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Edição Especial

Granjeiro do Mês

Luis Gustavo 
Napolitano

Gastronomia

Conheça o Ferra Jockey XIII Encontro de Carros 
Antigos de Cotia

Evento

RUMO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

A N O S

Idealizado e 
construído pela 
Fundação Alphaville, 
o CES Carapicuíba 
é um espaço público 
municipal feito para 
disseminar boas 
ideias que todos nós 
podemos praticar 
no dia a dia, de uma 
forma mais benéfica 
ao meio ambiente. 
Ser referência em 
educação ambiental e 
sustentabilidade para 
a região é o principal 
objetivo do CES.
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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

Setembro Amarelo 
A angústia da juventude e sua 
relação com o alto índice de suicídio

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 800 mil pessoas cometem suicídio todos 
os anos no mundo inteiro, e esta tem sido a prin-
cipal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, 
mais do que o câncer, a AIDS e a malária, inclusive 
no Brasil. Os números são alarmantes, e explicam 
a criação não apenas de políticas públicas gover-
namentais, mas da sociedade civil e de ONGs em 
iniciativas como o Setembro Amarelo.
Conhecer as motivações e os interesses do pró-
prio filho são fatores fundamentais para uma pas-
sagem tranquila pela fase da adolescência para 
se tornar um jovem adulto capaz de enfrentar os 
desafios da vida: “Mostrar possibilidades atrati-
vas, promover a inclusão em grupos de interes-

ses comuns, são jeitos de torna-lo sociável e de 
colocá-lo em grupos que ele se sinta acolhido e 
amado. E o principal, não tentar moldar a per-
sonalidade do jovem ao seu bel-prazer. Ou seja, 
não tentar fazer do filho um experimento para as 
suas realizações pessoais, pelo contrário, ajuda-lo 
a encontrar os seus verdadeiros dons, e mostrar 
como ele poderá ser útil para a sociedade e como 
a sua vida será importante para outras pessoas. 
Agindo assim, ele terá mais chances de se tornar 
emocionalmente forte para lidar com as adversi-
dades da vida adulta e conseguir enfrentar os de-
safios do dia a dia”.
A todos uma excelente leitura !!!
Equipe Granja News

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
(granjanews@granjanews.com.br) Redação: Granja News (GN) granjanews@granjanews.com.br. Editoração Eletrônica: Léo Diniz
(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
Gratuita. Os artigos assinados não refletem a opinião do jornal Granja News sendo de inteira responsabilidade de seus autores. Os
colunistas e colaboradores não mantém vinculo empregatício com o Jornal e não estão autorizados a comercializarem suas colunas.

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

Clínica Veterinária

Com mais de 20 anos cuidando dos cabelos das granjeiras, Roseli 
Chamon é uma das estrelas do nosso time! 

Agende seu horário conosco!

98102-4078

(11) 98692-9616 - (11) 4196-3590
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Bodytech realiza aula aberta para 
lançar a modalidade Kangoo Jumps no 
Shopping Granja Vianna

Fitness

O evento será no sábado, dia 5 de 
outubro, às 10h30 horas. Para parti-
cipar os interessados devem realizar 
a inscrição na recepção da academia
Que tal gastar calorias e ao mesmo 
tempo se divertir? Essa é a proposta 
da aula de Kangoo Jumps. A modali-
dade tem a cara de verão e entra na 
grade da Bodytech Granja Vianna em 
outubro.
O lançamento da modalidade será 
aberta ao público com uma aula, no 
sábado, dia 5 de outubro, às 10h30 
horas, no estacionamento do Sho-
pping Granja Vianna. Para participar, 
os interessados devem realizar a ins-
crição na recepção da academia.
A atividade acontece com o auxílio 
de um par de botas desenvolvido na 

Suíça. O calçado conta com um sis-
tema patenteado IPS – Impact Pro-
tection System responsável por uma 
redução de 80% no impacto dos mo-
vimentos. São 60 minutos de inten-
sidade variada, divertida, com core-
ografia e corridas estacionadas sem 
impacto nos membros inferiores. A 
modalidade ajuda a melhorar o equi-
líbrio e a circulação sanguínea, traba-
lha a coordenação motora, fortalece 
e tonifica pernas e glúteos.
“O Kangoo Jumps é uma atividade 
coletiva que promove a melhoria do 
sistema cardiorrespiratório e trabalha 
a coordenação motora. Para partici-
par é necessário concentração para 
acompanhar a coreografia preparada 
pelo educador físico. A trilha sono-

ra é um grande incentivo. Treinar ao 
som de músicas agitadas é extrema-
mente benéfico. O aluno se entrega 
ao exercício e mesmo cansado quer 
continuar e fazer o melhor para ter a 
sensação do treino perfeito”, destaca 
Rogério Moura, gerente técnico da 
Bodytech Granja Vianna.
Serviço
Lançamento da modalidade Kangoo 
Jumps - Bodytech Granja Vianna
Data: 5 de outubro, sábado
Horário: 10h30 horas
Local: Estacionamento do Shopping 
Granja Vianna
Endereço: SP-270, km 23.5 - Lageadi-
nho, Cotia, São Paulo 
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 Av. Benedito Isaac Pires, 1401 
Pq. Dom Henrique - Cotia/SP. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta: 12:00h 
às 15:00h - 19:00h às 23:30h 

Sábados, Domingos e Feriados: 12:00h às 23:30h
Contato: (11) 4243-9164 

www.tokisushi.com.br                melhorsushitoki

SUSHI - SASHIMI - MAKISUSHI - TEMPURÁ -  
REMAKI - TEPPANYAKI - COMBINADOS -  

PRATOS QUENTES

Rua dos Manacás, 557 - Cotia/SP - (11) 4777- 9893

VENHA SABOREAR 
O NOSSO RODÍZIO

takisushigranjaviana

Horário de funcionamento:  Segunda a Sexta das 12:00 hrs às 15:00 hrs e das 19:00 
hrs às 23:30 hrs. Sábados , Domingos e feriados das 12:00 hrs às 23:30 hrs

Carros antigos

Quem gosta de apreciar um belo 
carango não pode deixar de pas-
sar pela Praça da Matriz, nesse do-
mingo (29/09), das 10h às 15h. Isso 
porque, acontece o XIII Encontro 
de Carros Antigos de Cotia, evento 
do calendário oficial da cidade, de 
acordo com a lei 1868/2014. A ex-
posição a céu aberto é organizada 
pela Marketing com X com o apoio 
da Prefeitura. Quem tiver um exem-
plar antigão também pode estacio-
nar na Praça e enriquecer o evento.
Além de conferir modelos antigos 
que fazem a cabeça dos admirado-
res de carrões, o público que pas-
sar pela Praça da Matriz vai curtir 
show de rock, praça de alimenta-
ção com food truck, feira de pulgas 

e muita animação. O evento é livre 
para todas idades.
A visitação é gratuita, mas a orga-
nização pede a doação de 1 quilo 
de alimento não perecível e/ou um 
agasalho, toda a arrecadação será 
dividida entre a Secretaria de De-
senvolvimento Social e à Paróquia 
Nossa Senhora Monte Serrat para 
atendimento de famílias carentes.
Serviço: XIII Encontro de Carros An-
tigos de Cotia. Dia 29 de setembro, 
das 10h às 15h
Praça da Matriz – Rua Senador Fei-
jó, 12 – centro
Entrada livre (pede-se 1kg de ali-
mento não perecível e/ou agasa-
lho) Música ao vivo, food truck, feira 
de pulgas 

Domingo (29) é dia de Encontro 
de Carros Antigos de Cotia
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Saúde

Por determinação do governo 
do estado, Cotia terá Campanha 
Seletiva para Sarampo

Entre os dias 7 e 25 de outubro, e 
18 e 30 de novembro, a cidade de 
Cotia participa da Campanha Na-
cional de Vacinação contra saram-
po de forma Seletiva de avaliação 
vacinal e de vacinação conforme o 
Programa Nacional de Imunização 
- PNI. São alvos da Campanha Se-
letiva crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos de idade, ou 
seja, com quatro anos, 11 meses e 
29 dias, além de adultos com idade 
entre 20 e 29 anos, 11 meses e 29 
dias. A Campanha Seletiva foi divi-
dida em duas etapas para atendi-
mento dos dois públicos.
As crianças serão alvo da 1ª etapa 
(de 7 a 25/10) e, de acordo com a 
Secretaria de Saúde, no dia 19 de 
outubro (sábado) está programado 
o Dia D com a abertura de algumas 

Unidades Básicas de Saúde (a rela-
ção será divulgada em breve) para 
vacinação dos menores.
Na 2ª etapa da Campanha Sele-
tiva para Sarampo o público-alvo 
serão os adultos (20 e 29 anos), 
sendo que o Dia D está marcado 
para 30 de novembro (sábado). 
“Importante deixar claro que Co-
tia não está em campanha contra 
o sarampo, o que acontece, nes-
tes dois momentos, é uma vacina-
ção seletiva daqueles que ainda 
não se vacinaram, ou não estão 
com as doses em dia, já que entre 
estes públicos há uma incidência 
maior e com mais gravidade de 
casos de sarampo”, disse Magno 
Sauter, Secretário de Saúde.
De acordo com a coordenação 
da Vigilância Epidemiológica de 

Cotia, a cidade não sofreu desa-
bastecimento da vacina contra o 
sarampo e aguarda o envio de 
doses para atualização vacinal e 
para atender ao público-alvo das 
duas etapas da Campanha Sele-
tiva.
“Desde que o Estado começou 
a registrar o aumento de casos 
de sarampo, diversos municípios 
receberam um aporte maior de 
doses para vacinar praticamente 
toda a população. Cotia não foi 
incluída na campanha, mas nunca 
deixamos de fazer a atualização e 
os bloqueios, sempre que neces-
sário”, disse Silvana da Silva, co-
ordenadora da Epidemiológica.
Neste ano, Cotia registrou, até o 
momento 38 casos positivos da 
doença.

Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
Imposto de Rende, Folha de Pagnto e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528

Campanha foi dividida em duas etapas para atendimento de crianças com idade entre seis meses e 
quatro anos, 11 meses e 29 dias e adultos, com idade entre 20 e 29 anos, 11 meses e 29 dias
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Eleições 2020

Data Alpha oferece soluções em pesquisa 
eleitoral e estratégia de campanha

E AI,
VAI ENCARAR?

RUA JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA 359 GRANJA VIANA

ROCKET.BURGER1

Por Victor de Andrade Lopes
As Eleições 2020 estão chegando 
e as disputas prometem ser acir-
radas. A sociedade já sinaliza, e os 
analistas já concordam, que ado-
tar as velhas práticas políticas não 
é mais garantia de sucesso nas ur-
nas.
Por isso, é importante ter um bom 
planejamento estratégico de uma 
campanha e acompanhar a res-
posta do eleitor conforme o pe-
ríodo eleitoral avança. A Data 
Alpha, empresa de pesquisas 
e planejamento estratégico de 
campanha ligada ao Many Press 
International Group (grupo que 
controla o jornal Granja News e 
os portais Alpha Times e Always 
Florida), está pronta para repetir 
em 2020 o sucesso que teve em 
2016 e 2018, quando forneceu 
seus serviços a muitas campanhas 

políticas.
Desde a eleição passada, já foram 
realizadas pesquisas em Cotia, 
Osasco, Santana de Parnaíba, Itu, 
Oriente, Quatá, Pedrinhas e Pom-
péia, todas com resultados que se 
concretizaram ao final das apura-
ções.
Tal eficiência se explica pelo pro-
fissionalismo da equipe. O Data 
Alpha é vinculado ao Conselho 
Regional de Estatística (CONRE) e 
o time que vai a campo é devida-
mente treinado para exercer sua 
função. “As pesquisas são reali-
zadas no celular e acompanhadas 
em tempo real remotamente. As-
sim, a equipe de estatísticos po-
dem corrigir distorções e atualizar 
o perfil dos entrevistados confor-
me a necessidade”, explica Ro-
drigo Rodrigues, sócio-proprietá-
rio da empresa e proprietário do 

Many Press.
Rodrigo divide a administração 
da empresa com Roberto Lamari, 
que tem duas décadas de carreira 
como assessor político na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (ALESP) e na Câmara Muni-
cipal de São Paulo e já liderou aos 
20 anos de idade um instituto de 
pesquisa com o vereador paulis-
tano José Police Neto, com o qual 
atuou em mais de 20 cidades pau-
listas.
A Data Alpha também presta ser-
viços de análise da concorrência , 
definição de investimentos publi-
citários, produtos e serviços, pes-
quisas quantitativas e qualitativas,  
satisfação , estratégia e marke-
ting, comportamento, opinião pú-
blica e política e eleições.

Serviço: Data Alpha: Endereço: Alameda Araguaia, 933 – 8º andar, Alphaville, Barueri/SP
Contato: granjanews@granjanews.com.br ou (11) 4196-3622 / (11) 9 8692-9616 / (11) 9 9412-1273

www.dataalpha.com.br

Rodrigo Rodrigues e Roberto Lamari, diretores do Data Alpha

Av. São Camilo, 1564
Granja Viana

98304.0625
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Ferra Jockey apresenta 
novo menu executivo

Gastronomia

Horário de Funcionamento:
Segunda e terça-feira
Fechado (para eventos, consulte)
Quarta a sexta-feira
Almoço – 12h às 15h
Jantar – 19h às 23h
Sábado: 12h às 00h
Domingo: Almoço – 12h às 20h
Cartões: VISA, Master, Amex, Elo
Capacidade: 200 lugares
Possui entrada acessível para portado-
res de deficiências físicas
Endereço: Av. Lineu de Paula Machado, 
1263 - Jardim Everest, São Paulo – SP
Telefone: (11) 99990-2481
Instagram: @ferrajockeyoficial
Reservas:  
eventos@ferrajockey.com.br

O novo menu executivo do Ferra Jockey traz consigo muito sabor e refrescância. Idealizado pela chef Ana Pau-
la Cremonezi, está disponível de quarta-feira à sexta-feira durante o almoço (12:00-15:00), no valor de R$59,00 
(bebidas e serviço cobrados à parte). É reinventado a cada quinzena, sendo assim, o ideal é almoçar pelo menos 
duas vezes por semana no Ferra Jockey para desfrutar bem de todos os pratos. Confira:

Como globalizar ainda mais a co-
zinha em um país que já degusta 
todas as culinárias? Esse é o de-
safio do Ferra Jockey, inaugurado 
em março de 2019, que visa tra-
zer a seus clientes a sensação ple-
na de conforto com a cozinha de 
produto em movimento.
Nesta, os ingredientes ganham 
destaque na preparação dos pra-
tos, ou seja, uma cozinha “sim-
ples”, que os têm como ponto de 
partida e o objetivo primordial de 

torna-los protagonistas. A cozinha 
é global, sem fronteiras, mas com 
raízes, liderada pela Chef Ana 
Paula Cremonezi. O Ferra propõe 
uma experiência nova, divertida, 
interativa e pronta para comparti-
lhar. O menu traz opções originá-
rias do mar, terra e pasto, e valo-
riza as tradições. Da entrada aos 
pratos, passando pela sobremesa 
e drinks, o que interessa é a ex-
plosão dos sentidos e sabores.

• 
Salada fria de 

arroz vermelho – 
com legumes e 
limão siciliano

Entrada

• 
Peixe crocante – 
purê de abóbora 
com gengibre e 

picles de cogumelos

Principais

• 
Rosbife de filet 

mignon – risoto de 
tomate assado e 
pesto de rúcula

• 
Tagliatelle com 
burrata – em 
manteiga de 

amêndoas tostadas, 
limão e manjericão

• 
Bolo gelado de coco 
queimado ou fruta 

do dia

Sobremesa

Sobre o Ferra Jockey



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 9GRANJA NEWS - SETEMBRO DE 2019 - EDIÇÃO 118 A N O S

reservas@vh.tur.br
+55 (73) 3671-4123
+55 (73) 9.9943-5430
Av. Beira Mar, 1865 - Vila de Santo André
45807-000 - Santa Cruz Cabrália - BA

Onde a brisa sopra tranquilidadeViver melhor

Troca de 
coleção, 
desconto 
de até:Mais de

de tradição

Promoção Optiswiss  
em dobro

Maior estoque de lentes 
de contato a pronta 
entrega da região

Av. São Camilo, 469 -  Loja 19 - Granja Viana  (11) 3735-1175

70%
OFF*

São 40 vagas para as aulas gratui-
tas, que são realizadas às terças e 
quintas.
O Raposo Shopping, em parceria 
com o Instituto Família Barichello, 
realiza o projeto Viver Melhor. O 
objetivo é promover a prática re-
gular de atividade física junto a 
idosos, proporcionando um de-
senvolvimento integral e a manu-
tenção da independência física 
para uma velhice saudável.
Atualmente, há 40 vagas abertas 
para as aulas, que são realizadas 
às terças e às quintas-feiras, das 

8h45 às 10h. No total, 100 idosos 
serão atendidos. Para participar, o 
interessado deve realizar um pré 
cadastro no Setor de Atendimen-
to ao Cliente (SAC), localizado no 
piso Raposo ou pelo telefone (11) 
3732-5002.
O projeto é uma forma de atender 
às demandas crescentes do públi-
co longevo, cada vez mais ativo e 
mais presente em nossa socieda-
de. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2030 a pirâmide etária brasi-
leira irá se inverter, ou seja, o nú-

mero absoluto e o porcentual de 
brasileiros com 60 anos de idade 
ou mais vai ultrapassar o de crian-
ças de até 14 anos. Serão 41,5 mi-
lhões de idosos, o que represen-
ta 18% da população. Em 2050, 
esse percentual chegará a 29,3%, 
o que implica mudanças profun-
das em políticas públicas de saú-
de, assistência social e previdên-
cia, a exemplo da atual reforma 
previdenciária que está em anda-
mento no País.

Raposo Shopping 
abrem vagas para 
atividades físicas 
gratuitas

Tels: (11) 2922-5060  
95609-0899

Ultra_vip@hotmail.com

Rod. Raposo Tavares, km 22,8
Granja Viana – Cotia/SP
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Centro de Educação para 
Sustentabilidade (CES)

Destaque

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

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira

Reconhecidamente Sustentável
A construção do CES Carapicuí-
ba foi totalmente planejada para 
privilegiar a sustentabilidade e o 
meio ambiente do entorno. Con-
ta com telhado verde para apri-
morar o conforto térmico e visual, 

captação e reutilização de água 
da chuva para regar os jardins ser 
utilizada nas descargas dos ba-
nheiros. Todo o planejamento re-
sultou num local muito bonito e 
agradável, com iluminação natu-
ral privilegiada e interação com a 

natureza do entorno.
O Centro de Educação para a 
Sustentabilidade recebeu a cer-
tificação internacional AQUA-H-
QE,  desenvolvido a partir da cer-
tificação francesa Démarche HQE 
(Haute Qualité Environmentale). 

Aplicado no Brasil exclusivamen-
te pela Fundação Vanzolini, avali-
za que o CES Carapicuíba é uma 
construção sustentável, sendo 
o primeiro do gênero a receber 
essa certificação no Brasil. Para 
conseguir a certificação, o empre-

endimento recebeu a provação 
de desempenho em três catego-
rias: concepção, projeto e execu-
ção.

Offices

DE

POR

R$

R$
1087,00

00989,
Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4262-0942 -  Email: contato@jetta.eng.br

ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS
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Endereço: Avenida São 
Camilo, 968 - Carapicuíba
Email:
ces@carapicuiba.sp.gov.br
Telefone: (11) 4164-2305
Horário de funcionamento: 
segunda a sexta-feira das 8 às 
17 horas

Agente Ambiental Mirim
A Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Meio 
Ambiente, realiza o Programa 
Agente Ambiental Mirim, 
com cerca de 2.500 alunos da 
rede municipal e estadual de 
ensino.
As crianças realizam 

diversas atividades 
envolvendo a natureza, no 
Centro de Educação para 
Sustentabilidade (CES). 
Ao final do ano, todos os 
alunos participantes recebem 
o certificado de Agente 
Ambiental Mirim.

Como agendar atividades 
no CES Carapicuíba?
Pessoas, entidades ou grupos 
que desenvolvem atividades para 
promover a sustentabilidade ou 
ministram oficinas, palestras e 
cursos ligados ao meio ambiente 
podem utilizar as dependências 

do CES. Para agendar a utiliza-
ção do espaço, enviar a solicita-
ção por e-mail com as informa-
ções sobre a atividade, para que 
seja verificada a disponibilidade 
de dias e horários.
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Educação

Em Cotia, estudantes são agentes mirins 
por um dia e orientam motoristas
Blitz educativa marcou a come-
moração do Dia Nacional do 
Trânsito. Motoristas receberam 
orientação e material informativo
Durante o período da manhã, 
desta terça-feira (24/09), estudan-
tes do 5º ano do Ensino Funda-
mental da Escola Municipal Ilde-
fonço Emiliano de Brito, de Cotia, 
assumiram o papel de agentes de 
trânsito mirins e foram para a rua 
para orientar os motoristas so-
bre segurança no trânsito. A blitz 
educativa aconteceu em frente à 
Prefeitura (na avenida Prof. Ma-
noel José Pedroso) e fez parte da 
programação das comemorações 
do Dia Nacional do Trânsito (lem-
brado nesta quarta-feira, 25).
A ação contou com a participa-
ção das Secretarias de Transpor-
tes e Trânsito e de Educação, com 
o apoio do Movimento Respeito 
à Vida, do Governo Estadual. “As 

ações educativas realizadas nesta 
gestão acontecem de forma efe-
tiva. Durante todo o ano realiza-
mos palestras em escolas, circui-
tos de trânsito para crianças, as 
ações estão voltadas para orien-
tar os adultos e ensinar o corre-
to para as crianças. Esta tem sido 
a preocupação do prefeito Rogé-
rio Franco e temos seguido nes-
te caminho”, disse o secretário de 
Transportes e Trânsito, Joaquim 
Brechó. “A blitz educativa coroa 
as nossas ações, pois traz para a 
rua as crianças como multiplica-
dores de informações que aju-
dam a salvar vidas no trânsito”, 
completou.
Durante a abordagem, os alunos 
fizeram algumas perguntas aos 
motoristas com o objetivo de re-
lembrá-los sobre simples atitudes 
que podem mudar o desfecho de 
uma história, como o uso de cin-

to de segurança, cadeirinha para 
crianças, não consumir bebida al-
coólica antes de dirigir, respeitar 
as leis de trânsito, entre outros. 
Os motoristas também recebe-
ram um jogo educativo, um lixi-
nho de carro e material informa-
tivo.
O morador de Cotia, Oteniel Fer-
reira, foi parado pela blitz educa-
tiva e aprovou a iniciativa da Pre-
feitura. “É muito interessante este 
tipo de ação, envolver as crian-
ças que são os futuros motoristas, 
eles aprendem desde cedo e aju-
dam a corrigir os adultos, porque 
a gente sabe que um simples erro 
ou desrespeito no trânsito pode 
ser fatal”, comentou.
A blitz educativa contou com o 
apoio da empresa DR Car Sond 
Brasil que disponibilizou as ten-
das utilizadas durante a ação.



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 13GRANJA NEWS - SETEMBRO DE 2019 - EDIÇÃO 118 A N O S

Esportes

Ginastas de Cotia 
brilham na Copa São 
Paulo e seguem para 
a Copa Estadual

Onodera Granja Viana lança um desafio
Verão sem 

Canga
Comece agora a se  

preparar para o Verão!
São 2 meses de desafio e 

acompanhamento.
O tratamento será montado de acordo com 

sua necessidade e o acompanhamento 
nutricional está incluso no tratamento.

End: R. José Félix  de 
Oliveira, 866 - Granja Viana

Atendimento: De segunda a sexta: 

das 7h às 21h / Sábado: das 9h às 18h

www.gbrblindagens.com.br - Tel: (11) 3735-8367 / (11) 4777-1162  
 

Blindagem nível IIIA
(Com 05 ou 10 anos de Garantia)

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado

www.gbrblindagens.com.br - Tel: (11) 3735-8367 / (11) 4777-1162  

Blindagem nível IIIA
(Com 05 ou 10 anos de Garantia)

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado

Agende sua avaliação e se informe 
sobre o desafio de ficar 

linda para o Verão.

(11) 4551- 4004

No último final de semana, a Gi-
nástica Rítmica de Cotia voltou a 
brilhar. As ginastas participaram 
da Copa São Paulo de Ginástica 
Rítmica, promovida pela Fede-
ração Paulista de Ginástica, em 
São Bernardo do Campo.  E, nes-
ta quinta-feira (26/09), as atletas já 
partem para mais uma competi-
ção: a Copa Estadual de Ginásti-
ca Rítmica, na cidade de Piraju, no 

interior paulista.
Na Copa São Paulo, a ginasta Iza-
bella Flores conquistou três me-
dalhas e ficou em terceiro lugar 
no individual geral da sua catego-
ria (infantil nível II), entre as 58 gi-
násticas da competição. No con-
junto de cinco arcos, Cotia ficou 
na quarta colocação. As ginastas 
são lideradas pela técnica Zeza e 
Janaína.
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Granjeiro do mês

Tomar um café no RT 23, almo-
çar no Restaurante do Tair ou no 
Luisinho do Posto, comprar fru-
tas na Frutaria do finado Zé, cami-
nhar no Parque Teresa Maia, essa 
é a  rotina de muitos moradores 
da região, entre eles do granjei-
ro do mês, Luis Gustavo Napoli-
tano, que reside na Granja Viana 
há mais de 27 anos, Napolitano é 
casado e pai de dois filhos, em-
presário e muito conhecedor da 
região da Granja Viana, ele conta 
que o ar de interior que a Gran-
ja traz e mesmo com tanto avan-
ço é possível ver o encontro dos 
moradores antigos como Rober-
to Zulino, Sr Antonio Dias, Jair da 
Farmácia, Donizete do Taxi, Seu 
Humberto, Sr Jamil, Dona Chica, 
Conceição e Vicente, Zeca Pam-
plona, Roberto Gazel, Padre Clau-
dinei, entre outros tantos colegas 
e amigos tradicionais da região.
“Se tem uma coisa que a Granja 
faz e é mais que admirável é ver 
a união dos moradores por inte-
resses incomum, presenciei isso 
de perto quando participei da 
fundação  do movimento Gran-
ja Viva (Movimento que preserva-
va a qualidade de vida na Granja 
Viana), onde fizemos duras bata-
lhas contra irregularidades e abu-
sos na região, foi através desta 
participação que comecei a ter 

mais interesse nos assuntos públi-
cos e como ele era tratado, sendo 
assim, fui convidado a assumir em 
2006, o cargo de sub prefeito da 
Granja Viana, posição na qual me 
deixou cada vez mais a frente dos 
problemas que a região sofria, 
desde a questão de segurança, 
Eletropaulo, Sabesp, enchentes e 
tantos outros.
Fiz questão de marcar minha vida 
pública com projetos que pudes-
sem melhorar a vida das pessoas 
e que fossem de alto impacto, as-
sim me dediquei de corpo e alma 
nas realizações SENAI, NOVO 
POSTO DE SAÚDE, PARQUE TE-
RESA MAIA.
Com o passar do tempo, surgiu a 
necessidade de ter voz mais ativa 
e com um convite do Prefeito Car-
lão Camargo, lancei candidatura a 
vereador na Cidade, e com forte 
apoio aos projetos que propuse-
mos, fui eleito em minha primeira 
candidatura.
Essa nova experiência me trouxe 
uma experiência única, eu passa-
va a ter um compromisso muito 
maior com as pessoas que confia-
ram o voto em mim, pois era pre-
ciso olhar para a cidade como um 
todo, na câmara tive o prazer de 
trabalhar com (na época vereador 
pelo segundo mandato) Rogerio 
Franco, e lá fizemos grandes pro-

jetos como Lei do Silêncio, Cre-
che Segura, Paredes Verdes, Proi-
bição de Vendas de Animais nas 
Ruas, Fórum da Mobilidade, entre 
eles um que falo que foi uma das 
maiores lutas/conquista o SENAI 
para Granja Viana. 
Agora estou de volta a Granja, e 
venho com a determinação do 
prefeito Rogerio Franco que sem 
dúvidas tem feito um excelente 
trabalho para nossa cidade,  em 
melhorar o dia-a-dia dos morado-
res da região, e com sua confiança 
já iniciamos projetos que vão mu-
dar de fato a vida dos moradores 
como: Parque Aberto na região 
do Meião do Parque São Geor-
ge, Ciclofaixa ligando os Parques 
Teresa Maia e Cemucam, Pista de 
Caminhada na avenida Denne, 
Modernização completa do Re-
crianca, repaginada total na pra-
ça Ayrton Senna aonde os comer-
ciantes há tempos pedem vagas 
em 45o para facilitar a vida dos 
clientes. 
Em 2016, Napolitano, foi o quinto 
candidatos a vereador mais vota-
do da cidade com quase 3.000 vo-
tos, porém não foi reeleito devido 
a coligação.

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Lindo apartamento, totalmente reformado, condomínio 
tranquilo com uma visita maravilhosa
3 dorms, 1 súite, escritório, copa, cozinha, sala de jantar
2 quartos de empregada, 2 vagas de garagens
Salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, play-
ground, quadra poliesportiva
Próximo de comércio, lojas, shoppings
Àrea útil de 240 mº 
Informações (11) 98182-4040

Vende-se apartamento no Morumbi URGENTE!

A vez da Cabernet Franc
Vinhos

Comumente ofuscada por sua pa-
rente Cabernet Sauvignon, essa 
uva é amplamente empregada 
em cortes de vinho, principal-
mente no chamado “Estilo Bor-
deaux”, mesmo sendo desco-
nhecida para o consumidor mais 
leigo, sua importância sempre foi 
notória entre enólogos e somme-
liers. Há décadas permanece en-
tre as 20 cepas mais cultivadas do 
mundo. Entretanto, finalmente a 
Cabernet Franc tem conquistado 
seu lugar de destaque nos varie-
tais e com o consumidor comum. 
Está em voga em diversas regiões 
do mundo, inclusive no Brasil.
Desconfiava-se que a Cabernet 
Franc e Sauvignon tinham relação 
de parentesco por suas similarida-
des, mas só em 1997 com o ma-

peamento de DNA comprovou-se 
que a Cabernet Franc, juntamen-
te com a Sauvignon Blanc, são as 
genitoras da Cabernet Sauvig-
non. Mas, ao contrário do que se 
imaginava, há evidências de que 
a origem da Cabernet Franc resi-
de na Espanha, no País Basco, e 
não no noroeste francês como se 
supunha.
A Cabernet Franc, tradicional-
mente, já assinava vinhos solita-
riamente excepcionais na França, 
no Vale do Loire e na margem di-
reita da Gironde, em Bordeaux. 
Nessa última, faz seu exemplar 
mais desejado e valorizado do 
mundo, o grande vinho do Châte-
au Cheval Blanc, da região de St
-Émilion. Também no nordeste da 
Itália, a Cabernet Franc já era res-

ponsável por vinhos reconhecidos 
no Veneto e na Friuli.
Na produção nacional, a Caber-
net Franc tem sido destaque re-
cente e cada vez mais produtores 
investem no seu cultivo. Isso por-
que, ela amadurece até mais de 
uma semana anterior à Cabernet 
Sauvignon, o que no Brasil, com 
o risco constante das chuvas na 
época da colheita, é uma enorme 
vantagem para garantir a qualida-
de final do vinho produzido. Além 
disso, ela tem se adaptado muito 
bem ao nosso terroir, gerando vi-
nhos atraentes. Hoje, faz o vinho 
mais caro de nossa região em São 
Roque, o Cabernet Franc da Viní-
cola Góes, vendido no produtor 
por mais de R$100,00 a garrafa. 
Na Serra Gaúcha, também é des-

taque, o exemplo mais marcante 
é o Cabernet Franc da Valmarino, 
vendido exclusivamente com lista 
de espera.
O vinho de Cabernet Franc apre-
senta cor e taninos mais suaves 
quando comparado à Cabernet 
Sauvignon. Possui corpo de mé-
dio para leve, e aromas frutados 
mais evidentes e de fácil identifi-
cação. Também, pode apresentar 
mais notas herbáceas, não tão de-
sejáveis, comumente encontradas 
em vinhos de Cabernet Sauvig-
non não maduras.  Seu perfil aro-
mático padrão é um vinho frutado 
com notas de groselhas e viole-
tas, com leve toque herbal.

Paula Farias

Faça sua encomenda 
conosco

Whatsapp: 4321-3499
Av. São Camilo, 469 
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De caminhão a 
games, outubro será 
repleto de feiras

M.I.C.E.

Mesmo com o final de ano se 
aproximando, o setor de feiras 
segue bem recheado na capi-
tal paulista. O destaque principal 
é para o Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Cargas 
(Fenatran). O evento, que acon-
tece de 14 a 18 de outubro, é o 
“Salão do Automóvel” dos cami-
nhões. Ainda falando de quatro 
rodas, o Transamerica Expo Cen-
ter receberá no primeiro dia de 
outubro a Veículo Elétrico Latino

-Americano, principal plataforma 
das novidades em veículos híbri-
dos-elétricos, componentes e no-
vas tecnologias. 
Para os apaixonados por games, 
o Expo Center Norte será o local 
ideal entre os dias 9 a 13 de ou-
tubro com a realização da Brasil 
Game Show (BGS). A maior feira 
de games da América Latina já re-
cebeu ao longo de suas dez edi-
ções mais de 1,5 milhão de pesso-
as que, além de acompanharem 

campeonatos de eSports, se di-
vertirem com os maiores lança-
mentos do setor, conhecerem a 
história dos games por meio de 
exposições exclusivas e visitarem 
os estandes das principais mar-
cas desse mercado. Para ficar por 
dentro deste, e de outros muitos 
eventos, acesse www.portalradar.
com.br e www.radarmagazine.
com.br 

Otávio Neto
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Da adversidade ao Sucesso   -  
Trilogia  de Liderança   segundo  
Major General  William  Cohen

Helcio José Celi - Prof.Consultor 
Empresarial helciojosec@gmail.com

Parte I  
Muitos dos que usam a batalha 
como modelo de sucesso  em ou-
tras atividades competitivas o fa-
zem com a pretensão básica que 
pode ser traduzida grosseiramen-
te  como “negócios são guerra”.
Isto é , a competição em qualquer 
atividade promovida como análo-
ga `a guerra é tão  extrema que 
deveria ser vista como tão extre-
ma quanto a própria guerra. No 
entanto, existem outros motivos, 
“ A liderança em combate prova-
velmente representa o maior de-
safio de liderança para qualquer 
líder. Nas batalhas , as  condições 
são severas, Existem perigos ter-
ríveis. As condições de trabalho 
são insatisfatórias. Provavelmente 
, existe maior incerteza do que em 
qualquer outro tipo de atividade 
humana. Os trabalhadores podem 
precisar cumprir seus deveres com 
pouco alimento e sono irregular. 
Todos devem  assumir grandes 
riscos. A maioria dos líderes e se-
guidores preferiria estar em outro 

lugar fazendo outra coisa. Embora 
existam verdadeiros gênios milita-
res em batalha , a maioria deles, 
bem como na maioria das organi-
zações é de homens e mulheres 
comuns. Na maioria das batalhas 
muitos não são profissionais, Nem 
todos estão adaptados ao seu tra-
balho . Profissional ou amador, to-
dos estão estressados muito mais 
do que em qualquer situação ou 
ocupação civil. Além do mais, os 
líderes não devem apenas realizar 
a missão , mas , ao mesmo tempo, 
fazer o melhor possível para pro-
teger as vidas daqueles que lide-
ram. Portanto, a batalha provavel-
mente representa uma condição 
de “pior caso” . Não  é de admi-
rar que os motivadores tradicio-
nais, como  altos salários, ótimos 
benefícios e segurança no traba-
lho , não sejam de muita valia. No 
campo de batalha não existe  “ne-
gócios, como de costume” .
Como na guerra, o objetivo é en-
fraquecer a resistência antes de 
tentar supera la; e o efeito é  mais 

bem atingido levando o outro 
grupo para fora das suas defesas.
No campo do gerenciamento em-
presarial vivemos  Adversidades, 
dificuldades  é o nome dado a coi-
sas que  é nosso trabalho superar.
O que poderia ser mais difícil do 
que realizar uma tarefa no am-
biente desafiador do campo da 
batalha? No entanto, aqueles que 
estão nesse ambiente raramente 
têm alternativa. Para o ter suces-
so , eles devem  superar grandes 
dificuldades, e podem  incluir fal-
ta de alimentos, falta de equipa-
mentos, recursos insuficientes de 
todo tipo, inclusive materiais  e de 
efetivo...até falta de sono! Além 
do  mais esses problemas prova-
velmente não tem curta duração, 
mas podem persistir durante toda 
uma campanha que dura meses. 
Sob essas circunstâncias, o verda-
deiro líder continua  avançando 
,apesar da adversidade 
Muitas pessoas de sucesso che-
garam  à mesma conclusão. Elas 
acham que há sempre uma ma-

neira. Pessoas bem sucedidas  fa-
zem o que  pessoas malsucedidas 
simplesmente não fazem . A Lide-
rança ecoa quando líderes bem 
sucedidos fazem o que líderes 
menos bem sucedidos não fazem. 
Na verdade, isso é verdadeiro 
para todas as ações ou empre-
endimentos humanos. Homens e 
Mulheres de sucesso  encaram o 
mesmo grau de adversidade que 
os outros, mas eles acreditam que 
sempre há um meio de superá la..  
A adversidade como tema do pri-
meiro  capitulo da trilogia escolhi-
da  nos  diz:
• Todos os projetos bem sucedi-
dos são simplesmente uma longa 
série de adversidades que devem 
ser superadas.
• Longe de ser inusitado enfrentar 
a adversidade , é normal e é nosso 
trabalho  supera la
• O verdadeiro teste não é ter-
mos sucesso  quando não há  ad-
versidade, mas quando   há  e nós  
triunfamos 
• Quando enfrentamos os desa-

fios e os posicionamos de forma 
a sentirmos  que não temos alter-
nativa, que não pode haver des-
culpas, podemos  realizar o im-
possível.

Para ter sucesso o comporta-
mento evidenciado é proativi-
dade, perseguir um resultado 
positivo, sem  hesitar  é  me-
lhor  errar do que esperar para 
agir  até que seja tarde demais. 
O adiamento de uma tomada de 
decisão nos paralisa assim sen-
do: 

1. Não hesite, aja. 

2. Não se preocupe com erros 
potenciais, você os cometerá  de 
qualquer maneira  - aja vigorosa-
mente.  

3. A chave é encontrar a oportuni-
dade e então persegui – la  e con-
tinuar  perseguindo até atingir o 
resultado esperado.

Liderança

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
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Quantos quilos  
você precisa perder 
para o verão?

Wellness

Av São Camilo, 1.096 
Granja Viana

(11) 99227-5952 
 (11) 4551-6915
Funcionamento: 

Seg a Sex: 06h às 22h
Sáb: 09h às 14h

www.bulldogff.com

Faltam apenas três meses para o 
verão e a pergunta é: você sente 
que ainda não está na sua melhor 
versão? No dia 22 de dezembro é 
o início da estação mais gostosa do 
ano. Mas, o momento certo para 
começar a repensar em seus hábi-
tos e como eles podem mudar sua 
vida, é agora!
Levando em consideração que ati-
vidades físicas em grupo geram ain-
da mais motivação, estímulos posi-
tivos e resultados, a Bulldog criou 
um Grupo de Emagrecimento, que 

em 90 dias, vai te proporcionar um 
projeto multifuncional completo. 
Teremos encontros quinzenais e os 
melhores profissionais em todos as 
etapas do processo de emagreci-
mento. Quer saber mais sobre os 
passos do nosso grupo?
Motivação
Quando você está motivado come-
ça a tratar suas atividades com im-
portância, atendendo aos prazos e 
chegando em resultados de uma 
forma prazerosa e mais fácil. Por 
essa razão, convidamos a Coach So-

nia Antiques para um acompanha-
mento com palestras motivacionais 
para você não perder o foco.
Alimentação
Quando buscamos perder peso um 
passo essencial é a reeducação ali-
mentar. Adotar hábitos saudáveis 
além de refletir no espelho, traz be-
nefícios para a vida inteira. A nutri-
cionista Alessandra Murakami irá 
avaliar cada participante individu-
almente entendendo suas reais ne-
cessidades, aplicando uma dieta de 
fases.

Exercícios
A prática de exercícios feita regular-
mente contribui no emagrecimento e 
na manutenção do peso ideal.  A pre-
paradora física Cacia Prola irá auxiliar 
nas escolhas de aulas e treinos para 
você perder calorias e entrar em forma.
Um acompanhamento personalizado 
para cada participante, tudo que você 
precisa para emagrecer com saúde em 
um só lugar: Bulldog. Esperamos você 
para ter mais qualidade de vida, bem
-estar e saúde com a gente!

Por Júlia Alves




