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juntar um time de peso

Concerto de Natal

Rogério Franco prioriza 
segurança em Cotia

Segurança

Moradores de 
residenciais 
localizados entre 
as estradas 
Fernando Nobre e 
da Roselândia, na 
divisa de Cotia com 
Itapevi, vêm se unindo 
contra os impactos 
provocados pela 
obra de um grande 
empreendimento no 
local. Confira nesta 
edição reportagem 
completa sobre 
os problemas 
enfrentados por esses 
vizinhos, as medidas 
tomadas por eles e 
as alegações das 
entidades envolvidas
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sugestões.
Sua participação é muito 
importante.
Você é nosso melhor parceiro!
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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
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Quando falamos em  Jornal Granja News , a primeira coisa que vem 
em  nossa cabeça é o jornal impresso, afinal são 12 mil exemplares, 
distribuídos mensalmente, sendo o jornal com a maior concentração 
de exemplares dentro da Granja Viana.
Mas saiba que o Jornal Granja News também está presente nas mídias 
digitais.
Todos os dias,  nossas notícias estão presentes não só no site 
www.granjanews.com.br , mas também são postadas no Facebook, 
Linkedin , Twitter e Instagram .
Com conteúdo leve, dinâmico e informativo, o jornal Granja News traz 
dicas de lazer, cultura e entretenimento para todas as idades, gostos e 
estilos com uma linguagem simples e objetiva.
Os melhores restaurantes, os bares mais agitados, eventos badalados, 
toques de beleza, moda, bem-estar, decoração, cinema, teatro, entre-
vistas com celebridades granjeiras e muito mais informações focadas 
no consumidor e de alto retorno ao anunciante.
Hoje podemos dizer que o Jornal Granja News é o jornal que mais 
cresce na região e queremos agradecer a todos leitores, anunciantes, 
amigos, parceiros e colaboradores por este momento especial.
A todos uma ótima leitura!
Equipe Granja News
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Contra a criminalidade, GCM de Cotia realiza 
operação com o apoio da Polícia Civil

Segurança pública

Operação foi definida na quinta-feira (23/08) depois que o prefeito 
Rogério Franco solicitou reunião com as polícias civil e militar

Dezenas de homens da Guar-
da Civil Municipal de Cotia 
(GCM) e da ROMU (Ronda 
Ostensiva Municipal) participa-
ram de uma megaoperação, 
na última sexta-feira (24/08). A 
ação contou com o apoio da 
Polícia Civil, por meio do 1º DP 
de Cotia. Agentes de Trânsito, 
da Secretaria de Transportes 
e Trânsito (Settrans), também 

participaram da ação. A ope-
ração aconteceu durante todo 
o dia em pontos estratégicos 
de acesso ao município, entre 
eles, a região da Granja Viana.
Esta foi a primeira operação 
depois da reunião entre o 
prefeito Rogério Franco e au-
toridades policiais, que acon-
teceu no dia 23/08, em seu 
gabinete. No encontro, ficou 

definido que as polícias civil e 
militar, bem como a GCM, re-
alizariam operações conjuntas 
de combate à criminalidade. A 
reunião foi solicitada pelo Che-
fe do Executivo para aproximar 
ainda mais as forças de segu-
rança pública em favor da po-
pulação. “A segurança estará 
reforçada com nossos guardas 
nas ruas, teremos o apoio das 

polícias e, além disso, estamos 
fazendo um importante investi-
mento em videomonitoramen-
to e nova frota da GCM que 
será entregue em breve”, disse 
o prefeito Rogério Franco.
Veículos sem documentação, 
motoristas sem habilitação, 
motorista sem cinto de segu-
rança, entre outros, foram au-
tuados durante a operação. De 

acordo com o Secretário de 
Segurança Pública de Cotia, 
Almir Rodrigues, as operações 
serão reforçadas nos locais 
com maior incidência de ilíci-
tos, de acordo com o mapa de 
criminalidade.
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Bodytech aposta em plano para 
prevenir obesidade em jovens

Fitness

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde  (OMS), 20%  
dos adultos e 80% dos adoles-
centes não se exercitam regu-
larmente.  Esses números foram 
divulgados recentemente pelo 
órgão junto com um plano para 
aumentar a prática de ativida-
des físicas até 2030.  Segundo a 
OMS, pessoas entre cinco e 17 
anos devem se exercitar diaria-
mente por 60 minutos. A reco-
mendação é que os exercícios 
incluam atividades que fortale-
çam os músculos e ossos. A pes-
quisa apontou ainda, que quatro 
em cada cinco jovens de 11 a 17 
anos são insuficientemente ati-
vos.
A obesidade altera totalmente o 
funcionamento do corpo, a pre-
visão é que até 2025 o número 
de crianças e adolescentes com 
sobrepeso e obesidade pode 
chegar a 75 milhões. O Brasil é o 

5º país com mais jovens obesos 
no mundo.
A combinação de videogame, 
uso contínuo do celular, falta de 
atividade física e má alimentação 
resulta em uma geração obesa 
e que será afetada por doenças 
antes diagnosticadas apenas na 
vida adulta. Entre elas: hiperten-
são, 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.
Preocupada com este quadro e 
com o objetivo de  estimular a 
atividade física entre os jovens, 
a Bodytech lança o Student 
Plan: plano desenvolvido espe-
cialmente para  a faixa etária de 
12 a 25 anos.  Os jovens alunos 
poderão desfrutar de todos os 
benefícios da rede de academias 

Bodytech espalhadas pelo Brasil 
com mensalidade a partir de R$ 
120,00 por mês.
“Os profissionais da Bodytech 
vão orientar os jovens de acordo 
com sua idade, sempre respei-
tando o desenvolvimento corpo-
ral de cada um. O treinamento 
adequado, nessa fase da vida, 
é muito importante, contribuin-
do na prevenção da obesidade, 
no fortalecimento da estrutura 
osteoarticular, na melhora pos-
tural,  no condicionamento físico 
e no estímulo da capacidade de 
concentração”, enfatiza Eduardo 
Netto, diretor técnico da Bodyte-
ch Company.
Ao aderir ao Student Plan, o 
contratante terá direito ao plano 
fitness (musculação e atividades 
coletivas terrestres) e terá que 
optar entre os horários de segun-
da à sexta de 06h às 15h, de 14h 
às 23h, ou de 09h às 17h, mas 

poderá frequentar somente a 
unidade onde a matrícula for efe-
tivada. Para ter acesso ao parque 
aquático o aluno deve optar pelo 
plano Student Plan Fitness Total. 
Na Bodytech Granja Vianna, os 
estudantes podem frequentar a 
unidade em dois períodos: 6h 
às 15h ou 14h às 23h (segunda 
a sexta). Aos finais de semanas o 
acesso é livre.
Os interessados podem fazer a 
inscrição na unidade de sua pre-
ferência ou pelo site: www.btstu-
dentplan.com.br. A inscrição on-
line é válida para alunos maiores 
de 18 anos. Jovens entre 12 e 17 
anos devem comparecer a unida-
de Bodytech acompanhados de 
uma pessoa responsável. No mo-
mento da inscrição será cobrada 
uma taxa de adesão. O Student 
Plan não é válido para a unidade 
Iguatemi São Paulo. 

#DescontoNaHoraBaixe o app 
Yenius e 

aproveite yenius
seu desconto na hora

Student Plan oferece musculação e atividades coletivas com mensalida-
de a partir de R$120,00 nas unidades Bodytech espalhadas pelo Brasil BT

STUDENT PLAN

A partir de

mensais

R$120*

*Acesso exclusivo na academia contratada. O preço conforme tabela vigente até 31/12/2018
e não inclui taxa de adesão.  Plano válido para todas as academias, exceto Bodytech Iguatemi

São Paulo. Consulte disponibilidade, horários e condições por academia.

Agora para jovens de
12 a 25 anos com as
opções de horário:

SAIBA MAIS EM: BTSTUDENTPLAN.COM.BR

SEU OBJETIVO, NOSSO COMPROMISSO

BODYTECH SHOPPING GRANJA VIANNA | TEL: 4613-6820

09h às 17h - 6h às 15h - 14h às 23h
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Tech Vistorias: Granja Viana agora tem 
local para vistorias veiculares de ponta

Auto

Muito provavelmente você já precisou de 
um serviço de vistoria veicular e teve de 
se deslocar vários quilômetros até alguma 
loja confiável para realizar o procedimen-
to. A boa notícia é que esses dias estão 
contados: agora, a Granja Viana conta 
com uma unidade da Tech Vistorias.
Localizada em um galpão no Jardim da 
Glória, local escolhido por ser rústico e, 
portanto, a cara da Granja, a Tech Visto-
rias funciona há três meses sob a batuta 
de Patricia Lopes e Hioshi Uemura. 
“Queremos mostrar que a Granja agora 
tem uma loja de vistoria confiável, para 
que o cliente não precise se deslocar até 
Osasco, São Paulo ou o centro de Cotia”, 
explica Hioshi. ”Hoje em dia, infelizmen-
te, há muitos maus profissionais que tra-
balham de forma ilegal. Eles olham só o 

chassi e o motor e já entregam um docu-
mento aprovando o veículo. Só que é ne-
cessário conferir lâmpadas, cintos, pneus, 
freios, etc.”, alerta o empresário.
A Tech oferece dois tipos de vistoria: a de 
transferência e a cautelar. Quem nos ex-
plica a diferença é Patrícia Lopes, que faz 
parte da equipe da loja e atua no ramo há 
seis anos: “O laudo de transferência serve 
não só para transferências, mas também 
para quando se trata de uma segunda via 
da chapa, ou um emplacamento de outro 
município, etc. Já o laudo cautelar é uma 
vistoria mais detalhada que checa a estru-
tura do carro, verifica se todos os itens são 
originais e consulta o histórico de sinistros 
e batidas em bases de dados nacionais e 
estaduais”, diz.
“Uma vistoria de transferência dura cerca 

de meia hora, enquanto que a cautelar já 
dura cerca de uma hora e meia. A nossa 
ideia é fazer vistorias corretas, sem ‘jeiti-
nho brasileiro’ e afins”, completa Daniel 
Camargo, outro membro da equipe, há 
quatro anos no mercado.
“Com nossas vistorias, queremos que o 
cliente compre seu carro com segurança 
e confiança”, resume e finaliza Hioshi.
Serviço: Tech Vistorias Granja Viana
Endereço: Avenida João Paulo Ablas, 
262, Jardim da Glória, Cotia – SP
Horário de funcionamento: De segunda 
a sexta das 8:30 às 18h; sábados das 
8h às 12h
Contato: 4551-1611 / 
granjaviana@techvistorias.com.br 
www.techvistorias.com.br

Por Victor de Andrade Lopes
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Magnata da Barba: o fenômeno 
da barba e cabelo da região

Beleza

Homens da Granja Viana que 
buscam um cuidado especial 
para seu visual contam há um ano 
com uma ótima opção no bairro: 
a barbearia Magnata da Barba, 
localizada na Rua José Félix. Ela é 
liderada por Magno Camilo, que 
chegou à Granja há 13 anos e há 
três trouxe um novo conceito de 
barbearia para a região, ainda em 
outro estabelecimento.
Dois anos depois, ele criou a pró-
pria marca, cujo sucesso se traduz 
na criação de um sistema de fran-
quia, com duas unidades já pre-
vistas para a região até o final do 
ano, além de um centro técnico 
para capacitação de profissionais 
previsto para 2019.
Hoje, a Magnata da Barba está 
de mudança e em breve estará 
no Pátio Vianna I. “Agora teremos 
um espaço bem visível, bem no 
centro da Granja, para solidificar 
a marca e ficar bem visível para 
todos”, diz Magno em entrevista 
ao Granja News. “A ideia do novo 

espaço é criar um modelo para as 
outras unidades”, completa.
Outra novidade preparada pelo 
espaço é a barboterapia, descrita 
por Magno como “um serviço de 
tratamento da barba, esfoliação 
e limpeza de pele para dar bem 
estar ao cliente”. Mas a barbea-
ria continua oferecendo os cortes 
tradicionais. “Os funcionários são 
sempre bem atualizados com cur-
sos e workshops. Toda moda que 
é lançada, a gente se atualiza pra 
atender bem o que o cliente pe-
dir”, explica.
Além disso, a Magnata da Barba 
aposta na meia entrada, um de 
seus diferenciais: nas segundas e 
terças-feiras, estudantes pagam 
metade do valor do corte ao apre-
sentarem a carteirinha.
Para o futuro, Magno prepara um 
trabalho social que consistirá em 
promover cursos de capacitação 
para pessoas carentes. “Já faze-
mos isso numa escala menor, mas 
pretendemos ampliar”, diz.

Por Victor de Andrade Lopes

Serviço: Magnata da Barba
Endereço: Rua José Félix de Oliveira, 991, loja 1 (dentro do Pátio 

Vianna I), Cotia, SP
Horário de funcionamento: 

De segunda a sábado das 9h às 20h (não abre aos domingos)
Contato: 4702-6438 / 95824-8449 / www.magnatadabarba.com.br

EM CONFORMIDADE A NORMATIVA DA ABNT 
SENDO CERTIFICADA PELO IFBQ (INSTITUTO 
FALCÃO BAUER DE QUALIDADE),
5 ANOS DE GARANTIA 
TRABALHAMOS TAMBÉM  COM OLHO 
MÁGICO, FECHO PEGA LADRÃO E LIMITADOR 
DE ABERTURA DE JANELA BASCULANTE.

Av. Benedito Lopes da Silva, 685 Jardim Cipava - Osasco – SP  
www.awseg.com.br / E-mail: contato@awseg.com.br

FAÇA UM ORÇAMENTO JÁ!

REDES DE PROTEÇÃO EM JANELAS, SACADAS, PISCINAS E 
QUADRAS. MAIOR SEGURANÇA PARA SUA FAMÍLIA

DENTRO DOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE
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Moradores brigam contra 
tráfego intenso de caminhões 
e conseguem acordos com 
prefeitura e empresas

Capa

O Granja News foi procurado nas últimas 
semanas por um grupo de moradores de 
residenciais localizados na região das es-
tradas Carlos Antônio Pereira de Castro 
e das Piteiras e da Rua Vale do Sol. Nos 
últimos tempos, eles têm enfrentando 
transtornos causados pela obra do em-
preendimento Reserva das Pittas, assina-
do pela DGL Urbanismo, que está sendo 
instalado na região e promete entregar 
diversos lotes de 125m².

O problema
O que realmente tem preocu-
pado os moradores, mais do 
que o projeto em si, é o tráfe-
go intenso de caminhões que 
estão levando a terra resul-
tante da terraplanagem para 
uma obra próxima ao Templo 
Zu Lai. “Não achamos que um 
condomínio desse tamanho 
seja compatível com nosso 
bairro, mas agora que já co-
meçaram, esperamos que ter-
minem logo para que não haja 
nenhuma invasão”, dizem eles 
em entrevista concedida à nos-
sa reportagem na casa de uma 
das pessoas que integram o 

movimento. A pedido deles, 
não especificaremos seus no-
mes.
Segundo os moradores, o trá-
fego incessante de veículos 
pesados está piorando o esta-
do das vias – a movimentação 
começa de manhã cedo e se 
estende até o final da tarde, 
de segunda a sábado. Um de-
les afirma que a quantidade 
de buracos na Rua Vale do Sol 
aumentou de três para mais de 
30, e a dificuldade em trafegar 
pelas vias estaria facilitando a 
ação de bandidos.
Uma moradora, que não par-

ticipou da reunião e também 
não quis se identificar, enviou 
à nossa reportagem posterior-
mente fotos de grandes racha-
duras em sua casa. Segundo 
ela, os danos foram causados 
pelo tráfego intenso dos cami-
nhões e ela espera que os res-
ponsáveis se comprometam a 
custear as obras de reparação.
Fora isso, a passagem constan-
te dos veículos levanta grandes 
quantidades de poeira que, 
ao longo do dia, vão gerando 
uma camada visível de sujeira 
em superfícies, conforme a re-
portagem pôde constatar na 

casa onde ocorreu a entrevista. 
Nós testemunhamos também 
que a passagem de caminhões 
é realmente constante – apro-
ximadamente um a cada cinco 
minutos.

Outra preocupação dos mora-
dores é com a velocidade dos 
veículos, especialmente quan-
do estão com as caçambas 
vazias e, portanto, mais leves. 
“Se você estiver trafegando 
pelas vias aqui e o caminhão 
tiver de desviar de um buraco 
ou de um carro estacionado, 
você tem que subir a calçada 

pra não ser atingido”, recla-
mou um dos entrevistados.
Por fim, os moradores afirmam 
que as caçambas dos cami-
nhões não estão devidamente 
cobertas de lona, o que evitaria 
a queda de detritos nas ruas, e 
que os motoristas estariam ain-
da se utilizando da “fominha”, 
que é a instalação de tábuas 
de madeira ao longo das bor-
das da caçamba para ampliar 
irregularmente a capacidade 
de carga.
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Pouco após falarmos com os 
moradores, saímos com alguns 
deles para conferir de perto o 
estado das vias afetadas e tive-
mos a sorte de encontrar Ronal-
do da Naco Base por ali, acudin-
do um de seus motoristas, cujo 
caminhão acabara de parar de-
vido a um pneu furado.
Em entrevista, ele confirmou 
que se comprometera a molhar 
as ruas com um caminhão pipa 
(que passou por nós pouco an-
tes de o abordarmos) e a cobrir 
seus caminhões de lona. Ele 

reiterou que o uso da lona pro-
longará o prazo para finalizar a 
terraplanagem.
Ronaldo explicou ainda que não 
está se utilizando da “fominha” 
em seus caminhões. “Nós usa-
mos tábuas apenas para deixar 
toda a caçamba com o mesmo 
nível, respeitando o limite esta-
belecido pelo Imetro e indicado 
na própria caçamba”, disse ele, 
apontando para uma placa pre-
gada no veículo com os limites 
de carga, tonelagem, etc. “A ‘fo-
minha’ é quando o caminhonei-

ro usa tábuas para colocar carga 
além da altura da caçamba”, 
explicou.
Sobre a velocidade dos veículos, 
ele disse que já orientou os mo-
toristas a serem mais cuidado-
sos e que os instruiu a sempre 
darem prioridade para os carros, 
mesmo quando a preferência 
é dos próprios caminhões. Por 
outro lado, disse que o barulho 
que os veículos fazem conforme 
trafegam sugere uma velocida-
de muito maior do que a reali-
dade.

A prefeitura de Cotia, por sua 
vez, confirmou o acordo estabe-
lecido com o empreendimento. 
Em nota enviada à nossa reda-
ção, ela afirmou que “a Secreta-
ria de Obras e Serviços Urbanos 
tomou conhecimento do ocorri-
do e o secretário esteve no lo-
cal, acompanhado do Jurídico, 
para conversar com moradores 
e representantes do empreen-
dimento. Está sendo elaborado 
um termo de ajuste que consta-
rá as providências que deverão 
ser tomadas pelo empreendi-

mento no sentido de restaurar 
todo o pavimento asfáltico dani-
ficado, bem como providenciar 
a limpeza das vias públicas”, diz 
o texto.
“Em relação aos caminhões, 
bem como qualquer outro ve-
ículo que trafegue pelas vias 
municipais em desacordo com a 
legislação, estão sujeitos à fisca-
lização”, continua a nota, referin-
do-se aos veículos que trafegam 
acima do limite.

Foi a partir daí que eles con-
seguiram um encontro com o 
diretor executivo da DGL, Ro-
drigo Sabino Fleury; o proprie-
tário da empresa Naco Base 
(responsável pelos veículos), 
Ronaldo de Lucca; e o secretá-
rio de obras de Cotia, Rodrigo 
Dantas. Parte da reunião foi 
filmada e o Granja News teve 
acesso às imagens.
Nelas, é possível ver Rodrigo 
Fleury e Ronaldo se compro-
metendo a fazerem circular um 
caminhão pipa pelas vias afe-
tadas para umedecer a terra 
e evitar as nuvens de poeira. 
Além disso, prometeram tra-
balhar com os caminhões de-
vidamente cobertos de lona, 
mesmo que isso acarrete em 
uma dilatação no prazo de en-
trega da obra devido ao tem-

po necessário para colocar e 
retirar o equipamento a cada 
carregamento.
Eles também informam terem 
firmado compromisso com a 
prefeitura de Cotia para recu-
perar a estrada após o fim das 
obras. “Fazemos levantamen-
tos quinzenais do estado das 
vias. No mais recente, cons-
tatamos mais de 300 m² pas-
síveis de recuperação viária”, 
afirmou Rodrigo Fleury aos 
moradores.
À nossa reportagem, os mo-
radores afirmaram ainda que 
outras promessas foram feitas 
pelos empresários, incluindo 
diminuir a carga dos cami-
nhões, orientar os motoristas 
a trafegarem mais lentamente 
e consertar provisoriamente os 
buracos.

O acordo

Outro lado

Na manhã do dia 18 de agosto (sábado), a pa-
ciência dos moradores se esgotou e um grupo 
de cerca de 15 deles decidiu fechar a Estrada 
Carlos Antônio Pereira de Castro na esquina 
com a Rua Nova York para impedir a passa-
gem de mais caminhões.
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Granjeiro do mês Nosso granjeiro do mês de agosto é 
mais um dos grandes nomes da arte 
nacional que escolheram a Granja 
Viana como lar. Desta vez, falamos 
com Sidney Biondani, diretor de arte, 
designer, artista plástico, publicitário 
e cenógrafo que mora por aqui há 
quase duas décadas. Em dezembro, 
Sidney colaborará com o Concerto 
Granja Viana de Natal, que está sen-
do preparado pelo Granja News em 
parceria com várias personalidades 
e empresas da região (veja detalhes 
em matéria neste mesma edição).
Ao longo da nossa entrevista, Sid-
ney nos levou a um verdadeiro tour 
por sua carreira, mostrando obras 
desenvolvidas por ele ao longo dos 
anos, incluindo dezenas de quadros 
em que a luz desempenha papel 
fundamental e alguns comerciais em 
que ele assinou a cenografia, como a 
campanha “Colisão”, do Ministério 
dos Transportes; e os comerciais do 
perfume Blue Rush Intense, da Avon; 
e do xampu Seda Pós Alisamento 
Químico, da Seda.
Ele também demonstrou bastante 
empolgação ao falar do filme Além 
do Homem, cuja cenografia é assi-
nada por ele. O longa, estrelado por 
Sergio Guizé, acaba de sair dos cine-
mas e em breve estará no Telecine. 
Veja mais sobre sua história no depoi-
mento abaixo, colhido em sua casa, 
no coração da Granja Viana:
“Eu vim para a Granja Viana em 
1999, em busca de um refúgio. An-
tes, morava em Alto de Pinheiros. 
Vim para cá pelo mesmo motivo de 
muitos: queria tranquilidade. Como 
muitos autônomos fazem, eu trouxe 
meu trabalho para cá, então consigo 

conciliar tudo aqui: pintura, cenogra-
fia, design de mobiliário, etc.
Ultimamente, tenho notado uma fal-
ta de preocupação com o meio am-
biente, um monte de incorporadores 
construindo prédios que depois fi-
cam praticamente vazios. Na [Rodo-
via] Raposo Tavares, trajetos que an-
tes levavam sete minutos hoje levam 
mais de uma hora. Felizmente, eu e 
outros moradores dessas ruas aqui 
conseguimos preservar nossa área e 
mantê-la ilesa de todo esse processo.
Na minha época, você saía da escola 
e já se formava na profissão, pratica-
mente. Entrei numa agência de publi-
cidade em 1973 e fiquei cerca de dez 
anos lá. Paralelamente, desde criança 
eu fazia parte de uma turma que tra-
balhava com som, luz e criação visual 
para bandas de rock. Prestamos servi-
ços para a Casa das Máquinas e para 
a Rita Lee, por exemplo.
Depois, comecei a atuar com filmes 
publicitários na agência TVC – Televi-
são e Cinema, que futuramente vira-
ria a Taterka Comunicações. Lá, fize-
mos trabalhos para a Fiat, a Nescafé 
e o McDonald’s. Quando a Antarctica 
e a Brahma se fundiram para criar a 
AmBev e estabeleceram a parceria 
com a PepsiCo, nós montamos as 
cenografias das convenções de fusão 
no mundo todo.
Também trabalhamos bastante com 
a Amil, criando o Hospital Paulista-
no, o Total Care e o Amil Resgate 
Alphaville. Naquela época, já traba-
lhávamos a questão da importância 
das cores e da iluminação para a re-
cuperação do paciente, sem falar nas 
tecnologias antibactérias.”

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 diretor de arte, 
designer e artista 
plástico Sidney Biondani

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira
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Habitação

Secretário Sérgio Folha participa do 1º 
encontro de tecnologia da construção civil

Melhorias Recanto Verde

A Faculdade Mario Schenberg  
com apoio da Prefeitura de 
Cotia, Secretaria de Habi-
tação e AETEC (Associação 
de Engenheiros, arquitetos e 
técnicos de Cotia), realizaram 
no dia 01 de agosto o primei-
ro encontro de tecnologia da 
construção civil. 
Participaram do encontro, 
estudantes da área de enge-
nharia, técnicos, engenheiros 
e arquitetos do mercado da 
construção civil e técnicos da 
Secretaria Municipal de Habi-
tação.
Foram realizadas palestras 
técnicas referentes ao uso 
da tecnologia de construção 
com a utilização de paredes 
de concreto.
Nas palestras apresentadas 
desenvolveu-se ao assunto 
com a apresentação de casos 
e obras já realizadas no muni-
cípio de Cotia.
Este novo sistema permite 

uma execução industrializada 
de edifícios habitacionais em 
larga escala, e em curto pra-
zo, sem a perda de qualidade 
da construção. A tecnologia 
permite uma qualidade e um 
controle tecnológico muito 
maior, garantindo uma segu-
rança estrutural da edificação.
O Secretário Sérgio Folha es-
teve presente representando 
o Prefeito Rogério Franco, e 
falou da importância do po-
der público incentivar o uso 
destas novas tecnologias, vis-
to que o déficit habitacional é 
ainda um problema a ser en-
frentado no contexto nacio-
nal. Com baixos investimen-
tos na construção civil devido 
a crise econômica instalada 
no país, a busca de novas al-
ternativas que permitam a re-
dução de custos, de impactos 
e baixa geração de resíduos, 
será a solução para os proble-
mas habitacionais no país.

Secretário da Habitação Sérgio Folha, divulga em seu perfil do facebook que esteve em reunião com Secretário de Obras e Empreendedores, para que a 
CIA SABESP atenda a região do bairro Recanto Verde. 
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Vacinação contra sarampo e 
paralisia infantil segue em 
todas UBS’s, até 31/08
Segue até o dia 31 de agosto a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Poliomielite e o Sa-
rampo. A campanha começou 
no dia 4, com a ação conhecida 
como Dia D e, até o momento, a 
Secretaria de Saúde de Cotia re-
gistrou apenas 64,61% das crian-
ças público-alvo imunizada contra 
Poliomielite e 64,70%, contra Sa-
rampo. A meta é chegar a 95% 
das crianças com idade entre 12 
meses a quatro anos, 11 meses e 
29 dias imunizadas contra as duas 
doenças.
Os dados são desta segunda-feira 
(20/08), dois depois da segunda 
mobilização “Dia D”, que acon-
teceu no sábado (18/08). “Nesta 
campanha tivemos mobilização 
em dois sábados, além da vaci-
nação que acontece durante a 

semana, e estamos distantes da 
meta de cobertura. Fica o apelo 
para que os pais levem os filhos 
para tomar a vacina”, disse Mag-
no Sauter, secretário de Saúde de 
Cotia. Ele lembrou que o Brasil 
erradicou diversas doenças gra-
víssimas, como a paralisia infantil, 
graças ao seu eficiente programa 
de vacinação. “Não podemos re-
troceder”, completou.
A campanha acontece em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s) de Cotia, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.
 A mobilização do dia 18/08 con-
tou com o apoio e participação 
do Rotary Club de Cotia Mulhe-
res Empreendedoras, Rotary Club 
Caucaia do Alto e Rotary Club 
Granja Viana.

Nos últimos doze meses, a Prefei-
tura de Cotia realizou a requalifica-
ção da iluminação pública e levou 
novos pontos de iluminação para 
dezenas de ruas, estradas e ave-
nidas do município, por meio do 
programa Ilumina Cotia. No perío-
do, foram implantados 1.028 novos 
pontos de iluminação e realizada a 
substituição de 229 lâmpadas de 
vapor de sódio por metálicas de luz 
branca, mais eficientes e econômi-
cas, além disso, alguns pontos ga-
nharam iluminação com lâmpadas 
LED.
A iniciativa, além de deixar os bair-
ros mais bonitos, aumentam a se-
gurança de quem passa pelas ruas 
da cidade no período da noite e 
garantem mais economia, já que 
as obsoletas luminárias de vapor de 
sódio estão sendo substituídas por 
lâmpadas brancas de vapor metá-
lico.
O programa de melhoria e am-
pliação da iluminação pública vem 
sendo coordenado pela Diretoria 
do Departamento de Iluminação 

Pública, da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, e está previsto no 
contrato que a Prefeitura mantém 
com a empresa Engeluz. “Onde 
estamos fazendo a requalificação, 
estão sendo trocados o braço, a 
luminária e o reator em cada ponto 
de iluminação. As lâmpadas bran-
cas clareiam mais e com isso inibe-
se de forma considerável as ações 
de criminosos”, disse o prefeito Ro-
gério Franco.
O prefeito lembrou que, desde 
2015, todos os municípios brasi-
leiros passaram a ser responsáveis 
pela iluminação pública e que o 
custeio do serviço é oriundo da 
Contribuição de Iluminação Pública 
(CIP). “Este é um recurso destinado 
exclusivamente para manutenção 
e investimentos na iluminação pú-
blica e como ele temos promovido 
melhorias e ampliações nos pontos 
de iluminação da cidade”, desta-
cou o prefeito.
A dona Ivone Costa mora no bairro 
Roselândia há 32 anos e, segundo 
ela, passar à noite pela rua Celso 

Ferreira, só se fosse situação de 
emergência. “Dava medo [passar 
durante a noite]. Um verdadeiro 
breu. Agora ficou bem melhor”, 
disse. A opinião da moradora foi 
endossada pelo morador e comer-
ciante Pernambuco do Bar. Viven-
do e trabalhando no local desde 
1991, Pernambuco já viu muita coi-
sa acontecer na rua. “Muita gente 
já foi assaltada nessa rua à noite, 
vi muita polícia correndo atrás de 
bandido que tentava fugir por aqui 
por conta da escuridão. Agora fica 
iluminado, fica mais seguro”, desta-
cou seu Pernambuco.
A avenida Professor Joaquim Bar-
reto – entregue totalmente revitali-
zada no trecho entre a delegacia e 
a saída da rodovia Raposo Tavares, 
no primeiro semestre deste ano – 
passou a ser a primeira com ilumi-
nação LED do município. “Eficiên-
cia e economia, é isso que o poder 
público busca no trato com o di-
nheiro que é da população”, frisou 
Franco. O segundo ponto a ganhar 
iluminação LED em Cotia foi o Par-

que do Jardim Empírio, inaugurado 
no dia 11/08.
Entre os pontos em que a Prefeitura 
fez a requalificação da iluminação 
estão um trecho da Estrada do 
Espigão, no Gramado; Rua Mean-
dro, Jardim Colibri; Rua Benedito 
Ferreira e Adriano Pires de Oliveira, 
Vila Santa Catarina; Pátio da UBS 
Atalaia; avenida João Paulo Ablas; 
avenida Brasil; rua Mesopotâmia; 
avenida Professor Joaquim Barreto, 
Atalaia.

Novos pontos de iluminação públi-
ca foram implantados na Rua Pedro 
Vaz e travessas, na Água Espraia-
da; Rua Celso Ferreira, Roselândia; 
Estrada Água Espraiada (trecho a 
partir da Bunjiro Nakao); todas as 
vias do bairro Maísa; todas as vias 
do bairro Girassol; Rua Tarcísio Vaz, 
Água Espraiada; Vielas do Parque 
Rincão; Viela no Santa Rita, Atalaia; 
Parque Linear Eduardo Martins 
Dantas, no Jardim Dinorah; Estrada 
do Morro Grande; Rua Joaquim Pi-
res de Oliveira, entre outros.

Prefeitura implanta mais de mil novos pontos de iluminação
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Cotia
Anexo de Violência Doméstica fortalece o 
combate à violência contra a mulher em Cotia

No mês em que a Lei Maria da Pe-
nha completou 12 anos, as ações 
de combate à violência doméstica 
ganharam um importante instru-
mento que garantirá mais agilidade 
aos processos relacionados ao as-
sunto, em trâmite na vara criminal, 
além de funcionar como espaço de 
acolhimento e informações jurídicas 
para as mulheres de Cotia que são 
vítimas deste tipo de crime. Trata-se 
do “Anexo de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher” implan-
tado no Fórum de Cotia e entregue 
no dia 22 de agosto.
O espaço foi instalado com o apoio 
da Prefeitura de Cotia e vai auxiliar 
na divulgação e adesão ao progra-
ma Guardiã Maria da Penha, criado 
pela Prefeitura de Cotia, por meio 
de um termo de cooperação téc-
nica com o Ministério Público (MP).
A partir de agora, os processos que 
tratam sobre violência doméstica 
serão destacados dos demais ga-
rantindo mais agilidade na análise, 
na liberação de medidas proteti-
vas, entre outros. “Estes processos 
terão a atenção que merecem. A 
Promotoria e a Prefeitura tiveram o 
bom senso de ver que isso era ne-
cessário e hoje teremos um anexo 
trabalhando nos casos de violên-
cia doméstica, em breve teremos 
o botão de pânico [da GCM] que 
será gerido aqui. São importantes 
mecanismos de combate à violên-
cia doméstica”, disse o juiz Sérgio 
Augusto Duarte Moreira.
Representando a Prefeitura de Co-
tia, a secretária adjunta de Saúde, 
Ângela Maluf destacou o avanço 

que Cotia dá no combate à violên-
cia doméstica e sobre a importân-
cia do apoio às mulheres e às suas 
famílias. “Aqui, as mulheres terão 
o apoio que precisam. Essa é uma 
casa de direitos humanos, respeito, 
acolhimento”, disse. “Estarão en-
volvidos a polícia, a Guarda Munici-
pal, o judiciário em favor da mulher 
e de sua família violentada. Cotia 
dá um grande salto”, completou 
Ângela.
Para que o Anexo se tornasse rea-
lidade, a Prefeitura disponibilizou 
funcionários da área jurídica para 
trabalharem no local e o TJ cedeu 
o espaço. O projeto também teve 
apoio da iniciativa privada por meio 
da Associação do Adquirentes de 
Unidades no Empreendimento São 
Paulo II que fez a doação dos com-
putadores.
Participaram da entrega do Anexo 
de Violência Doméstica o juiz Dió-
genes Luiz de Almeida Fontoura, 
o promotor Ricardo Navarro, a 
promotora Camila Teixeira Pinho, 
Josias Donizete da Silva, represen-
tando a 3ª companhia do 33º Bata-
lhão da Polícia Militar de Cotia, José 
Roberto Araújo, comandante da 
Guarda Civil Municipal de Cotia, o 
presidente da OAB subseção Cotia 
e Vargem Grande Paulista, Carlos 
Alberto Miramontes, e a delegada 
de polícia da Delegacia da Mulher 
de Cotia, Daiana Cotait. Represen-
tando a Associação do São Paulo 
II estiveram Cláudio Caló, gerente 
administrativo, Cristiano Silva, co-
ordenador operacional e Vinícius 
Lima, supervisor operacional.

Espaço foi viabilizado em parceria com a Prefeitura de Cotia e vai dar agilidade aos processos 
de violência doméstica que tramitam na vara criminal

Todas as mulheres com medidas 
protetivas terão à sua disposição o 
‘Botão do Pânico’. Trata-se de um 
aplicativo pelo qual ela poderá acio-
nar a Guardiã, caso se sinta amea-
çada. O sistema é ligado à central 
da GCM que terá a localização da 
vítima e enviará a viatura mais pró-
xima ao local.

Nenhuma mulher é obrigada a usar 
o sistema, trata-se de uma adesão 
voluntária e ela conhecerá tudo so-
bre ele no Anexo de Violência con-
tra a Mulher. Mesmo que a vítima 
esteja em outra cidade, a GCM terá 
a sua localização e poderá solicitar 
ajuda à segurança daquela região.
De acordo com a Secretaria de 

Segurança Pública de Cotia, o pró-
ximo passo é o treinamento que 
os GCM’s que atuarão na Guardiã 
receberão sobre o aplicativo, sobre 
abordagem, entre outros. O treina-
mento será oferecido pela Procura-
doria de Justiça, por meio do termo 
de cooperação técnica assinado 
com o MP.

Sobre a Guardiã Maria da Penha

Botão do Pânico

O Programa consiste numa ação 
preventiva e protetiva do Governo 
Municipal nos casos de violência 
contra as mulheres. A Secretaria 
de Segurança Pública, por meio 
da Guarda Civil Municipal, acom-
panhará e monitorará os casos em 
que a Justiça emitir medida prote-
tiva, com a cooperação dos órgãos 

e entidades que constituem a rede 
de atendimento às mulheres em si-
tuação de violência, desde que haja 
consentimento da vítima.
O termo de cooperação técnica 
com o Ministério Público foi assi-
nado no dia 8 de março deste ano 
(Dia Internacional da Mulher).
A Guardiã Maria da Penha foi trazi-

da para Cotia pela Secretaria de Se-
gurança Pública. Em 2017, o titular 
da pasta, Almir Rodrigues, visitou 
o programa referência em uma ci-
dade paranaense e, de lá para cá, 
iniciou os trâmites necessários para 
a implantação em Cotia.
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Planet Pet
Além de tocar harpa, a granjeira Cely Rodrigues 
também acolhe animais abandonados
Com décadas de experiência no 
comando da harpa, a musicista Cely 
Rodrigues é uma das profissionais 
mais respeitadas deste instrumento 
no Brasil. Moradora de Cotia, ela 
participará do Concerto Granja Via-
na de Natal de 2018, cujos detalhes 
você confere neste mesma edição.
Mas nesta matéria, nós falamos de 
um outro lado de Cely: há mais de 
25 anos, ela resgata, trata e doa ani-
mais abandonados, principalmente 
gatos. Todos os bichinhos recolhi-
dos por ela são castrados, vermifu-
gados e vacinados.
“Morei por muito tempo na Zona 
Norte de São Paulo, perto da Ser-
ra da Cantareira, e me mudei para 
Cotia em outubro de 2016”, conta 
Cely em entrevista no Centro Cultu-
ral Wurth, pouco antes de registrar-
mos as fotos oficiais do Concerto. 

“Aqui também tem muito abando-
no, não só dos sem raça definida 
(SRDs), mas também dos que têm 
raça. Em dois anos morando aqui, 
já resgatei mais gatos do que por 
dez anos em São Paulo”, revela.
Inicialmente, Cely morava em um 
condomínio, mas acabou se mu-
dando para um imóvel fora do re-
sidencial para poder oferecer mais 
estrutura para os animais sem entrar 
em conflito com as regras de convi-
vências dos condomínios. “Hoje eu 
tenho 32 gatinhos e só neste mês 
resgatei duas cachorras que deram 
à luz sete filhotes cada”, conta. 
“Tenho cachorros de todo porte e 
idade e muitas vezes trato também 
bichinhos especiais, com alguma 
pata quebrada ou amputada”, diz.
Preocupada com o bem-estar do 
animal após a doação, Cely tem 

o costume de conferir a casa para 
onde o bicho será levado para ga-
rantir que ela é dotada de estrutura 
que impeça uma nova fuga, como 
telas nas janelas e muros altos.
Hoje, ela pede ajuda para ajudar a 
manter os gatos e cachorros “Acei-
to doações de todo tipo, incluindo 
ração, medicamentos e areia para 
gatos. Também quero reformar o 
local onde ficam os gatos, então es-
tou aceitando doações de materiais 
de construção também”, finaliza.

Você pode conferir mais sobre o 
trabalho de Cely com os animais 
no seu blog (www.celyrodrigues.
blogspot.com), em sua página 
no Facebook (www.facebook.
com/candyhelp) ou pelo telefone  
(11) 96151-6135.

Por Victor de Andrade Lopes
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Natal
III Concerto de Natal da Granja Viana está 
confirmado para o dia 4 de dezembro

O evento está confirmado para o 
dia 4 de dezembro, uma terça-fei-
ra. Assim, 2018 será o terceiro ano 
consecutivo em que o Granja News 
consegue juntar um time de pesso-
as bem-intencionadas para promo-
ver uma noite musical inesquecível 
e, de quebra, ajudar o próximo.
Como nas outras duas ocasiões, 
o concerto acontecerá no Centro 
Cultural Wurth, sem dúvidas um 
dos melhores equipamentos cultu-
rais da nossa região. Ele foi cedido 
gratuitamente para o evento por 
meio de Elaine Negrini, que tra-
balha no local. Novamente, toda a 
renda será revertida para alguma 
instituição local, que será anunciada 
em breve.

Dentre os músicos que marcarão 
presença no evento, estão a canto-
ra lírica Viviane Lachner; seu filho, o 
guitarrista João Gabriel; e a harpista 
Cely Rodrigues. O gaitista Clayber 
de Souza e o tecladista Luís Schia-
von, do RPM, também participarão, 
mas infelizmente não puderam 
comparecer no dia para o registro 
da foto por conflitos de agenda.
Cely atua com harpas há mais de 
três décadas. “Sou formada pela 
Escola Municipal de Música. To-
quei na Orquestra Sinfônica de São 
Paulo por seis anos e depois disso 
comecei minha carreira em eventos 
corporativos”, conta. Ela também 
faz um bonito trabalho de resgate 
e acolhimento de animais abando-

nados, cujos detalhes você confere 
em matéria nesta mesma edição.
Viviane, por sua vez, é bisneta do 
regente austríaco Franz Lachner, 
que foi amigo do grande pianista 
Franz Schubert e kapellmeister da 
Ópera de Viena. A aptidão para a 
música passou de geração para ge-
ração e chegou a ela e ao filho. “Eu 
me formei em Direito e atuei por 10 
anos na área, mas a música falou 
mais alto”, conta Viviane. “Quan-
do morei em Recife (PE), passei em 
concurso e entrei no Conservatório 
Pernambucano de Música. A partir 
daí, abracei totalmente a música e 
comecei a participar de coros e a 
cantar como solista. Cheguei a atu-
ar com o Andrea Bocelli quando ele 

tocou no Jóquei”, completa.
Quando Viviane se mudou para 
São Paulo, continuou estudando 
música, então com o maestro Do-
naldo Guedes, da Igreja Batista da 
Liberdade. Hoje, ela faz suas aulas 
com Caio Ferraz, que foi regente 
do Coral Lírico do Theatro Muni-
cipal. Ela estudou também nove 
anos de piano clássico e atualmen-
te estuda o popular com Ju Cassou. 
No momento, está envolvida em 
um projeto com Luís Schiavon.
Quem também doará seus talentos 
para o concerto são os profissionais 
da beleza Thalita, da Pin Up; e Mag-
no, da Magnata Barbearia – eles 
cuidarão, respectivamente, do visu-
al das mulheres e dos homens que 

se apresentarão. “Queremos fazer 
esse engajamento em obras sociais 
da região. Fazer o bem sem olhar a 
quem!”, declarou Magno em entre-
vista realizada posteriormente.
Leo Diniz, do Aplicativo de des-
contos Yenius, também se juntou 
ao projeto – ele ficará responsável 
por toda a arte gráfica do concerto 
e ajudará a vender os ingressos por 
meio do seu portal. Nossa parceira 
Web Vintage Radio, sob o coman-
do de Rogério Pacileo Junior, aju-
dará a divulgar o evento em sua 
programação e o repórter Victor de 
Andrade Lopes colaborará com a 
causa escrevendo matérias relacio-
nadas ao evento.

Por Victor de Andrade Lopes

Na manhã do dia 17 de agosto (sexta-feira), o jornal Granja News se reuniu com diversas pessoas do bem 
no Centro Cultural Wurth para registrar as primeiras fotos oficiais do III Concerto de Natal da Granja Viana.

III Concerto 
de Natal da 
Granja Viana

Quando:  
4 de dezembro, 
às 20h
Onde:  
Centro Cultural 
Wurth –Rua Adolf 
Wurth, 557, Jd. São 
Vicente – Cotia 
Quanto: 
R$ 30,00
Mais informações: 
(11) 9 8692-9616
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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

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

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

www.sigaemfrentetreinamento.com          Siga_em_Frente_Cotia

Medo de dirigir
Falta de Pratica

Não perca mais tempo, agende sua aula
Treinamento para habilitados

Quando fui convidada para co-
nhecer a Rússia durante a Copa do 
Mundo, não imaginava que o país 
seria uma surpresa também em 
minha área de atuação e paixão: 
os vinhos. O maior país do mundo 
possui uma área vinícola propor-
cionalmente minúscula, mas com 
grandes surpresas.
Até meados da década de 70, a 
então URSS (União das Repúblicas 
socialistas Soviéticas), era o terceiro 
maior produtor de vinho do mun-
do. Porém, já no final do século XX, 
após ações do presidente Mikhail 
Gorbatchov para extinguir o con-
sumo de álcool, respondia apenas 
por 3% da produção mundial. Com 
o colapso e dissolução da URSS, 
a Rússia perdeu regiões de vinho 
de grande importância na Geórgia 
e Moldávia. Para tanto, em 2006 
Vladimir Putin proibiu a importação 
de vinhos desses países, a fim de, 
entre outros fatores, desenvolver 
as regiões vinícolas do seu país. 
Atualmente esta proibição está par-
cialmente rescindida. Segundo os 
dados da OIV (Organisation of Vine 
and Wine) em 2016 a Rússia já esta-
va em 12 lugar na produção global, 
com produção de 4,9 milhões de 
litros por ano.
Hoje toda produção vinícola encon-
tra-se ao sul da Rússia, devido ao cli-
ma continental frio severo do país. 
Só entre os mares Negro e Cáspio 
o cultivo é possível. Das regiões, a 
mais relevante é Krasnodar, situada 
na costa do Mar Negro, local de 
origem de mais de 50% das uvas 
cultivadas. Depois vem Dagestan, 
situada próxima ao Mar Cáspio, 
região tradicional desde os tempos 

mais remotos. Por fim, em 2014 
com anexação da Crimeia à Rússia, 
o país ganhou mais uma grande 
região produtora de vinhos e com 
grande vocação aos vinhos de so-
bremesa e espumantes.
Durante a URSS a maior parte dos 
vinhos, que deviam ser populares e 
para todos, eram de variedades de 
alta produtividade, mas baixa quali-
dade. Boa parte dos mesmos eram 
adoçados, ajudava a esconder seus 
defeitos. Hoje, já na Rússia moderna 
e capitalista, seu mercado caminha 
para os vinhos secos. Varietais inter-
nacionais, em sua grande maioria 
franceses, estão sendo importa-
dos e plantados. São amplamente 
cultivadas a Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Aligoté, Riesling e Muscats. 
Também, Pinot Noir, Chardonnay e 
Sauvignon Blac para espumantes. 
Entretanto, os produtores também 
exploram o potencial de varieda-
des nativas da região, como a tinta 
Tsimlyansky Cherny (black) e a bran-
ca Rkatsiteli.  Cada vez mais a Rússia 
investe em criar bons vinhos de pa-
drão internacional.
Os vinhos que provei durante a via-
gem eram em sua grande maioria 
bem encorpados, todos de colo-
ração bem escura, potentes e tâ-
nicos. Lembravam muito vinhos de 
regiões quentes do velho mundo, 
como Aglianico do Sul da Itália e a 
Tempranillo de regiões quentes da 
Espannha. Ainda é difícil encontrar 
exemplares de vinhos Russos no 
Brasil, mas com os avanços que o 
país dá nesse sentido é possível 
que em breve já seja possível en-
contrá-los em nossas prateleiras.

Russia
Vinhos
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Dueto Edições Musicais: gestão ativa de 
catálogos musicais para prospectar negócios
Que a Granja Viana é lar de muitos 
nomes importantes da música bra-
sileira, todos já sabem. Mas para 
esta edição, o Granja News foi 
conversar com alguém que traba-
lha nos bastidores dessa atividade 
cultural. Há 11 anos, o empresário 
César Vieira comanda a Dueto Edi-
ções Musicais, editora musical que 
hoje mantém sua sede na Granja.
Com 33 anos de experiência no 
ramo, César tem passagens pela 
Warner Music, Warner Chappell, 
EMI Publishing, Eldorado e Trama. 
Hoje, ele administra um catálogo 
bastante eclético com cerca de 9,5 
mil obras de artistas como Lenine, 
Chitãozinho e Xororó, Ritchie, João 
Gordo, Tom Zé, Família Lima, Nil 

Bernardes, Bozzo Barretti, entre ou-
tros.
Para garantir que esse rico acer-
vo gere negócios, César faz uma 
gestão ativa de sua obra, correndo 
atrás de oportunidades o tempo 
todo. “Temos muitas parcerias com 
canais de televisão, agências de pu-
blicidade e produtoras de filmes”, 
explica ele em entrevista à nossa 
reportagem em seu escritório. “A 
intenção é prospectar novos ne-
gócios para que não tenhamos um 
catálogo passivo, que fica só aguar-
dando alguém ligar para pedir algo. 
Daí o nome ‘Dueto’: nós atuamos 
em parceria com os artistas”, diz.
Um case de sucesso da marca é a 
música “Sr. Tempo Bom”, de Thaí-

de & DJ Hum, que há anos é tema 
da campanha 60 Dias Para Pagar 
das lojas Renner. Outro bom exem-
plo é a música “Xique-xique”, de 
Tom Zé, que a Dueto conseguiu ne-
gociar no encerramento das Olim-
píadas no Rio.
Além do trabalho de editora, a 
Dueto faz consultorias como: clea-
reance autoral para empresas e ar-
tistas independentes, apuração de 
royalties, ISRC, entre outros serviços 
de gestão administrativa do merca-
do musical. Os clientes da editora 
incluem, entre outros: Terra Sono-
ra, Oi Música, Trama, Rádio Jovem 
Pan, Spray Filmes, Gullane Filmes, 
Itaipú Multinacional e Pleimo Music.
César tem formação administrativa 

e começou sua carreira no setor ad-
ministrativo da Continental. “Mas 
eu estava de olho era no setor artís-
tico”, conta. Surgiu então a oportu-
nidade de fazer a gestão financeira 
do departamento. A partir daí, Cé-
sar passou a conhecer estúdios do 
Brasil todo e assim começou sua 
relação com compositores.
Em 1998, um convite da EMI para 
montar um escritório em São Pau-
lo foi a deixa para César começar a 
se especializar em direitos autorais. 
Mais tarde, ele teve uma passagem 
pela Trama, de João Marcello Bôs-
coli. “Fiz praticamente um Mba lá. 
Foi com eles que aprendi a diferen-
ça entre fazer uma gestão passiva e 
uma ativa”, conta.

Por Victor de Andrade Lopes

Serviço: Dueto Edições Musicais
Telefone: 11 2690-0939
cesar.vieira@duetoedicoes.com.br

Música
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A era do conteúdo nos eventos

Por que as pessoas compram?

M.I.C.E.

Seja para jornais, revistas, we-
bsites ou qualquer veiculo que 
tem como função se comunicar 
com o público, o conteúdo é 
fundamental. Nos eventos isso 
não é diferente. A cada edição, 
as feiras de negócios abrem mais 
espaço para que seus visitantes 
acompanhem as últimas tendên-
cias não apenas em produtos, 
mas também para se atualizarem 
dos rumos do setor. O conteúdo, 
então, tem três funções princi-
pais: levar as pessoas ao evento, 
manter as pessoas durante um 

período maior e, sobretudo, for-
necer capacitação e atualização 
através de workshops, palestras, 
talks e demais formatos. Contu-
do é preciso se atentar que pro-
duzir várias conferências pode 
parecer simples, mas para tornar 
o conteúdo realmente eficiente 
ele deve estar sempre alinhado 
com a estratégia do programa 
do evento e estar adaptado ao 
seu público. 
Outro ponto positivo das pales-
tras é que elas também podem 
gerar receita para o evento, co-

brando um pequeno adicional 
para os participantes acompa-
nharem debates com grandes 
personalidades.
A Beauty Fair, reconhecida por 
ser a maior feira de beleza pro-
fissional das Américas e que 
acontece entre os dias 8 e 11 
de setembro no Expo Center 
Norte, é um grande exemplo de 
como uma feira pode trabalhar a 
questão do conteúdo. Além da 
exposição, o evento reúne inú-
meros congressos ligados ao se-
tor de beleza.  A Fenasan (maior 

evento técnico-mercadológico 
em saneamento ambiental da 
América Latina), que começa em 
no dia 18 de setembro é outro 
exemplo. O evento fechou para 
este ano uma parceria com a 
IFAT, feira líder internacional de 
gestão de água, esgoto, resídu-
os e matérias-primas, para trazer 
ainda mais conteúdo para seus 
dias de realização do evento. 
Até a próxima coluna e ótimos 
negócios.

Se eles simpatizam com você, 
acreditam em você, contam com 
você e tem confiança em você 
......Então PODEM comprar de 
você.
As pessoas não gostam que al-
guém venda algo para eles.... 
Mas adoram comprar! 
Tenho realizado inúmeras visitas 
em estabelecimentos comer-
ciais em consultorias e continuo 
presenciando que a regra é um 
atendimento frio, automático, 
descomprometido com os pos-
síveis clientes. Assim sendo, a 
exceção continua sendo atendi-
mento nota 10.  
Sim aquele atendimento que 
faz você até compra o que não 
precisava e sai com a vontade de 
poder resolver todas as suas ne-
cessidades no mesmo ambiente 

em que se encontra. Tudo isso, 
por que você realmente sente 
que é bem - vindo,  um convi-
dado  especial e que deseja re-
almente voltar e volta .
É impossível imaginar um 
CLIENTE tomar uma decisão de 
compra dizendo. “ EU confio na-
quele cara, mas certamente não 
gosto  dele”.
Gostar gera confiança, A con-
fiança gera a compra. A compra 
gera relacionamento. Este é o 
ciclo de vida das compras.
Uma organização é uma parceria 
entre capital, inteligência, emo-
ção e trabalho. O verdadeiro 
potencial de uma organização é 
medido pelo potencial de seus 
seres humanos.
No entanto, lamento que ainda 
existam pessoas que não invis-

tam em seus colaboradores pois 
estão errando no foco .
Quando você olha o fator Huma-
no em seus negócios sua mente 
muda para o crescimento sus-
tentável por levar em conta os 
cinco paradigmas.
1. A mão de obra não é proble-
ma é a solução
2. Todo trabalho deve ser desen-
volvido em uma parceira entre o 
capital e os seres humanos
3. O que é bom para empresa é 
para o funcionário 
4. Investir nos seres humanos dá 
lucro
5. Não é possível atender as ne-
cessidades do cliente externo 
sem atender as necessidades 
dos clientes internos. 
Sua equipe deve sentir, pensar e 
agir naturalmente com o  mantra 

de que, o negócio em que eles 
trabalham é:  Conquistar e Man-
ter clientes e isso só se faz cons-
truindo relacionamento.
O desejado de ter uma carteira 
de clientes fidelizados  se mate-
rializa quando, você e sua equi-
pe provocam bons sentimentos  
e resolvem problemas de seus 
clientes. Sua missão é ajudar 
clientes. Minha missão ajudar 
sua organização!

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.

youtube/ 
PROGRAMARADARTV

SEGUNDA-FEIRA | ÀS 22h50
Sinal aberto digital em todo o Brasil
www.cnt.com.br

facebook.com/gruporadarcomunicacao

radar_television_250x40.indd   1 07/06/2018   14:17:59

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com
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Instagram @thalitamaiahair
Whatsapp: (11) 9 7393-2012  Tel: (11)  4612-2345

www.upbeleza.com

com  20 anos de 
experiência , colorista, 
maquiadora e terapeuta 
capilar, espera você no 
Pin Up Granja Viana  
com atendimento de 

excelência

Thalita Maia Cabeleireira 

O Fantasma da Ópera Musical fica 
em cartaz até 23 de dezembro
No dia 2 de agosto, o musical ‘O 
Fantasma da Ópera’ chega ao Te-
atro Renault para uma temporada 
até o dia 23 de dezembro. O espe-
táculo retorna ao Brasil após a co-
memoração do 30º aniversário do 
mais antigo musical em cartaz na 
história da Broadway.
Baseado no romance clássico Le Fan-
tôme de L’Opera, de Gaston Leroux, 
‘O Fantasma da Ópera’ conta a histó-
ria de uma figura mascarada que se 
espreita pelas catacumbas da Ópera 
de Paris exercendo domínio e aterro-
rizando todos que por ali passam. O 
Fantasma se apaixona perdidamente 
por uma inocente jovem soprano, 
Christine, e se dedica compulsiva-
mente a criar uma nova estrela dos 
palcos. E usa seus métodos diabóli-
cos para que isso aconteça.
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