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O radialista e piloto 
Rogério Pacileo Junior 

Granjeiro do mês

O jornalista Otavio 
Neto assina nova coluna

Estréia

Cotia lança a Campa-
nha do Agasalho 2018

Solidariedade

A greve iniciada 
pelos caminhoneiros 
já está ganhando 
apoio de outras 
categorias e 
deixando a 
economia brasileira 
de joelhos. Mais 
de uma semana 
após seu início, os 
impactos já são 
sentidos em nossa 
região. Veja nesta 
edição os reflexos 
da greve por aqui 
e como postos da 
região estão lidando 
com a situação.

Pane seca geral
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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

Brasil o país da 
política e não 
mais do futebol
A menos de um mês da copa 
do mundo de futebol, o que 
você menos escuta falar é da 
seleção brasileira.
Tempos atrás este comporta-
mento da população seria im-
possível.
Antigamente encontrávamos 
ruas pintadas , carros com ban-
deiras, pessoas com a camisa 
da seleção, amigos marcando 
encontros para assistirem aos 
jogos, bares e restaurantes com 
promoção para os jogos, entre 
outas coisas...
O momento que vivemos não é 
para a copa do mundo, sobre-
tudo desde semana passada 
com a greve dos caminhonei-
ros.
Este desinteresse se deve a al-
guns motivos:
O futebol é hoje um negócio 
e não mais uma paixão como 
jogavam antigamente; o fracas-
so do Brasil frente a Alemanha 
, o inesquecível 7 X 1 na copa 
passada; o fato do elenco da 
seleção ter em sua maioria jo-

gadores que atuam  no estran-
geiro; corrupção na Fifa; cor-
rupção na CBF; corrupção dos 
juízes de futebol; corrupção 
dos políticos; alta quantidade 
de empresas ligadas á lava jato 
e proximidade da eleição. Na 
verdade o Brasil tornou se um 
país político, onde todos falam 

de política cada vez mais , e 
onde todos estão preocupados 
com os resultados desta elei-
ção; que promete ser a grande 
resposta dos brasileiros a todos 
os políticos corruptos e de car-
reira.

Equipe Granja News
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Nossa equipe de 
experts em beleza 

está sempre à 
disposição para lhe 

atender bem!

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Av José Giorgi, 1340
Tel: (11) 4551-0305 

97293-2222

Pescados frescos
Orgânicos sob encomendas
Frutas nacionais e importadas
Verduras frescas e higienizadas
Produtos orientais
Massas recheadas

Drograria

PopularECONOMIZE
DISK ENTREGA

Av. João Paulo Ablas, 265 - Granja Viana
(11) 4617-3524  /  4702-3520
Vargem Grande Paulista

Rua Ifema, 55 loja 04 Posto RT 44 
(11) 4159-4949                        
R José Manoel de Almeida 
(11) 4159-4296

Grátis na região

Clínica Veterinária
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Programa  de capacitação de empreendedores 
tem inscrições abertas em Cotia

Procen

Lançado pelo Centro de Apoio 
ao Empreendedor de São Paulo 
(CAE-SP), o Procen -  “Programa 
de Capacitação de Empreende-
dores Nacionais”  iniciou as au-
las no último dia 22.
O programa, com uso de me-
todologia moderna e recursos 
audiovisuais, dinâmicas de gru-
pos e aulas práticas,  foi desen-
volvido com uma metodologia 
exclusiva para aqueles que estão 
começando a empreender  e os 
que desejam melhorar seu de-
sempenho,  Micro Empreende-
dores Individuais (MEI), Micros e 
Pequenas empresas.
Sob coordenação do professor e 
consultor Hélcio José Celi, o cur-
so é todo apostilado e dividido 
em 13 módulos (veja abaixo). Por 
serem módulos independentes, 
as inscrições são permanentes.
“Estou achando muito bom o 
curso”, comentou o empresá-
rio Carlos Gonçalves da Portão 
Piscinas.  Curso fantástico, con-
teúdo maravilhoso,  recomendo 
a todos”, completou Lincon de 
Jesus. 

“O programa proporciona me-
lhoria no desempenho empresa-
rial, maior segurança na tomada 
de decisões, a ampliação da 
visão de oportunidades, dentre 
outros ganhos, aumentando as-
sim as chances de sucesso em-
presarial”, comenta Sidnei Mar-
tins, presidente do CAE-SP. 
As aulas acontecem todas terças 
e quintas feiras, das 19h30 às 
22h30, na Granja Viana. Será um 
total de 144 horas de aula.
Os participantes que atingirem 
75% de presença receberão cer-
tificado.  O investimento, por 
cada módulo é de R$ 150,00 
para associados do CAE e R$ 
165,00 para não associados.  Ao 
final do curso acontecerá uma 
feira de negócios.
Módulos
I – Marketing Estratégico
II – Planejamento e Administra-
ção de Vendas
III – Logística e Distribuição 
IV – Comunicação Negocial
V – Sistema de Custos e Forma-
ção de Preços
VI – Praticas de Gestão da Quali-

dade no seu Processo de Produ-
ção / Serviços
VII – Planejamento e Controle de 
Produção
VIII - Gestão de Suprimentos – 
Compras Eficazes
IX – Orçamento
X – Direito Tributário e Trabalhis-
ta
XI -  Gerenciamento de RH e Par-
cerias
XII – Planejamento de RH e Fer-
ramental.
XIII - Feira de Apresentação dos 
Negócios Desenvolvidos   
Sobre o CAE São Paulo
Fundado em 2012, o Centro de 
Apoio ao Empreendedor do Es-
tado de São Paulo (CAE), com 
sede em Cotia, é uma associa-
ção empresarial que contribui 
para desenvolver e aprimorar a 
atividade empresarial na região. 
Seu compromisso é oferecer su-
porte aos interesses dos empre-
endedores locais ao fomentar 
a integração, levar informação, 
gerar oportunidades de novos 
negócios, parcerias e condi-
ções de crescimento para seus 

associados. O CAE representa 
profissionais dos mais variados 
segmentos de mercado, desde 
o Microempreendedor Individu-
al (MEI) até Pequenos e Médios 
Empresários. (PME). 
Serviço:
Programa de Capacitação de 
Empreendedores Nacionais
Dias: Terças e Quintas feiras 
Horário: 19hs às 22h
Local: Rua Mesopotâmia, 109 - 
Centro Comercial Vianna Village  
(Altura do Km 25,5 Rod. Raposo 
Tavares)
Investimento por módulo
Não-associados: R$ 165,00 
Associados: R$ 150,00
Inscrições: 
Fone: (11) 2772 4100 ou 
(11)9.4721-7456
contato@caesaopaulo.com.br
Centro de Apoio ao Empreen-
dedor de São Paulo – CAE
Rua Manaus 59 – Jardim dos 
Ipês – Cotia – São Paulo 
www.caesaopaulo.com.br
Acompanhe pelas redes sociais
www.facebook.com/CaeCentro-
DeApoioAoEmpreendedor

Kartódromo Internacional Granja Viana

Rua Tomás Sepé, 443 - Granja Viana
Faça sua reserva em kartodromogranjaviana.com.br ou 4702 5055

Promoção válida durante o mês de março ou enquanto durarem nossos estoques

2ª a 6ª Feira - 17h às 19h30 e 23h e 23h30
Baterias abertas de 20 minutos

APENAS R$80
Traga um amigo e ganhe Traga um amigo e ganhe 

uma camiseta da
500 Milhas cada500 Milhas cada

Traga um amigo e ganhe 
uma camiseta da
500 Milhas cada

Edital para conhecimento de terceiros interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,  nos termos do art. 34 do 
Decreto-lei nº 3.365/1941 – Processo nº 1007286-90.2013.8.26.0152– AÇÃO DE USUCAPIÃO e requerido SERGIO ALON-

SO ALVES DE BARROS
O Doutor SEUNG CHUL KIM MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia – Faz saber a qualquer interessado 
que nos autos De Usucapião processo acima informado, tendo como autor MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA e requerido 

SERGIO ALONSO ALVES DE BARROS, que tem por objeto um imóvel residencial localizado na Rua Penha, nº 14-B Jardim 
Lavapés da Graça, Município e Comarca de Cotia, pertencente a matrícula 62.259 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Cotia – SP., contendo uma área total de 135,66 metros quadrados, onde o autor edificou benfeitorias e vive com sua família 
há mais de 6 anos, cuja posse é mantida de forma mansa e pacífica, podendo qualquer interessado no prazo de 15 dias 

úteis, após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fa-
tos alegados pelo autor na petição inicial, nos termos dos arts 344 e 355, II do NCPC,. E para que não se alegue ignorância 

foi o presente edital expedido o qual será publicado e afixado na forma da lei, Cotia,15 de maio de 2.018.

Com 13 módulos, foi desenvolvido com uma metodologia exclusiva para aqueles que estão começando a empreender



4 GRANJA NEWS - MAIO DE 2018 - EDIÇÃO 102 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Bodytech Granja Vianna amplia aulas de Jiu Jitsu 
e Muay Thai e dá upgrade na sala de lutas

Fitness

A atividade física é o me-
lhor remédio para aliviar as 
tensões do dia a dia. Uma 
boa opção é investir em 
aulas de lutas como Muay 
Thai e Jiu Jitsu. Elas têm 
ritmo intenso, movimentos 
rápidos e exigem concen-
tração, ajudando a ameni-
zar o estresse, a liberar as 
tensões e renovar as ener-
gias. Excelentes alterna-
tivas para tonificar a mus-
culatura e oferecer alto 
gasto calórico, as aulas de 
lutas beneficiam a todos 
- crianças, adolescentes 
e adultos. O esporte está 
associado a qualidade de 
vida e é uma ótima manei-
ra para queimar calorias, 
descarregar o estresse e 
manter a saúde em ordem. 

“O espaço de lutas da Bo-
dytech Granja Vianna está 
de cara nova. Um tatame 
olímpico fixo foi instalado 
para deixar as aulas ainda 
mais vigorosas. O Jiu Jitsu 
e o Muay Thai são mo-
dalidades extremamente 

empolgantes. Queremos 
que nossos clientes saiam 
da zona de conforto e bus-
quem por novos desafios. 
É uma maneira de estimu-
lar novas sensações e, ao 
mesmo tempo, incentivar 
o aluno a progredir no trei-
no”, ressalta Sérgio Sales 
Junior, coordenador téc-
nico da Bodytech Granja 
Vianna. 
 
A Bodytech possui uma 
grade diversificada de au-
las com modalidades para 
todos os estilos de vida e 
ritmos de treino. O obje-
tivo da equipe técnica é 
evitar que as atividades na 
academia caiam na rotina. 
“Nossos profissionais pes-
quisam, passam por trei-
namentos e viajam pelo 
mundo para trazer sempre 
a melhor experiência para 
os clientes”, declara Edu-
ardo Netto, diretor técnico 
da Bodytech Company.

Bodytech 
Granja Vianna
Muay thai 
Segunda, quarta e sexta
7 horas

Terça e quinta: 
13h30 e 19h30

Jiu jitsu
Segunda, quarta e sexta:
20 horas

Terça e quinta:
7 horas



PROMOÇÕES

INGRESSO
GRATUITO* POR SEMANA

BRINDE
UM

DESCONTOS

O PROGRAMA DE  VANTAGENS 
MA IS  D IVERT IDO DO BRAS IL .

MANIA
CINEMARK

CARTÃO NAS BILHETERIAS.
ADQUIRA JÁ O SEU

DEPOIS É SÓ SE CADASTRAR NO SITE
DA CINEMARK PARA COMEÇAR A APROVEITAR

TODOS OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
E GANHAR UM INGRESSO, QUE

VALE PARA QUALQUER SESSÃO DE 2A A 5A,
INCLUSIVE PARA AS SALAS 3D E XD.

*ACESSE O REGULAMENTO EM 
CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA/REGULAMENTO E SAIBA MAIS.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Cotia lança a Campanha do Agasalho 2018

Novo formato de cobrança de imposto reduz gasto com papel

Cotia

Está aberta a temporada de ar-
recadação de agasalhos e cober-
tores por meio da Campanha do 
Agasalho 2018. Realizada pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
de Cotia (FSSC), com o apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, a iniciativa visa arrecadar 
roupas, agasalhos, calçados e co-
bertores, em bom estado de con-
servação, para serem doados para 
famílias carentes do município.
“A campanha do ano passado 
foi um sucesso, envolveu a parti-
cipação de moradores de todas 
as regiões, de empresários e de 
funcionários da prefeitura. Conse-
guimos atender todas as regiões 
carentes de Cotia. Para este ano, 
esperamos contar com a solida-
riedade de todos e, novamente, 
levarmos mais conforto para as 
famílias carentes nos dias e noites 
frios”, disse o prefeito Rogério 
Franco.
Para participar da campanha bas-

ta deixar a doação em um dos 
postos de arrecadação. Já estão 
confirmados como postos de 
coleta o Templo Zu Lai, o Gran-
jardim, o Colégio Rio Branco, o 
Colégio Sidarta, o Colégio Ob-
jetivo, o Rancho da Pamonha, o 
The Square, Postos de combus-
tível D+, Posto de combustível 
RT, Lavanderia Evolution, Sacolão 
Saúde (Granja Viana), Depósito de 
Construção Nascimento, Studio 
Carla Kagueyama, Clube Pitan-
gueiras, além do Paço Municipal 
(prefeitura) e do Fundo Social de 
Solidariedade.
“Essa é uma das campanhas mais 
bonitas do FSS. O frio maltrata e 
até mata. Juntos podemos levar 
mais calor para quem realmente 
precisa. O nosso amor e solidarie-
dade vai aquecer este Inverno”, 
disse Mara Franco, presidente do 
FSSC e secretária de Desenvolvi-
mento Social.

A partir deste mês, a Prefeitura de 
Cotia passou a emitir boletos dos 
tributos municipais em substitui-
ção aos antigos carnês. Novidade 
proporciona maior economia para 
os cofres públicos e comodidade 
ao contribuinte
A Secretaria da Fazenda de Cotia, 
em parceria com a Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação, 
lançou mão de uma nova forma 
de emissão de boletos de co-
brança de tributos municipais em 
substituição aos antigos carnês. A 
partir de agora, os contribuintes 
que precisarem recolher alguns 
impostos ou pagar taxas recebe-
rão a cobrança de todas as parce-
las em um único boleto, ou seja, 
em folha única.
“Temos lançado mão de projetos 
e iniciativas que gerem economi-
cidade, praticidade e agilidade. 
Nossa gestão tem buscado, cada 
vez mais, alternativas com este 
viés e, sobretudo, que melhore a 
qualidade de vida da população”, 
disse o prefeito Rogério Franco.

A nova forma de emissão de bo-
leto começa pela cobrança de Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) profissional libe-
ral e autônomo, taxas de feirantes, 
de fiscalização e de funcionamen-
to. No futuro, a Prefeitura poderá 
estender o tipo de cobrança para 
todos os tributos municipais.
O Secretário da Fazenda, Paulo 
Godoy, explicou que a mudança 
não implica em alteração de va-
lores ou de forma de pagamento. 
“Continuará havendo a opção de 
pagamento em cota única, com 
desconto, ou em parcelas que, 
dependendo do caso, pode che-
gar a 12 vezes”, salientou.
Além de significar economia ao 
erário público, a medida contribui 
com o Meio Ambiente e garante 
mais comodidade ao contribuin-
te que poderá colocar no débito 
automático, pagar pela internet, 
caixas eletrônicos e via celular, ou 
ainda, em bancos conveniados, 
casas lotéricas e caixas eletrôni-
cos.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade espalharam caixas de coleta em vários pontos da cidade
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O que começou como um protesto de caminhoneiros autônomos descontentes com o alto preço do 
combustível logo se tornou um movimento histórico que já ganha atenção da imprensa internacional.

Greve dos caminhoneiros 
desabastece postos e 
mercados da região
Por Victor de Andrade Lopes

Capa

Após paralisarem suas ativida-
des e bloquearem várias rodo-
vias pelo país, os caminhoneiros 
conseguiram impedir que com-
bustível e comida chegassem 
às cidades. O resultado, todos 
já testemunhamos: milhares de 
postos ficando sem uma única 
gota de gasolina, álcool ou die-
sel e filas imensas, literalmente 
quilométricas, formando-se nos 
poucos postos que ainda ti-
nham algo a oferecer.
Reflexos na região
Foi o que ocorreu na Granja 
Viana na última segunda-feira 
(28/5). O posto bandeira BR na 
altura da churrascaria Bem Te Vi 
gerou uma fila que, às 17h30, já 
chegava no Rancho da Pamo-
nha, quilómetros antes.
Já o Posto São Camilo (tam-
bém bandeira BR), localizado na 
Avenida São Camilo, próximo à 
saída para a Rodovia Raposo Ta-
vares, teve de funcionar na mes-
ma data somente para veículos 
essenciais (viaturas da polícia, 
ambulâncias e vans escolares).
Conversamos por telefone com 
William, que trabalha no local. 
Segundo ele, ainda não há pre-
visão de normalização da situa-
ção. “Nós recebemos o produto 
da base em Barueri. Enquanto 
houver esses bloqueios, não 
recebemos nada. Recebemos 
algumas cargas que vieram es-
coltadas pela polícia, mas eram 
só para veículos essenciais”, ex-

plicou.
Segundo ele, o posto tinha um 
bom estoque, que vendeu bem 
até o esgotamento. No momen-
to em que conversávamos, já 
eram dois dias sem combustível 
(exceto aquele que abasteceu 
os veículos supracitados), o que 
invariavelmente gerará prejuí-
zos.
Quem também está perden-
do dinheiro é o posto Portal da 
Granja, no cruzamento da São 
Camilo com a Rua José Félix de 
Oliveira. Mais precisamente R$ 
3 mil por dia, segundo Carlos, 
sócio do estabelecimento. Em 
entrevista à nossa reportagem 
na última sexta-feira (25/5), ele 
afirmou que o produto havia 
acabado no dia anterior por vol-
ta das 15h.
E ele ressalta não ter seguido o 
mau exemplo de outros postos, 
que elevaram o valor do litro 
para cifras estratosféricas quan-
do a gasolina começou a rarear. 
“Não vamos nos aproveitar da 
situação para aumentar o preço, 
pois a gente precisa do consu-
midor sempre, não só no mo-
mento de crise”, diz.
“Não temos um horizonte pró-
ximo para resolver isso. Temos 
transporte próprio, mas nosso 
caminhão está dentro da base 
sem conseguir sair, sob risco do 
pessoal da greve quebrar o pa-
ra-brisa, etc.”, explica. Para ele, 
mesmo que a greve acabasse 
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A crise evidentemente não 
passou despercebida por figu-
ras importantes da nossa eco-
nomia. Durante a inauguração 
do SENAI de Cotia, na última 
sexta-feira (25/5), o presiden-
te da Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e 
SENAI-SP, Paulo Skaf (MDB), 
declarou-se simpático à causa 
dos caminhoneiros, mas mani-
festou preocupação quanto ao 
desabastecimento. “É lógico 
que o monopólio da Petrobrás 
e os preços acima dos valores 
internacionais merecem pro-
testo. Porém, dependendo 
da dosagem do remédio, ele 
pode virar veneno”, comentou 

em entrevista ao Granja News.

“Eu estou muito preocupado 
porque passou a prejudicar a 
sociedade. Falta de remédios, 
de abastecimento e de com-
bustível e morte de animais 
por falta de ração ou por fica-
rem parados nas estadas como 
cargas vivas. É um protesto 
contra a alta carga tributária 
contra a qual a gente luta de 
forma permanente, mas a dose 
começa a virar veneno porque 
começa a prejudicar mais do 
que ajudar. Então é hora de ha-
ver responsabilidade e de dar 
um breque nisso aí”, finalizou.

agora, os impactos ainda perdu-
rariam por muito tempo. “Pela 
minha experiência, depois que 
normalizar, serão necessários 
cinco ou sete dias para o merca-
do voltar à normalidade”.
Para Carlos (foto ao lado), a 
lentidão do governo em tomar 
atitudes é um agravante. “Nós 
já sabíamos que não tínhamos 
governo, mas agora ficou claro 
pro mundo todo que estamos 
largados, sem comando e sem 
perspectiva a curto prazo”, la-
menta.
Ele não tira a razão dos cami-
nhoneiros, entretanto. “Apesar 
da dificuldade, essa greve tem 
algum sentido. Alguma coisa ti-
nha de ser feita. É inadmissível o 

país, na crise que está vivendo, 
ter aumento diário de combustí-
vel. Isso mexe com o Brasil todo, 
pois aqui quase todo o transpor-
te é sobre rodas”, diz. “Quando 
o petróleo esteve a US$ 30 o 
barril, o combustível não abai-
xou de preço pra gente. Agora 
que está beirando a casa dos 
US$ 100, eles repassam a varia-
ção pra gente diariamente”.
Ele também critica a maneira 
como nosso combustível é ven-
dido lá fora. “O Brasil tem um 
excedente muito grande de ga-
solina, porque o produto nobre 
do petróleo é o óleo diesel. Nós 
o importamos e o excedente de 
gasolina é vendido a preço de 
banana”.

Impasse
O governo Michel 
Temer vem tentando 
dialogar com os ca-
minhoneiros. No dia 
27 de maio (domin-
go), o Governo Fe-
deral publicou uma 
edição extra do Di-
ário Oficial da União 
com três medidas 
provisórias (MPs) que 
visam atender reivin-
dicações da catego-
ria.
O texto promete re-
dução de 46 centa-
vos por litro de óleo 
diesel nas bombas; 
garantia de 30% dos 
fretes da Companhia 
Nacional de Abas-
tecimento (Conab) 
concedidos a cami-
nhoneiros autôno-
mos contratados por 
meio de cooperati-
vas, associações ou 
entidades sindicais; 
e a suspensão da co-
brança de pedágio 
para eixos suspensos 
de caminhões circu-
lando descarregados 
em rodovias opera-
das por empresas 
privadas.
A greve, contudo, 
não parece próxima 
do fim. Os caminho-
neiros até liberaram 
as rodovias, mas se-
guem concentrados 
em centenas de pon-
tos pela malha rodo-
viária do país. Além 
disso, outras catego-
rias, como motoristas 
de vans escolares, 
taxistas, motoristas 
de transporte por 
aplicativos e motoci-
clistas também já fi-
zeram manifestações 
em apoio aos cami-
nhoneiros. A própria 
Raposo Tavares tem 
sido bloqueada em 
pontos diferentes 
por motoqueiros.

Skaf comenta
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Granjeiro do mês

O radialista e piloto Rogério Pacileo Junior
Nosso Granjeiro do Mês de 
maio passa a maior parte do 
tempo viajando pelo ar. Ora li-
teralmente, comandando um 
Boeing 777-300 da LATAM, ora 
apenas com sua voz, que ecoa 
pelas ondas do rádio. Rogério 
Pacileo Junior, além de piloto de 
voos internacionais, é fundador 
da Web Vintage Radio, rádio 
granjeira com a qual o Granja 
News está estabelecendo uma 
parceria (veja detalhes em nossa 
edição anterior). E foi exatamen-
te nos estúdios da Web Vintage 
que conversamos um pouco 
com ele, e o resultado você con-
fere no depoimento abaixo:
“Eu conheci a Granja Viana por 
intermédio de uma tia que mo-
rava no Jardim Colonial há 40, 
45 anos, quando vir para a Gran-
ja era uma viagem. Meu irmão 
ia comprar uma casa aqui e me 
chamou para conhecê-la com 
ele. No fim, eu acabei compran-
do o imóvel e ele ficou em São 
Paulo.
Faz 20 anos que moro aqui e 
gosto cada vez mais. Adoro a 
Fazendinha, minha rua de terra 
e os bichinhos no jardim. São 
coisas que não vamos encontrar 
em lugar nenhum. Gosto de to-
mar um cafezinho chegando de 
algum voo, frequento o Irmãos 
Hara e os restaurantes japone-
ses.
Algumas coisas mudaram posi-
tivamente de lá para cá, outras 

não. A quantidade de condo-
mínios aumentou e não dá mais 
para andar na Avenida São Ca-
milo. Antes era ruim só em horá-
rio de pico, hoje é em qualquer 
momento. Mas lá onde eu moro 
continua sendo um lugar com 
verde e bichos. Eu viajo muito e 
afirmo que não tem lugar igual 
à nossa Granja. Eu chego de 
voo, abro o vidro do carro, res-
piro fundo e digo: ‘ah, graças a 
Deus!’
Eu trabalhava numa rede de rá-
dios e a ideia nossa era ter um 
aviãozinho. Na época, não havia 
a quantidade de voos para o in-
terior que tem hoje, então usá-
vamos um carro para entregar as 
fitas para outras cidades. Aí fize-
mos uma permuta com o Aero-
clube de São Paulo. A ideia era 
sortear voos panorâmicos com 
o locutor da rádio, que era eu. 
Assim, fui acumulando minhas 
horas de voo.
Chega uma hora no curso de 
pilotagem que você precisava 
começar a mexer no computa-
dorzinho de voo, para calcular o 
vento, etc. Eu precisava comprar 
um e me indicaram um cara da 
Varig que era copiloto e trazia as 
coisas de fora. Conhecemo-nos, 
viramos amigos e decidimos 
criar uma loja, uma pilot sho-
pping no sindicato dos Aeronau-
tas, em frente ao Aeroporto de 
Congonhas.
Enquanto isso, na rádio, come-

çaram a arrendar horário pra 
um e pra outro, a situação ficou 
ruim, algumas pessoas foram 
sendo colocadas de lado e eu 
saí para trabalhar com meu pai 
na rede de escritórios de advo-
cacia dele. E quando montei a 
loja, conheci o comandante Mo-
rais, o segundo em comando da 
Tam. Eu nem pensava em pilotar 
na época, mas ele me convidou 
para trabalhar na Tam e eu acei-
tei, porque sempre preferi algo 
diferente daquele ambiente for-
mal de escritório.
Cheguei lá sem saber o que ia 
fazer. Foi aí que vi minha ficha, 
onde eu constava como copiloto 
de jato. Comecei no táxi aéreo, 
onde voei por dois anos. De-
pois, passei para as linhas aéreas 
e estou há 25 anos lá, sendo 15 
em voos internacionais.
Hoje piloto o 777-300, um dos 
melhores e maiores aviões, com 
capacidade para 400 passagei-
ros. Um voo chega a levar 110 
mil litros de combustível e 365 
mil kg de peso. É uma cidade, 
praticamente.
E paralelo a isso, mantive o 
amor pela rádio, e fui juntando 
as coisas em casa para montar a 
Web Vintage. Assim, eu teria um 
negócio meu, próximo de casa, 
para quando eu sair da LATAM. 
Com a rádio, eu posso ajudar as 
pessoas, fazer companhia a elas 
quando estão tristes, por exem-
plo.”

Por Victor de Andrade Lopes

Serviço: Web Vintage Radio
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 22850, Conjunto 112 (dentro do Vianna Espaços Mo-

dulares) – Granja Viana, Cotia, SP
Contato: 4551-4050 / webvintageradio@gmail.com / www.webvintageradio.com.br
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Habitação
Melhorias na infraestrutura de energia elétrica

Melhorias de infraestrutura do 
Bairro Recanto Verde

Habitação Social

Louvor a Nossa Senha de Fátima

Saneamento

Na manhã do dia 04 de maio, 
A Secretaria de Habitação es-
teve em reunião com o Geren-
te Regional da Sabesp Sr. Er-
nesto Mamede e o técnico de 
saneamento da empresa, jun-
tamente com representantes 

de uma empresa de incorpora-
ção que fará investimentos no 
bairro, discutindo as melhorias 
nas questões que envolvem 
o saneamento básico. Serão 
levantados os dados técnicos 
como custos e cronograma 

de serviços para implantação 
de redes de água e esgoto, a 
fim de que se viabilizem estas 
melhorias no Bairro do Recan-
to Verde. 

Preocupado com a segurança 
e situação das famílias que se 
encontram em uma invasão no 
conjunto Habitacional Parque 
Panorama I e II, que recente-
mente foi dada uma liminar 
pela justiça para a permanên-
cia destas famílias no local, o 
Secretário da Habitação de 
Cotia, Sérgio Folha solicitou 
com a máxima urgência ao 
Corpo de Bombeiros e Defesa 

Civil, que avaliem as condições 
do local e apresentem laudo 
com avaliação de risco. 
Recordando o último episó-
dio ocorrido na cidade de São 
Paulo no dia 1º de maio, em 
que um edifício ocupado foi 
consumido pelo incêndio e 
que acabou desabando, tra-
balhamos para que famílias em 
vulnerabilidade social, não se 
exponha a tal situação.

Esta medida visa esclarecer 
os fatos junto às autoridades 
competentes, para que sejam 
providenciadas medidas emer-
genciais a fim de que estas 
famílias não se exponha a um 
risco desnecessário. Lembra-
mos que estas famílias foram 
ali alocadas pelos movimentos 
sociais pró moradia responsá-
veis pela invasão.

No final de Semana do dia 
12 e 13 de Maio, aconteceu 
a Decima Festa da Matriz em 
Louvor a Nossa Senhora de Fá-
tima. A celebração aconteceu 
no campo Stella Maris e con-
tou com a presença do Pároco 
Frei Gutemberg e Vigários Frei 
Balbino e Frei Lyon. 
A festa foi muito animada com 

barracas de comidas típicas, 
atrações, premiações, show 
do Trio Zabumbão, Procissão 
e Missa.
A festa teve apoio das Comu-
nidades, Santa Luzia, Nossa 
Senhora de Lurdes, São José, 
Sagrado coração de Jesus, 
Imaculado Coração de Maria, 
Santo Expedito, São Vicente 

de Paulo, Nossa Senhora das 
Graças E Nossa Senhora de 
Aparecida.
Contou também com o apoio 
e presença do Prefeito Rogério 
Franco, Secretário de Habita-
ção Sérgio Folha, Vereadores 
Edson Silva e Dr. Castor. 

Na sexta feira dia 03 de maio 
de 2018, em consulta pública 
no Município de Itapevi, técni-
cos da Secretaria de Habitação 
de Cotia, estiveram presentes 

para a apresentação do plano 
da Sabesp para o atendimento 
de implantação de sistema de 
coleta e disposição final de es-
gotos. Cotia será beneficiada 

pelas obras que atenderão os 
bairros do Jardim Rosimeire, 
Parque das Rosas, Nova Vida, 
Lajeado, Miguel Mirisola, e Par-
que Rizzo. São investimentos 

do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), para 
saneamento básico (esgotos), 
que permitirá a implantação 
de rede coletora, tronco co-

letor e ligação com a Estação 
de Tratamento de Barueri. São 
obras que estarão prontas nos 
próximos 4 anos.

Na tarde do dia 03 de maio, 
em reunião com o prefeito 
Rogério Franco, o secretário 
da Habitação Sérgio Folha, 
e representantes da Eletro-
paulo, discutiram sobre a im-
plantação de uma subestação 

transformadora no município, 
para a melhoria no forneci-
mento de energia elétrica, 
assunto este que impacta no 
crescimento da cidade e prin-
cipalmente na implantação 
de novos polos geradores de 

empregos que demandam 
de energia.  Esta subestação 
deverá melhorar a qualidade 
dos serviços hoje ofertados 
pela Eletropaulo.
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Empresarial
Seus clientes não 
voltam ? Então 
não vendem você.

Agência promove 
evento para 
empreendedores
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Muito  se fala e exaltam a crise , 
mas  poucos se preocupam em 
garantir a satisfação  e encanta-
mento de seus clientes.
Temos a  “fama” de ser um povo 
alegre cortez e  receptivo, no en-
tanto  os índices  de reclamação  
ao mal atendimento ao cliente  é 
alarmante.
O que deveria ser  exceção  é 
a regra  -  o mal atendimento   
tanto que  ,quando você  é bem 
atendida do inicio ao fim  de um 
processo  você se sente  estra-
nho pelo sentimento de satis-
fação , achando que tem algo 
errado.  E dai que vem o ditado 
popular : Quando  a esmola é 
muita o santo desconfia.
Sua empresa  sabe  atrair  sedu-
zir seus  clientes  que bom  !  mas 
sabe realmente  o que encanta 
,pensa e senti o seu cliente? 
Quantos  voltam e quantos  ven-
dem você como um excelente 
fornecedor ? Esse é  o  momento 
da verdade   ou seja   seus clien-

tes voltam  e defendem você?
Atender é uma arte ! E  sua 
equipe  está preparada ? Quan-
do não há resistência à crítica, 
o ser humano tende a ser mais 
compreensivo e tolerante com 
o comportamento das outras 
pessoas. O auto-conhecimento 
que nos coloca na condição de 
compreender outras pessoas e 
desenvolve a capacidade de nos 
colocarmos dentro de seu mun-
do psicológico.
A eficiência da relação inter-pes-
soal é condição primeira para 
se obter um bom desempenho 
profissional.
Considerando que o atendimen-
to ao público envolve uma série 
de características individuais po-
sitivas (como a capacidade de 
ser flexível sem ser despersona-
lizado) que deverão estar volta-
das para o outro, que também 
possui suas características indi-
viduais, conclui-se que atender 
bem consiste em uma arte

É o atendimento que muitas 
estratégias de manutenção e 
criação da imagem empresarial 
fracassam. 
Hoje já é sabido que o atendi-
mento é mais que um diferencial 
nas empresas. 
O atendimento é responsável 
pela fidelização e retenção de 
clientes e quando ruim, causa 
o indesejado efeito de fazer o 
cliente pensar em outro forne-
cedor.
Momento da Verdade Encanta-
do ou Mágico: é aquele momen-
to encantador em que o cliente 
recebe um atendimento excep-
cional. Sempre quando ele pro-
cura serviços de qualidade, ele 
lembra de seu atendimento, de 
sua empresa. Inclusive está dis-
posto a pagar um pouco mais 
para ter aquele serviço diferen-
ciado que você oferece. Neste 
caso, o cliente vira um garoto
-propaganda e, o que é melhor, 
de graça.

A agência de marketing Terra-
ço Digital realizará no dia 9 de 
junho (sábado) um meetup vol-
tado para empreendedores que 
estão dando os primeiros passos 
de suas empresas. O encontro 
será no Edifício Prime Office 
Park, na Granja Viana.
“Vamos tratar de alguns pontos 
para os quais os empreendedo-
res não dão atenção no início. A 
ideia é fazer a pessoa começar 
com o pé direito. Ela tem que 
encarar seu negócio como uma 
realização dela, algo que ela fará 
com prazer”, comenta Leonardo 
Phelipe Rodrigues Silva, proprie-
tário da empresa, em entrevista 
ao Granja News.
Leonardo será um dos palestran-
tes e falará sobre “como come-
çar a fazer o marketing da sua 
empresa sozinho e como criar 
redes de relacionamento para 

crescer o seu negócio”. Outros 
dois profissionais completam a 
programação: a coach Gisele 
Schaaf, do Projeto Calibre-se, 
que falará de negócios e econo-
mia colaborativos; e o desenvol-
vedor web Rodrigo Vieira Silva, 
que explicará em poucos passos 
como montar seu próprio site a 
partir do zero.
O evento é intimista e tem ape-
nas 14 vagas. O investimento é 
de R$ 27, com café da manhã 
incluso.
A Terraço Digital é uma agência 
voltada para pequenas empre-
sas e startups. Oferece serviços 
de inbound e outbound marke-
ting, marketing de performance 
e gestão de redes sociais, além 
de serviços já inclusos nesses 
pacotes, como gestão de marca. 
Leonardo (foto) é graduado em 
marketing e tem no currículo um 

curso de fórmula de lançamento, 
cujos alunos aprendem com ex-
clusividade técnicas para faturar 
um ano de vendas em dois me-
ses.
Hoje, a agência passa por um 
processo de rebranding. “Que-
ro trazer todo esse perfil novo 
do digital e ajudar as empresas 
a migrarem para esse ambiente. 
Temos um pé no digital e um 
pé no empreendedorismo pra 
ajudar o empresário que está co-
meçando”.
Serviço: Meetup Granja Viana
Quando: Sábado, 9 de junho de 
2018, das 9:30 às 12:30
Onde: Espaço Calibre-se –  Rua 
Adib Auada, 35, Sala 208B – Edi-
fício Prime Office Park, Cotia, SP
Investimento: R$ 27
Inscrições: https://secure.mee-
tup.com/pt-BR/register/?ctx=ref
Contato: 96577-1625

Por Victor de Andrade Lopes / Fotos: SALTE Estúdios

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com
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Aconteceu
Prefeito Rogério Franco participa da 
entrega de óculos do Projeto Novo Olhar
Quarta edição do projeto, do 
Fundo Social de Solidariedade, 
beneficiou 46 pessoas com ócu-
los novos
Na manhã de terça-feira (16/05), 
o prefeito Rogério Franco parti-
cipou da entrega de óculos de 
grau novinhos para 46 pessoas 
de famílias atendidas por pro-
gramas sociais. O Projeto Novo 
Olhar, do Fundo Social de Soli-
dariedade de Cotia (FSSC), foi 
lançado em 2017 e já beneficiou 
quase 120 pessoas que não ti-
nham condições de comprar 
seus óculos.
A iniciativa é do FSSC e conta 
com apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Indústria 
e Comércio, responsável pelo 
contato com as empresas parcei-
ras: Óticas Inajá e Trail, além da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social. Durante a entrega, que 
aconteceu no gabinete do pre-
feito, Rogério Franco aproveitou 

para anunciar que a parceria com 
as duas empresas continua e que 
já está confirmada a entrega de 
mais 200 óculos. “É um projeto 
importante, pois cuidar da visão 
é cuidar da saúde. Agradecemos 
o apoio da iniciativa privada à 
esta ação tão importante na vida 
de crianças, jovens, adultos e 
idosos que mais precisam”, dis-
se o prefeito Rogério Franco.
Para se inscrever ao Projeto 
Novo Olhar a pessoa precisa 
ser de família inscrita no Cadas-
tro Único, ter prescrição médi-
ca com data de emissão de até 
seis meses, apresentar cópia 
do comprovante de endereço 
e entregar diretamente no Fun-
do Social, localizado na avenida 
Benedito Isaac Pires, 35, Jardim 
Nomura.
Entre as beneficiadas esteve Ma-
ria Helena. Ela disse que o médi-
co chegou a aconselhá-la a não 
ler até que conseguisse com-

prar seus óculos, por conta do 
incômodo e dificuldade que o 
problema de visão lhe impunha. 
“Gosto muito de ler. Chegava 
a usar um velhinho [óculos] que 
está até quebrado”, lembrou. 
“Obrigada pela oportunidade 
de poder voltar a ler”, comple-
tou emocionada.
Para a secretária de Desenvol-
vimento Social e presidente do 
FSSC, Mara Franco, a manhã foi 
de muita alegria. “Esta é uma 
manhã especial e não posso 
deixar de agradecer a todos os 
parceiros e ao prefeito Rogério 
Franco por todo o apoio. Ver o 
sorriso no rosto de vocês nos 
motiva a continuar com este pro-
jeto”, disse Mara.
Os secretários Ademir da Rocha 
(Indústria e Comércio) e Marcos 
Menão (Comunicação) acompa-
nharam a entrega.

 

Prefeitura inicia pavimentação
Nesta semana, a Prefeitura de 
Cotia, por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, deu 
início ao trabalho de pavimenta-
ção da rua Pedro Vaz, no bairro 
Água Espraiada. De acordo com 
a Prefeitura, diversas travessas 
da Pedro Vaz também serão 
contempladas com a benfeitoria.
A obra beneficiará centenas de 
moradores que até então con-
viviam com lama e dificuldade 
de acesso, em dias de chuva, e 
com muita poeira, em períodos 
de estiagem. “Vai ficar muito 
bom. Era um sofrimento muito 

grande essas ruas de terra. Es-
tou muito contente que agora 
esses problemas vão acabar”, 
disse Lurdinha Santos, moradora 
do bairro, que do portão de casa 
acompanhava atenta o trabalho 
da Prefeitura.
O prefeito Rogério Franco co-
mentou que as melhorias de 
infraestrutura viária estão em an-
damento e já passaram por cen-
tenas de vias. “Nossas equipes 
de manutenção, tapa-buracos, 
pavimentação têm trabalhando 
incansavelmente todos os dias e 
já alcançamos centenas de ruas. 

Vem muito mais por aí. Com 
planejamento vamos levar estas 
melhorias para todas as regiões 
de Cotia”, disse o Chefe do Exe-
cutivo.
A Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos informou que o traba-
lho no bairro Água Espraiada 
deve ficar pronto nas próximas 
semanas. “Este período de pou-
ca chuva é ideal para este tipo 
de serviço, pois ele só para se 
houver chuva muito forte, o que 
não deve ser o caso por estes 
dias”, disse Rodrigo Dantas, titu-
lar de Obras.
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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

A importância 
das feiras e 
dos eventos

M.I.C.E.

 

É com muito prazer que dou iní-
cio hoje a esta coluna que se de-
dicará, mensalmente, a destacar 
um setor tão importante para a 
economia do Brasil e do mundo 
todo, o M.I.C.E. (sigla em inglês 
para Reuniões, Incentivos, Con-
ferências e Exposições). Estima-
se que o segmento de eventos 
movimente cerca de R$ 16,3 bi-
lhões por ano apenas na capital 
paulista. A cidade de São Paulo 
é o principal polo do M.I.C.E. do 
Brasil, tendo como estrela a le-

tra “E”, as exposições, também 
conhecida como feiras de negó-
cios ou promoção comercial. 
As feiras, através do “olho no 
olho”, seguem ainda sendo a 
melhor forma de se conectar 
quem quer comprar (visitantes) 
com quem quer vender (expo-
sitores), sendo uma importante 
plataforma de negócios que 
vem evoluindo através das novas 
tecnologias e formatos de expo-
sição.  Em junho, por exemplo, 
a cidade de São Paulo receberá 

importantes eventos ligados a 
alimentação. A Informa Exhi-
bitions realizará a Fispal Food 
Service e a Fispal Tecnologia, 
com novidades que vão desde 
alimentos a até embalagens. Já 
Natural Tech e a Bio Brazil Fair | 
Biofach America Latina traz para 
o Anhembi uma gama de novi-
dades e lançamentos de produ-
tos orgânicos e naturais.   
Teremos ainda a oportunidade 
de conhecer as mais diversas 
opções de investimentos em 
franquias na ABF Franchising 
Expo, um dos setores que me-
lhor enfrentaram o momento da 
crise brasileira, faturando R$ 163 
bilhões em 2017. 
Todo mês traremos uma novi-
dade destas quatro letras do 
M.I.C.E. que formam um gi-
gantesco mercado que está em 
constante evolução. Até a pró-
xima. 
O.N.

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)

Otávio Neto
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Vinhos

Com a aproximação do inverno 
e o clima propício para degus-
tarmos bons vinhos, o Granja 
News dará início a uma série de 
colunas sobre as uvas tintas mais 
consumidas por nós brasileiros.
Iniciaremos pela famosa Malbec, 
também chamada de Côt ou 
Pressac. Originária do sudoeste 
da França, já foi muito plantada 
e usada em Bordeaux, hoje, en-
tretanto, quase não existe mais 
por lá. Atualmente, na França 
ela é cultiva principalmente em 
Cahors, região localizada tam-
bém no sudoeste bem ao sul de 
Bordeaux. A Malbec no clima 
frio europeu pode gerar vinhos 
rústicos e pouco frutados, mas 
em Cahors, seu solo de calcá-
rio pouco fértil e clima mediter-
râneo mais ameno, é o lar das 
melhores versões francesas. A 
fama da região é antiga, “The 
black wine” ou o vinho negro, 

era como os ingleses se referiam 
ao vinho de Cahors, por se tratar 
de um vinho bem extraído, de 
cor intensa e marcante. A Ape-
lação de Cahors exige que o vi-
nho seja no mínimo 70% da uva 
Côt (Malbec).
Embora de origem europeia, 
foi na Argentina que a Malbec 
criou notoriedade e fama, o país 
responde por mais de 75% da 
produção mundial desta cepa. 
Dentro da Argentina a Malbec 
é a uva mais cultivada, sua prin-
cipal região é Mendoza. Os vi-
nhos argentinos geralmente são 
mais “maduros e aveludados” 
do que os franceses, segundo 
a Jancis Robson. Entretanto, o 
Malbec argentino pode variar 
muito de região para região, isto 
por que no início do século XX, 
Nicolás Catena descobriu que a 
uva quando plantada em maio-
res altitudes gera vinhos mais fi-

nos e com notas florais marcan-
tes, além de também ficar mais 
elegante na boca. Por isso, as 
melhores regiões de Mendoza 
são as de maior altitude, próxi-
mas a cordilheira dos Andes, 
como o Vale do Uco, Tupungato 
e Luján de Cuyo.
O perfil aromático da Malbec 
pode mudar de acordo com o 
clima da região, podendo variar 
de ameixas e cerejas negras em 
climas mais frios, a blueberry 
e frutas cristalizadas em climas 
mais quentes. Além desses, 
comumente encontramos bau-
nilha, cacau e tabaco. Aromas 
florais, principalmente de viole-
tas, são encontrados nas regiões 
de altitudes da Argentina, como 
mencionado. Na boca a Malbec 
gera um vinho encorpado, fru-
tado, com boa quantidade de 
taninos e álcool, mas de acidez 
moderada. 

MALBEC

Noite dos 5 sentidos no Tantra: dia dos namorados 2018

Este ano o Tantra preparou uma surpresa 
para os casais: Noite especial dos 5 sentidos. 
Começando pelo Paladar e Olfato, o menu foi 
criado exclusivamente para a data com o que 
há de melhor na gastronomia da atualidade. 
Trará trufas, ouro comestível, camarões rosa, 
bife de chorizo e muito mais, criando combi-
nações deliciosas e aromáticas. Audição, tril-
ha sonora selecionas para seduzir os casais 
na noite mais quente do ano no restaurante; 
Visão, todos ambientes da casa decorados com 
pétalas de rosas, velas e corações; Por último, o 
Tato, esse toque é todo do casal, então os apa-
ixonados ganharão de presente para levar um 
óleo de massagem especial para aproveitar ain-
da mais a data a sós.

Menu Namorados 2018

Salada de figos com queijo 
de cabra.

Mini degustação de en-
tradinhas: Carpaccio de filet 
Mignon selado com ervas, 

queijo brie com mel trufado 
e caldinho thai de camarão.

Bife de Chorizo grelhado
Thai Shrimp – Camarão Rosa 

no coco
Arroz com amêndoas tor-

radas
Chips de batata da terra à 

moda Tantra

Deliciosa degustação de 
sobremesas: Torta de leite 

Ninho com calda de flor de 
hibiscos com frutas vermel-
has, Shot Nutella com Chan-
tilly e Morangos ao chocolate 

com ouro comestível.

ENTRADAS PRATO PRINCIPAL SOBREMESA



Financiamento: Participação: Realização:

Casas e aptos. 2 e 3 dorms com suíte.
Pronto para morar- granja viana

• Segurança de dupla portaria
• Fácil acesso à Raposo e ao Rodoanel
• Ao lado do Futuro Parque Tizo
• Alto potencial de valorização
• Tranquilidade de um bairro planejado e privativo
• Lazer completo e independente para cada condomínio

Salão de jogos•Brinquedoteca•Piscina adulta e infantil•Play aventura•Miniquadra•Churrasqueiras e forno de pizza•Vagas para visitantes 

Harmonia
B A I R R O   R E S I D E N C E   P A R K

R$329mil*

A Partir de

R$219mil*

A Partir de

Não jogue este impresso em via pública.
Incorporadora responsável: Projeto Imobiliário A 16 Ltda. – Ilumini. R. Fidêncio Ramos, 213 – 7o andar – Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo-SP. Intermediação: LPS São Paulo – Consultoria de Imóveis Ltda. CNPJ/MF 15.673.605/0001-10 – Creci-SP: 24.073-J; Econ Vendas Negócios Imobiliários Ltda.

Tel.: (11) 4020-8720 – www.econconstrutora.com.br – Creci: J24164. Registro de Incorporação R.5, na matrícula no 108.784, em 5/5/2014. As áreas de lazer são compartilhadas entre os condomínios da 1a fase (Florae) e da 2a fase (Ilumini) e serão entregues conforme a Convenção de Condomínio.
*Valor casa referente a unidade 26, Valor do apartamento referente a  unidade 26A.

econconstrutora.com.br
DIGITE HARMONIA
NO SEU WAZE.Tel.: 11 3522-5860

Central de atendimento - Marginal da Rodovia Raposo Tavares, km 21 • sentido São Paulo - Granja Viana 


