física entre os 
jovens, 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 mensali-
dade 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 pla-
no fitness (musculação e ativi-
dades coletivas terrestres), mas 
poderá frequentar somente a 
unidade onde a matrícula for 
efetivada. Durante a semana, o 
plano é válido em horários es-
tabelecidos  por  cada unidade 
Bodytech, com horários livres 
aos finais de semana e feria-
dos. Para ter acesso 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. 
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Cinépolis inaugura Sala Junior 
no Iguatemi Alphaville

Templo 
Zu Lai recebe 
milhares de 
pessoas

Por Victor de Andrade Lopes

A Cinépolis inaugurou na ma-
nhã do dia 17/2 (sábado) a pri-
meira Sala Junior da América 
do Sul. Trata-se de uma sala 
especialmente voltada para 
os pequenos e o complexo do 
shopping Iguatemi Alphaville 
foi o escolhido para receber a 
primeira unidade do continen-
te. A marca já opera a modali-
dade no México, sua terra na-
tal, e também na Guatemala, 
Costa Rica, Estados Unidos e 
Espanha.
A sala é equipada com uma 

piscina de bolinhas, um tobo-
gã de mais de 15 m, área de jo-
gos, poltronas diferenciadas e 
carro de doces. Os brinquedos 
podem ser usados por 15 mi-
nutos antes do início do filme 
e por outros 15 minutos duran-
te um intervalo na sessão. Os 
filmes exibidos terão sempre 
classificação indicativa de 1 a 
10 anos e serão sempre dubla-
dos, em 2D ou 3D.
A reportagem dos jornais 
Granja News/Alpha Times es-
teve no evento de abertura e 

conversou um pouco com Luiz 
Gonzaga de Luca e Paulo Pe-
reira, respectivamente, presi-
dente e diretor comercial da 
Cinépolis no Brasil. Conforme 
nos explicam, a ideia da sala é 
criar uma nova experiência no 
que diz respeito a ir ao cinema. 
“No México, onde surgiu esse 
conceito, essas salas têm uma 
taxa de ocupação maior que 
as outras, e isso acontece tam-
bém nos outros países aonde 
já chegaram”, diz Paulo.

Aconteceu

Tels: (11) 2690-3386 / 9 4321-5568
Rua Jose Felix de Oliveira, 991 – Loja 01

Granja Viana – Cotia/SP
www.miwilloutlet.com.br

Moda feminina e masculina
Os melhores precos

Importados
Multimarcas

Serviço: Sala Junior na Cinépolis Iguatemi Alphaville. Endereço: Alameda Rio Negro, 111 – Alpha-
ville Industrial, Barueri – SP. Capacidade: 87 lugares + 3 vagas para cadeirantes. Classificação indi-
cativa: 1 a 10 anos. Horários: De segunda a sexta das 13h às 22h30; sábados, domingos e feriados 
das 12h às 22h30. Valor: De R$ 16 a R$ 83

O Templo Zu Lai – maior tem-
plo budista da América Latina –, 
localizado em Cotia, na Grande 
São Paulo, recebeu no domingo 
(25), mais uma edição do Ano 
Novo Chinês, tradicional festa 
onde é celebrada a chegada 
de um novo ciclo em diversos 
países asiáticos que seguem o 
calendário chinês, um dos mais 
antigos do mundo. 
Com um público recorde de 
mais de quase 17 mil pessoas – 
de todas as partes do Brasil e do 
mundo, praticantes do budismo 
ou não –, o evento contou com 
oficinas de origami e caligrafia 
chinesa, barracas de comidas 
típicas, além da Cerimônia dos 
Mil Budas – apresentada pela 
abadessa Miao Yen, maior au-
toridade budista latino-ameri-
cana – e as aguardadas danças 

do Leão e do Dragão. Houve 
ainda apresentações de taiko – 
os tradicionais tambores -, coral 
e dança. Considerada um dos 
pontos altos da celebração, a 
Dança do Leão foi representada 
por dois leões que, ao final da 
apresentação, subiram um em 
cima do outro, unindo forças 
para alcançar os pés de alface, 
que representam prosperidade. 
A surpresa maior foi quando 
as máscaras caíram. O público 
esperava por dois homens, no 
entanto, eram duas mulheres – 
mostrando que força independe 
de gênero. A dança do dragão 
encerrou as apresentações, com 
um espetáculo muito bonito e 
simbólico – o dragão representa 
a energia do fogo, que queima 
o velho e dá espaço para que 
venha o novo.

A data de início de cada ano 
novo chinês cai em uma data 
diferente do calendário ociden-
tal e os chineses relacionam 
cada novo ano a um dos doze 
animais que teriam atendido ao 
chamado do Rei Celestial para 
o Grande Encontro. De acordo 
com a lenda, apenas doze te-
riam se apresentado ao Rei, que 
em forma de gratidão, os trans-
formou nos signos da Astrologia 
Chinesa: rato, búfalo/boi, tigre, 
coelho, dragão, serpente/cobra, 
cavalo, carneiro/cabra, macaco, 
galo, cachorro/cão e o javali/
porco.
Segundo o Horóscopo Chinês, 
2018 é o ano do Cachorro onde 
a lealdade, proteção e confia-
bilidade serão as características 
principais dos próximos meses. 
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#DescontoNaHoraQuer ganhar 
desconto 

na hora da 
compra?

Hotéis
Pousadas
Passeios
Teatros
Pets
Restaurantes

Cervejarias
Bares
Pizzarias
Estéticas 
Barbearias
Academias

Postos de 
gasolina
Auto peças
Decoração
Moda yenius

seu desconto na hora

Na noite do dia 22 de feverei-
ro (quinta-feira), a prefeitura de 
Cotia, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, 
promoveu um encontro na 
sede da Associação dos En-
genheiros, Arquitetos e Téc-
nicos de Cotia (AETEC) com 
moradores e comerciantes da 

Avenida São Camilo. Tratou-se 
da primeira fase de uma série 
de encontros que a gestão Ro-
gério Franco promoverá com 
quem mora e trabalha na re-
gião para discutir possíveis me-
lhorias no bairro. A reportagem 
do Granja News compareceu à 
reunião com exclusividade.

Parte do projeto “Revitaliza 
Cotia”, que tem também bra-
ços no Centro e em Caucaia 
do Alto, o “Revitaliza Cotia 
– Granja Viana” dará atenção 
especial ao triângulo formado 
pela São Camilo, a Rua José 
Félix de Oliveira e a Rua Ushi-
ma Kira.

A ideia é estimular o desen-
volvimento dos comércios e 
escritórios no local ao mesmo 
tempo em que se estabelecem 
instalações melhores – incluin-
do, por exemplo, melhoria nas 
calçadas daquelas vias, pois o 
mau estado ou mesmo a ine-
xistência delas é uma reclama-

ção constante dos granjeiros 
há décadas. A iniciativa envol-
ve também as secretarias de 
Trânsito e Transportes, Obras, 
Segurança Pública e Gestão 
Estratégica e Inovação.

Destaque

Prefeitura de Cotia começa a ouvir 
granjeiros para discutir mudanças no bairro

Por Victor de Andrade Lopes
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Na reunião, o secretário de 
desenvolvimento urbano, José 
Roberto Baraúna, falou dos es-
forços da atual gestão para me-
lhorar a urbanização do muni-
cípio – a começar pela criação 
da própria pasta – e também 
sobre os desafios enfrentados, 
no passado e no presente. Por 
meio de fotos recentes, mos-
trou a situação das calçadas 
na São Camilo e também o 
problema da falta de opções 
de estacionamento na via. Na 
apresentação, elencou proble-

mas como crescimento desor-
denado, excesso de imóveis 
comerciais e residenciais de-
socupados, trânsito, poluição 
visual e pavimentação ruim.
As sugestões para melhorar 
a infraestrutura local incluem: 
adequação das calçadas (para 
torna-las mais acessíveis, inclu-
sive), monitoramento 24h por 
câmeras, criação de um es-
paço cultural e de um espaço 
para feiras e eventos.
Essas propostas andam de 
mãos dadas com projetos aci-

ma da alçada municipal, como 
aqueles que os moradores 
aguardam para a Rodovia Ra-
poso Tavares: melhorias no 
viaduto do km 22,5 e a tão 
sonhada alça de acesso para a 
Avenida José Giorgi.
Uma das principais ideias en-
volve o hoje poluído córrego 
Potion. Ele pode ser canaliza-
do e seu espaço pode dar lu-
gar a um boulevard que liga-
rá a Ushima Kira à José Félix, 
aproveitando espaços atrás 
dos imóveis desta última via. 

“A ideia é criar um polo comer-
cial com mais espaços de lazer 
e convivência e mais comodi-
dade tanto para os proprietá-
rios quanto para os clientes”, 
disse o secretário. “Muitas 
pessoas desistem de visitar um 
estabelecimento pela dificul-
dade em se estacionar em al-
guns pontos da São Camilo”, 
comentou, exemplificando um 
problema enfrentado pelo co-
mércio local hoje.

Paralelamente, a prefeitura 
já investe em outras obras na 
Granja, como a ligação das Es-
tradas Basiléia e Zurique com a 
Rua São Luís, visando criar uma 
via alternativa paralela à São 
Camilo. Mas há uma interven-
ção em particular que muitos 
estão aguardando já há alguns 
anos: afinal, em que pé está a 
ideia de tornar a São Camilo e 
a José Félix vias de mão única 
a partir do cruzamento entre 
elas até a Raposo?
Segundo Baraúna, quando ter-
minarem as obras na São Luís, 
a prefeitura realizará testes de 
tráfego na região. A mudança 
de mãos não está confirmada, 
tampouco uma alternativa para 
o semáforo no cruzamento – o 
próprio Barauna reconhece 
que, com o equipamento des-
ligado, o trânsito flui melhor.
O secretário se disse positiva-
mente surpreso com a partici-
pação do público: comparece-
ram mais de 30 pessoas, acima 
do que se esperava. Ao final 
do encontro, todos puderam 
entregar um formulário com 
sugestões. O “Revitaliza Cotia 
– Granja Viana” agora se pre-
para para a segunda reunião, 
desta vez voltada para comer-
ciantes da José Félix e da Ushi-
ma Kira, a ser realizada no dia 
5 de março.
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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)

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

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

Coquetel de lançamento  
do Rodeio de Cotia

Por Cloves Ferreira/Jornal Tabloide

Festa

Atrações da festa foram anunciados ao público  
que prestigiou o evento

Cotia receberá a 39ª Festa do 
Peão de Boiadeiros nos dias 
20,21, 26, 27 e 28 de Abril, no 
recinto de eventos, ao lado do 
Terminal Metropolitano da cida-
de. Realizada pela Organização 
Estrela Som e Companhia Verde 
e Amarelo, o rodeio conta com 
apoio da Prefeitura de Cotia.
O lançamento da festa aconte-
ceu no dia 23 de fevereiro, no 
Bar do Leme ao Pontal, Granja 
Viana e contou com a presença 
do prefeito Rogerio Franco, de 
secretários municipais, verea-
dores, do sócio da Companhia 
Verde Amarelo Valtinho Pereira, 
demais autoridades e convi-
dados. “É sempre uma alegria 
estar à frente de um evento tão 
esperado pela nossa população. 
Nossa Festa do Peão é uma das 
maiores do Estado e tenho cer-
teza que a edição 2018 será um 
sucesso novamente”, discursou 
o prefeito.
Na abertura, dia 20, a dupla 
sertaneja Jorge e Mateus da-
rão início as festividades. Na 
sequência, dia 21, o show mais 
aguardado pelos cotianos, o DJ 
dos famosos ALOK divide o pal-
co com o cantor Jefferson Mora-
es. E na última semana de abril, 
na quinta-feira (26) a romântica 
dupla sertaneja  Henrique e Ju-
liano. Na sexta-feira (27) as ser-
tanejas Maiara e Maraisa vão 
levantar poeira e no sábado (28) 
para fechar com chave de ouro 
o cantor Wesley Safadão.

Um espaço de 
beleza criado com 
carinho para você



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 9GRANJA NEWS - FEVEREIRO DE 2018 - EDIÇÃO 99

Seu Pieter: Da Holanda para o Brasil, um sonho 
de ajudar os necessitados

Por Victor de Andrade Lopes

Nosso Granjeiro do Mês de fe-
vereiro é dono de uma história 
que já dura quase um século. 
Isso mesmo! Aos 94 anos re-
cém-completos, Pieter Johan-
nes Maria de Jong, nascido na 
Holanda e conhecido simples-
mente como Seu Pieter, é uma 
conhecida figura da Granja 
Viana devido ao trabalho de-
senvolvido na Associação do 
Núcleo de Enfrentamento da 
Pobreza (Anuepo), entidade 
que oferece assistência básica 
e cursos de qualificação a pes-
soas pobres da região. Pieter 
nos recebeu em sua casa no 
Jardim da Glória para nos con-
tar um pouco de sua rica his-
tória. Devido à sua audição li-
mitada, tivemos a ajuda de Lia, 
voluntária da entidade. Tam-
bém usamos como material 
de apoio um exemplar de sua 
autobiografia, Menos Pobreza 
na Terra, Mais Alegria no Céu, 
gentilmente cedido e autogra-
fado pelo próprio Pieter:
“Nasci em Oisterwijk, Holanda, 
em 1924. Não sinto muita falta 
do país. O pessoal é completa-
mente diferente e eu já estou 
bastante acostumado com o 
Brasil. Quando minha mãe fa-

leceu, eu passei 10 dias lá e 
os parentes não tinham muito 
tempo para ficar passeando. 
Mas eu também não sou mui-
to de passear, sou mais de 
trabalhar (risos). Entrei para a 
vida religiosa logo cedo, numa 
escola ligada à Igreja Católica. 
Depois, fui para o seminário do 
Sagrado Coração de Jesus em 
Tilburg, cidade próxima. Mas 
meu sonho mesmo era ajudar 
os mais necessitados.
Fui enviado pela minha con-
gregação redentista ao Bra-
sil em julho de 1951, quando 
desembarquei no Recife (PE). 
Passei os próximos anos co-
nhecendo outras cidades do 
Nordeste: Campina Grande 
(PB), Garanhuns (PE), Juazeiro 
do Norte (CE), entre outras. 
Cheguei a conhecer o Rio de 
Janeiro também. Morei em 
São Paulo por um tempo e tra-
balhei em algumas indústrias. 
Desde 1972, estou aqui na 
Granja. Era como se fosse um 
sítio naquela época, esta rua 
era de terra e não tinha saída.
Comecei a desenvolver ações 
de caridade pela região, in-
clusive na Paróquia de Santo 
Antônio. A distribuição de ali-

mentos que promovia em mi-
nha casa gerava longas filas de 
necessitados. Algumas pes-
soas começaram a me ajudar 
nesses projetos, e em 2003 a 
Nuepo [ainda sem o “A”] se 
constituiu para organizar esses 
esforços. A Câmara dos Vere-
adores de Cotia e o prefeito 
da época, Quinzinho Pedroso, 
doaram um terreno no Parque 
São George para termos nos-
sa sede e agora estamos com 
nossa campanha para construir 
o edifício [confira em nosso site 
a cobertura exclusiva da inau-
guração simbólica da sede]. 
Desde o início, já ajudamos 
mais de 30 mil famílias e hoje 
estamos assistindo 120.
Eu já fui a favelas visitar as ca-
sas das pessoas que ajudamos 
para ver como elas vivem e en-
tender melhor suas situações. 
Para receberem a nossa ajuda, 
elas devem vir assistir algum 
dos nossos cursos, pois eu não 
quero só dar, quero ensinar a 
pessoa a pescar. Ensinamos 
costura, panificação, infor-
mática... Quanto ao futuro da 
Anuepo, ele está nas mãos de 
Deus. A obra é Dele.”

Granjeiro do mês

Serviço: Noite da Pizza em prol da Anuepo
Fique ligado! No dia 8 de março, a Anuepo promoverá um jantar na Pizza di Toni para arreca-
dar fundos a serem revertidos para seus projetos. Quando 8 de março (quinta-feira) às 18h30
Onde: Pizza di Toni: Avenida São Camilo, 3500, Carapicuíba – SP. Convites: R$ 80,00
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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  

Na noite de 22/02, o deputado 
estadual Marcio Camargo co-
memorou seu aniversário com 
a presença do vice governa-
dor Marcio França, lideranças 
locais,  amigos e familiares em 
Cotia.
Durante a festa foram mostra-
dos vídeos de familiares, ami-
gos e políticos parabenizando 
o aniversariante.
Todos que discursaram, men-
cionaram o trabalho realizado 
por Marcio na Assembléia, e 
exaltaram a força de ter um 
deputado representante da 
região.
Bem emocionado, Marcio de-
monstrou muita gratidão pela 
presença de todos.

Deputado estadual Marcio Camargo  
comemora seu aniversário em Cotia

50 anos
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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.
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Tue Feb 20 18:05:33 2018                     

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 · VALLET no local
www.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaVianawww.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaViana

Restaurante · Almoço · Pratos Executivos · Drinks · Shows · Atrações · Eventos
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Vinhos

Em minha última coluna do jor-
nal falei sobre como escolher 
um bom vinho. Entre as dicas 
estavam os aplicativos para ce-
lular. Muitos de meus leitores, 
então, pediram sugestões dos 
mesmos. Resolvi então fazer 
este mês uma pequena lista 
dos mais interessantes e con-
fiáveis:
• WS – WineRatings+: Aplica-
tivo da respeitada Wine Spec-
tator possui um pouco de tudo 
e é ótimo para o dia a dia. Seu 
ponto forte são as tabelas das 
safras de diversas regiões viní-
colas.
• I Vini di Veronelli 2018: Me-
lhor aplicativo absoluto para vi-

nhos italianos, muito bem feito 
e o mais confiável para o país.
• RP - Robert Parker: Guia 
com as pontuações de vinho 
dada por a grande referência 
norte americana no assunto, 
Robert Parker.
• Vivino: Embora eu não gos-
te muito, o Vivino é o app mais 
baixado no Brasil do assunto. 
Além de informações sobre o 
vinho você pode consultar a 
opinião de outros usuários.
• Wine Notes: Você cria, orga-
niza e compartilha, se quiser, 
sua opinião sobre os vinhos 
que prova. Você pode fazer re-
latórios e adicionar fotos.

Aplicativos do mundo do vinho


