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A região no 
Índice FirJAn

Cotia, Carapicuíba e cidades vizinhas 
são analisadas pela Federação de In-
dústrias do Estado do Rio de Janeiro 
nas áreas de educação, saúde e em-
prego & renda. Os resultados mos-
tram, na média, melhorias sensíveis 
nos dois primeiros e dificuldades com 
o último. Veja como cada município se 
saiu.  págs  4 e 5
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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

Aniversário de 15 anos e quem 
ganha o presente é você. 15% de 
desconto no fechamento de con-

trato ou 10% em corridas avulsas.

Motorista Bilingue

São Paulo

Tel:   55 11 4702 5958
55 11 99887-2281

24h: 55 11 7721 0216

contato@taxisaofrancisco.com.br
WWW.TAXISAOFRANCISCO.COM.BR

98233-9959
4702-6262

Editorial

Zastros 
O ano novo chinês em 

2016 começa a partir de 08 de 
fevereiro de 2016 e vai até 27 
de janeiro de 2017.

2016 é o ano do Macaco, 
o animal mais auspicioso do 
horóscopo chinês. Este ano 
pertence ao elemento Fogo, 
portanto, é o ano do Macaco 
de Fogo. A cor da sorte para 
2016, segundo o horóscopo 
chinês, é o vermelho.

O macaco é o nono signo 
na astrologia chinesa. Está as-
sociado a características como 
ambição, atividade, esperteza, 
malícia e aventura. Já o Maca-
co de Fogo soma a estas qua-
lidades charme, agressividade, 
ímpeto, ambição, autocrítica 
e facilidade de reconhecer e 
acatar conselhos e ensinamen-
tos que levarão ao sucesso. Se 
você trabalhar sua resistência 
e paciência, 2016 pode ser um 
ano em que você se sentirá 
disposto e cheio de energia 
para batalhar pelo que quer.

O Macaco é um símbolo 
de ambição e este tema estará 
presente no ano de 2016. As 
pessoas serão impulsionadas 
por fortes motivações finan-
ceiras e poderão se lançar mais 
ferozmente em busca de seus 
objetivos. Em 2016 o espíri-
to de luta estará pairando no 
ar… A combinação com o 
elemento fogo traz vitalidade 
e inovação para os negócios, 
assim como para os relaciona-
mentos pessoais.

É um ano que pode tra-

Horóscopo Chinês – 2016 é o Ano 
do Macaco de Fogo

zer muito sucesso para seus em-
preendimentos e facilidade para 
resolução de antigos problemas. 
Mas, cuidado! Se você iniciar um 
novo projeto este ano, certifique-
se de que está se associando aos 
parceiros corretos. O Macaco é 
impulsivo e pode se deixar levar 
pelas aparências. Lembre-se tam-
bém que grandes iniciativas tra-
zem grandes riscos. Esteja certo 
das suas atitudes e procure não 
agir precipitadamente, o que o 
Macaco de Fogo às vezes nos leva 
a fazer.

No trabalho, desde que você 
haja com prudência, foco e se cer-
que das pessoas certas, 2016 é um 
excelente ano para se conseguir 
reconhecimento e, consequente-
mente, ascensão.

Nos relacionamentos, o ano 
do Macaco de Fogo é um tempo 
em que os casais costumam ques-
tionar suas relações. Os que con-
seguem superar a crise geralmen-
te tomam o caminho de quebrar 
a rotina. É que o Macaco não é 
chegado a hábitos… Sua energia 
é de movimento e de quebra de 
paradigmas. Pode ser que a sua 

curiosidade pelo novo seja 
despertada. Procure ponde-
rar bem se o movimento de 
ir atrás de novos relaciona-
mentos abrindo mão do que 
já existe é legítimo ou se você 
apenas está se deixando levar 
pela inquietação que o Macaco 
de Fogo costuma trazer.

2016 será também o tem-
po perfeito para reconsiderar 
a organização de sua vida so-
cial. Tente se desconectar da-
queles amigos mais amargos e 
ciumentos, que costumam te 
deixar pra baixo. 2016 pode 
ser um ano de alegria e mo-
vimento, para isso, basta que 
você faça os movimentos cer-
tos, com prudência, mas com 
muito otimismo e confiança, 
e isso o Macaco nos traz de 
sobra!

A todos um ótimo 2016 
, com muita saúde, paz e su-
cesso!

Equipe Granja News
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Av. São Camilo, 988 Granja Viana • 4702-6883 / 4702-6923
www.tantrarestaurante.com.br

Almoço Executivo Tantra
PREÇOS DE R$19,90 A R$37,20

ALMOÇO EXECUTIVO DE TERÇAS ÀS SEXTAS NO ALMOÇO
RODIZIO É À VONTADE

Mongolian Grill à vontade Filet Mignon Especial Salmon Pasta

Paula Farias
Feche os olhos e imagine 

uma taça de vinho. Como ela é?
 Se você fizer o teste com 

seus amigos verá que, no Brasil, 
98% imaginarão uma taça de 
vinho tinto. Finalmente chegou 
a hora de falar sobre eles, em 
nossa serie de matérias sobre os 
diversos estilos de vinhos exis-
tentes. 

Tinto em Português, Red em 
Inglês, Rouge em francês, Rosso 
no Italiano, Cherny no Russo, Rot 
no Alemão e curiosamente na 
Espanha eles tem duas palavras: 
tinto para os mais escuros e clare-
te para os mais claros. Note que 
em todos os idiomas o nome do 
vinho está relacionado à sua co-

loração.
Vinho tinto é feito, portan-

to, a partir de uvas tintas. Dife-
rentemente da vinificação dos 
brancos, as cascas ficam em 
contato com o mosto que será 
fermentado. Este processo, de 
deixar o liquido da uva junto à 
seus matérias sólidos (cascas) é 
chamado de maceração, e faz 
com que as cascas passem ao vi-
nho pigmentos de cor, aromas, 
sabores e outros componentes.

Com efeito, o vinho tin-
to apresenta o famoso tanino, 
sensação gustativa de amargor 
e adstringência. O tanino é de 
grande importância para a lon-
gevidade dos vinhos Tintos por 

Vinhos

O Vinho Tinto

na cor purpura. Aos poucos irá 
perder seus pigmentos azulados 
e se tornar somente vermelho, 
dizemos que o vinho está então 
vermelho rubi, e por fim, com 
o tempo surgirão os pigmentos 
amarelos, fazendo com que nos-
so vinho tinto fique atijolado, 
com reflexos alaranjados. Por 
fim, no final de sua vida, âmbar. 
Surpreendentemente, brancos e 
tintos terminam sua vida na cor 
âmbar.

Na próxima edição do jor-
nal Granja News ensinaremos 
como degusta-los. Até breve.

ser da família dos antioxidantes 
naturais e dar ao vinho estrutu-
ra. O tanino, associado à acidez 
e a concentração de sabor, per-
mite aos tintos serem os vinhos 
mais longevos.

O Tanino é também, o 
grande responsável pelo fato 
do vinho tinto ser colocado em 
barricas de madeira. Ouvimos 
muitas bobagens, de pessoas 
que não entendem do assunto, 

que o mesmo é colocado em 
madeira apenas para adquirir 
aromas amadeirados. O vinho é 
colocado em madeira, verdadei-
ramente, para preservar e me-
lhorar seu tanino, dando assim 
maior longevidade. Através de 
reações entre madeira e vinho, 
seu tanino será preservado por 
mais tempo e será mais macio. 
O vinho também poderá ter 
maior complexidade aromática, 
mas isso é um efeito secundário, 
e nem sempre desejado, pois o 
aroma de madeira pode se so-
brepor aos aromas do vinho em 
si. Infelizmente, alguns produ-
tores usam deste artificio para 
maquiar vinhos ou safras ruins.

Para finalizar, todo vinho 
tinto no começo apresenta co-
loração vermelha com pigmen-
tos azuis, por isso inicia sua vida 
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Cotia e região

Maioria das cidades da região 
melhora no Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal

Victor de Andrade Lopes

O sistema FIRJAN (Fede-
ração de Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) divulgou no 
mês passado o Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Munici-
pal (IFDM) referente ao ano 
de 2013. Em julho de 2015, a 
entidade já havia divulgado um 
índice similar, mas referente à 
gestão fiscal das cidades – veja 
mais detalhes em matéria em 
nosso site.

O índice acompanha todo 
ano o desenvolvimento socio-
econômico de todos os mu-
nicípios do país, focando em 
três áreas: emprego & renda, 
educação e saúde. As análises 
são feitas com base em dados 
oficiais fornecidos pelos minis-
térios do Trabalho, Educação e 
Saúde. Cada uma das três áreas 
recebe uma nota que vai de 0 a 
1,0. A soma delas é dividida por 
três e, assim, obtém-se o índice. 
Os valores são listados de forma 
a criar dois rankings: um nacio-
nal, hoje liderado por Extrema, 
em Minas Gerais; e um estadual, 
que em São Paulo é liderado por 
São José do Rio Preto.

Na média, as cidades da re-
gião apresentaram melhora. A 

maioria está avançando em edu-
cação e saúde, mas todas ainda 
patinam na questão do emprego 
e renda. Este último indicativo 
é calculado levando em conta 
uma série de fatores: quantos 
empregos formais a cidade cria, 
quão bem ela absorve a mão de 
obra local, quanta renda for-
mal é gerada e a média salarial. 
Como muitos podem ter suspei-
tado, a crise econômica não aju-
dou os municípios nesse quesi-
to. E a situação dos municípios 
não é atípica: o Brasil, como um 
todo, registrou queda de 4,3% 
no indicativo em particular.

O indicativo de educação 
considera o número de matrí-
culas na educação infantil, o 
número de estudantes que a 
abandonam, a quantidade de 
professores diplomados no en-
sino superior, a média de aulas 
por dia e o desemprenho do 
município no Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica), além da distorção ida-
de-série. No Brasil como um 
todo, houve um avanço de 2,8% 
no indicativo.

O índice de saúde, por fim, 
leva em consideração o número 
de consultas pré-natal, o núme-
ro de mortes por causas mal 

definidas, mortes infantis por 
causas evitáveis e número de 
internações sensíveis à atenção 
básica (ISAB). No Brasil, o índi-
ce apresentou melhora de 1,9%.

Carapicuíba recebeu concei-
to 0,8456 em educação e 0,8765 
em saúde, valores considerados 
altos. Na área de emprego e ren-
da, contudo, ficou com 0,6295, 
índice moderado. Na média, fina-
lizou com 0,7839, ficando na 253ª 
posição no ranking estadual e na 
615ª posição do ranking nacional 
– em ambos, a cidade avançou 
dez posições com relação ao ano 
anterior, quando ficou com índice 
0,7753. São Paulo tem 645 muni-
cípios, e o Brasil tem 5570.

Apresentando melhores re-
sultados, Cotia ficou com 0,8709 
em educação, 0,8950 em saúde 
e 0,7435 em emprego & ren-
da – dois indicativos altos e um 
moderado – resultando em um 
índice de 0,8364, o que deixa a 
cidade na 90ª colocação no esta-
do e na 165ª do país – a melhor 
da região. Isso representa um sal-
to de 21 posições em São Paulo e 
41 no Brasil com relação ao ano 
passado, quando Cotia havia ob-
tido um índice de 0,8277.

Jandira avançou considera-
velmente nos rankings: no esta-
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Forno à Lenha

Estrada da Fazendinha, 1226 – Granja Viana - SP

Qualidade e preço justo
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4169-6438
4169-5845

DA

Tel: 4167-1938
WhatsApp: 94797-7013
Av. Inocêncio Seráfico, 4442, Vila Dirce - Carapicuíba/SP

Apoio

VAGAS LIMITADAS

Chega em Carapicuíba sua 
oportunidade de voltar a sorrir
CLÍNICA 
ESCOLA DE 
IMPLANTE
Se você precisa 
de implantes com 
tratamento mais  
acessível e com qualidade
LIGUE E GARANTA 
SUA VAGA

dual, pulou de 278º para 179º. 
Já no nacional, foi de 681º para 
401º. O índice passou do mode-
rado valor de 0,7705 para o va-
lor alto de 0,8028, numa ascen-
são alavancada pelo indicativo 
de emprego & renda, que pulou 
de 0,6029 (quase no campo con-
siderado regular) para 0,6934. O 
indicador de educação também 
apresentou melhora, porém 
mais sensível: passou de 0,8342 
para 0,8477. O indicador de 
saúde foi o único que caiu: foi 
de 0,8743 para 0,8672.

Embu das Artes foi o único 
dos quatro principais municípios 
que compõem a região da Gran-
ja Viana que registrou queda no 
ranking, indo de 0,8247 para 
0,8122. Ela foi puxada pelo índi-
ce de emprego e renda, que foi 
de 0,7237 para 0,6750. O índice 
de saúde também registrou que-
da, indo de 0,8821 para 0,745. O 
índice de educação, por sua vez, 
foi de 0,8682 para 0,8871. No 
ranking estadual, a cidade foi de 
123º para 150º. No ranking na-
cional, a queda foi mais acentua-
da: de 235º para 326º.

O desempenho de outras ci-
dades na região não ficou muito 
diferente. Barueri, geralmente 
entre as melhores, caiu da 6ª po-
sição em São Paulo e no Brasil 
para a 11ª no estado e a 14ª no 
país, apresentando índice de 
0,8795. Santana de Parnaíba foi 
de 31º para 15º no ranking nacio-
nal e de 25º para 12º no estadual, 
com índice de 0,8794. Osasco 
tem índice de 0,8264, Itapevi fi-
cou com 0,7915 e Vargem Gran-
de Paulista aparece com 0,8422.

Para mais detalhes do índice, 
incluindo informações de outros 
municípios do Brasil e sobre 
anos anteriores, visite o site da 
FIRJAN: firjan.com.br/ifdm/
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Rua dos Manacás, 276 1° andar. Altura do KM 24,5 da Raposo Tavares

Tel: (11) 4262-0942 / 2626-0854 • www.nesco.com.br

PREÇOS A PARTIR DE R$ 899,00

Salas privativas projetadas para profissionais com 
infraestrutura completa, sala de reunião e escritório virtual.

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

Gastronomia

Entrada de Saint Peter

INgREDIENtEs

•	 Uma pitada de pimenta 
dedo de moça cortada 
em rodelas bem finas

•	 Uma pitada de cebola 
roxa cortada em rode-
las bem finas

•	 300 ml de suco de 
laranja

•	 300 ml de shoyu
•	 300 ml de suco de 

limão
•	 300 ml de água filtrada

•	 15 fatias de filé de Saint 
Peter

pREpARAçãO DO mOlhO 

•	 Junte todos os ingre-
dientes acima (Reserve 
o filé Saint Peter)  em 
um recipiente e mistu-
re-os

•	 Pronto. Está  feito o 
molho. 

pREpARAçãO DO pRAtO

•	 Coloque as 15 fatias 
(bem finas) de Saint 
Peter no prato de pre-
ferência,

•	 Observação: As cebolas 
roxas, as pimentas e o 
azeite são colocado so-
bre o filé de Saint Peter 
antes do molho

•	 Depois acrescente o 
molho

segunda as sexta: 
das 12:00 às 15:00 e das 

19:00 às 23:30
sábado: das 12:00 às 16:00 

e das 19:00 às 23:30
Domingos e Feriados: das 

12:00 às 23:30
 

Rua dos manacás, 557 – 
Cotia/sp

(11) 4777-9893
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Horário de funcionamento
 Segunda as Sexta: Das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:30.  Sábado: Das 12:00 às 16:00 e 

das 19:00 às 23:30.  Domingos e feriados: Das 12:00 às 23:30

Rua dos Manacás, 557 - Cotia/SP

(11) 4777-9893

SUSHI • SASHIMI • MAKISUSHIS 
TEMPURÁ • TEMAKI • TEPPANYAKI
 COMBINADOS • PRATOS QUENTES

VENHA SABOREAR O NOSSO RODÍZIO!



www.granjanews.com.brgranja news • janeiro de 2016 • edição 748

4702-0512 / 98233-9959

Dr. Luis Gustavo Aragon e Silva
CREFITO: 21.476-F

Rua São Paulo das Missões, 100
Granja Carolina – Cotia/SP

Tels: (11) 4616-3322 / 9 7140-3612
lgustavoaragon@gmail.com

FISIOTERAPIA 
E RPG

 CONVÊNIOS E 
PARTICULARES

Notícias

Parque Tereza Maia se torna 
ponto de doação de mudas

O ano está começando 
cheio de novidades. A partir de 
janeiro, o Parque Tereza Maia se 
torna mais um ponto de doação 
de mudas nativas do município. 
Além do Viveiro Municipal Par-
que Curupira, o novo espaço 
atenderá os moradores da região 
da Granja Viana, que poderão 
fazer a solicitação na adminis-
tração regional. A iniciativa foi 
da Secretaria de Meio Ambiente 
que, percebendo a aceitação dos 
munícipes nas ações de doação, 
resolveu criar mais um ponto de 
distribuição.

Plantar árvores também 
pode ser uma alternativa para 
driblar o calor e o tempo seco, 
uma vez que elas conferem mais 
umidade ao ambiente.  Mas, é 
fundamental que haja um pla-
nejamento, ou seja, é necessário 
buscar informações sobre as 
melhores espécies nativas para 
cada espaço. Esta orientação 
pode ser obtida na Secretaria de 
Meio Ambiente. Os interessa-
dos também podem encontrar a 
relação de árvores nativas para 
cada ambiente no site da Prefei-
tura de Cotia.

Qualquer cidadão pode ad-
quirir uma muda para florescer e 
colorir o seu quintal ou sua rua.

Faça sua parte!  Juntos po-
demos deixar a cidade ainda 
mais verde!

Viveiro Municipal Parque 
Curupira

Rua Benedito Isaac Pires, 
1105, Bairro Maranhão, Cotia.

Parque Tereza Maia
Rua Santarém, número 13, 

Granja Viana, ao lado do Clube 
Pitangueiras.

DER homologa 
radar em Cotia

Fiscalização da veloci-
dade terá início à 0h do dia 
1º de fevereiro

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER) 
publicou no Diário Ofi-
cial, do dia 28 de janeiro de 
2016, a homologação de um 
novo ponto de fiscalização 
eletrônica na Rodovia Co-
ronel PM Nelson Tranche-
si(SP-029), em Cotia.

A fiscalização terá inicio 
à 0h desta segunda-feira, 1º 
de fevereiro. A rodovia en-
contra-se devidamente sina-

lizada, com placas indican-
do o limite de velocidade e 
a fiscalização eletrônica no 
trecho.

O equipamento foi ho-
mologado conforme a Re-
solução 396, de13/12/2011, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), e 
Portaria SUP/DER-039de 
18/06/03, e está devida-
mente aprovado e regis-
trado no Instituto de Me-
trologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (IN-
METRO).

Novo conceito em advocacia, 
com atendimento personalizado 
e direcionado aos clientes pessoas 
físicas e jurídicas:

Calçada das Magnólias, 70, 1º andar, 
Centro Comercial de Alphaville, Barueri
Fones: 4195-1939 / 4208-2522

•	Serviços qualificados e especializados em Direito 
empresarial, especialmente no Direito do Trabalho.

•	Análise, revisão e elaboração de contratos  
em todas as áreas, especialmente imobiliária.

•	Recuperação e cobrança de créditos.

•	Direito Civil, Família e Sucessões.
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Coaching empresarial

Por que mesmo com medo 
você deve tentar?

O medo é um sentimento 
que faz parte da vida das pesso-
as. Pode-se ter medo de muitas 
coisas, desde situações simples, 
como cair usando um salto, a 
situações mais complicadas, 
como perder uma pessoa. O 
medo também está presente na 
vida profissional, e pode ser pre-
judicial em algumas circunstân-
cias. Pensando nisso, considere 
estes 10 motivos que para fazer 
você enfrentar seus medos.

1) O medo te impede de cres-
cer profissio nalmente: quan do 
as pessoas têm medo podem 
acabar não aceitando propostas 
bastante promissoras ou podem 
não agir de forma proativa, que 
é um requisito fundamental em 
qualquer área da vida;

2) O medo faz com que 
você fique estacionado e não 
cresça: uma vez que você não 
tem coragem de mudar, você 
pode não sair do lugar. Se você 
poderia já ser gerente, continua 
ocupando um cargo mais baixo 
porque não teve atitude;

3) Muitos medos nun-
ca se concretizam: o medo é 
sempre relacionado a situações 
futuras. Ninguém tem medo 

do que já passou, tem medo do 
que pode acontecer. No entan-
to, a maioria das coisas que as 
pessoas temem acontecer nunca 
virará realidade. Isso é motivo 
suficiente para que as pessoas 
percebam que o medo, muitas 
vezes, é infundado e só serve 
para atrapalhar;

4) Você não pode contro-
lar tudo: se você decide não 
aceitar uma proposta de socie-
dade, um trabalho ou um de-
safio por medo de fracassar e 
perder dinheiro, por exemplo, 
saiba que você pode fracassar de 
outra forma, em outra ocasião, e 
isso porque você não pode con-
trolar tudo; 

5) Pessoas que gostam de 
você esperam que você ven-
ça: não importa do que você 
tenha medo, sempre há pes-
soas torcendo por você e pelo 
seu sucesso. Não importa quem 
sejam esses torcedores: eles es-
peram que você tenha coragem 
para enfrentar os seus medos e 
tornar-se uma pessoa melhor. 
Se não quer ter coragem por 
você mesmo, tenha por quem 
você ama e torce por você;

6) Os resultados podem 
ser muito bons para quem 
decide vencer o medo: uma 

Cido Rodrigues

10 motivos que devem fazer 
você enfrentar seus medos

pessoa que vence o seu medo de 
voar consegue desfrutar de uma 
vista maravilhosa que somente 
quem está lá no alto pode ver. 
Entretanto, ela não teria essa 
experiência se não decidisse su-
perar os seus limites. Isso serve 
para outros tipos de medo: o 
resultado pode ser surpreenden-
temente bom e você ficará se 
perguntando “por que eu não fiz 
isso antes?”;

7) A sua imagem melho-
ra muito: ninguém gosta de ser 
visto pelas demais pessoas como 
alguém covarde, que não dá um 
passo à frente e que está sempre 
na zona de conforto. Existem 
pessoas que, mesmo não gos-
tando de ser vistas assim, não 

têm forças para mudar por con-
ta do medo que sentem. Se você 
quer mudar a forma como as 
pessoas vêem você, esse é mais 
um motivo para você enfrentar 
o que teme;

8) Depois que você enfren-
tar o seu medo, ele parecerá 
menor: as coisas costumam pa-
recer mais difíceis quando não 
são conhecidas. Voltando ao 
exemplo do avião: uma pessoa 
que nunca voou tende a achar a 
viagem muito mais difícil e pe-
rigosa. Depois, porém, de voar, 
tudo parece mais simples. Quan-
do você enfrentar os seus medos, 
verá que eles podiam nem ser tão 
grandes assim;

9) A autoestima sobe e 

você sente-se melhor: quem 
tem medo sabe que tem e pode 
sentir-se covarde, tendo a autoes-
tima prejudicada. Esse é mais um 
motivo para vencer os medos. 
Quando você faz isso, sente-se 
mais alegre e com mais disposi-
ção para enfrentar o que vier;

10) Todo mundo tem 
medo de algo: se alguém fez, 
você também pode fazer. Basta 
entrar em ação. Ser herói não 
significa não ter medo. Siginifica 
ir lá e fazer o que precisa ser fei-
to, apesar do medo.

Para iniciar bem 2016 a dica 
é: Pense. Você tem medo do 
que? O que melhoraria em sua 
vida se você vencer este medo? 
Reflita e entre em ação!
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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)

Av. São Camilo, 1003 - Loja 1 - Térreo | Tel.:11 4169-7071
studiopet.studiopet@gmail.com • Facebook: STUDIOPET STUDIOPET

Profissionais especializados • Sala de banho VIP

Melhores produtos do mercado PET

Horário específicos para atendimentos personalizados

Área de convivência para clientes • Estacionamento próprio

CENTRO DE 
ESTÉTICA PET

Planet Pet

Pixie Bob docilidade 
selvagem

Eliane Abbud

Originário da Austrália o 
boiadeiro australiano como 
também é conhecido, foi de-
senvolvido á partir do cruza-
mento do Dingo (Lobo Aus-
traliano) com cães domésticos 
do tipo Dálmata e Kelpie Aus-
traliano.

O Australian é um animal 
compacto, ágil e com capacida-
de excepcional para trabalho de 
pastoreio. Foi muito utilizado 
em seu país de origem para con-
duzir rebanhos em longas e pe-
rigosas jornadas até o mercado.

Além disso, é de rara inteli-
gência, alerta, corajoso, atento, 

protetor e confiável. Tem a mar-
cante característica de trabalhar 
em silêncio, para não estressar 
o rebanho, sabendo distinguir 
e punir os animais que causam 
problemas.

Trata se de uma raça muito 
ativa, que precisa gastar energia 
o dia todo. Portanto, é ideal para 

pessoas que tenham espaço su-
ficiente na propriedade, ainda 
que o exemplar não seja volta-
do a desempenhar a função de 
boiadeiro.

A longevidade é uma das 
principais características dessa 
raça, os exemplares chegam a 
viver cerca de 26 anos.
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A Tegma Gestão Logística Integrada 
S/A, situada no endereço Francisco 
de Melo Palheta, 200 – Jd dos Camar-
gos – Barueri –SP- solicita o compa-
recimento do Sra. Joice Regina Lopes 
da Silva, no prazo de 5 dias (cinco 
dias) para estar justificando suas 
faltas que vem ocorrendo desde o dia   
22/12/2015   sob pena de caracteriza-
ção do abandono de emprego previsto 
no artigo 482, letra “I” da CLT.

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

Liderança

A mãe de todas 
as reformas

Na administração pública, 
há uma reforma que pode ser 
chamada de mãe de todas as ou-
tras, antes mesmo da área políti-
ca, a reforma do modelo de ges-
tão do Estado, que terá como 
meta o ganho de eficiência.

Como alcançá-la? A res-
posta abriga estratégias como 
melhorar a qualidade dos ser-
viços; reequilibrar as finanças; 
cortar custos; revisar contratos; 
extinguir cargos comissionados; 
aumentar a eficácia do gasto pú-
blico e promover um salto de 
desenvolvimento.

O loteamento de espaços, 
velha prática que alimenta  par-
tidos, tem se prestado à meta de 
perpetuar grupos e mandos. A 
fisionomia administrativa for-
mada por quadros disformes e 
incapacitados só tem condições 
de mudar ante a profissionaliza-
ção da máquina e a adoção da 
meritocracia.

A profissionalização se 
ampara no mérito e nas quali-
ficações pessoais. As levas de 
indicações partidárias incham 
estruturas e multiplicam as teias 
de interesses escusos. Urge 
substituir os cargos comissiona-
dos por uma carreira de Estado, 
nas quais os quadros perma-
nentes estarão imunes às crises 
políticas.

Da burocracia comprome-
tida com o mérito deverão ser 

João Doria

cobrados programas viáveis e 
críveis, com a adoção de mode-
los de premiação para motivar 
as equipes. Não será tarefa fácil 
alterar a fisionomia da gestão 
pública. O Brasil precisa acabar 
com o loteamento, herança pa-
trimonialista que permeia as três 
instâncias federativas. Urge mu-
dar o princípio de que o gover-
nante, ao chegar ao poder, tem 
de repartir espaços de Ministé-
rios e autarquias com os parti-
dos. Ora, como mudar tal siste-
mática sem ferir brios e perder 
apoio no Congresso?

A resposta envolve a falta de 

recursos humanos adequados 
para tornar o Estado eficiente. 
Esse é o cerne do problema. 
Sem quadros, qualquer reforma 
fenecerá.

Por fim, o lembrete de Ma-
quiavel: “Nada é mais difícil de 
executar, mais duvidoso de ter 
êxito ou mais perigoso de mane-
jar do que dar início a uma nova 
ordem de coisas”. Quem patro-
cina um programa reformista 
tem inimigos entre aqueles que 
lucram com a velha ordem. A 
resistência se torna mais forte 
em territórios contaminados 
por  mazelas da velha política.

REVISTAS • JORNAIS
LIVROS •WEB SITES

ROGÉRIO LOCONTE
3459.2735 / 97690.7971

rogerio.loconte@gmail.com

DESIGNER 
GRÁFICO

 EDIÇÃO DE ARTE
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The Square sala 322 Bloco A
(Venda R$ 280.000,00 / Aluguel R$ 

1.800,00) - Mobiliada com Ar (1 vaga)

Informações: 4063-1676
junior@rm.net.br
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Granjeiro do mês

O produtor de eventos Felipe Paltronieri
Victor de Andrade Lopes

Felipe Paltronieri, 34 anos, é 
uma figura que dificilmente pas-
sa despercebida pela Granja. 

Tem amigos espalhados por 
todo o bairro – fruto de sua vi-
vência de décadas por aqui e tam-
bém do trabalho que desenvolveu 
na forma de eventos dos mais di-
versos tipos, inclusive alguns rea-
lizados no Clube das Pitangueiras, 
hoje presidido por seu pai, Toni-
nho Paltronieri (granjeiro do mês 
de dezembro/2014). Em meio a 
telefonemas e cigarros, entrevis-
tamos o atribulado profissional, 
que descasca mil abacaxis por dia, 
mas ainda encontra tempo para 
dar atenção às cachorras ou para 
cozinhar, um hobby que gosta 
muito:

“Eu moro aqui há uns 27 
anos, desde que era pequeno. 
Meus tios já moravam aqui e 
meu pai conheceu o clube, e as-
sim resolvemos vir. Eu morava 
num apartamento no Brooklin, 
aí você cai na Granja Viana, 
onde há liberdade, terra.... Um 
paraíso. Naquela época, você fi-
cava solto, eu ia comprar pão a 
pé, não tinha violência, não se 
falava disso.

Ainda acho melhor aqui do 
que São Paulo. Tive escritório lá 
por oito anos. Mudei tudo para 
cá e não me arrependo. É outra 
qualidade de vida e de trabalho. 
Eu acho a Granja um lugar mui-
to interessante, mesmo invadida 
por prédios. Acho importante ter 
shopping e saneamento básico.

Claro, não sou a favor de 
prédios. Mas sou a favor de 
McDonald’s, Dona Deola, sho-
pping... Antigamente, era neces-
sário ir até São Paulo para com-
prar cigarros. Vai ter um hotel 
aqui agora? Ótimo! Quantos 
casamentos e festas envolvem 
convidados que vêm de longe e 
tem de pernoitar em São Paulo? 
A Granja é limitada, não tem 
para onde crescer mais. Há leis 
que a bloqueiam e o pessoal da-
qui não vai deixar construir pré-
dios. A não ser que a prefeitura 
seja muito corrupta, que eu não 
acredito que seja.

Só me preocupo com a se-
gurança. Já fui assaltado na 

entrada de casa. Os assaltos 
normalmente ocorrem em vias 
que têm saídas fáceis. Ai você 
começa a ligar as coisas. Você 
têm essas saídas, as ruas que fe-
charam e que travam o trânsito, 
e tudo isso vira um bolo. O que 
eu puder fazer para que isso seja 
resolvido, eu farei – dentro das 
possibilidades, óbvio, porque eu 
trabalho.

Desde pequeno eu fui en-
volvido com as causa sociais 
da Granja. Comecei ajudando 
no Assa, fazendo shows para as 
crianças de lá. Aí, comecei a me 
envolver com as coisas do clu-
be, e meu pai também. Organi-
zei algumas Festas das Nações, 

participei de algumas coisas em 
Cotia, como a Festa do Peão, 
fizemos o bloco de carnaval da 
Granja também, shows no sho-
pping, o projeto Mão na Massa, 
um festival de food truck, a cor-
rida de rua We Run...

Eu fui colunista do Gran-
ja Viana Jornal, que não existe 
mais. Na época, uma amiga mi-
nha que era jornalista do Diário 
Popular e já havia me entre-
vistado recebeu um convite de 
uma rádio comunitária de Cotia 
para fazer um programa. E eu 
fui junto. No segundo programa 
ela já não foi mais, mas eu con-
tinuei por um ano. Entrevistei 
de Antônio Ermírio de Moraes 

a quem você puder imaginar. 
Nesse meio tempo, a Revista 
Joy, uma revista super concei-
tuada, procurou-me para saber 
como eu tinha entrevistado o 
Antônio, pois eles não conse-
guiam. No fim, escrevi a maté-
ria para eles e com 15 anos eu já 
tinha matéria numa revista top.

Comecei a trabalhar com 
produção e fui fazendo contatos. 
Comecei com uma amiga na TV 
Alphaville, que depois foi para 
o Canal 21, onde eu fui diretor 
de um programa de turismo da 
Embratur na Rede Mulher, pelo 
qual eu viajava o Brasil inteiro – 
com 19 anos. Ao mesmo tempo, 
passei a ter uma coluna no Jornal 
D’aqui. Trabalhei na produtora 
do Eduardo Araújo, fui morar 
em Belo Horizonte por dois 
anos, voltei e fui para o escritório 
do Mauricio Manieri e do Frank 
Aguiar. De lá, já montei minha 
empresa, aos 23 anos, e estou 
aqui até hoje.

Evento para mim são emo-
ções. Se não tem emoção, você 
não teve sentimento algum em 
fazê-lo. Em todo evento que a 
gente faz, eu procuro passar a 
emoção que eu estou sentindo. 
Desde o momento que você co-
meça a planejar até o momento 
que você executa, você tem que 
estar preocupado com tanta coisa 
que quando você vê aquilo pron-
to e vê que aquilo emocionou o 
público, é muito gratificante. Às 
vezes eu me emociono com even-
tos que eu organizei e sabia exata-
mente o que ia acontecer.”
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30 DE JANEIRO

FEIJOADA DA phOlIA ! NO 
ClUbE DAs pItANgUEIRAs
Sábado 30/01/16 das 13 as 17 
horas
Música Boa e Feijoada Im-
perdível  !
Buffet – R$ 50,00 Adultos
R$ 30,00  crianças até 10 anos
Faça sua reserva na Secreta-
ria do Clube 4612-2540 ou no 
Restaurante 4617-4134 (luga-
res limitados).
Rua Santarém, 223 – Granja 
Viana – Cotia/SP
ENCONtRO COm As 
pRINCEsAs NO RApOsO 
shOppINg
Onde: Piso Raposo
Horário: das 14h às 18h
Capacidade: As crianças se-
rão atendidas por ordem de 
chegada, durante todo o pe-
ríodo da sessão.
Quanto: gratuito
Mais informações: www.ra-

pososhopping.com.br ou pelo 
telefone (11) 3732-5000.
CENtRO COmERCIAl 
AlphAVIllE pROmOVE 
pRAçA DA DIVERsãO DE 
CARNAVAl
Atrações: pipoca, Algodão 
Doce, Pula-Pula, Piscina de 
bolinha, oficina de ganzás, 
pintura facial, escultura de 
balão, bandinha carnavales-
ca e muito mais .....
Horário: Das 10h às 16h
Local: Praça das Orquídeas
Entrada gratuita
Informações: www.centroco-
mercial.com.br

Até 14 DE FEVEREIRO

pAtINAçãO NO gElO NO 
shOppINg gRANJA VIANNA
Horário: Segunda a Sábado 
das 10h às 22h / Domingos e 
Feriados das 14h às 20h
Local: Praça de Eventos
Idade: a partir de 4 anos

Entrada: 30 minutos - 
R$35,00;
60 minutos  - R$50,00;
Trenó – 10 minutos (restrito a 
crianças de 1 a 4 anos) - R$ 
10,00;
Endereço: Rodovia Raposo 
Tavares, Km 23, Cotia - SP.
www.shoppinggranjavianna.
com

tODOs Os DOmINgOs DE 
FEVEREIRO
Em clima de Carnaval o Igua-
temi Alphaville convida a 
criançada para as peças iné-
ditas do projeto ‘’Domingo é 
Dia de Teatro’’.
Para comemorar o Carnaval, 
os pequenos vestem suas 
fantasias e festejam com os 
personagens do espetáculo 
em um baile muito animado.
07/02/06 -  Carnaval na Flo-
resta - O Carnaval será na 
floresta, porém um dos mo-
radores não ficou satisfeito 

com a folia e planeja arruinar 
o encontro. Quem será o es-
traga prazer? Mistério e mui-
ta confusão estão garantidos 
nesta divertida peça.
14/02/16 - Zinho o detective - 
Zinho é um garoto esperto e 
curioso. Perguntas sobre to-
dos os gêneros são frequen-
tes para seus pais, algumas 
são respondidas, mas as que 
ficam sem repostas ele trata 
de desvenda-las sozinho
21/02/06 - Um dia depois do 
sapatinho - Cinderela se casou 
e foi feliz para sempre. Mas o 
que aconteceu com a madras-
ta e as irmãs da princesa?
Após aparecer um príncipe – 
nada encantado – na vida das 
donzelas um conto divertidís-
simo acontece, mostrando a 
disputa entre elas para saber 
quem será a próxima rainha 
de um novo reino. 
28/02/06 – Divertilândia - Na 
Divertilândia o único compro-

misso é se divertir, mas um 
certo dia, Jubinha, o garoto 
mais animado da turma, se 
cansa desta brincadeira e de-
cide fazer algo diferente.
Após essa atitude do meni-
no, o Universo animado fica 
abalado, dividindo opiniões e 
tornando o que era divertido 
em estresse geral.
Horário: Às 15h e às 17h.
Onde: Espaço de Eventos Sa-
raiva, no Piso Tocantins do 
Iguatemi Alphaville (Alameda 
Rio Negro, 111 – Alphaville – 
Barueri, SP).
Retirada de Ingressos: Os 
convites devem ser retirados 
com uma hora de antecedên-
cia no balcão do Concierge.
Doação de livros para E.E. 
Nidelse Martins de Almeida: 
Entregas no Concierge (Piso 
Rio Negro), durante a retira-
da dos ingressos.
Evento Gratuito com vagas 
limitadas.

Agende-se
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PROMOÇÕES

INGRESSO
GRATUITO* POR SEMANA

BRINDE
UM

DESCONTOS

*ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARKMANIA E SAIBA MAIS.

ADQUIRA JÁ O SEU
CARTÃO NAS BILHETERIAS.

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

MANIA
CINEMARK

DEPOIS É SÓ SE CADASTRAR NO SITE
DA CINEMARK PARA COMEÇAR A APROVEITAR
TODOS OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
E GANHAR UM INGRESSO, QUE
VALE PARA QUALQUER SESSÃO DE 2A A 5A,
INCLUSIVE PARA AS SALAS 3D E XD.

16947004_AnCinemark Nova Identidade_235x125mm_Jornal_Granja_News.indd   1 1/5/16   3:47 PM

Cinema
tIRANDO O AtRAsO
Poucos dias antes do seu casamen-
to com a controladora filha do seu 
chefe e prestes a se tornar sócio no 
escritório de advocacia, o certinho 
Jason Kelly (Zac Efron) é incumbido 
de conduzir a contragosto seu des-
bocado avô Dick (Robert De Niro), 
um assanhado ex-general do Exér-
cito que acabou de ficar viúvo, até 
Boca Raton, na Flórida.

sNOOpy E ChARlIE bROwN - 
pEANUts - O FIlmE
Dirigida por Steve Martino, a anima-
ção é baseada nos quadrinhos do 
cartunista norte-americano Charles 
M. Schultz. A série, conhecida no 
Brasil como Minduim, acompanha 
as aventuras de Charlie Brown, Sno-
opy e sua turma.

AstERIx E O DOmíNIO DOs 
DEUsEs
O imperador romano Júlio César 
sempre quis derrotar os irredutíveis 
gauleses. Desta forma, Júlio César or-
dena a construção da Terra dos Deu-
ses ao redor da vila gaulesa, de forma 
a impressioná-los e, assim, convencê
-los a se unir ao império romano. Só 
que a dupla Asterix e Obelix não está 
nem um pouco disposta a cooperar 
com os planos de César.

O REgREssO
1822. Hugh Glass (Leonardo DiCa-
prio) parte para o oeste americano 
disposto a ganhar dinheiro caçando. 
Atacado por um urso, fica seriamente 
ferido e é abandonado à própria sorte 
pelo parceiro John Fitzgerald (Tom 
Hardy), que ainda rouba seus per-
tences. Entretanto, mesmo com toda 
adversidade, Glass consegue sobre-
viver e inicia uma árdua jornada em 
busca de vingança.
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Hospitais
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Parques e 
diversão
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Hotéis
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