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José David, 
do Hopi Hari

Granjeiro do mês

O musculoso mastino 
napoletano

Planet Pet

Conheça o Instituto 
Data Alpha de pesquisas

Eleições 2018

Como faz todo ano, 
a Federação de 
Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro 
(FIRJAN) divulgou 
sua análise de dados 
dos municípios 
brasileiros nas áreas 
de educação, saúde e 
emprego & renda. O 
resultado das análises 
mostra melhorias e 
pioras nas cidades 
da região; veja como 
cada município se 
saiu em matéria  
nesta edição

ÍNDICE  FIRJAN DOS MUNICÍPIOS
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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

É normal !!!

Quem tem filho adolescente certamente já ouviu esta frase: É normal!
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 
anos e termina aos 20 anos. Durante esse período, o corpo muda e as ideias 
também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteçam confli-
tos internos e externos. 
A adolescência pode significar tempos difíceis, com a casa a tornar-se num 
campo de batalha do “diz que disse”, mas não há motivos para desesperar. 
Os adolescentes, valorizam a opinião dos amigos. Já a dos pais é facilmente 
rejeitada, sobretudo tendo em conta a idade e modo de vida dos filhos. Mas 
a rejeição não significa que a mensagem não seja interiorizada. E como falar 
sobre sexo? Se não o tiverem feito antes, os pais devem ter uma grande 
conversa com o filho. É muito importante normalizar o tema. Entre os 15 e 
os 16 anos iniciam-se as relações sexuais.
Nesta fase da vida,  o cérebro do adolescente trabalha em primeiro lugar com 
os  sentimentos de grande intensidade e a razão fica em segundo plano.
Eles gostam de se expor ao perigo, têm explosões de raiva ou de paixão e 
detestam regras.
Vivem em seu mundinho, seja no computador, celular ou no quarto fechado.
É normal se sentir como se não fosse normal. Nós todos queremos nos en-
caixar em algum lugar, e se encaixar não significa que você tem que  ter um 
desejo persistente de se conformar. Aceite sua estranheza interior e se torne 
a versão mais verdadeira de si mesmo. Isso é normal.
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Nossa equipe de 
experts em beleza 

está sempre à 
disposição para lhe 

atender bem!

Clínica Veterinária

Portão Piscinas
Venda de produtos e acessórios. Assistência técnica

www.portaopiscinas.com.br

Loja 1
Av Prof. José Barreto, 1281 - Portão – Cotia
Tel: (11) 4616-5282 / 4703-7734

Loja 2
Av José Giorgi, 900 - Granja Viana II
Tel: (11) 4702-8450
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WWW.GRANJANEWS.COM.BR 3GRANJA NEWS - JULHO DE 2018 - EDIÇÃO 104

Data Alpha oferece soluções 
em pesquisa eleitoral e 
estratégia de campanha

Eleições 2018

Serviço: Instituto Data Alpha de Pesquisas e Opiniões
Endereço: Alameda Araguaia, 933 – 8º andar, Alphaville, Barueri/SP

Contato: granjanews@granjanews.com.br 
(11) 4196-3622 / (11) 9 8692-9616 / (11) 9 9412-1273

www.dataalpha.com.br

Por Victor de Andrade Lopes

As Eleições 2018 estão che-
gando e as disputas prometem 
ser acirradas. A sociedade já 
sinaliza, e os analistas já con-
cordam, que adotar as velhas 
práticas políticas não é mais 
garantia de sucesso nas urnas.
Por isso, é importante ter um 
bom planejamento estratégico 
de uma campanha e acompa-
nhar a resposta do eleitor confor-
me o período eleitoral avança. A 
Data Alpha, empresa de pesqui-
sas e planejamento estratégico 

de campanha ligada ao Many 
Press International Group (gru-
po que controla o jornal Granja 
News e os portais Alpha Times e 
Always Florida), está pronta para 
repetir em 2018 o sucesso que 
teve em 2016, quando forneceu 
seus serviços a muitas campa-
nhas políticas.
Desde a eleição passada, já 
foram realizadas pesquisas 
em Cotia, Osasco, Santana de 
Parnaíba, Itu, Oriente, Quatá, 
Pedrinhas Paulista e Pompéia, 

todas com resultados que se 
concretizaram ao final das apu-
rações.
Tal eficiência se explica pelo 
profissionalismo da equipe. 
O Data Alpha é vinculado ao 
Conselho Regional de Estatís-
tica (CONRE) e o time que vai 
a campo é devidamente trei-
nado para exercer sua função. 
“As pesquisas são realizadas 
no celular e acompanhadas 
em tempo real remotamente. 
Assim, a equipe de estatísticos 

podem corrigir distorções e 
atualizar o perfil dos entrevista-
dos conforme a necessidade”, 
explica Rodrigo Rodrigues, só-
cio-proprietário da empresa e 
proprietário do Many Press.
Rodrigo divide a administra-
ção da empresa com Roberto 
Lamari, que tem duas déca-
das de carreira como assessor 
político na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo 
(ALESP) e na Câmara Municipal 
de São Paulo e já liderou aos 

20 anos de idade um instituto 
de pesquisa com o vereador 
paulistano José Police Neto, 
com o qual atuou em mais de 
20 cidades paulistas.
A Data Alpha também presta 
serviços de análise da concor-
rência , definição de investi-
mentos publicitários, produtos 
e serviços, pesquisas quantita-
tivas e qualitativas,  satisfação, 
estratégia e marketing, com-
portamento, opinião pública e 
política e eleições.

Rodrigo Rodrigues e Roberto Lamari, diretores do Data Alpha
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Cinco dicas para amenizar os malefícios  
de ficar sentado por muitas horas

Fitness

Passar muito tempo sentado 
tem uma relação direta com o 
aumento no risco de morte. Se-
gundo o estudo publicado no 
Journal Medicine & Science, a 
cada hora assistindo TV, cresce 
em 12% o risco de morte por 
doenças inflamatórias. “E como 
a maioria da nossa população 
fica entre 9 e 12 horas por dia 
sentada, os riscos decorrentes 
desse comportamento seden-
tário estão associados a efeitos 
indesejáveis à saúde, entre eles, 
pressão alta, obesidade, síndro-
me metabólica, doenças do co-
ração e câncer”, alerta Eduardo 
Netto, diretor técnico da Bodyte-
ch Company. 
O uso das novas tecnologias, 
em casa ou no local de trabalho, 
contribui muito para aumentar 
cada vez mais os comportamen-
tos sedentários. E como pode-
mos reverter esse surpreendente 
quadro? Um estudo realizado 
por Dempsey em 2016 sugere 
que a cada 30 minutos sentados, 
devemos tentar nos movimentar. 

Fazer uma caminhada ou movi-
mentos simples, de intensidades 
leves e moderadas. Ao adotar 
esse comportamento estamos 
influenciando positivamente 
nossa saúde e evitando algumas 
doenças cardiovasculares e me-
tabólicas.
“Novas evidências surgem indi-
cando uma forte associação en-
tre o estilo de vida sedentário e 
doenças cardiovasculares. Den-
tro desse contexto trago cinco 
recomendações simples e efica-
zes para amenizar os efeitos de 
ficar sentado”, ressalta Netto.
1) Levante-se e ande pela resi-
dência ou trabalho a cada 30 
minutos;
2) No local de trabalho ao invés 
de se comunicar por e-mail com 
os colegas, procure se locomo-
ver e dirija-se até eles;
3) Ao utilizar meios de transpor-
te, procure estacionar o carro 
sempre um pouco mais longe 
do seu destino final. Caso utilize 
transporte público, uma opção é 
descer um ponto antes e ir cami-

nhando até o destino final;
4) Em casa, ao assistir TV, nos in-
tervalos do programas, levante e 
de uma volta em sua residência;
5) Durante a leitura, a cada 4, 6 
ou 8 páginas, procure se levantar 
para caminhar pelo ambiente;
“As dicas são simples e fáceis 
de serem colocadas em prática. 
O objetivo é realmente ajudar a 
modificar seu perfil metabólico, 
adicionando mais movimento a 
sua rotina diária. É importante se 
manter ativo para não colocar a 
vida em risco”, lembra Eduardo 
Netto, diretor técnico da Bodyte-
ch Company.

#DescontoNaHoraBaixe o app 
Yenius e 

aproveite yenius
seu desconto na hora



O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

* Saiba mais em www.cinemark.com.br/cinemark-mania/regulamento. A apresentação do 
cartão Cinemark Mania válido assegura ao seu portador o direito a consumir, na compra 
de um aperitivo ou prato principal, 1 (uma) Bloomin’Onion®, Kookaburra Wings® ou Billy 
Ribs, que não poderá ser trocada por outro produto ou ter o seu valor utilizado como 
crédito para fins de desconto. A cortesia deve ser consumida no próprio restaurante. 
Não cumulativo com outras promoções, sendo somente admitida a utilização de 1 (um) 
cartão por mesa. Válido em qualquer restaurante Outback do Brasil, de 2ª a 5ª-feira 
(exceto feriados). Venda proibida. Promoção válida até novembro/18.

Apresente seu cartão Cinemark Mania 

em qualquer restaurante Outback do 

Brasil e ganhe um aperitivo* na compra 

de um prato principal.

A combinação  
mais gostosa que existe: 

Cinemark Mania e Outback.
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O majestoso Mastino Napoletano
Planet Pet

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

Edital de convocação para  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
KART CLUBE GRANJA VIANA

CNPJ 09.093.751/0001-74
Convidamos as pessoas interessadas e associados para participar da Assembleia Geral Extraordinária do KART 
CLUBE GRANJA VIANA a realizar-se no próximo dia 17 de julho de 2.018 na sede da associação, localizada na 
Rua Dr. Tomas Sepe, nº 443 – Jardim da Glória – Cotia – S.P. – CEP 06711-270, com primeira chamada para as 
18:00h (dezoito horas) e segunda chamada para as 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), para participarem da 

análise, votação e aprovação do novo Estatuto Social, nos termos da Lei. 

Edital de convocação para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
KART CLUBE GRANJA VIANA

CNPJ 09.093.751/0001-74
Convidamos as pessoas interessadas e associados para participar da Assembleia Geral Ordinária do KART 

CLUBE GRANJA VIANA a realizar-se no próximo dia 17 de julho de 2.018 na sede da associação, localizada na 
Rua Dr. Tomas Sepe, nº 443 – Jardim da Glória – Cotia – S.P. – CEP 06711-270, com primeira chamada para as 
19:00h (dezenove horas) e segunda chamada para as 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), para participa-

rem da apresentação e votação da diretoria, conforme previsto no Estatuto Social e nos termos da Lei. 

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 503 - Vila Monte Serrat - Cotia.
Fone: 11-4703-0613 - Wats: 11.98576-3860

www.sigaemfrentetreinamento.com    Instagran: Siga_em_Frente_Cotia

Medo 
de dirigir

Falta de 
Pratica

Não perca mais tempo, agende sua aula

É um cão descendente de cães 
do tipo molosso de origem as-
síria e mesopotâmica. Foi difun-
dido em toda a Europa pelas le-
giões romanas, é o ancestral de 
numerosas raças de mastiffs em 
outros países europeus. Tendo 
sobrevivido por muitos séculos 
na zona rural ao pé do Vesúvio e, 
em geral na região de Nápoles, 
ele foi selecionado novamente 
desde 1947, graças á devoção 
de um grupo de amantes de 
cães.
São cães massudos e musculo-
sos, o comprimento do tronco 

é maior do que a altura da cer-
nelha. Tem aparência pré históri-
ca. O pêlo é curto, duro, denso, 
do mesmo comprimento sobre 
o todo, uniformemente liso e 
fino. Suas cores são quatro: pre-
to, cinza, mogno e fulvo. Todas 
as cores podem ser solidas ou 
tigradas, com ou sem manchas 
brancas nas pontas das patas 
e no peito. Sua manutenção 
é baixa, podendo receber ba-
nhos mensais ou com intervalo 
superior, desde que bem secos 
quando banhados. São cães 
bem rústicos nesse sentido. São 

bem confiáveis desde que se-
jam socializados e acostumados 
desde filhotes, no geral não são 
agressivos com animais menores 
e de outras espécies. São extre-
mamente fiéis e confiáveis com 
as pessoas da casa. Elegem um 
dono, ao qual respeitam e inte-
ragem mais. São de baixa inten-
sidade física, muito tranqüilos, 
preferem permanecer em um 
local onde possam vigiar todo o 
terreno. Não são cães de ronda, 
é aconselhável adestrar o mas-
tino para guarda somente para 
obediência, pois são cães muito 

inteligentes e de fácil aprendiza-
do, mas podem ser teimosos se 
não tiverem de pulso firme. 
Dedico essa coluna ao meu 
amigo Paulo M. Fazilari e, a sua 
esposa, Sandra Fazilari, que ini-
ciaram uma criação já de forma 
adequada, colocando uma de 
suas cadelas de apenas sete 
meses em exposição, a “Taran-
tella”, já ganhando premiação e 
divulgando essa raça tão majes-
tosa, com muito carinho e res-
peito. Parabéns aos dois.

GRUPO: 2
PAÍS DE ORIGEM: ITÁLIA
UTILIZAÇÃO: GUARDA E DEFESA
PESO: 60 A 70 KILOS PARA MACHOS - 50 A 60 
KILOS PARA FÊMEAS     
TEMPERAMENTO: EFICIENTE COMO CÃO DE 
GUARDA, FIEL E COMPANHEIRO.

Por Eliane Abbud 

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716
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Vereador Dr. Castor conta sua história e 
comenta projetos para Cotia

Legislativo

Vereador desde 2013, quando as-
sumiu uma cadeira da Câmara de 
Cotia pela primeira vez, Diomeneis 
Andrade Silva, mais conhecido 
como Dr. Castor (PSD), ocupa hoje 
o posto de líder do governo na 
casa, representando o prefeito e 
colega de partido Rogério Franco.
Foi naquele mesmo ano que o en-
tão vereador o convidou para inte-
grar seu projeto político. “Muitos 
disseram que eu era louco de en-
frentar um grupo com muito mais 
tradição e experiência. Mas quan-
do eu fecho com alguém, não volto 
atrás”, garante o parlamentar em 
entrevista concedida em seu gabi-
nete. Castor não poupou elogios a 
Rogério em nossa entrevista.
Nascido em 1966 em Vitória da 
Conquista (BA), Castor veio para 

Cotia aos cinco anos com os nove 
irmãos e os pais quando estes 
buscavam trabalho. A infância no 
Morro do Macaco foi difícil, mas a 
família toda escolheu o caminho do 
estudo e do trabalho.
O primeiro contato com a política 
foi nos anos 1990, quando foi eleito 
presidente de bairro no Jardim Co-
tia. Foi procurado por políticos, mas 
seus planos na época eram outros. 
“Eu queria me formar e ter uma 
carreira primeiro para não depen-
der de política”, diz. “Formei-me 
em Direito em 2002 e comecei a 
advogar até me sustentar só com o 
trabalho”, conta.
Em 2006, iniciou o projeto que o 
levaria à primeira eleição, em 2008, 
quando perdeu o pleito com 975 
votos pelo PCdoB. Na eleição se-

guinte, teve sucesso e entrou como 
membro da situação, que apoiava 
o então prefeito Carlão Camargo 
(PSDB). Na disputa mais recente, 
em 2016, garantiu sua permanên-
cia por mais quatro anos e foi o 
único vereador a dobrar o número 
de votos da eleição anterior – 2482 
eleitores depositaram sua confiança 
nele.
Dentre os principais projetos que 
elaborou ou apoiou estão a Lei do 
Silêncio, o Cursinho Pré-Vestibular 
gratuito, a regularização do Micro-
empreendedor Individual (MEI), a 
obrigatoriedade de divisórias em 
estabelecimentos bancários, o Dia 
do Padre, o IPTU Verde e a isenção 
desse imposto para os portadores 
de doenças graves.

Por Victor de Andrade Lopes
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Emprego e renda puxam queda das 
cidades da região no Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Municipal

Capa

Por Victor de Andrade Lopes

O sistema FIRJAN (Federa-
ção de Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) divulgou 
em junho o Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Mu-
nicipal (IFDM) referente ao 
ano de 2016. Trata-se de 
um índice calculado todo 
ano pela entidade, que 
analisa dados oficiais rela-
tivos ao desenvolvimento 
socioeconômico de todos 
os municípios do país e 
distribui as informações em 
três áreas: emprego e ren-
da, educação e saúde.

Cada área é pontuada de 0 a 
1 e a média aritmética das três 
resulta no índice consolidado, 
segundo o qual os municípios 
são ranqueados por estado e 
nacionalmente também. A ci-
dade de Louveira, entre São 
Paulo e Campinas, figurou na 
liderança tanto no Estado de 
São Paulo quanto no Brasil 
todo.
A maioria das cidades da re-
gião registraram piora no ín-
dice, quase sempre por causa 
do índice de emprego e ren-
da, área na qual todas ainda 
apresentam resultados consi-
derados moderados. Já nos 
quesitos saúde e educação, a 
melhora foi quase geral.
O indicativo de emprego e 
renda é calculado levando em 
conta uma série de fatores: 
quantos empregos formais 
a cidade cria, quão bem ela 
absorve a mão de obra local, 
quanta renda formal é gerada 
e a média salarial. A crise eco-

nômica acabou se manifestan-
do negativamente neste quesi-
to em especial.
O índice de saúde é calcula-
do com base na proporção de 
atendimentos adequados de 
pré-natal, número de mortes 
por causas mal definidas, mor-
tes infantis por causas evitáveis 
e número de internações sensí-
veis à atenção básica (ISAB). O 
Brasil segue avançando nesse 
quesito, mas o crescimento foi 
o menor já registrado: 1,6%.
O indicativo de educação 
considera o número de matrí-
culas na educação infantil, o 
número de estudantes que a 
abandonam, a quantidade de 
professores diplomados no en-
sino superior, a média de aulas 
por dia e o desemprenho do 
município no Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica), além da distorção 
idade-série. O país também 
continua melhorando neste as-
pecto, mas a porcentagem de 

melhoria também foi a menor 
da década: 0,6%.
Carapicuíba teve desempe-
nho oscilante. Ficou com nota 
0,8806 em educação, valor 
melhor que a última análise 
(em que ficou com 0,8456), 
mas recebeu 0,8691 em saú-
de, uma leve piora (o valor no 
último foi de 0,8765). Na área 
de emprego e renda, contu-
do, a queda foi significativa: 
de 0,6295 para 0,5032. Na 
média, finalizou com 0,7510, 
menos que no índice anterior 
de 0,7753, e ficou na 376ª po-
sição no ranking estadual (que-
da de mais de 100 posições) e 
na 1142ª do ranking nacional, 
sendo ultrapassada por mais 
de 500 cidades. São Paulo 
tem 645 municípios, e o Brasil 
tem 5570, embora 99 tenham 
ficado de fora do índice por 
ausência ou inconsistência de 
dados.
Já Cotia foi um caso atípico: 
ficou com 0,8947 em educa-
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Av São Camilo,  186  - Fone 4612-2345

Pense em todos os detalhes 
e deixe que cuidamos do 

principal, VOCÊ. 
Para que seu dia seja 

inesquecível!
Conte com Thalita Maia  e sua 
equipe altamente qualificada.

.  Seu único trabalho será 
chegar até aqui!

Vai casar? Ba
ú d
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ção e 0,9061 em saúde, duas 
pioras com relação ao último 
índice, em que havia pontuado 
com 0,9050 e 0,9126. Por outro 
lado, teve significativa melhora 
em emprego e renda, indo de 
0,6137 para 0,6603 – foi o sufi-
ciente para fazer a cidade subir 
0,1 no índice, indo de 0,8104 
para 0,8204, deixando-a em 
118º lugar no ranking estadual 
e em 242º no nacional. A pe-
quena melhora não evitou que 
a cidade caísse algumas posi-
ções em ambas as listas, uma 
vez que ocupava a 99ª e a 222ª 
colocações anteriormente.

Jandira, que no levantamento 
anterior havia avançado con-
sideravelmente nos rankings, 
perdeu posições nos dados 
de 2016, caindo de 278º para 
306º em São Paulo e de 401º 
para 885º no Brasil. O índice 
passou de 0,8028 para 0,7657, 
prejudicado principalmente 
pelo índice de emprego e ren-
da, que despencou de 0,6934 
para 0,5230. Nos outros dois 
quesitos, a cidade apresentou 
melhorias: na educação, foi de 
0,8477 para 0,8954 e na saúde 
foi de 0,8672 para 0,8787.
Embu das Artes, que já havia 

manifestado piora no índice 
anterior, caiu mais ainda nos 
números, indo de 0,8122 para 
0,7548 e ficando em 358º no 
ranking estadual (ante 150º em 
2015) e em 1072º no nacional 
(ante 326º no levantamento 
anterior). O maior responsá-
vel pela queda foi o índice de 
emprego e renda, que foi de 
0,6750 para 0,5176. Os índices 
de saúde e educação, por ou-
tro lado, registraram melhora, 
indo de 0,745 para 0,8353 e 
de 0,8871 para 0,9116, respec-
tivamente.

Outras cidades da região
Barueri segue bem acima 
da média da região, mas 
caiu da 11ª posição no esta-
do para a 42ª e da 14ª para 
a 67ª no país, com índice 
de 0,8529, contra 0,8795 
no ano anterior. Santana 
de Parnaíba, que havia me-
lhorado bastante, voltou a 

cair, indo de 15º para 143º 
no ranking nacional e de 
12º para 78º no estadual, 
com índice de 0,8363, con-
tra 0,8794 para os dados 
de 2015. Osasco caiu de 
0,8264 para 0,8183, Itapevi 
foi de 0,7915 para 0,7690 
e Vargem Grande Paulista 

caiu de 0,8422 para 0,7803.
Para mais detalhes do índi-
ce, incluindo informações 
de outros municípios do 
Brasil e sobre anos anterio-
res, visite o site da FIRJAN: 
firjan.com.br/ifdm/
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Granjeiro do mês

Muito riso e alegria – talvez você 
não saiba como dizer isso em es-
panhol, francês ou mesmo inglês, 
mas sabe dizer num idioma artifi-
cial. Isso mesmo! Se você já pro-
nunciou as palavras “Hopi Hari” 
alguma vez, então você falou o 
termo em “hopês”, o idioma ofi-
cial do parque mais famoso do 
Brasil.
Para a seção Granjeiro do Mês da 
nossa edição de julho, o Granja 
News foi conversar com José Da-
vid, atual presidente do parque 
– ou “prezidan” na língua local. 
Morador de Cotia e ocupante 
do cargo há pouco mais de um 
ano, José vem batalhando pela 
reafirmação do local como uma 

das principais atrações próximas 
à maior metrópole brasileira. Con-
fira no depoimento abaixo um 
pouco de sua trajetória:
“Eu nasci em São Paulo, mas cres-
ci em Cotia e sempre frequentei a 
Granja Viana. Mudei-me para cá 
pelas opções que a nossa que-
rida Granja oferece de escolas, 
entretenimento, gastronomia e 
serviços. Por aqui, eu frequento 
restaurantes, principalmente, pois 
a gastronomia da região é mui-
to boa. Por outro lado, o trânsito 
crescente na Rodovia Raposo Ta-
vares tem me chamado a atenção 
ultimamente. Mesmo assim, não 
tenho planos de sair daqui.
Eu trabalhei por 18 anos na Po-

lishop, empresa de cuja fundação 
eu tive a oportunidade de partici-
par. Também exerci alguns cargos 
públicos da cidade, buscando 
contribuir com seu desenvolvi-
mento.
Quanto ao Hopi Hari, tem sido 
uma honra defender nosso ‘País 
Mais Divertido do Mundo’. O de-
safio é muito grande, mas com 
muito trabalho, dedicação e o 
apoio de nossos ‘habitaris’ e de 
nossos muitos amigos, estamos 
conseguindo cumprir com o que 
foi planejado. No momento, esta-
mos empenhados em entregar a 
maior e melhor Hora do Horror da 
história do parque.”

Por Victor de Andrade Lopes

Al. Madeira, nº 162, Edifício Quebec, 16ª Andar, Sala 1604, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 96903-1979  -  www.ascontabil.com.br

O “prezidan 
di Hopi Hari” 
José David

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira
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Habitação

Sérgio Folha recebe síndicos do Minha Casa Minha Vida
Na manhã da terça feira do 
dia 03 de julho, o Secretário 
de Habitação Sérgio Folha, 
se reuniu com os síndicos 
dos empreendimentos Mi-
nha Casa Minha Vida o Sr. 
Ademar do condomínio Rubi,  
Sra. Magna do condomínio 
Arco Iris I, e a Sra. Rose do 
condomínio Arco Iris II. 
Nesta reunião foram aponta-
dos os problemas da gestão 
condominial e as dificulda-
des enfrentadas pelos síndi-
cos. Várias solicitações foram 

encaminhadas ao secretário 
para que a prefeitura possa 
intervir de forma a melhorar 
a qualidade de vida dos be-
neficiários do programa. Fo-
ram entregues 620 unidades 
deste programa através de 
convênio com o governo Fe-
deral. 
O secretário irá providenciar 
as solicitações na maior bre-
vidade possível e se colocou 
à disposição para atendê-los 
sempre que for necessário.

Sérgio Folha recebe Sensei do 
Projeto Eduka Vida Karate-DO

Campanha do agasalho

Na manhã de Quarta Feira dia 
04/07/2018, o Secretário de 
Habitação Sérgio Folha, rece-
beu Sensei Fernanda Bavaresco, 
PROJETO EDUKA VIDA KARA-
TE-DO, com atletas que dispu-
taram a Fase  do Campeonato 
Paulista do Projeto Eduka Vida. 
Tiveram 7 alunos que classi-
ficaram-se para a  ETAPA DO 
CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE 2018, e 6 conseguiram viajar 
para Santa Catarina. 
A ETAPA DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO aconteceu em 
JOINVILLE/SC nos dias 20 à 24 
de Junho, com a seguinte clas-
sificação: 
• IGOR FERREIRA – CAMPEAO  - 
CATEGORIA SUB 12/ ATÉ 40 KG
• FREDERICK RUAN – 5º LUGAR 
– CATEGORIA  SUB12/+ DE 57 

KG
• ICARO BAVARESCO –5º LU-
GAR – CATEGORIA CADETE + 
63 KG
• CINDIA FIGUEIREDO – 3º LUGAR 
– CATEGORIA SUB 21 + DE 61 KG
• FERNANDA BAVARESCO- 2º 
LUGAR CATEGORIA MASTER B 
OPEN
• GILSON PEREIRA – 5º LUGAR – 
CATEGORIA MASTER B OPEN B

Agora o projeto levará os alunos 
IGOR, CINDIA, e FERNANDA 
para disputa da Fase Final do 
Brasileiro que acontecerá em 
outubro na cidade de Contagem 
Minas Gerais. 
O Projeto Eduka Vida buscará 
novamente manter o pódio e 
trazer para Cotia alunos classifi-
cados entre os melhores do País. 

Secretaria de Habitação em parceria com Sabesp faz melhorias no Jd.Engenho
Secretário de Habitação, Sér-
gio Folha, em parceria com a 
Sabesp executaram melho-
rias no Jardim Engenho.
Recebemos na Secretaria 
de Habitação o  Sr. Gilberto, 
Morador do Bairro Jardim  
Engenho, e o Sr Ernesto Ma-
mede, Gerente da Sabesp, 
para solucionar o lançamento 
irregular de esgoto nas ruas 
dos Esquilos, Jabutis, Estrada 

dos Galdino e Av João Paulo 
Ablas. A situação está causan-
do muitos transtornos para os 
moradores e as empresas da 
região. Após conversa e pla-
nejamento ocorreu nessa se-
mana o início das melhorias 
para o Bairro.  A comunidade 
agradeceu o apoio e a aten-
ção da Sabesp e do Secretá-
rio  Sérgio Folha.

A Secretaria de Habitação e parceiros também aderiram 
à campanha do agasalho 2018, lançada pela Secretária de 
Desenvolvimento Social - Mara Franco.
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Cotia

Campanha do Agasalho chega ao fim com 
um saldo de mais de 40 mil peças doadas

AcessaSP da Granja 
é destaque no Estado
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Uma das mais importantes iniciativas do 
Fundo Social de Solidariedade (FSS) de 
Cotia, em parceria com a Prefeitura e 
com a ajuda de empresários, parceiros 
e de toda a sociedade, a Campanha do 
Agasalho 2018, com o slogan “Quem 
tem frio tem pressa. Neste Inverno, 
aqueça corações”, chegou ao fim com 
um saldo de mais de 40 mil peças doa-
das, entre roupas novas, usadas, cober-
tores e mantas.
A Campanha contou com o apoio de 
centenas de pessoas, de empresários, 
de estabelecimentos comerciais e di-
versas entidades. “Quero agradecer a 
todos que participaram da campanha. 
Sem a ajuda de cada um não seria pos-
sível levar um pouco de calor para pes-
soas carentes da cidade”, disse Mara 
Franco, presidente do FSS e secretária 
de Desenvolvimento Social.
“A Campanha do Agasalho deste ano 
teve uma característica muito especial 

e significativa.  Recebemos muitas doa-
ções de agasalhos, cobertores e mantas 
novas, peças de excelente qualidade”, 
destacou Mara. “As doações enviadas 
por representantes da sociedade civil, 
autoridades e empresários da cidade, 
revelam uma forma muito nobre de se 
solidarizar com o próximo”, completou.
Moradores de dezenas de bairros foram 
atendidos, entre eles, Recanto Suave, 
Jardim Santa Ângela, Caputera, Sa-
mambaia, Arco-Íris, São Miguel, Lava-
pés, Apache, Vila Clara, Jardim Cotia, 
Jardim Sandra. “Adotamos a estratégia 
de montarmos kits com agasalhos que 
foram entregues às famílias, além de en-
tregarmos cobertores”, explicou Mara 
Franco. Durante o dia de entrega, uma 
equipe com um carro de som passava 
pelo bairro avisando os moradores so-
bre a campanha para facilitar a logística 
de distribuição.

Um levantamento feito pela Com-
panhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo 
(Prodesp) mostrou que o posto 
de atendimento do AcessaSP, 
no bairro da Granja Viana, teve o 
melhor desempenho em todo o 
Estado e foi o posto referência em 
número de atendimentos no pri-
meiro semestre deste ano. O pos-
to obteve 102,57% de aproveita-
mento e rendimento, liderando o 
ranking entre mais de 500 postos 
espalhados pelo Estado de São 
Paulo. Foram 9.579 atendimentos, 
14.412 impressões de documen-
tos e exames médicos.
“O AcessaSP é um programa com 
um grande alcance social. São 
pessoas de todas as idades que 
vão a estes locais para utilizar os 
serviços, desde suas atividades 
profissionais, trabalhos escolares, 

para acessar páginas de entreteni-
mento e saúde”, disse o prefeito 
Rogério Franco.
A Prefeitura de Cotia é parceria do 
Governo do Estado no programa 
e, na Granja Viana, por exemplo, 
paga o aluguel do imóvel, mate-
rial de consumo e cedeu os mo-
nitores usados pela população no 
local. “A manutenção deste tipo 
de equipamento público é fun-
damental, pois vem ao encontro 
com o nosso objetivo de promo-
ção da inclusão digital. Em Cotia, 
temos ainda quase 30 pontos de 
wi-fi gratuito para a população, e 
vamos ampliar ainda mais”, com-
pletou.
Em Cotia, a população conta com 
três postos do AcessaSP: Gran-
ja Viana, na Avenida Eid Mansur, 
793, Parque São George, no Ter-
minal Metropolitano, Rua Katar 

Name, 151 e no Poupatempo, 
avenida Nossa Senhora de Fátima, 
833. Os postos funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 13GRANJA NEWS - JULHO DE 2018 - EDIÇÃO 104

Cotia

Vacinação antirrábica para cães e gatos acontecerá em agosto

Prefeitura de Cotia inaugura 
unidade do FSS em Caucaia do Alto

Entre os dias 6 e 30 de agosto, a 
Secretaria de Saúde de Cotia realiza 
a Campanha de Vacinação Antirrá-
bica para cães e gatos. A campa-
nha passará por todas as regiões 
do município para imunizar o maior 
número de animais possível contra 
a doença. A vacinação é gratuita.
Todos os cães e gatos devem ser 
vacinados, mesmo que tenham 

sido vacinados em 2017. A equipe 
de zoonoses da secretaria, respon-
sável pela campanha, começa a 
vacinação pelos bairros mais afasta-
dos da região central.
A campanha acontecerá de segun-
da a sexta-feira, em dois turnos: 
manhã (das 9h às 12h) e tarde (das 
13h às 16h). Nos finais de semana, 
a vacinação acontece em frente à 

Prefeitura, na região central, na Pra-
ça dos Romeiros, em Caucaia do 
Alto, e na avenida São Camilo, na 
Granja Viana.
Devido a movimentação de outros 
animais no local da vacinação, é 
esperado que alguns fiquem as-
sustados, por isso, o Departamento 
de Zoonoses orienta que os ani-
mais usem coleiras e focinheiras, 

especialmente no caso de animais 
de grande porte, e que não sejam 
levados por crianças. Os gatos de-
vem estar em gaiolas ou em caixas 
para transporte para evitar que fu-
jam.
Devem ser vacinados cães e gatos 
saudáveis e que tenham idade a 
partir de três meses. Se o animal 
estiver com diarreia, em tratamen-

to ou se recuperando de algu-
ma cirurgia, é preciso aguardar a 
completa recuperação. Fêmeas 
que estiverem gestantes ou com 
suspeita de gestação também 
não podem ser imunizadas.  Infor-
mações de locais e horários no site 
da prefeitura da cidade de Cotia  
(www.Cotia.sp.gov.br)

No dia 14/07, o prefeito de Cotia, 
Rogério Franco, inaugurou uma 
unidade do Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) de Caucaia do Alto 
‘Nicolas e Enzo Degaki’, além da re-
vitalização do bairro Vila Santa Ca-
tarina. A inauguração aconteceu no 
sábado (14/07) e ratifica o projeto 
da atual administração de descen-
tralizar os serviços públicos munici-
pais para atender a população de 
todas as regiões de Cotia. O FSS 
Caucaia do Alto passa a funcionar 
no antigo Salão Pró Idoso, que foi 
totalmente reformado e revitaliza-
do.
No local, a população vai contar 
com atividades físicas como aulas 
de ginástica, ginástica adaptada 
para a Melhor Idade, pilates, acade-
mia ao ar livre, espaço para eventos, 
padaria artesanal para cursos de 
culinária, panificação, confeitaria, 
além dos aproximadamente 12 
projetos desenvolvidos pelo Fundo 
Social com o apoio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, as ins-
crições para diversos cursos devem 
ser abertas em breve. Na área ex-
terna, a Prefeitura instalou acade-
mia ao ar livre com diversos equipa-

mentos e playground. Ao fundo, foi 
implantada uma horta. O espaço é 
ladeado por gramado e o entorno 
foi totalmente revitalizado.
“Entregamos um equipamento pú-
blico que sempre foi de vocês. Ao 
longo do tempo, no entanto, pes-
soas mal-intencionadas começaram 
a usar este espaço de forma inde-
vida, incomodando a vizinhança e 
deixando de atender a população. 
Hoje, este espaço volta a servir a 
população”, disse o prefeito Ro-
gério Franco. Ele se referia ao fato 
de que, nos últimos anos, algumas 
pessoas passaram a administrar o 
antigo Salão Pró Idoso distorcendo 
a sua real finalidade, que era servir 
a população e, inclusive, cobrando 
pelo uso do espaço.
Em 2017, a Prefeitura reavio o local 
e deu início a uma verdade reestru-
turação no imóvel. A comunidade 
do entorno também foi beneficia-
da com melhorias na infraestrutura 
urbana, pois a Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos executou a ca-
nalização de um córrego, fez o ser-
viço de pavimentação asfáltica, cal-
çada, nova iluminação pública e, a 
Secretaria de Transportes e Trânsito 

(Settrans) fez toda a sinalização, im-
plantou vagas de estacionamento 
em 45 graus na região de comércio.
A dona Joselha Rocha, conhecida 
como Jô Rocha, aprovou o novo 
FSS de Caucaia do Alto. “Eu co-
nheci aqui no passado, não tem 
nem comparação. Ficou muito me-
lhor, tudo novinho, lindo demais. 
Quando começarem os cursos, eu 
quero fazer, principalmente o de 
culinária”, disse.
Prestigiaram a inauguração os 
secretários Mara Franco (Desen-
volvimento Social), José Lopes 
(Governo), José Genival (Turismo), 
Roberto Baraúna (Desenvolvimen-
to Urbano), Rodrigo Dantas (Obras 
e Serviços Urbanos), Joaquim Bre-
chó (Transportes e Trânsito), Mag-
no Sauter (Saúde), Roberto Menão 
(Comunicação), Luciano César (Ad-
ministração e Logística), Gustavo 
Gemente (Meio Ambiente), Mar-
condes Tadeu (Assuntos Jurídicos), 
Luciano Corrêa (Educação), Cabo 
Givaldo (Esportes, Cultura e Lazer), 
além dos vereadores Paulinho Le-
nha, Celso Itiki, Professor Osmar, 
Aristides Gomes, Edson Silva, Mar-
cinho Prates, Fernando Jão.

Há mais de 20 anos, a dona Bene-
dita Izabel Lopes, 92 anos, carinho-
samente conhecida como Ditinha, 
participava da fundação do antigo 
Salão Pró Idoso de Caucaia do Alto. 
Depois de muito servir a Terceira 
Idade com diversas atividades, o 
local passou a ser administrado por 
uma associação que distorceu o 
propósito do espaço. Mas, no sába-
do (14/07), dona Ditinha teve a feli-
cidade de ver o espaço voltar a ser 
do povo. “Estou muito feliz”, disse 

ela que fez questão de comparecer 
à entrega e foi carinhosamente ho-
menageada pelo prefeito Rogério 
Franco e pela presidente do FSS, 
Mara Franco.
O casal Nelson Degaki e Edilene 
Rodrigues, pais dos garotos Nicolas 
e Enzo, também foram homenage-
ados pela Prefeitura. A memória de 
seus filhos, vítimas de uma fatalida-
de em uma piscina, será eternizada 
com a nomeação do equipamento 
público.

Homenagens
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Quando olharão com mais carinho?

Onde esta o capitão - quem  é o capitão?

M.I.C.E.

Como mostramos nas últimas 
colunas, o M.I.C.E. é um dos se-
tores que mais faz girar diversos 
aspectos da nossa economia. 
Mesmo assim, muito pouco 
ainda é investido pelas esferas 
governamentais no setor. Você 
pode estar se perguntando: 
mas com tantos investimentos 
a serem feitos em educação, 
saúde e etc, porque os gover-
nantes devem investir em even-
tos privados? A resposta não é 
simples, mas o investimento vai 
muito além da questão financei-

ra. Focando na capital paulista, 
por exemplo, ainda falta que as 
autoridades públicas trabalhem 
em conjunto com o setor priva-
do para receber bem os turistas, 
e enxerguem a real importância 
destes eventos para a movimen-
tação da economia em toda a 
cidade impulsionando a ocupa-
ção de hotéis, bares, restauran-
tes e a geração de divisas de 
maneira geral através de impos-
tos. Impostos estes que poderão 
ser reinvestidos em áreas vitais 
como saúde e educação. 

Mesmo assim, as feiras de ne-
gócios batalham e seguem em 
frente. No mês de Agosto, a ca-
pital paulista receberá importan-
tes eventos ligados a diferentes 
setores. No dia 18 tem início a 
LABACE, principal evento de 
aviação executiva da América 
Latina. Um dia antes, no dia 17, o 
Expo Center Norte será palco da 
ABCasa Fair, feira voltada a arti-
gos para a casa, decoração, pre-
sentes e utilidades domésticas. 

Você tem uma equipe ? então 
você é avaliado por conseguir 
resultado através de terceiros.
E eles reconhecem você como 
seu  capitão? Ou  você acha que 
o que vale é o rodizio da braça-
deira .
Esses questionamentos ficaram 
em evidência nessa nossa parti-
cipação coadjuvante no cenário 
mundial .
Incialmente se  faz eminente dei-
xar claro o conceito universal de 
liderança:
“Liderança consiste em influen-
ciar pessoas para a realização de 
um objetivo comum”. As únicas 
coisas que evoluem sozinhas em 
um grupo de pessoas sem um  
Capitão líder são: A desordem  
o atrito  e  o desempenho ruim.
No dia a dia o que  mais encon-

tramos nas organizações são os 
pesudotimes.
Dificilmente um pseudotime 
transforma-se em grupo vence-
dor. No pseudotime, as pessoas 
não querem correr os riscos nem 
ter o trabalho de desenvolver 
um time, contudo, almejam as 
vantagens dessa abordagem. 
Um pseudotime é um conjunto 
de pessoas que vão fazer uma 
viagem de barco a remo, que-
rendo chegar o mais rapidamen-
te possível no destino e buscar 
alternativas para que isto ocorra.
Na formação de Time as pesso-
as estão muito comprometidas 
com o cumprimento da missão. 
Pode haver grandes sacrifícios 
individuais para que o todo al-
cance seu objetivo. Existe o sen-
so de compartilhamento das res-

ponsabilidades e cobertura de 
ações. As pessoas se conhecem 
e procuram facilitar mutuamente 
seus trabalhos. Existe coesão, 
bom humor e o sentimento de 
que ser um membro do time é 
um privilégio. A substituição de 
um componente é traumática. 
Os desafios são bem recebidos 
e há auto-confiança e auto-res-
peito.
No exemplo do barco a remo, 
um time é uma unidade de com-
petição altamente integrada. 
Um time é uma unidade especial 
de alto desempenho. Um time é 
um pequeno grupo de pessoas 
com habilidades complementa-
res que  comprometidas com um 
propósito comum, coordenam 
esforços e responsabilidades de 
forma a perseguir uma missão.

Quando os objetivos já estão 
definidos e cabe ao Capitão lí-
der distribuir responsabilidades 
e tarefas, é fundamental que a 
ação seja isenta de juízo de valo-
res. Ao repassar objetivos, o líder 
imaturo pode transmitir também 
uma opinião pessoal de desacor-
do que irá comprometer a mo-
tivação da equipe. Nenhum su-
bordinado irá empenhar-se em 
uma missão na qual o próprio 
chefe não acredita. Líderes efica-
zes entendem que nem sempre 
as tarefas são agradáveis, apenas 
precisam ser feitas da melhor for-
ma possível.
O Capitão deve apresentar uma 
atitude dinâmica, comprometida 
e otimista se quiser que a equi-
pe compre a idéia e participe do 
processo. Pessoas capacitadas 

sentem-se mais seguras e, con-
sequentemente, desempenham 
com maior eficácia seu trabalho. 
O entusiasmo do Capitão e a 
forma como persegue os obje-
tivos é a melhor motivação que 
pode passar para a equipe.

Otávio Neto

e m p r e e n d e d o r i s m o , 
lançamentos, negócios,  
e n t r e t e n i m e n t o ,
turismo, feiras e m.i.c.e.
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Saúde
Exames de radiografia são ferramentas 
fundamentais na prevenção de doenças bucais
O periodontista granjeiro, Dr. Fer-
nando Ferraz recebeu nossa repor-
tagem pela segunda vez, agora 
para falar da importância dos exa-
mes radiológicos complementares 
para diagnostico e prevenção das 
doenças bucais.
Dr. Fernando explicou a nossa equi-
pe que existem variados tipos de 
exames e somente diante da com-
plexidade de cada caso é possível 
identificar qual exame será o mais 
indicado. A popular radiografia 
panorâmica é um exame que con-
segue abranger uma grande quan-
tidade de estruturas, no entanto, 
por ter baixa resolução é utilizado 
em minha prática apenas como 
triagem. Já a radiografia periapical 
da boca toda, juntamente com as 
radiografias interproximais  conse-
guem atestar com grande precisão 
o início de infiltrações nas restaura-
ções, cáries, tratamentos insatisfa-
tório de canal, desadaptações de 
próteses bem como a presença ou 
ausência de cálculo dental (tártaro) 

e perda óssea, condição conhecidas 
como doenças gengivais que ati-
gem até 90% da população adulta 
em algum grau.
O exame mais sofisticado é a tomo-
grafia computadorizada, pois ela 
fornece dados em três dimensões o 
que ajuda no planejamento e suces-
so dos casos de reabilitação oral. É 
obrigatória na implantodontia para 
avaliar a quantidade de osso dispo-
nível, muito útil para a identificação 
de trincas e fraturas na raiz e nas ci-
rurgias de remoção do siso, é fun-
damental para avaliar os riscos de 
proximidade de estruturas nobres.
O fato de todos os exames serem 
laudados pelo radiologista traz se-
gurança ao profissional da saúde e 
ao paciente, o que se feito perio-
dicamente, permite o acompanha-
mento mais próximo do seu caso.
O doutor defende também a aces-
sibilidade dos exames. “Um exame 
periodontal completo custa em me-
dia R$ 200, e se você diluir ao lon-
go de um ano, você investe menos 

de $ 20 por mês para ter sua saúde 
buccal acompanhada de perto pro 
resto da vida”. afirma.
Para a realização desses exames, Dr. 
Fernando indica a clínica Esmeralda, 
localizada na Zona Oeste da capital 
paulista. Com quatro anos de expe-
riência e integrante do grupo ICE, 
o local realiza exames de imagem 
digital, incluindo panorâmicas, to-
mografias, documentações ortodô-
nticas e periodontais, periapicais, 
entre outros.

Serviço: Clínica de Radiologia 
Odontológica Esmeralda
Onde: Avenida Mutinga ,864 – Pi-
rituba, São Paulo, SP. Cep: 05110-
000. Estacionamento gratuito no 
local e acessibilidade
Contato:  (11) 2495-8003 // 2495-
0001
WhatsApp : (11) 94023-0663
E-mail:
radiologiaesmeralda@outlook.
com

Por Victor de Andrade Lopes




