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Carlos, do Galpão Decora
Granjeiro do mês
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Págs. 6 e 7

Marcos Paes de Barros conta as 
novidades da Universal Studios

Exclusivo
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Douro, além do Porto
Vinhos

Marcos Pereira, da indústria, comércio exterior e serviços, veio à cidade para dar uma palestra a 
políticos, empresários e jornalistas sobre a indústria e a exportação do Brasil. O evento lotou o Cen-
tro Cultural Wurth, onde ocorreu a apresentação. Veja nesta edição os detalhes de sua explanação.
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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

Ciência da Felicidade
O sucesso não dura para sem-
pre. Prepare-se para mudanças
Você precisa ter uma estratégia 
pronta, antes que seu concor-
rente comece a imitá-lo (isso 
vale para pequenos e grandes 
empresários, empreendedores, 
executivos e administradores). 
Em geral, sempre que um produ-
to ou serviço se torna um grande 
sucesso surgem imitadores. Te-
nha um plano preparado quando 
isso ocorrer. O segredo é acres-
centar um ingrediente oculto ao 
produto, que seja difícil de ser 
descoberto, que ninguém seja 
capaz de reproduzir.
Quanto mais as pessoas demo-
rarem a descobrir seu segredo, 
por mais tempo você conse-
guirá manter seu sucesso. Esse 

princípio aplica-se a todos os 
indivíduos. Todo mundo tem 
concorrentes. O mundo da con-
corrência é uma batalha constan-
te. E para vencer as batalhas que 
tiver de enfrentar é de suma im-
portância concentrar forças.
O princípio da concentração é 
igualmente eficaz para um estu-
dante que se prepara para um 
exame. Quanto mais tempo se 
dedica a estudar uma matéria 
específica, melhores são suas 
notas. Em tudo, você precisa dis-
tribuir bem a energia entre seus 
pontos fortes e fracos. A forma 
como um estudante divide seu 
tempo entre as diversas matérias 
terá um grande efeito em suas 
notas ao longo de um ou dois 
anos.

Depois de bons resultados, es-
teja consciente de que as condi-
ções que o levaram ao sucesso 
não irão durar para sempre. Você 
precisa estar preparado para mu-
danças. Crie uma cultura de ino-
vação, tanto para o seu sucesso 
pessoal como para o de sua or-
ganização. O segredo é pensar 
o tempo todo em como vencer.

Equipe Granja News

*As reflexões deste editorial são extraídas de “As 
Leis da Invencibilidade”, do autor e líder espiri-
tual japonês Ryuho Okawa (IRH Press do Brasil). 
Seus mais de 2.200 livros publicados, traduzidos 
para 28 idiomas, já venderam mais de 100 mi-
lhões de exemplares no mundo todo.

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

yenius
seu desconto na hora

junto 
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Construção

Por Victor de Andrade Lopes
No local da antiga Madal, referên-
cia em hidráulica, nasceu há uma 
década a JF, empresa batizada 
com as iniciais do bairro cotiano 
Jardim Fontana, onde está sedia-
da, praticamente à beira da Rodo-
via Raposo Tavares.
A JF é focada em materiais hidráu-
licos como registros, válvulas, cai-
xas acopladas, tubos e conexões 
em geral, incluindo a tubulação 
pesada. Além disso, a loja tem op-
ções de elétrica básica e louças e 
metais sanitários.
A JF também efetua reparos e 
aposta forte neste diferencial. 

“Fazemos manutenções em geral. 
Tudo é feito na loja, o cliente vem 
e sai com tudo consertado, a não 
ser que não tenhamos a peça, mas 
aí providenciamos o que for ne-
cessário”, diz o gerente Alexandre 
Brabo em entrevista para nossa re-
portagem na loja.
No momento, parte do estabele-
cimento passa por reforma para 
ampliar e melhorar as instalações. 
“Ainda não terminamos, mas já 
tivemos uma boa mudança”, diz 
Alexandre.
A loja entrega em toda a Grande 
São Paulo com frete grátis.

JF é referência 
em produtos 
hidráulicos na 
Granja Viana

Av. Benedito Isaac Pires, 1401  -  Cotia
Ligar para (11) 4243-9164

O Toki Sushi, oferece o melhor da culinária 
japonesa com opções de rodízio à vontade e 

menu “a la carte”. No cardápio, diversas opções 
em pratos quentes e frios, bem como serviço 

diferenciado.

Rua Indochina, 10 – Jd.Fontana, Cotia, SP. Tel.: (11) 4612-9436 / 4777-9354 / 4612-3911

Fotos: Estudio Catia Vieira
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Na Flórida, diretor da América Latina 
da Universal Studios fala sobre as 
novidades Universal Orlando

Exclusivo

Deu a louca no Fifi Fofó
Todas Terças  e Quartas

Escova + mão  -   De R$ 83,00 por R$ 49,90
Escova + hidratação + mão   -  De R$ 173,00 por R$ 113,00

Reconstrução + escova + mão  - De R$ 243,00 por R$ 190,00
Pé + mão = R$ 35,00

Agende seu horário até dia 31/08

Marcos Paes de Barros, diretor 
da América Latina da Universal 
Studios, concedeu nova entre-
vista com exclusividade para o 
Always Florida, desta vez em sua 
sede em Orlando, na Flórida.
Marcos conta que a grande no-
vidade neste momento é a aber-
tura do Universal’s Volcano Bay. 
O Volcano Bay tem uma área de 
113.000 m2, e conta com atra-
ções de tanto de relaxamento 
como de extrema emoção.
O Volcano Bay foi desenvolvido 
pela Universal Creative, a mesma 
equipe responsável por trazer 
tantas outras experiências ino-
vadoras nos parques Universal 
Studios Florida e Universal’s Is-
lands of Adventure. “Por meio 
de pesquisas, descobrimos o 
que mais interessava e o que não 
gostavam tanto as pessoas que 
frequentam parques aquáticos 
como aquelas que não curtiam. 
Com essas informações, criamos 
um parque que se encontra em 
um nível superior dos demais 
parques aquáticos temáticos 
existentes, proporcionando aos 
visitantes experiências inéditas 
de entretenimento e com tecno-
logia inovadora”, diz Marcos.
São mais de 30 experiências, in-
cluindo 18 atrações únicas, como 
uma piscina de ondas multidire-
cionais com praias de areia, um 
rio sereno e sinuoso, passeios 

para vários passageiros com 
boias, tobogãs de alta velocida-
de que despencam do topo do 
vulcão Krakatau com mais de 60 
metros, e muito mais.
A pulseira TapuTapu, inclusa no 
ingresso, tem várias funções. 
Permite que os visitantes espe-
rem virtualmente nas filas das 
atrações enquanto aproveitam 
outras áreas do parque. A pul-
seira irá avisá-los quando for a 
hora de ir para sua atração. Ela 
também vai auxiliar nas com-
pras dos visitantes eliminando 
a necessidade de carregar di-
nheiro, cartões de crédito ou 
carteiras pelo parque; armaze-
nar fotos; abrir armários aluga-
dos; e propiciar interatividade 
com algumas atrações. O Vol-
cano Bay possui  seis restauran-
tes temáticos inspirados no Sul 
do Pacífico.
A outra novidade foi lançada 
em abril de 2017 no Universal 
Studios Florida. O Race Throu-
gh New York Starring Jimmy 
Fallon leva os visitantes a uma 
corrida cheia de ação contra o 
próprio Jimmy Fallon por Nova 
York, e faz com que os visitantes 
sejam colocados no mundo do 
talk show noturno número 1 da 
América – “The Tonight Show”.
No Universal’s Islands of Ad-
venture os destaques são a 
montanha russa do Hulk, que 

está com um novo veículo que 
apresenta um desenho moder-
no e um poderoso sistema de 
áudio, com trilha sonora ori-
ginal e exclusiva por Patrick 
Stump, vocalista da renomada 
banda de rock internacional 
Fall Out Boy; além de uma nova 
experiência de fila completa-
mente redesenhado que colo-
ca os visitantes dentro de uma 
experiência científica perigosa 
liderada pelo abominável vilão 
General Thaddeus Ross.
No Skull Island: Reign of Kong 
(King Kong) a jornada leva os 
visitantes por um antigo templo 
habitado por nativos hostis, uma 
perigosa selva dominada por 
criaturas pré-históricas, um sub-
mundo de cavernas agourentas 
que escondem terrores inomi-
náveis – e os deixará cara a cara 
com o próprio King Kong, uma 
criatura colossal.
Como dica no City Walk indico 
aos leitores do Always Florida 
conhecerem os restaurantes Too-
thsome Chocolate Emporium e 
NBC Sports Grill & Brew, que 
são fabulosos.
Novidades para 2018
Velozes e Furiosos (Fast & Fu-
rious – Supercharged) será 
inaugurada na primavera nor-
te-americana de 2018 no par-
que Universal Studios Florida. 
A atração cheia de ação vai le-
var os visitantes a uma jornada 
de alta octanagem que mistura 
um roteiro original, tecnologia 
incrível, personagens famosos, 
ambientes estimulantes, ação 
sem fim e, claro, carros velozes. 
Os visitantes vão sentir como se 
fossem parte da família Fast & 
Furious ao se juntar a Dom To-
retto, Hobbs, Letty e Roman em 
uma emocionante e nova jorna-
da de Velozes e Furiosos (Fast 
& Furious).
Com inauguração prevista para 
agosto de 2018, o Universal’s 

Aventura Hotel irá oferecer aco-
modações cheias de tecnologia, 
com tablets dentro dos quartos 
que controlam muitos dos re-
cursos como a TV, o controle de 
temperatura, e mais. Outros re-
cursos tecnológicos por todo o 
hotel incluirão uma sala de jogos 
de realidade virtual e uma expe-
riência de filme na piscina em es-
tilo resort do hotel, que terá um 
sistema de caixas de som suba-
quáticas.
 

 

O Always Florida é um produ-
to do Many Press International 
Group, que gerencia também o 
jornal e portal Granja News, da 
Granja Viana; o jornal e portal Al-
pha Times, de Alphaville; produz 
jornais corporativos diversos, e 
proprietário do Instituto Data 
Alpha de Pesquisa e Opinião. 
Sediado nos Estados Unidos, 
o portal Always Florida torna o 
Many Press o primeiro grupo da 
região a internacionalizar suas 
atividades.
www.alwaysflorida.com
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Dos pães aos móveis: 
conheça Carlos Veiga

Granjeiro do mês

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

www.telasaopaulo.com.br Av Sagitário,138 Torre City sala 112 Alphaville Barueri

Quase todo granjeiro já passou 
em frente ao negócio do nosso 
Granjeiro do Mês de julho, se é 
que não o faz várias vezes por 
semana. O Galpão Decora está 
localizado no começo da famosa 
“mão inglesa” do complexo viá-
rio do km 22 – aquela que serve 
de ligação entre a Avenida São 
Camilo e a Estrada da Aldeia. À 
frente do estabelecimento, está 
Carlos Veiga, nascido em uma fa-
mília de padeiros. Ele até chegou 
a trabalhar no ramo, mas decidiu 
há quase duas décadas mudar 
para uma área completamente 
diferente. Veja abaixo depoi-
mento colhido por nossa repor-
tagem no próprio Galpão:
“Nasci em São Paulo, sou da 
área do Butantã. Meus pais se 
mudaram para Cotia em 1973. 
Eles tinham padaria no Rio Pe-
queno e vieram montar uma no 
bairro do Portão. Eu cheguei a 
trabalhar com eles, mas saí do 
ramo para abrir o Galpão há qua-
se 20 anos. Já morei na Granja 
Viana, na região central de Cotia 
e em Vargem Grande Paulista.
A Granja sempre teve um único 
bar, o Tutti-Quanti, e mais antiga-
mente o Gato Louco, na esquina 
da Rua São Judas Tadeu com a 
Rua José Félix de Oliveira. No 
mais, procurávamos diversão 
em São Paulo. A gente até fazia 
umas pescarias de vez em quan-
do em Cotia e também muitos 
churrascos na casa um do outro.
O bom daqui é que você está 
com um pé em São Paulo, tem 
vários restaurantes bons e, como 

tenho uma filha hoje, é bom ter 
shopping ao lado. Modernidade 
você não segura, tem que vir. 
Mas teria que ser mais organiza-
do. Na São Camilo é um prédio 
em cima do outro! Às vezes eu 
levo uma hora pra chegar em 
casa no final da tarde. Eu tinha 
carro grande e tive que vender 
porque você não consegue es-
tacionar nas vagas daqui. Mas 
mesmo assim a gente gosta. A 
Granja é um meio-interior com 
São Paulo bem perto.
Eu tinha uma padaria em Vargem 
Grande Paulista com meu irmão 
e meu vizinho atuava no ramo de 
demolição. Eu o ajudava de vez 
em quando. Acabei saindo da 
padaria, montei o galpão com 
ele em 1999, ele saiu e eu fiquei. 
Antes era só demolição, porta, 

madeira, etc. Essa parte de mó-
veis tem três anos e meio. Aí as 
portas foram acabando e restou 
um espaço ocioso. Três anos e 
meio atrás eu comecei a refor-
mar e lidar só com móvel de de-
molição. Eventualmente, quis co-
locar decoração também e com 
o tempo foi vindo sofá e outros 
móveis. Nós estamos ampliando 
o nicho do galpão, abrimos um 
outlet e estamos dando uma re-
formada na fachada para chamar 
mais a clientela.”

Serviço: Galpão Decora
Local: Rodovia Raposo Tavares, 
1780 (altura do km 22,6), Granja 
Viana, Cotia (na mão inglesa)
Contato: (11) 4612-4494 ou 
galpao@galpaodemolicoes.
com.br

Por Victor de Andrade Lopes
Foto: Estudio Catia Vieira
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O ministro da indústria, comér-
cio exterior e serviços do Brasil, 
Marcos Pereira, esteve na manhã 
do dia 17 de julho (segunda-fei-
ra) no Centro Cultural Wurth, em 
Cotia, para dar uma palestra com 
o tema “O Brasil de hoje e pers-
pectivas para o futuro na visão 
do MDIC”, sendo MDIC a sigla 
para a sua pasta.
Várias autoridades do município 
estiveram presentes, incluindo 
o prefeito Rogério Franco, o vi-
ce-prefeito e secretário de segu-
rança pública Almir Rodrigues, e 
diversos secretários municipais: 
Ademir Rocha, da indústria e 

comércio; Sérgio Folha, da habi-
tação; Luis Gustavo Napolitano, 
do trabalho; José Roberto Baraú-
na, do desenvolvimento urbano; 
entre outros. Na plateia, outras 
autoridades, executivos e jorna-
listas de Cotia e região.
Marcos é bispo licenciado da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus e presidente nacional do 
seu partido, o Partido Republica-
no Brasileiro (PRB). Foi nomeado 
em 2016 para o seu ministério, 
no mesmo dia em que o então 
vice-presidente Michel Temer as-
sumia a presidência interinamen-
te enquanto Dilma Rousseff era 

afastada para aguardar seu jul-
gamento no Congresso. Confir-
mado o impeachment da petista, 
Marcos permaneceu à frente da 
pasta desde então.
Nos últimos meses, Marcos foi 
citado em delações premiadas 
da Odebrecht e da JBS por su-
postamente receber propinas. 
A Procuradoria Geral da União, 
na pessoa de Rodrigo Janot, 
chegou a solicitar a abertura de 
inquérito contra ele em março. 
O partido de Marcos negou as 
acusações. As delações contra o 
ministro levaram sua visita à ci-
dade a repercutir negativamente 

em parte da população, que se 
manifestou nas redes sociais.
Antes de sua apresentação de 
fato, os convidados se reuniram 
no foyer para degustar um café 
da manhã, tirar fotos e fazer um 
pouco de networking. Depois, já 
no auditório, o secretário Sérgio 
e o prefeito Rogério discursaram. 
Rogério disse que, na época de 
pré-eleição de 2016, o ministro 
Marcos foi um dos primeiros a 
acreditar no projeto de sua cam-
panha. “Ele me perguntou se eu 
estava realmente disposto a en-
carar o desafio e eu respondi que 
estava certo de que sairíamos vi-

toriosos”, disse.
A palestra durou cerca de uma 
hora e foi recheada de vários da-
dos e números sobre importação 
e exportação no Brasil. Marcos 
defendeu a atuação do novo 
governo no que diz respeito à 
participação do país no cenário 
internacional, afirmando que o 
Brasil agora está marcando mais 
presença nos encontros de blo-
cos como o G20, o Mercosul e os 
BRICS.
Segundo dados apresentados 
por ele, o comércio exterior bra-
sileiro bateu dois recordes em 
2016: mais de 25 mil empresas 

Cotia recebe palestra 
do ministro da indústria, 
comércio exterior e serviços
Por Victor de Andrade Lopes

Capa

O Vice prefeito de Cotia: Almir Rodrigues, o prefeito de Cotia: Rogério Franco,  
o ministro: Marcos Pereira e o secretário: Sérgio Folha
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nacionais exportaram e o saldo 
da exportação sobre a importa-
ção fechou em US$ 47,7 bilhões. 
Até junho deste ano, o saldo ha-
via sido de US$ 36,2 bilhões; a 
expectativa é que o ano feche 
com saldo superior a US$ 60 bi-
lhões.
A política adotada pelo novo go-
verno é de reaproximação com 
países da América do Norte e do 
Pacífico, além de procurar estrei-
tar as relações do Mercosul como 

um todo com a União Europeia. 
Fora isso, a ideia é tornar a nossa 
economia menos protecionista. 
“De todo o G20, somos de longe 
o país mais protecionista”, disse.
Já no que diz respeito à indústria, 
o ministro se mostrou confiante 
quanto à recuperação da produ-
ção nacional e ainda mencionou 
um plano para que a indústria au-
tomotiva brasileira ganhe espaço e 
competitividade internacional nos 
próximos anos. Entre os objetivos 

do governo estão a diminuição da 
burocracia para investir no país e 
a simplificação do pagamento de 
impostos.
Por fim, defendeu as reformas 
trabalhista e previdenciária, pro-
postas pelo governo e ampla-
mente debatidas no congresso, 
na imprensa e entre a popula-
ção. Sobre os aspectos dos pro-
jetos que têm causado críticas 
por parte da oposição e parte da 
imprensa e da opinião pública, 

Marcos se limitou a dizer que a 
oposição mente ao dizer que di-
reitos estão sendo retirados.
Terminada a palestra, Marcos 
recebeu algumas homenagens 
das mãos de Rogério Franco e 
outras autoridades para marcar a 
data de sua visita e os convida-
dos encerraram a manhã com um 
lanche no foyer.
Empresários e executivos que 
assistiram à palestra saíram com 
uma boa impressão devido à ha-

bilidade de Marcos em ser breve 
e direto ao ponto. Para a executi-
va de contas da FedEx na região 
de Cotia, Violeta Ghougassian, 
o evento foi excelente por pro-
piciar ótimo networking entre 
representantes do setor e estrei-
tar o relacionamento com clien-
tes e prospects e deu sinais de 
um futuro promissor para a área. 
“Eventos como este são muito 
importantes para nosso ramo”, 
disse Violeta.

Deputado Federal: Ricardo Bentinho, Ministro: Marcos Pereira, Executiva  
da FedEx: Violeta Ghougassian e o prefeito de Cotia: Rogério Franco

Foto: Estudio Catia Vieira

PROMOÇÕES

INGRESSO
GRATUITO* POR SEMANA

BRINDE
UM

DESCONTOS

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

MANIA
CINEMARK

CARTÃO NAS BILHETERIAS.
ADQUIRA JÁ O SEU

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

TODOS OS BENEFÕCIOS EXCLUSIVOS
E GANHAR UM INGRESSO, QUE

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

*ACESSE O REGULAMENTO EM 
CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA/REGULAMENTO E SAIBA MAIS.
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Bodytech Granja Vianna 
lança a modalidade Fit 
Dance em agosto
Navegando por diferentes ritmos com a missão de divertir, contagiar e 
despertar o dançarino que existe em cada um, o Fit Dance ganha espaço 
na unidade Bodytech Granja Vianna. A modalidade passa a compor a 
grade de aulas da unidade e será lançada no dia 19 de agosto, às 11 horas 
em uma aula especial

O Fit Dance é uma atividade ex-
tremamente divertida, dinâmi-
ca, democrática e desafiadora. 
A dança garante salas lotadas 
e são as mais requisitadas nas 
academias Bodytech de todo o 
Brasil. “O número de adeptos 
ao Fit Dance cresce a cada dia 
e, por isso buscamos trazer essa 
experiência aos nossos clientes”, 
declara Sérgio Sales Junior, co-
ordenador técnico da Bodytech 
Granja Vianna. 
Segundo Audrey Angottia, edu-
cadora física da Bodytech Granja 

Vianna, este tipo de aula propor-
ciona inúmeros benefícios: rela-
xamento, diversão, melhoria da 
expressão corporal, sensação de 
liberdade, além de elevar a au-
toestima.  
“A diversidade de estilos e rit-
mos tornam a dança uma ativi-
dade dinâmica e estimulante. As 
músicas mais tocadas nas rádios 
e os clipes que fazem sucesso 
na internet embalam as aulas. 
Durante a atividade não existe 
a preocupação em acertar todos 
os passos ou aprender a coreo-

grafia de primeira. O que real-
mente importa é ser feliz”, enfa-
tiza a educadora física. 

Fitness



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 9GRANJA NEWS - JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 92

www.granjanews.com.br granja news • abril de 2017 • edição 89 11

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.

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!

Aulas de  
teatro e 
dança, Escola de 
Desenvolvimento  
que revela o Artista 
dentro de cada um

Cultura

Por Victor de Andrade Lopes
Onde antes reinava a escola de 
dança Billar e cia, agora reinará a 
Escola de Desenvolvimento Artís-
tico, também conhecida pela sigla 
EDA, que oferece também aulas 
de teatro. Na noite do dia 14 de 
julho (sexta-feira), a instituição pro-
moveu um coquetel para marcar 
sua inauguração e o Granja News 
cobriu o evento com exclusivida-
de; veja em nosso site matéria com 
todas as fotos.
À frente da EDA, está Luciana 
Romani, que dava aulas na Bilar 
e cia; seu noivo Tiago Salgado e 
Christina Barboza, mãe de uma de 
suas alunas. “Eu já dava aula aqui 
há três anos. Neste ano, surgiu a 
oportunidade da antiga dona do 
espaço buscar outros caminhos e 

aí ela conversou comigo sobre a 
possibilidade de continuar o traba-
lho”, conta Luciana em entrevista 
à nossa reportagem pouco antes 
do coquetel. “Eu fiquei na dúvida, 
e a principio não ira tocar, mas eu 
contei para a Chris sobre a propos-
ta e ela se ofereceu para entrar de 
sócia”, completa.
A EDA desenvolve trabalhos de 
dança do balé clássico ao jazz. Lu-
ciana já foi a lugares como Nova 
Iorque e Itália para aprimorar seus 
conhecimentos e incorporá-los 
ao seu método. Para ela, a dan-
ça pode ser um forte aliado para 
o crescimento pessoal do aluno, 
mesmo aquele que não preten-
de seguir carreira artística. “Você 
consegue encarar sua vida pessoal 
e profissional de outra maneira 

quando você tem a arte para se 
expressar. Eu busco desenvolver o 
artista dentro de cada pessoa”, diz 
Luciana. “Consideramos a técnica 
uma ferramenta para você se ex-
pressar, um meio, e não um fim”, 
explica.
Luciana diz se inspirar na filoso-
fia de Klauss Vianna, um de seus 
gurus. Ele dizia em vida ser um 
“parteiro”, isto é, ele não cria nada 
nos alunos; apenas tira deles o que 
eles já tinham lá dentro. A esposa 
de Klauss, Angel, bem como outra 
fonte de inspiração para a escola, 
Lu Carion (que esteve presente no 
evento de inauguração), batizam 
as duas salas do espaço.
Perguntamos ao trio de sócios o 
que a dança e a arte significam 
para eles. Para Luciana, “dança e 

arte no geral para mim é um modo 
de você estar inteiro. [...] Quando 
estou dançando eu consigo me 
conectar com o momento e com 
o que eu acredito e lá eu posso 
expressar e modificar a vida das 
pessoas”. Já Christina explica que 
queria ser artista quando criança, 
mas não estudou numa escola que 
valorizasse as artes como a filha es-
tuda. “Dança para mim é diversão, 
liberdade, contato com a música”, 
diz.
Tiago, por sua vez, diz que o teatro 
o transformou de tal forma que ele 
divide sua biografia em período 
pré-teatro e período pós-teatro. 
“Eu relaciono isso com um todo, 
não tem como separar muito da 
dança, da música. Quando você 
está em cena, ou em preparação, 

você está envolvido com tudo. É 
colocar o seu corpo a disposição 
da arte”, comenta.
A EDA herdou da Billar e cia um 
projeto social, o Dança Talento. 
“Ele é voltado para crianças de até 
16 anos da rede pública de ensino 
da região. Elas podem vir aqui e 
participar de audições para ga-
nhar bolsas integrais de formação 
em dança e teatro”, explica Tia-
go. “É um projeto idealizado pela 
Márcia, a proprietária da Billar, e 
que a gente continuou com muito 
prazer”, frisa.
Serviço: EDA – Escola de Desen-
volvimento Artístico
Endereço: Avenida São Camilo, 
980, Granja Viana, Cotia – SP 
(dentro do Granjardim)
Contato: (11) 4617-3885

Os proprietários Luciana Romani,  
Tiago Salgado e Christina Barboza
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Rua José Feliz de Oliveira, 1148 - Villa Funchal
Vila Santo Antônio, Cotia - SP

Marque seu Horário já!
(11) 4612-5502

(11) 939213688 whatsapp

Luzes Reflexos
Coloração
Escovas em geral

Selagem - Cortes
Manicure e pedicure
Design de sobrancelha

Profissionais: 
Léo e Dario

VENDO / TROCO / ALUGO

Tel: (11) 9 6444-2777

Casa reformada, 236 m2, ac, 3 suítes, sala 3  
ambientes, sala de TV, 4 vagas. 

Armários e pisos novos + lazer de clube.
R$ 1.000.000,00

Cond. Villa Nova , atrás Shop. Granja Viana

O Douro, tradicionalmente, é a 
região de Portugal conhecida 
por produzir as uvas do famo-
so Vinho do Porto. Apreciado e 
consumido por todo o mundo. 
As uvas desta região, e somen-
te dela, podem dar origem a um 
Vinho do Porto DOC verdadeiro. 
Durante anos estes eram os vi-
nhos provenientes do Douro 
encontrados nas importadoras, 
vinhos fortificados (com adição 
de álcool) e doces. Entretanto, o 
cenário tem mudado, e cada vez 
mais o Douro tem se destacado 
na produção de vinhos tintos se-
cos de qualidade superior. Em 

viagem recente à região, pude 
comprovar esta mudança e pro-
var os diversos vinhos que ali es-
tão sendo produzidos.
O Douro tem paisagem belís-
sima e vale a visita. Todas as 
parreiras estão plantadas nas 
encostas íngremes e quase que 
totalmente pedregosas de xisto 
do Rio Douro. O solo único da 
região resulta num vinho de ca-
ráter único, extremante longevo 
e profundo, refletindo assim, o 
terroir da região. 
Ainda é possível encontrar pe-
quenos produtores que elabo-
ram suas próprias garrafas em 

baixa escala de produção, mas 
com grande qualidade. Grande 
parte dos vinhos são cortes, de 
duas ou mais cepas, mas nor-
malmente com muitas delas. As 
duas de maior destaque e sem-
pre presentes, inclusive em varie-
tais, são a Touriga Nacional e a 
Tinta Roriz (Aragonêz).
Foram diversos vinhos provados 
e no geral todos de boa qua-
lidade, talvez devido às várias 
exigências que a DOC impõem 
à produção vitivinícola da região. 
Mas os vinhos da Quinta do Tedo 
e da Wine & Soul foram os que 
mais marcaram.

Douro, além do Porto
Vinhos
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