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O futuro do CEMUCAM

Desde o ano passado o Parque do CEMUCAM sofre com a ausência de 
equipes de manutenção. Cansada de esperar uma atitude das autori-
dades, a comunidade da região se juntou numa ação histórica para cuidar 
do espaço. Enquanto isso, a nova gestão da prefeitura de São Paulo fala 
em concedê-lo à iniciativa privada. Veja os detalhes nesta edição.
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Nunca desperdice uma 
circunstância favorável. Nem 
sempre dá para prever quan-
do vai surgir uma ocasião as-
sim, mas esteja sempre aten-
to e agarre as oportunidades 
assim que surgirem. O trem 
não passa duas vezes com as 
mesmas pessoas ou a mesma 
carga ou, como dizia um anti-
go ditado, a deusa do sucesso 
precisa ser agarrada pela fran-
ja da testa, porque ela não tem 
cabelo suficiente atrás para ser 
agarrada depois que passa. O 
segredo é não ficar indeciso 
quando sua chance de sucesso 
aparecer.

 Se somente identificar-

mos uma oportunidade de-
pois que ela tiver passado, será 
tarde demais. É muito comum 
as pessoas se arrependerem 
por não ter percebido um 
momento oportuno. Quem 
tem percepção mais aguçada 
é capaz de farejar uma opor-
tunidade antes mesmo que ela 
se apresente. Normalmente, 
porém, as pessoas só a per-
cebem quando ela chega. Ou-
tros somente se dão conta do 
que perderam anos depois.

 Tenha coragem de descar-
tar o velho para conquistar o 
novo. Muitos têm dificuldade 
em se desapegar de sucessos 
passados, em deixar para trás 

velhas realizações e tomar no-
vas decisões.  Devemos parar 
de pensar no que queremos 
ter para refletir sobre aquilo 
de que poderíamos abrir mão, 
fazendo a melhor escolha. A 
característica típica de quem 
costuma perder oportunida-
des é não saber descartar. São 
pessoas apegadas às posses 
atuais e não são capazes de 
descartá-las. Para conquistar 
coisas novas, temos de abrir 
mão da parte velha de nossa 
vida.

A todos uma excelente 
leitura!

Equipe Granja News

Se o trem passar, agarre 
as oportunidades

TELAS SÃO PAULO
Fabricamos e instalamos

•	 Tela alambrado para condomínios  
e residências

•	 Corrimão e guarda copo
•	 Grades, portões e estruturas metálicas

Tel: (11) 4285-2897
WhatsApp: (11) 98345-1348
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Você é nosso melhor parceiro!

Único Jornal  da região 
auditado pelo anunciante. 
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98233-9959
4702-6262

camargo viana e amaro
advocacia e consultoria jurídica

Profissionais com mais de
20 anos de experiência.
Graduados, mestres e

doutores pela Faculdade de
Direito da USP 

Rua José Felix de Oliveira, 
828 cj 11 - Granja Viana

Telefax: + 55 (11) 4617-4581
cva.adv@terra.com.br

Editorial

Eventos sociais e corporativos
Locação de equipamentos

11 4559.2681  .  11 9 8343.6843
eventos@djcætano.com

DJCÆTANO.COM

Rua dos Manacás, 276, 1º Andar - Granja Viana TEL  11  4262-0942www.nesco.com.br

 ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

00r$   989,  por 

    1087,00r$de

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

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528
2690-1889

Rua Frei Caneca, 23 sala 5c – São Paulo II – Cotia/SP

www.toldosgranjaviana.com
comercial@toldosgranjaviana.com

Nunca desperdice uma 
circunstância favorável. Nem 
sempre dá para prever quan-
do vai surgir uma ocasião as-
sim, mas esteja sempre aten-
to e agarre as oportunidades 
assim que surgirem. O trem 
não passa duas vezes com as 
mesmas pessoas ou a mesma 
carga ou, como dizia um anti-
go ditado, a deusa do sucesso 
precisa ser agarrada pela fran-
ja da testa, porque ela não tem 
cabelo suficiente atrás para ser 
agarrada depois que passa. O 
segredo é não ficar indeciso 
quando sua chance de sucesso 
aparecer.

 Se somente identificar-

mos uma oportunidade de-
pois que ela tiver passado, será 
tarde demais. É muito comum 
as pessoas se arrependerem 
por não ter percebido um 
momento oportuno. Quem 
tem percepção mais aguçada 
é capaz de farejar uma opor-
tunidade antes mesmo que ela 
se apresente. Normalmente, 
porém, as pessoas só a per-
cebem quando ela chega. Ou-
tros somente se dão conta do 
que perderam anos depois.

 Tenha coragem de descar-
tar o velho para conquistar o 
novo. Muitos têm dificuldade 
em se desapegar de sucessos 
passados, em deixar para trás 

velhas realizações e tomar no-
vas decisões.  Devemos parar 
de pensar no que queremos 
ter para refletir sobre aquilo 
de que poderíamos abrir mão, 
fazendo a melhor escolha. A 
característica típica de quem 
costuma perder oportunida-
des é não saber descartar. São 
pessoas apegadas às posses 
atuais e não são capazes de 
descartá-las. Para conquistar 
coisas novas, temos de abrir 
mão da parte velha de nossa 
vida.

A todos uma excelente 
leitura!

Equipe Granja News

Se o trem passar, agarre 
as oportunidades

TELAS SÃO PAULO
Fabricamos e instalamos
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e residências

•	 Corrimão e guarda copo
•	 Grades, portões e estruturas metálicas

Tel: (11) 4285-2897
WhatsApp: (11) 98345-1348

www.telasaopaulo.com.br

Editorial

“Porque procuramos fazer o 
bem, não só diante do Se-
nhor, senão também diante 
dos homens.” (II Coríntios 
8,21)
Estamos no século XXI e o 
que mais ouvimos falar é em 
roubos, injustiça, traição, co-
biça, passar os outros para 
trás, desonestidade, corrup-
ção, deslealdade e tantas 
outras coisas que nos fazem 
desacreditar na bondade do 
ser humano.
Crimes, injustiças, desonesti-
dades são tão frequentes nos 
jornais que nos espantamos 
quando lemos que alguém 
foi honesto e aquilo que para 
nós deveria ser habitual se 

torna uma reportagem capaz 
de nos deixar boquiabertos.
Mas o que na verdade Deus 
espera de nós? O Senhor 
espera que nós vivamos na 
honestidade, na verdade, na 
bondade pois como sua ima-
gem e semelhança trazemos 
esses traços que fazem parte 
da nossa essência. Deus se 
alegra quando conseguimos 
ter atitudes de honestidade 
em nosso emprego, em nossa 
família, em nossa faculdade, 
com as pessoas próximas e 
também com as distantes de 
nós.
Meu coração se enche de ale-
gria quando vejo que existe 
sim pessoas que não olham 

somente para si, mas que 
são capazes de ultrapassar o 
egoísmo, o individualismo, 
a indiferença para se colocar 
no lugar do outro tendo ati-
tudes de amor. Essas pessoas 
nos mostram que o homem é 
bom quando se deixa ser ima-
gem e semelhança de Deus.
Que através destes exemplos 
de  honestidade que ainda 
vemos, nosso coração se sinta 
impulsionado a viver a verda-
de, o amor, a bondade, e que 
assim possamos com a nossa 
vida testemunhar que é pos-
sível viver os valores do reino 
aqui na terra.

Equipe Granja News

Ainda existe honestidade 
nos dias de hoje?
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AOS SÁBADOS E DOMINGOS:

• Menu Kids para as crianças • Ambiente agradável para toda família 
• Visitas especiais de esquilos e macaquinhos 

• Atrações e Shows para todas as idades

Especial Infantil

com pula-pula e monitora

Reservas: (11) 4702-6883 | 4702-6923 | Av São Camilo, 988 | Granja Viana | VALET no local
RestauranteTantraGranjaViana tantragranjaviana

Minha história com a Guaspari co-
meçou há algum tempo em uma 
degustação às cegas com vinhos 
de diversas regiões renomadas do 
mundo, quando um amigo colo-
cou no meio um vinho Brasileiro. 
Para o espanto de todos, o mesmo 
ficou como o segundo melhor da 
degustação. O vinho era um Guas-
pari, empresa que está revolucio-
nando o mercado nacional.
O Brasil tem se destacado no mun-
do dos vinhos por produzir exce-
lentes espumantes, por outro lado, 
tem batalhado para emplacar vi-
nhos finos de mesa de qualidade 
superior. O grande obstáculo a 
isso, além da nossa própria cultura 
de preferência pelos vinhos doces 
de uvas americanas (aquele vinho 

docinho que tem cheirinho de 
suco de uva), é a chuva na colhei-
ta. Tradicionalmente a colheita das 
uvas é feita no verão, quando no 
Brasil chove bastante, o que pode 
prejudicar bastante sua qualidade. 
A Guaspari é um projeto arroja-
do e visionário onde modifica-se 
o ciclo vegetativo da videira para 
que a planta produza sua safra no 
inverno, quando quase não chove. 
Em 2006, foram plantadas as pri-
meiras videiras, que ocuparam seis 
hectares. O primeiro vinho foi pro-
duzido em 2008, de maneira arte-
sanal com apenas 30 garrafas, que 
reforçaram o potencial do projeto. 
Gradualmente a área de plantio 
de parreirais veio sendo ampliada. 
Hoje são 50 hectares de vinhedos 

próprios a partir dos quais todo o 
vinho é produzido. 
Além da inovação no campo, 
o investimento na produção 
é espantoso. Somam-se aos  
equipamentos modernos, técnicas 
sofisticadas de vinificação e uso de 
barricas francesas de primeiro uso. 
Resultando num vinho de qualida-
de internacionalmente reconheci-
do e pioneiro.
Para experimentar: Tintos: Vista do 
chá e Vista da Serra (Ambos da uva 
Syrah). Branco: Vista do Bosque 
(Viogner). 
Novidade: Desde maio a Guaspari 
recebe visitantes em sua vinícola. 
Para inscrições acesse:
www.vinicolaguaspari.com.br
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Paula Farias

Vinhos

Varietal x Blend
Comumente no mundo dos 

vinhos as pessoas se perguntam 
ao provar um vinho: “de que 
uva é esse vinho?”, esse fenô-
meno, o “varietalismo”, virou 
tendência dominante. Mas ela 
é relativamente recente na his-
tória dos vinhos. No início, no 
chamado velho mundo, ou seja, 
Europa, onde o cultivo da vinha 
e a produção dos vinhos come-
çou, era muito difícil um vinho 
ser um varietal, de uma única 
cepa de uva dominante, normal-
mente os vinhos eram blends, 
vinhos de corte, uma mistura de 
varias cepas, muitas vezes plan-
tadas juntas e misturadas em um 
mesmo vinhedo.

Com a importação das videi-
ras para o novo mundo através 

dos imigrantes europeus, houve 
um interesse dos produtores em 
“escolher” o tipo certo de uva 
a ser plantada, a que mais com-
binaria com determinado clima 
ou região. Como todos queriam 
imitar os vinhos franceses, as 

cepas deste país foram as mais 
copiadas: Cabernets, Merlot, 
Malbec, entre tantas. Dificil-
mente você vai encontrar ró-
tulos de vinhos com nomes de 
uvas que não sejam francesas.

Varietal, então, é melhor do 

preciosidades, que são os vinhos 
varietais de terroir. Locais espe-
cíficos onde uma cepa se expres-
sa de tal forma e esplendor, que 
não precisa ser cortada com ne-
nhuma outra.  O exemplo maior 
disso talvez seja a Pinot Noir 
da Borgonha, local onde a cepa 
adquiriu características únicas 
e especiais, elaborando um dos 
vinhos mais apreciados em todo 
o mundo do vinho. Existem 
outros exemplos de vinhos de 
terroir e o novo mundo começa 
uma nova fase de também pro-
cura-los e desenvolve-los.

que um Blend? Podemos pensar 
que a escolha do melhor solo 
e clima para uma determinada 
cepa tornará o vinho melhor 
do que um Blend, mas dificil-
mente isso ocorre. A mistura de 
cepas possibilita criar um vinho 
mais complexo e equilibrado. 
Por exemplo, uma uva de baixa 
acidez, porém muito aromáti-
ca, pode ser combinada a outra 
que possua alta acidez e outras 
famílias de aromas, e assim for-
mar um vinho melhor. Para se 
ter uma ideia de como isso é 
importante para um enólogo na 
hora de criar um vinho, mesmo 
os varietais, com um nome de 
uma única cepa em seu rótulo, 
precisam apenas, pela legislação 
do Mercosul, possuir 75% da 
uva escrita na embalagem, po-
dendo os outros 25% serem de 
outras uvas. Na União Europeia 
esse número é 85%.

Em sua maioria os melhores 
vinhos são de corte, mas exis-
tem exceções, as verdadeiras 

Vinhos

Guaspari
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A partir de meados de 2016, a 
população de Cotia e de São 
Paulo passou a acompanhar pre-
ocupada conforme o Parque do 
CEMUCAM perdeu suas equi-
pes de segurança e manuten-
ção quando o contrato com as 
empresas responsáveis chegou 
ao fim. Desde então, a situação 
nunca voltou ao normal.
Em abril e maio de 2017, a co-
munidade cansou de esperar 
uma atitude das autoridades e 
decidiu somar forças para cuidar 
do parque. O resultado disso foi 

uma ação histórica ocorrida na 
manhã do dia 13 de maio, um 
sábado. Unindo várias entidades 
da região, incluindo ONGs, em-
presas, clubes rotários, veículos 
de comunicação e representan-
tes do poder público, a iniciativa 
realizou um mutirão de limpeza 
de limpeza no local.
O trabalho intenso rendeu sacos 
e mais sacos cheios de lixo, in-
cluindo muito lixo orgânico ras-
telado dos gramados. Empresas 
e pessoas ofereceram também 
atividades especiais no dia. Em 

nosso site, você pode encontrar 
mais detalhes e fotos do evento.
O vice-prefeito e secretário de 
segurança pública de Cotia, Al-
mir Rodrigues, esteve presente 
no evento para trabalhar com o 
rastelo. Em entrevista ao Granja 
News, ele contou que frequen-
ta o parque desde os 5 anos de 
idade. Para ele, ajudar na manu-
tenção do local é questão de gra-
tidão. “Ao virmos aqui, doarmos 
um dia para o CEMUCAM, não 
estamos fazendo mais que a nos-
sa obrigação. Estamos retribuin-

do o que a natureza nos dá todos 
os dias”, diz.

Ele fez um apelo aos usuários 
do espaço: “Reúna sua família! 
Venha aqui num domingo, tra-
ga sacos de lixo e peça rastelos 
à administração do parque, que 
eles emprestam. Vai ser uma ati-
vidade terapêutica, que vai apro-
ximar sua família e fazer você sair 
daqui com uma sensação de mis-
são cumprida”, convida.

Ainda segundo Almir, em conver-
sa com o vereador e secretário 
municipal do verde e do meio 
ambiente de São Paulo, Gilber-
to Natalini (que acompanhou o 
mutirão), ele teria pedido o direi-
to de usar um galpão ocioso do 
parque para ser a sede da Guar-
da Civil Metropolitana de Cotia. 
Também pediu a desapropriação 
de um pedaço do CEMUCAM 
para criar uma ligação entre a 
Estrada do Embu e a Avenida 
João Paulo Ablas, parte das in-
tervenções que a prefeitura vem 
fazendo desde o ano passado 
para criar vias alternativas para a 
Rodovia Raposo Tavares. Segun-
do Almir, o conselho gestor do 
parque já aprovou a ideia.
Em discurso para o público pre-
sente na ação, Natalini disse ter 
encontrado uma situação ruim 
ao assumir a secretaria em 2017. 
“Os parques estavam bem mal 
tratados e com as equipes mui-
to reduzidas. A partir de julho e 
agosto [de 2016], os contratos fo-
ram acabando por falta de recur-
sos públicos”, relatou. “Já entra-
mos em 80 parques e pegamos 
todos bem ruins, com mato alto e 

invasões de moradores de rua”.
O secretário paulistano elogiou 
a população, que, naquele mo-
mento, realizava mutirões tam-
bém nos parques Toronto e Vila 
Prudente. “Ou a gente senta e 
fica chorando o ano inteiro ou 
vai atrás”, disse. Segundo ele, 
54 parques da capital paulista já 
foram melhorados. “No sábado 
passado [6 de maio] fizemos um 
mutirão no Parque do Carmo 
com mil participantes. Juntamos 
quatro religiões diferentes. É um 
milagre de Deus. O povo enten-
de que estamos numa situação 
orçamentária ruim. A cidade tem 
um rombo de R$ 7,5 bilhões. 
Não vamos conseguir pagar essa 
conta, então só contando com o 
povo”, disse.

Em nome do prefeito João Dória 
e da prefeitura de São Paulo, ele 
agradeceu aos participantes e fi-
nalizou com uma promessa: “po-
dem ter certeza que não vamos 
decepcionar vocês”.
Posteriormente, Natalini con-
cedeu entrevista exclusiva ao 
Granja News e explicou a inten-
ção da prefeitura de conceder o 
parque à iniciativa privada. “O 
projeto não foi votado pela Câ-
mara ainda, então não temos a 
forma final. Mas a ideia é que o 
interessado se habilite para con-
cessionar o parque e, se passar 
pelos critérios que a lei deter-
mina, ele assume. O ingresso 
permanece gratuito, não muda 
nada. Ele vai explorar o parque 
naquilo que lhe dá condições de 
mantê-lo: estacionamento, even-
tos, alimentação, publicidade...”, 
explicou.

População faz ação 
histórica no CEMUCAM
São Paulo quer concedê-lo à iniciativa privada
Por Victor de Andrade Lopes

Capa
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Concessão ou 
privatização? 
Entenda
A diferença entre 
privatizar um bem 
público ou cedê-lo 
à iniciativa privada 
é, basicamente, o 
grau de responsabi-
lidade que o estado 
manterá sobre eles. 
Quando um bem ou 
serviço é privatizado 
(como ocorreu com 
a telefonia brasileira 
nos anos 1990), ele é 
entregue totalmente a 
uma ou mais empre-
sas que passam a ser 
responsáveis por ele, 
podendo o estado 
moderá-las por meio 
de agências regulado-
ras como a Anatel ou a 
Artesp. Na concessão, 
por sua vez, o bem ou 
serviço continua ligado 
ao poder público, que 
apenas transfere mo-
mentaneamente sua 
administração a uma 
empresa, que pode 
explorá-lo. Concessões 
têm prazo definido; é 
o que ocorre com as 
rodovias, por exemplo.

O CEMUCAM é parte de um 
“lote” com 13 outros par-
ques (incluindo os parques do 
Ibirapuera, do Povo, Trianon 
e Independência) que serão 
oferecidos num primeiro mo-
mento. “Se tudo correr bem, 
talvez até o final do ano o 
parque seja cedido. Mas isso 
se aparecerem interessados. 
Se não aparecer ninguém, va-
mos continuar mantendo com 
orçamento público”, finalizou.
O mutirão de limpeza do 
CEMUCAM contou com o 
apoio do Granja News e das 
seguintes entidades: Asso-
ciação Amigos do Parque 
CEMUCAM, Conselho Gestor 
do Parque CEMUCAM, Tran-
sition Granja Viana, Site da 
Granja, ONG SELVA, ONG 
SEAE, Portal Granja, Rokkon 
Gastronomia Japonesa, Colé-
gio Sidarta, Conexão Lúdica, 
Angélica Brückner Paisagismo, 
Araucária Park Hotel, Padaria 
do Portuga, Espaço Hot Kids, 
Pesqueiro Fuji, Centro Comer-
cial Vianna Village, Galeria de 
Arte Solange Viana, MDGV- 
Movimento em Defesa da 
Granja Viana, Rotary Club de 
Cotia Granja Viana, Rotary 
Club de Cotia Mulheres Em-
preendedoras, Jornal d´aqui, 
Revista Circuito, Portal Viva, 
Cotiatododia, Revista Tudo, 
Jornal Cotia Agora, UNIP 
Universidade Paulista, Hoist-
Jib, Spirax Sarco, BSGI- Brasil 
Soka Gakkai Internacional 
- Caucaia do Alto, Assesso-
ria Esportiva Fitness Care, 
Prefeitura de Cotia (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Agropecuária de Cotia e 
Secretaria de Turismo), GCM 
de São Paulo, GCM de Cotia, 
COOPERNOVA COTIA - Coo-
perativa de Reciclagem, entre 
outros.
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Nos dias atuais Jane Fonda, a per-
cussora da ginástica localizada nos 
Estados Unidos, seria chamada de 
musa fitness e acumularia milhões 
de seguidores esperando o próxi-
mo post. Os vídeos de exercícios 
aeróbicos foram uma verdadeira 
febre nos anos 80. Difícil não se 
lembrar da desenvoltura da atriz 
americana durante os exercícios, 
dos looks coloridos colados ao cor-
po e das polainas que até hoje são 
usadas na academia.
A ginástica localizada e o  jump 
continuam sendo sensação nas aca-
demias do país.  Essas modalidades 
são as aulas preferidas de alunas de 
várias idades nas unidades da Bo-
dytech espalhadas pelo Brasil. 
O diretor técnico da Bodytech, Edu-
ardo Netto, é o percussor da ginás-
tica localizada no país. “A atividade 
tem seguidoras fiéis e de idades va-
riadas, o que garante aulas sempre 
lotadas. É uma modalidade que tra-

balha o corpo de maneira integra-
da, ajuda a fortalecer os músculos, 
aumenta a força, melhora a flexibili-
dade corporal e auxilia no ganho de 
massa magra. Outro fator que agra-
da o público feminino são as aulas 
especificas para glúteo, abdômen 
e perna. O desejo das mulheres é 
ter um corpo com curvas perfeitas e 
tudo no lugar”, enfatiza Netto.
O Jump, por sua vez, é uma moda-
lidade que trabalha a coordenação 
motora. Para participar é necessário 
concentração para acompanhar a 
coreografia preparada pelo edu-
cador físico. A trilha sonora é um 
grande incentivador. Treinar ao som 
de músicas agitadas é extremamen-
te benéfico. O aluno se entrega ao 
exercício e mesmo cansado quer 
continuar e fazer o melhor para ter a 
sensação do treino perfeito.
Conheça os benefícios de cada mo-
dalidade:
Ginástica localizada: Os exercí-

Ginástica 
localizada 
e Jump
Modalidades que não saem de 
moda e continuam atraindo o 
público na academia

Fitness
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo

PIZZA

DE
LIV

ER
Y

4169-6438
4169-5845

DA

DESDE
2000

Segunda a Quinta: 12h às 21h
Sexta: 12h às 22h
Sábados: 10h às 22h

DELIVERY 4702 – 0870

AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

Rod. Raposo Tavares nº 22800, loja 3
(ao lado do Madai Sushi)

LAVA RÁPIDO
Polimento • Cristalização 

Higienização • enceramento 
lavagem de motor e de chassis

PreParaMos seU Carro 
Para a Venda

 (11) 2922-5060 / 95609-0899
ultra_vip@hotmail.com

Fitness

Nocaute nas gordurinhas: aula 
de luta é a proposta da Bodytech 
para quem quer entrar em forma

shopping granja Vianna
Avenida Raposo tavares, 

lageadinho, s/N KM 23 lJ 10, 
Cotia - sp

telefone: (11) – 46136820
 www.bodytech.com.br/
shopping-granja-vianna

Muay Thai e Jiu-Jitsu são 
excelentes opções para emagre-
cer e tonificar a musculatura. 
Aulas de lutas faz bem a todos 
- crianças, adolescentes e adul-
tos. O esporte está associado a 
qualidade de vida e é uma al-
ternativa para queimar calorias, 
descarregar o estresse e manter 
a saúde em ordem.  “A cada 
dia aumenta o número de mu-
lheres que realizam essas aulas. 
Elas superaram o preconceito 
e estão mostrando que lutar 
e feminilidade combinam. As 
mulheres dão um toque todo 
especial ao ambiente com luvas 
e quimonos com detalhes mais 
delicados”, ressalta Lilian Arata, 
coordenadora de coletivas na 
Bodytech Granja Vianna.

Muay Thai – Professores 
Fernando Segura e Thiago 
Machado

O que é: 
luta de origem 
t a i l a n d e s a , 
cujos golpes 
acontecem com 
os punhos, joelhos, cotovelos, e 
chutes deferidos com as canelas;

Indicação: para pessoas de 
todas as idades que querem gas-
tar muitas calorias, ter noção de 
defesa pessoal, melhorar o nível 
de concentração e dar um up na 
autoestima;

Contraindicação: apenas 
pessoas que não tiverem libera-

Constantino
O que é: luta que busca 

através de estrangulamentos e 
chaves a submissão do adversá-
rio; é preciso saber respeitar as 
limitações de cada aluno;

Indicações: perda de peso, 
condicionamento físico, além de 
disciplina e autoestima;

Contraindicações: não há 
contra indicação;

Duração da aula: 1h30;
Músculos mais trabalha-

dos: todos;
Resultados: ajuda no ema-

grecimento e melhora o tônus 
muscular;

Cuidados: Com o tamanho 
das unhas e a higiene em geral 
(já que é um esporte de conta-
to), e alimentar-se antes e de-
pois das aulas; 

Horários: Terça e quinta às 
7 horas e 20 horas, sábado às 
9h30;

ção médica;
Duração da aula: 1 hora;
Músculos mais trabalha-

dos: todos os grupos muscula-
res;

Resultados: alta queima de 
gordura, fortalecimento muscu-
lar, aumento de alongamento e 
concentração;

Cuidados: procurar pro-
fissionais gabaritados para a 
prática e utilizar equipamentos 
adequados;

Horários: Segunda, quarta 
e sexta às 7h15, terça e quinta às 
17h30 e 19h45;

Jiu Jitsu – Professor Alex 
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AGORA TAMBÉM 
NA GRANJA VIANA!

Venha saborear 
nossos deliciosos Pastéis 

e Caldo de Cana!

Rod. Raposo Tavares nº 22800, loja 3
(ao lado do Madai Sushi)

LAVA RÁPIDO
Polimento • Cristalização 

Higienização • enceramento 
lavagem de motor e de chassis

PreParaMos seU Carro 
Para a Venda

 (11) 2922-5060 / 95609-0899
ultra_vip@hotmail.com

Fitness

Nocaute nas gordurinhas: aula 
de luta é a proposta da Bodytech 
para quem quer entrar em forma

shopping granja Vianna
Avenida Raposo tavares, 

lageadinho, s/N KM 23 lJ 10, 
Cotia - sp

telefone: (11) – 46136820
 www.bodytech.com.br/
shopping-granja-vianna
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Jiu Jitsu – Professor Alex 

cios são priorizados por séries para 
cada segmento muscular e articu-
lar. Trabalha toda a musculatura 
do corpo de maneira integrada ou 
localizada. É uma aula intensa que 
garante a suadeira, com a sensação 
de dever cumprido e gostinho de 
quero mais. Melhora o sistema car-
diorrespiratório, condicionamento 
cardiovascular, agilidade, equilíbrio 
e coordenação motora, fortalece a 
musculatura, ajuda a ganhar massa 
muscular, a emagrecer e garante 
braços, pernas, abdômen e glúte-
os definidos. “A aula é famosa por 
ajudar as mulheres a conquistar ar-
duamente e com muita dedicação 
o derrière perfeito”, lembra Eduar-
do Netto.
Jump: Que tal gastar calorias pulan-
do e ao mesmo tempo se divertir? 
Essa é a proposta da aula de Jump. 
A atividade acontece em um mini 
trampolim e são 60 minutos de in-
tensidade variada, com coreografia 
e corridas estacionadas sem impac-
to nos membros inferiores. A moda-
lidade ajuda a melhorar o equilíbrio 
e a circulação sanguínea, trabalha 
a coordenação motora, fortalece e 
tonifica pernas e glúteos.
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Assessoramento e prestação 
de serviço nas áreas contábil, 
empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira.

Rua Anhanguera, 30 - Vila São Francisco – Barueri / SP – Tel.:(11) 4195-4652 | www.osscontabil.com.br.

EMPÓRIO DI CALABRIA
FÁBRICA PRÓPRIA

Av. José Giorgi, 1225 - Ljs. 4 e 5 - Granja Viana - Cotia/SP
Tel: (11) 4612-0003 • www.furaolinguicas.com.br

Linguiças Artesanais • Hamburguers (Bovinos e Suínos) 
Porchettas • Porpetas (Bovinos e Suínos) 

Assados (Bovinos e Suínos) 

ACEITAMOS ENCOMENDAS - DIA DAS MÃES

Holística

Não temos mais 
tempo a perder

Renato Giannico

Quanto vale a renúncia dos 
nossos sonhos? O não escutar o 
nosso coração, a nossa intuição, 
o nosso chamado?

A vida passa muito rápido 
e num piscar de olhos, muitas 
vezes, acabamos por deixar de 
lado tudo o que realmente nos 
faz feliz.

Não temos mais tempo para 
perder e não viver a plenitude 
da nossa existência.

Não podemos mais perder 
tempo de não perdoar, de não 
retomar o diálogo com aqueles 
com quem nos desajustamos.

A vida passa rápido, e o  que 
mede o tempo não é o relógio 
ou as estações do ano, o que 
mede o tempo são os momen-

tos bem vividos, com presença, 
com vida, com plenitude.

Porque vivemos tão distan-
tes do tempo presente? Porque 
muitas vezes deixamos de seguir 
os impulsos e os chamados do 
nosso coração? Por medo de fa-
lhar, por medo de errar, de ser-
mos julgados?

A verdade é que todos nós 
estamos no mesmo barco, pas-
sando pelos mesmos dilemas, 
problemas, inquietações, triste-
zas. Claro que cada um em um 
cenário diferente, com diferen-
tes personagens e enredos, mas 
todos nós vivendo coisas mui-
to parecidas, que persistem na 
mesma origem. Todos nós te-
mos alguma frustração, alguém 

para perdoar ou pedir perdão, 
um vazio que hora se preen-
cheu, hora não. No final somos 
todos irmãos caminhando na 
mesma direção.

Portanto, para nos libertar-
mos e seguirmos o caminho do 
nosso coração, o nosso chama-
do, precisamos também libertar, 
compreender, perdoar. O per-
dão é uma derivação da com-
preensão, que veio do amor, que 
assim limpa, liberta e renova o 
coração.

Não temos mais tempo a 
perder, não temos mais tempo 
para guardar mágoas e frustra-
ções. E agora, no presente, é a 
hora de aproveitarmos a nossa 
encarnação.

NOVIDADE! 
PORPETONE 
RECHEADO

Por Tatiana Leite
Se tem um assunto que não sai 
da cabeça de muita gente, esse 
assunto é a crise econômica. E, 
o pior é que, além de afetar o 
bolso, esse cenário também aca-
ba assombrando muitos relacio-
namentos. Desde o último ano, 
estamos vivendo e sentindo os 
desdobramentos de uma crise 
com impactos profundos na roti-
na das famílias. Momentos como 
esse podem gerar um estado de 
tensão, ansiedade e ameaça que 
refletem diretamente na saúde 
emocional das pessoas, poden-
do também afetar suas relações. 
Mas, e você? Tem sentido esse 
impacto no seu relacionamento?
Para se ter uma ideia, um dos 
motivos que mais leva casais ao 
consultório em busca de terapia 
são as divergências em relação 
ao dinheiro que, muitas vezes, 
provocam separações por ra-
zões irreconciliáveis. É comum 
surgirem conflitos quando um 
dos parceiros perde o emprego 
ou quando há dificuldade em 
manter as contas em dia ou ain-
da quando projetos precisam ser 
adiados ou repensados, como a 
compra de uma casa própria, o 
planejamento de um filho, etc.
A crise está associada ao medo 
de não ser capaz de suprir as 
necessidades financeiras básicas 
da família e a impossibilidade de 

manter o padrão de vida vigente, 
trazendo repercussões psicológi-
cas que vão acometer as pessoas 
em maior ou menor grau, depen-
dendo dos recursos que cada 
casal tem em seu repertório para 
viver momentos de crise. Além 
disso, se houver ainda uma falta 
de perspectiva de futuro no rela-
cionamento, esse momento aca-
ba se tornando uma fonte ainda 
maior de estresse, aumentando 
a ansiedade e a propensão à de-
pressão e ao consumo de álcool 
ou drogas.
Muitas vezes, por medo de cau-
sar desentendimentos e desgas-
tes, alguns casais evitam dialogar 
sobre o assunto e, quando os 
problemas surgem, fugir parece 
ser a solução mais fácil. É comum 
buscarmos o apoio na família e 
nos amigos. Se o relacionamento 
está desgastado, a sensação de 
solidão é devastadora e os refle-
xos são sentidos na relação com 
o parceiro, através de cobranças.  

Mas, assim como nos negócios, a 
crise pode gerar grandes oportu-
nidades nos relacionamentos.
É importante que os casais en-
trem em um consenso em como 
utilizar o dinheiro. O assunto 
pode ser um tabu, mas conver-
sar abertamente sobre isso é 
essencial para manter a saúde 
financeira do casal. Fazer ajustes 
e redirecionar projetos de vida 
podem trazer muitos benefícios 
para o relacionamento. Então, 
reserve um momento para con-
versarem sobre a situação, olhem 
os extratos bancários, investi-
mentos, contas básicas, boletos, 
faturas do cartão de crédito. Em 
seguida, analisem as contas e o 
orçamento atual e decidam quais 
gastos podem ser reduzidos e 
onde devem investir. Superar a 
crise sem afetar o relacionamen-
to é um desafio para o casal e a 
família, mas é possível, basta ter 
em mente que é preciso sempre 
muita conversa. Aliás, esse é um 
dos aspectos da crise, trazer a 
proximidade do casal, cumpli-
cidade e superação, são marcas 
positivas do enfrentamento de 
desafios.
Tatiana Leite é terapeuta de casal 
e família com especialização em 
Sexualidade Humana.
Mais informações:  
(11) 9 98644-0000

Como não deixar a crise 
econômica afetar seu 
relacionamento?

Comportamento
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KART ADULTO

KART INFANTIL

KART PAROLIN

www.kartodromogranjaviana.com.br /kartodromogranjaviana @kartgranjaviana

ANIVERSARIANTE
+ 5 PESSOAS = 1 CORTESIA

ANIVERSARIANTE
COM 15 PESSOAS = 1 CORTESIA

DE 26 A 33 PESSOAS = 3 CORTESIAS

BATERIA ABERTA

BATERIA FECHADA

DE 16 A 25 PESSOAS = 2 CORTESIAS

16 a 25 pessoas = 1 CORTESIA
26 a 33 pessoas = 2 CORTESIAS

PROMOÇÃO
BATERIA FECHADA

PROMOÇÃO
ANIVERSARIANTE DO MÊS

HORaRIOS

BATERIA ABERTA

PROMOCIONAIS
BATERIAS DE 20 MIN. 

 R$ 90,00
(11) 4702 5055
Ligue e faça sua reserva!www.kartodromogranjaviana.com.br/kartodromogranjaviana @kartgranjaviana

´

Camila Grespan
Terapeuta Ocupacional
CREFITO 3 – 17950 TO

camilagrespan@gmail.com
Tels: (11) 9 8261-2570 / 2738-0771 / 2768-0771
Rua Coronel Gomes Pimentel, 71
Vila Mariana , São Paulo/SP

entendesse e ficasse por dentro 
das reais demandas e priorida-
des da categoria.

Ainda, além de participar 
do Curso de Noções Básicas 
de Crimes Ambientais, uma 
iniciativa em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Agropecuária, Almir está for-
matando uma grade completa 
de cursos que devem ser minis-
trados para a Guarda Municipal, 
no decorrer deste ano, com o 
objetivo de ter um efetivo mais 
humano e eficiente para todos. 

Novas viaturas e nova ade-
sivação dos carros foram apre-
sentadas à população, mostran-
do que a Guarda Municipal 
inicia nesta nova gestão, um 
trabalho participativo que visa o 
progresso no que diz respeito à 
segurança.

Segundo Almir Rodrigues, 
a atuação da Guarda em Cotia 
será cada vez mais valorizada. 
“Vamos apostar em uma relação 
horizontal com a população, de 
igual para igual, estreitando rela-
ções e mostrando a importância 
do trabalho em conjunto”, con-
clui. 

 
 Projeto Educando
Criado em 2006, o Proje-

to Educando, da Guarda Civil 
de Cotia, é um trabalho sério 
e de cidadania que busca levar 

para os alunos da rede munici-
pal de ensino, orientações sobre 
prevenção ao uso de drogas, 
autoestima e a importância da 
família.

O projeto é uma parceria 
da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Secretaria de 
Educação e já formou quase 20 
mil crianças.

Patrulha Maria da Penha
A Patrulha Maria da Penha 

consiste numa resposta do Go-

verno Municipal para atuar de 
forma preventiva e protetiva 
nos casos de violência contra as 
mulheres, por meio de monito-
ramento às mulheres com me-
didas protetivas expedidas pela 
justiça e com a cooperação dos 
órgãos e entidades que consti-
tuem a rede de atendimento às 
mulheres em situação de violên-
cia. 

Em Cotia, a Patrulha consis-
tirá na atuação da Guarda Civil 
Municipal e será vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento 
Social e à Delegacia da Mulher 
– e outras delegacias da região. 

 
Tecnologia na Patrulha
Além do atendimento à mu-

lher pela corporação da Guarda 
Civil Municipal, um aplicativo 
para celular foi desenvolvido 
e nele constará um botão de 
pânico. O dispositivo também 
servirá como um localizador 
da vítima e poderá ser baixado 
por mulheres sob medidas pro-

tetivas expedidas pelo Poder 
Judiciário. Uma vez o botão de 
pânico acionado, a Central de 
Comunicação receberá o avi-
so imediatamente, assim como 
os tablets disponíveis em cada 
viatura, sendo enviada a viatura 
que estiver mais próxima da lo-
calização da vítima. 

A implantação da Patru-
lha Maria da Penha acontecerá 
ainda no primeiro semestre de 
2017.
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da granja
PAPELARIA

Presentes, materiais de escritório 
e escolares diferenciados.
Sempre com novidades!
Shopping Alpha Granja: Av. São Camilo, 1564. Lj 05/14.
Tels: (11) 4169-3872 / 9 4367-6786 (Ao lado do Colégio Anglo Granja Viana)

Soluções em Marcenaria
Móveis sob medidas para todos 
os ambientes de sua casa.

(11) 3768-8729 /     9 4170-5719
raphael@mestreguido.com.br
www.mestreguido.com.br
 Rua Jacques Gabriel, 280 – Rio Pequeno – São Paulo

Fau Barbosa

No dia 26 de abril - o au-
ditório do Colégio Rio Branco, 
na Granja Viana, recebeu um 
evento muito especial: a festiva 
do Jubileu de Prata do primeiro 
clube rotário da Granja Viana, 
em Cotia, o Rotary Club de Co-
tia Granja Viana.

 O evento teve início com 
uma belíssima apresentação da 
Banda da Polícia Militar do CPA
-M8. Em seguida, o presidente 
2016-17, Horácio Consolmagno, 
abriu o evento, homenageando o 
governador 1991-92 e fundador 
do clube, Sizenando Affonso e o 
governador do ano rotário 2016-
17, Osmar de Azevedo.

Foi apresentado o livro digi-
tal comemorativo dos 25 anos, 
contando a história do clube, 
trabalho desenvolvido pelas jor-
nalistas Juliana Martins, Ligéia 
Stivanin e Fau Barbosa e cujo 
material será impresso em breve 
pelo presidente do clube.

O Rotary Granja Viana tam-
bém homenageou personali-
dades da região, profissionais e 
imprensa local.

 O ponto alto do evento foi 
a apresentação do monólogo 
“Gandhi, um líder servidor”, 
com o jornalista e ator João Sig-
norelli. A peça divulga a cultu-
ra de paz, a questão de falar a 
verdade, de ter ética e respeito 
pelo outro, de aceitar diferenças 

Rotary

Jubileu de Prata: Rotary Granja Viana comemora 
25 anos e homenageia personalidades da região

e basear toda conduta no amor 
que transforma, elementos que 
seguem os princípios básicos do 
Rotary (objetivo, prova quádru-
pla e avenidas de serviços).

 No final do evento, as mu-
lheres associadas do clube e 
membros do Rotary jogaram 
cravos vermelhos para a platéia, 
simbolizando a Amizade e o 
Amor, molas mestras do Rotary 
Internacional.

 Estiveram presentes repre-
sentando a Polícia Militar, o co-
mandante do CPA-M8, Coronel 
PM Marcelo Rabello Viana e o 
comandante da 3ª Cia de Cotia, 
Capitão PM Rogério Fernandes; 
o delegado Dr. Marcos Vinícius 
Loretto representando a Polícia 
Civil; o inspetor GC Isaías re-
presentando a Guarda Civil de 
Cotia; o presidente da Câmara 
Municipal de Cotia, Paulinho 

Lenha; o sócio honorário do 
clube e ex-prefeito Quinzinho 
Pedroso; o juiz de Direito Dr. 
Sergio Duarte Moreira; o pro-
motor de Justiça do Ministério 
Público Dr. Ricardo Navarro; o 
presidente da OAB Tuca Mira-
montes; o presidente do CIESP, 
Dr. Valter Sacca; o presidente 
de honra da Fundação de Ro-
tarianos e governador 1964-65, 
Eduardo de Barros Pimentel; o 

vice presidente da Fundação de 
Rotarianos e governador 2014-
15, Ivo Nascimento; o diretor 
geral das Faculdades Rio Bran-
co, Edman Altheman; e os go-
vernadores 2017-18 Francisco 
Ferreira e 2018-19 Edson Bor-
cato.

 O evento foi coordenado 
por Elisabete Cunha, e teve 
como protocolo José Eduardo 
Nasser.

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO 

R$ 357 MIL

CRÉDITO P/ COMPRA, 
CONSTRUÇÃO, REFORMA, 

CAPITAL DE GIRO

QUERO R$ 36 MIL REAIS E 
TRANSFIRO A DÍVIDA 
FONE 11-98304-5848
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PAPELARIA

Presentes, materiais de escritório 
e escolares diferenciados.
Sempre com novidades!
Shopping Alpha Granja: Av. São Camilo, 1564. Lj 05/14.
Tels: (11) 4169-3872 / 9 4367-6786 (Ao lado do Colégio Anglo Granja Viana)

Soluções em Marcenaria
Móveis sob medidas para todos 
os ambientes de sua casa.

(11) 3768-8729 /     9 4170-5719
raphael@mestreguido.com.br
www.mestreguido.com.br
 Rua Jacques Gabriel, 280 – Rio Pequeno – São Paulo

Fau Barbosa

No dia 26 de abril - o au-
ditório do Colégio Rio Branco, 
na Granja Viana, recebeu um 
evento muito especial: a festiva 
do Jubileu de Prata do primeiro 
clube rotário da Granja Viana, 
em Cotia, o Rotary Club de Co-
tia Granja Viana.

 O evento teve início com 
uma belíssima apresentação da 
Banda da Polícia Militar do CPA
-M8. Em seguida, o presidente 
2016-17, Horácio Consolmagno, 
abriu o evento, homenageando o 
governador 1991-92 e fundador 
do clube, Sizenando Affonso e o 
governador do ano rotário 2016-
17, Osmar de Azevedo.

Foi apresentado o livro digi-
tal comemorativo dos 25 anos, 
contando a história do clube, 
trabalho desenvolvido pelas jor-
nalistas Juliana Martins, Ligéia 
Stivanin e Fau Barbosa e cujo 
material será impresso em breve 
pelo presidente do clube.

O Rotary Granja Viana tam-
bém homenageou personali-
dades da região, profissionais e 
imprensa local.

 O ponto alto do evento foi 
a apresentação do monólogo 
“Gandhi, um líder servidor”, 
com o jornalista e ator João Sig-
norelli. A peça divulga a cultu-
ra de paz, a questão de falar a 
verdade, de ter ética e respeito 
pelo outro, de aceitar diferenças 

Rotary

Jubileu de Prata: Rotary Granja Viana comemora 
25 anos e homenageia personalidades da região

e basear toda conduta no amor 
que transforma, elementos que 
seguem os princípios básicos do 
Rotary (objetivo, prova quádru-
pla e avenidas de serviços).

 No final do evento, as mu-
lheres associadas do clube e 
membros do Rotary jogaram 
cravos vermelhos para a platéia, 
simbolizando a Amizade e o 
Amor, molas mestras do Rotary 
Internacional.

 Estiveram presentes repre-
sentando a Polícia Militar, o co-
mandante do CPA-M8, Coronel 
PM Marcelo Rabello Viana e o 
comandante da 3ª Cia de Cotia, 
Capitão PM Rogério Fernandes; 
o delegado Dr. Marcos Vinícius 
Loretto representando a Polícia 
Civil; o inspetor GC Isaías re-
presentando a Guarda Civil de 
Cotia; o presidente da Câmara 
Municipal de Cotia, Paulinho 

Lenha; o sócio honorário do 
clube e ex-prefeito Quinzinho 
Pedroso; o juiz de Direito Dr. 
Sergio Duarte Moreira; o pro-
motor de Justiça do Ministério 
Público Dr. Ricardo Navarro; o 
presidente da OAB Tuca Mira-
montes; o presidente do CIESP, 
Dr. Valter Sacca; o presidente 
de honra da Fundação de Ro-
tarianos e governador 1964-65, 
Eduardo de Barros Pimentel; o 

vice presidente da Fundação de 
Rotarianos e governador 2014-
15, Ivo Nascimento; o diretor 
geral das Faculdades Rio Bran-
co, Edman Altheman; e os go-
vernadores 2017-18 Francisco 
Ferreira e 2018-19 Edson Bor-
cato.

 O evento foi coordenado 
por Elisabete Cunha, e teve 
como protocolo José Eduardo 
Nasser.

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO 

R$ 357 MIL

CRÉDITO P/ COMPRA, 
CONSTRUÇÃO, REFORMA, 

CAPITAL DE GIRO

QUERO R$ 36 MIL REAIS E 
TRANSFIRO A DÍVIDA 
FONE 11-98304-5848

O que as empresas brasileiras 
podem aprender com a Disney
Por Alexandre Slivnik
Muitas empresas acabam dando 
pouco significado para a sua cul-
tura. Muitas não têm definição 
de missão, visão ou valores. Ou-
tras podem até ter, mas, muitas 
vezes, são simplesmente frases 
soltas que estão lá em um lindo 
quadro, mas sem que os colabo-
radores verdadeiramente saibam 
o real significado. Quer que sua 
marca seja adorada pelos seus 
clientes? Internalize o PROPÓSI-
TO da sua empresa para os seus 
colaboradores. É isso que faz a 
Disney.
O propósito da Disney é criar 
felicidade para os seus guests 
(como são chamados os seus 
clientes). Para um colaborador 
da limpeza, por exemplo, ele 
sabe que o parque tem que estar 
limpo, pois parque sujo não cria 
felicidade.
Mesmo em tempos difíceis, com 
um alto custo de vida e o dólar 
também em alta, os brasileiros 
continuam indo para a Disney. 
Os brasileiros continuam sendo 
um dos três povos que mais visi-
tam os parques da Disney.
Como fazem, o que deixam de 
comprar e pagar, como economi-
zam... não importa. A questão é: 

mesmo com o dólar nas alturas 
continuam indo. Teimosia? Fal-
ta de opção? Loucura? Não, isso 
chama-se encantamento. Seja pe-
las imagens do parque, ou pelos 
desenhos animados que povoam 
os sonhos de crianças e adultos, 
conhecer a Disney é uma vontade 
que está sempre nos corações. Se 
você for a uma sala de aula, e per-
guntar qual o maior sonho daque-
les alunos, certamente irá ouvir: 
abraçar o Mickey.
Bom, vamos para parte empresa-
rial do reino encantando. O que 
está por trás disto tudo? O que 
motiva os brasileiros, mesmo em 
tempos de crise a abrirem as suas 
carteiras? Agora, reflita: você já 
adquiriu algum produto do qual 
não precisava porque foi muito 
bem atendido? Gastou mais do 
que pretendia em algo somente 
porque desejava uma excelente 
experiência?
Tenho certeza de que todas as 
respostas às questões anteriores 
foram sim. E o que as tornaram 
positiva foi o atendimento re-
alizado por colaboradores de-
dicados e comprometidos em 
vender sonhos e experiências 
que marcarão por toda uma 
vida. São eles que fazem a ma-

gia acontecer. Esses profissionais 
extraordinários garantem o su-
cesso em todas as organizações, 
independente do segmento. E 
é justamente no relacionamento 
humano que essa excelência se 
manifesta de maneira mais clara 
e perceptível.
Quando isso se refere a um pro-
duto ou serviço, pesquisas mos-
tram que, se o atendimento é 
excelente, o preço é o menos 
importante, pois o valor percebi-
do por um cliente compõe-se da 
seguinte forma: 10% relacionado 
ao preço do produto e 90% rela-
cionado a experiência do cliente.
Outra pesquisa mostra que con-
sumidores, ao serem pergunta-
dos sobre o que os faz comprar 
em determinada loja, respon-
dem em ordem de prioridade; 
1-atendimento, 2-cumprir acor-
do, 3-qualidade do produto e 
4-preço.
E é exatamente isto que acon-
tece no maior e mais famoso 
complexo de entretenimento do 
mundo, e que as empresas bra-
sileiras - principalmente em tem-
pos de crise, devem absorver. O 
complexo recebe, pasme, 250 
mil pessoas de todos os lugares 
do mundo todos os dias.

A Disney sabe que a satisfação 
do colaborador é o primeiro 
passo para ter uma organização 
sólida. Por isso, todo cast mem-
ber (como são chamados os cola-
boradores da Disney) recebe um 
forte treinamento sobre a cultu-
ra, missão e valores.  A empresa 
pensa nas ações de treinamento 
com o objetivo de buscar o su-
cesso. Executam ótimas contra-
tações por atitudes e também 
reconhecem cada esforço da sua 
equipe.
Líderes excelentes formam cola-
boradores extraordinários. Esses, 
interagem com os clientes de 

maneira que trazem resultados 
acima do esperado, e isso pro-
move a fidelidade a marca e ga-
rante a continuidade da empresa 
e o seu sucesso.
Seguindo investindo em treina-
mento e reconhecimento dos 
colaboradores, é possível ter 
clientes satisfeitos que vão trazer 
resultados financeiros e perpe-
tuar o negócio. O principal fator 
que promove a satisfação dos 
convidados (clientes) é a intera-
ção com o seu elenco. Colabora-
dores excelentes no elenco são 
guiados, desenvolvidos e manti-
dos por excelentes líderes.

Corporativo

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!
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Destruição

Por Sônia Marques
soniamarques.com.br/blogdasonia
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CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

Serviços Especializados 
•	Direção	hidráulica
•	Freios
•	Suspensão
•	Embreagem
•	Oficina	Mecânica
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Granjeiros do mês

As dicas valiosas de Juliana 
e Júlio Frutuoso

Victor de Andrade Lopes

O que é melhor do que vas-
culhar a região onde se mora 
para conhecer lugares novos 
com alguém que a gente ama? 
Fazê-lo e ainda relatar as expe-
riências num blog depois! É o 
que os granjeiros Juliana e Júlio 
Frutuoso andam fazendo sob o 
nome “Casal Granjeiro”. Desde 
o ano passado, os jovens mo-
radores mantêm um site com 
dicas de restaurantes e passeios 
em geral na região, com a infor-
malidade e sinceridade que se 
espera de um blog. O casal re-
cebeu nossa reportagem no bar 
e barbearia Pub & Cut (que já 
rendeu um texto no site deles), 
onde nos contou um pouco de 
sua história e as origens do site.

“A gente morava na Fregue-
sia do Ó. Quando começamos 
a ver as papeladas do casamen-
to em 2013, procuramos apar-
tamentos e não encontramos 
nada que gostássemos e que 
fosse acessível na Freguesia 
nem na Lapa. Aí, um corretor 
comentou sobre Cotia, falou 
que tinha vários condomínios 
diferenciados aqui. Entramos 
naquele que viria a ser nosso 
atual apartamento, vimos maca-
quinhos no bosque em frente e 
bateu a paixão.

Na época da mudança, o 
Júlio trabalhava no Butantã e a 
Juliana em Pinheiros. Em 2015, 
o Júnior saiu do emprego e fi-
cou 11 meses parado até que 
uma empresa de Vargem Gran-
de Paulista o chamou. A Juliana 
ficou mais tempo em São Paulo, 
saiu de lá para Alphaville e aí 
recebeu um convite para traba-
lhar num hotel em São Roque. 

Desde 2015, portanto, estamos 
indo trabalhar contra o fluxo 
da Raposo Tavares. No inicio, o 
trânsito nos assustava. O carro 
do Júlio não tinha ar condicio-
nado, então ele já chegava suado 
no trabalho. Hoje, é perfeito. 
Pegamos a estrada livre e leva-
mos entre 15 e 25 minutos para 
chegar.

A Juliana sempre teve blog 

voltado para moda e o Júlio 
teve blogs sobre vários assun-
tos. Quando chegamos aqui, 
sentimos falta de um blog que 
falasse de maneira pessoal sobre 
os lugares daqui. Tudo começou 
por causa do Tio Sam BAR & 
BBQ, que nós gostamos muito 
e descobrimos por acaso, pois 
não havia divulgação. Em dois 
dias, compramos o domínio, fi-

zemos o nome e o logo do blog, 
criamos a página no Facebok e 
bombou, tivemos muitos aces-
sos sem divulgar.

Para nós, é natural sair para 
conhecer opções novas de gas-
tronomia e diversão no lugar 
que a gente mora. Mas agora o 
site está ficando mais sério do 
que parece. Tem lugar que já 
nos convida para conhecer, tem 
outros em que a gente vai e é 
reconhecido. Não pretendemos 
fazer do blog o nosso ganha 
pão, pois temos desafios nas 
nossas carreiras que não que-
remos abandonar. Além disso, 
não queríamos que o blog viras-
se uma obrigação. Nós saímos e 
escrevemos quando queremos. 
Às vezes preferimos passar um 
dia inteiro só em casa assistindo 
séries.

Achamos que a região da 
Granja Viana tem um grande 
potencial. Cada vez mais as pes-
soas daqui deixarão de ir a São 
Paulo. Nesse último carnaval, 
por exemplo, pela primeira vez 
não fomos à capital, fomos a 
Vargem Grande Paulista. Temos 
chamado nossos amigos e fami-
liares para virem de São Paulo 
para cá, e não o inverso.”

Conheça o site Casal Granjei-
ro em: casalgranjeiro.com.br
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Mais uma parte da história de Cotia 
destruída pela especulação imobiliária

Lançado com toda pompa nes-
te sábado (27) e com direito a 
show do cantor Toquinho, o Terra 
Nobre Granja Viana, que fica na 
verdade no km 37 da Raposo Ta-
vares,  divisa com Itapevi (do ou-
tro lado está a região do Atalaia 
e do Mirante,  periferia de Cotia) 
enterra mais uma pedaço da me-
mória da cidade que um dia foi 
das rosas. (E só um parênteses, 
só para que todos se localizem, 
vale lembrar que a Granja Viana 
assim como o Atalaia é uma bair-
ro de Cotia e  não uma cidade).
“Planejando o futuro” é o slogan 

da campanha publicitária do em-
preendimento que destrói e apa-
ga o passado.  O local, que abri-
gará um bairro planejado pela 
construtora Godoi, era o Sitio 
do Padre Miguel que abriga uma 
história oculta de Cotia,  que foi 
contada pelo meu colega Lumi 
Zúnica em 2007 no cotiatododia 
e também integra o livro “Uma 
breve História de Cotia”, escrito 
por Cris Oka em 2013.
“Muitos mistérios rondam a verda-
deira história Sitio do Padre MIguel 
que pertence à Associação dos Ser-
vos de Jesus Crucificado”, escreveu 

Lumi Zúnica no cotiadodia. 
Eu os convido a conhecerem essa 
história (e com isso relembrar 
também como era o cotiatodo-
dia com pouco mais de um ano 
de existência), www.cotiatodo-
dia.com.br.  Esse link somado ao 
livro da Cris Oka é tudo que res-
tou do local além das lembranças 
dos moradores mais antigos da 
cidade que também se apagam 
com desfecho natural da vida…
Já nessa época, o meu colega su-
geria que embora o local fosse uma 
área particular poderia, em nome 
a memória da cidade, ser tomba-

do ou transformado, por exemplo,  
em um museu, mas isso não ocor-
reu. Como não ocorreu com a área 
da Cooperativa Agrícola de Cotia, 
com a Roselândia, com o Frigorí-
fico de Cotia, com o Arakan e que 
se não prestarmos muita atenção 
pode ocorrer até com os casarões 
bandeiristas Sitio do Mandu e Pa-
dre Inácio…. Isso sem dizer que o 
maior patrimônio da cidade, e um 
dos maiores do Brasil porque é 
tombado pelo Patrimônio Histórico 
e reserva da Biosfera, a Reserva Flo-
restal do Morro Grande, vem sendo 
picada aos poucos.

É o famigerado progresso que 
toma conta da nossa cidade com 
a chancela dos poderes constituí-
dos. E claro, com a nossa chan-
cela também porque fomos nós 
que escolhemos quem pode de-
cidir isso por nós.
Como diz a música do Roberto 
Carlos, “não sou contra o pro-
gresso, mas apelo para o bom 
senso”. Que preço temos que 
pagar por isso? O que vamos dei-
xar para nossas crianças? É esse 
tipo de planejamento de futuro 
que queremos?

Vista externa da Capela no Sitio (Lumi Zúnica/CTD) Tumulo da escadaria que estaria reservado para enterro do Pe. Giovanni (Lumi Zúnica /CTD)
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A Câmara dos Vereadores de 
Cotia realizou sua décima sexta 
sessão ordinária de 2017 na tarde 
e noite de (23/5). A sessão girou 
em torno, quase que exclusi-
vamente, das contas da gestão 
do ex-prefeito Carlão Camargo 
(PSDB) referentes ao exercício 
2013, que haviam sido rejeitadas 
pela Comissão de Finanças e Or-
çamento da casa no mês passa-
do.
A votação era muito aguardada, 
o que se traduziu em uma plená-
ria lotada de civis como há meses 
não se via. Os vereadores passa-
ram quase duas horas e meia len-
do longos documentos do Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo, da comissão e da própria 
Câmara, mas a maior parte do 
público não arredou pé e ficou 
até o final para ouvir a votação.
Todos os 13 vereadores da atual 
legislatura compareceram à ses-
são e, destes, 12 votaram favora-
velmente à rejeição das contas. A 
cada voto favorável, aplausos e 
comemorações do público pre-

sente, a despeito dos apelos do 
presidente da casa, Paulinho Le-
nha, para que a plenária não se 
manifestasse.
A vereadora Ângela Maluf (PV) 
foi a única a emitir voto diferen-
te: absteve-se. Anteriormente na 
sessão, ela pediu vistas no pro-
cesso (o que adiaria a votação), 
mas foi explicado que, por não se 
tratar de uma propositura, o tex-
to não estava sujeito a vistas. Tan-
to o pedido da vereadora quanto 
o seu voto causaram surpresa e 
indignação em parte do público. 
Mulheres puderam ser ouvidas 
expressando decepção com a 
única representante feminina da 
legislatura.
Em sua justificativa, a vereadora 
disse que a rejeição “desobede-
ce a constituição federal e pode 
ser anulada. Nesse momento, 
devemos ser técnicos e apolitiza-
dos, para que amanhã essa casa 
não possa ser alvo de uma ação 
judicial. Devemos esgotar todos 
os direitos de defesa do réu”, 
disse, sendo recebida com vaias 

pela plateia.
Nenhum representante da de-
fesa de Carlão compareceu à 
sessão, apesar de terem direito 
à fala. As testemunhas arroladas 
também não vieram. Lenha enfa-
tizou isso para rebater a justifica-
tiva de Angela.
A análise final dos parlamentares, 
oficializada por meio do Decreto 
Legislativo 2/2017, torna Carlão 
inelegível por oito anos, impe-
dindo-o, portanto, de concorrer 
nas próximas quatro eleições 
(municipais e gerais).
Alguns dos demais vereadores 

também discursaram para justi-
ficar seus votos. O líder do go-
verno Dr. Castor (PSD) chamou 
as movimentações de Carlão de 
“pedaladas fiscais” e finalizou di-
zendo que “político é eleito para 
servir o povo, não para se servir 
dele”.
Edson Silva (PRB) expressou in-
dignação com um boato que 
circulou nas redes sociais dando 
conta de que os vereadores esta-
riam sendo subornados para vo-
tarem favoravelmente às contas 
do ex-prefeito. Por meio de nota, 
tanto o vereador quanto a Câma-

ra repudiaram a falsa informação 
e prometeram recorrer à Justiça 
para punir os responsáveis.
Lenha encerrou a noite comen-
tando que “nunca se viu isso nes-
ta casa”, referindo-se à sessão e 
à decisão dos parlamentares.

No início da sessão, antes das 
contas serem discutidas, o ve-
reador Celso Itiki (PSD) criticou 
novamente as obras do Sistema 
Produtor São Lourenço, que, se-
gundo ele, trazem transtornos 
aos moradores de Caucaia do 
Alto.
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entendesse e ficasse por dentro 
das reais demandas e priorida-
des da categoria.

Ainda, além de participar 
do Curso de Noções Básicas 
de Crimes Ambientais, uma 
iniciativa em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Agropecuária, Almir está for-
matando uma grade completa 
de cursos que devem ser minis-
trados para a Guarda Municipal, 
no decorrer deste ano, com o 
objetivo de ter um efetivo mais 
humano e eficiente para todos. 

Novas viaturas e nova ade-
sivação dos carros foram apre-
sentadas à população, mostran-
do que a Guarda Municipal 
inicia nesta nova gestão, um 
trabalho participativo que visa o 
progresso no que diz respeito à 
segurança.

Segundo Almir Rodrigues, 
a atuação da Guarda em Cotia 
será cada vez mais valorizada. 
“Vamos apostar em uma relação 
horizontal com a população, de 
igual para igual, estreitando rela-
ções e mostrando a importância 
do trabalho em conjunto”, con-
clui. 

 
 Projeto Educando
Criado em 2006, o Proje-

to Educando, da Guarda Civil 
de Cotia, é um trabalho sério 
e de cidadania que busca levar 

para os alunos da rede munici-
pal de ensino, orientações sobre 
prevenção ao uso de drogas, 
autoestima e a importância da 
família.

O projeto é uma parceria 
da Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Secretaria de 
Educação e já formou quase 20 
mil crianças.

Patrulha Maria da Penha
A Patrulha Maria da Penha 

consiste numa resposta do Go-

verno Municipal para atuar de 
forma preventiva e protetiva 
nos casos de violência contra as 
mulheres, por meio de monito-
ramento às mulheres com me-
didas protetivas expedidas pela 
justiça e com a cooperação dos 
órgãos e entidades que consti-
tuem a rede de atendimento às 
mulheres em situação de violên-
cia. 

Em Cotia, a Patrulha consis-
tirá na atuação da Guarda Civil 
Municipal e será vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento 
Social e à Delegacia da Mulher 
– e outras delegacias da região. 

 
Tecnologia na Patrulha
Além do atendimento à mu-

lher pela corporação da Guarda 
Civil Municipal, um aplicativo 
para celular foi desenvolvido 
e nele constará um botão de 
pânico. O dispositivo também 
servirá como um localizador 
da vítima e poderá ser baixado 
por mulheres sob medidas pro-

tetivas expedidas pelo Poder 
Judiciário. Uma vez o botão de 
pânico acionado, a Central de 
Comunicação receberá o avi-
so imediatamente, assim como 
os tablets disponíveis em cada 
viatura, sendo enviada a viatura 
que estiver mais próxima da lo-
calização da vítima. 

A implantação da Patru-
lha Maria da Penha acontecerá 
ainda no primeiro semestre de 
2017.
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Segurança pública

Trabalho que produz efeitos 
positivos sobre a cidade

Desde o primeiro dia de 
2017, quando foi nomeado se-
cretário de segurança pública, 
o vice-prefeito de Cotia, Almir 
Rodrigues, presta contas de um 
secretariado de muito trabalho e 
grandes realizações.

Até o mês de abril foram 
contabilizados cerca de 220 
compromissos, dentre estes 
dezenas de reuniões com for-
necedores, com o intuito de 
conhecer novos produtos e 
modernizar os equipamentos 
da Guarda Civil Municipal, 
desde fardas e armamentos até 
a implantação de tecnologia de 
ponta, como os tablets nas via-
turas, que proporcionarão mais 
agilidade no atendimento das 
ocorrências. 

Além disso, neste primeiro 
trimestre, Almir se aprofundou 
em estudos e projetos que de-
vem ser implantados muito em 
breve em Cotia, como a Patru-
lha Maria da Penha (veja mais 
nesta matéria), e o aprimora-
mento da Ronda Escolar Muni-
cipal. Falando em projetos, em 
conjunto com a Secretaria da 
Educação, o Secretário deu uma 
atenção especial ao Educando, 
um projeto especial da Guarda 
Civil Municipal, executado nas 
escolas da rede pública, com os 

alunos dos quintos anos do en-
sino fundamental. Os Guardas, 
que se transformam em agen-
tes multiplicadores, adentram 
as unidades educacionais para 
ministrarem, no período de seis 
meses, aulas de prevenção con-
tra drogas e violência, diminuin-
do os índices de criminalidade 
por meio da conscientização. 

Almir tem se deslocado a 
cidades vizinhas para conhecer 
de perto algumas iniciativas de 
Segurança que são positivas e 
viáveis, e que podem ser im-
plantadas na cidade, como a co-
locação dos totens interativos, 

que devem ser implantados em 
pontos estratégicos da cidade de 
Cotia; cada um deles possui uma 
câmera filmando em tempo real 
e em 360 graus, permitindo que 
os Guardas responsáveis pelas 
imagens interajam com as pes-
soas, por meio de um autofalan-
te acoplado. A ação visa coibir a 
violência urbana.

Fez questão de se reunir 
com alguns membros da Guar-
da Civil Municipal para discutir 
ações que beneficiam a corpo-
ração e, consequentemente, 
o povo. Os ricos bate papos 
fizeram com que o Secretário 

o secretário de segurança pública e vice prefeito de Cotia Almir 
Rodrigues (meio ) entre os guardas municipais

Política
Sob aplausos do público, Câmara de Cotia  
rejeita contas do ex-prefeito Carlão Camargo
Por Victor de Andrade Lopes
Foto: Jornal Tablóide




