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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

Na era das fake news, 
confie no Granja News

Já faz alguns anos que um termo ganhou destaque pelo mundo: fake news, as 
“notícias falsas”. É um conceito que, por si só, parece absurdo, afinal, pressu-
põe-se que notícias sejam sempre verdadeiras, por serem baseadas em fatos. 
Mas os tempos recentes mostram que não é bem assim.
As notícias falsas ganharam uma proporção preocupante. Especialistas acredi-
tam que elas tiveram um papel determinante nas últimas eleições presidenciais 
dos Estados Unidos – e preveem que elas serão também protagonistas nas 
eleições brasileiras em 2018.
O combate a elas se dá em várias frentes. No nosso campo, o jornalismo, 
podemos contribuir simplesmente continuando com nosso trabalho. Afinal, a 
imprensa séria é o melhor antídoto contra a imprensa caricata. E nós, do Granja 
News, que chega aqui à sua 100ª edição, temos a certeza, com todos os nos-
sos erros e acertos, de que estamos na direção certa.
Equipe Granja News
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Um espaço de 
beleza criado com 
carinho para você

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Delivery 4612-1081 ou 
Whatsapp 9954-23674 

Granja Viana e proximidades

A partir de 
R$

,0025
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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.

A Prefeitura de Cotia iniciou 
a instalação de lousas digitais 
nas 70 Escolas de Ensino Fun-
damental da rede municipal. 
A iniciativa ratifica a proposta 
do prefeito Rogério Franco 
de imprimir a marca de uma 
gestão moderna, inovadora e 
inteligente em todos os ser-
viços públicos e a Educação 
não poderia ficar de fora. A 
lousa digital é como uma tela 
de computador, só que maior 
e mais inteligente, pois é sensí-
vel ao toque.
Com o equipamento, os pro-
fessores poderão fazer apre-
sentações de suas aulas utili-
zando-se de programas como 
Power Point, por exemplo, ou 
links de sites, já que poderão 
navegar na Internet durante a 
apresentação do tema propos-

to aos alunos. Com internet 
disponível em todas as escolas, 
os professores poderão con-
sultar conteúdos e reproduzir 
vídeos ligados ao tema da aula 
para os alunos é com gestão 
e otimizando os recursos pú-
blicos que vamos colocando a 
cidade na Era da tecnologia e 
avançando na qualidade dos 
serviços.
De acordo com a Secretaria de 
Educação, os equipamentos já 
estão nas escolas e os profes-
sores começaram a ser capaci-
tados para utiliza-los. “A pró-
pria empresa que forneceu as 
lousas digitais é a responsável 
pelo treinamento dos profes-
sores e também pelo suporte 
e manutenção, sempre que 
necessário”, disse André Vas-
ques, titular da pasta.

Escolas municipais de Cotia 
ganham lousa digital

Tecnologia na educação

Equipamentos funcionarão nas 70 esco-
las de Ensino Fundamental garantindo 
maior interatividade dos alunos junto 
aos temas abordados pelos professores

Equipamentos já estão nas 70 escolas de Ensino Fundamental

Vagner Santos
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Bodytech Granja Vianna amplia grade de 
aulas e inclui FitDance e Muay Thai 

Fitness

Com o intuito de animar e dar 
um up no treino dos alunos 
que frequentam a unidade no 
período da tarde, a Bodytech 
Granja Vianna incorpora duas 
modalidades que estão em 
alta e atraem muitos adeptos: 
FitDance e Muay Thai.
As aulas são agitadas e diver-
tidas, perfeitas para aliviar o 
estresse, e ajudam a melhorar 
o condicionamento físico, o sis-
tema cardiorrespiratório, a co-

ordenação motora, a agilidade 
e a flexibilidade. 
“O FitDance e Muay Thai são 
modalidades extremamente 
empolgantes e garantem pi-
tadas de desafio. Queremos 
que nossos clientes saiam da 
zona de conforto e conheçam 
outras aulas. É uma maneira de 
proporcionar novas sensações 
e, ao mesmo tempo, estimular 
o aluno a progredir no treino”, 
ressalta Sérgio Sales Junior, co-

ordenador técnico da Bodyte-
ch Granja Vianna. 
A Bodytech possui uma gra-
de diversificada de aulas com 
modalidades para todos os 
estilos de vida e ritmos de trei-
no. O objetivo da equipe téc-
nica é evitar que as atividades  
na academia caiam na rotina. 
“Nossos profissionais pesqui-
sam, passam por treinamentos 
e viajam pelo mundo para tra-
zer sempre a melhor experiên-

cia para os clientes”, declara 
Paula Toyansk, gerente nacio-
nal Acqua e Kids da Bodytech 
Company.

Serviço
Bodytech Granja Vianna
FitDance: 15 horas, segundas 
e quartas
Muay Thai: 13h30, terças e 
quintas
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“Procurei comemorar o Dia da Mulher 
praticamente em todo o mês” 

Há quanto tempo a senhora 
mora na Granja Viana?
Nasci e sempre morei em Co-
tia. Estou há dez anos na Gran-
ja Viana.
Por que escolheu a Granja 
Viana para viver?
Por conta do meu trabalho, da 
necessidade de estar acom-
panhando de perto todas as 
atividades para as quais fui 
designada, pela facilidade de 
acesso à cidade de São Paulo 
em virtude da continuidade da 
grade curricular da faculdade, 
dos locais de comércio e lazer.
O que a senhora mais gosta 
na Granja Viana?
O meu foco sempre foi o povo, 
o contato físico com as pesso-
as, o ‘bom dia’, a energia que 
vem em cada olhar, sorriso, 
abraço. Isso eu tenho em toda 
Cotia, aqui na Granja Viana, 
em Caucaia do Alto, nos bair-
ros mais distantes.
Mas, além dessa troca de ener-
gia positiva, a Granja Viana 

oferece diversas possibilidades 
de entretenimento, shopping, 
diversidade de produtos, acho 
que estas opções estão entre 
os pontos altos da região.
Tem alguma coisa de que não 
gosta ou mudaria?
Uma coisa que eu mudaria, se 
pudesse, seria a violência, a 
intolerância e gostaria de colo-
car solidariedade, fé e respeito 
na mídia para divulgação em 
anúncios, novelas, programas 
em geral. 
Desde que assumiu a secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e o Fundo Social de 
Solidariedade a senhora tem 
realizado muitos projetos, 
atendimentos e ações nesta 
área. Mas antes desta ges-
tão, a senhora já fazia algum 
trabalho social? Conte um 
pouco.
Como meu pai exerceu o car-
go de Prefeito desta cidade – 
Ivo Mario Isaac Pires -desde a 
infância a nossa casa sempre 

esteve de portas abertas para 
receber a população.
Mulher, mãe, secretária ges-
tora de uma das mais impor-
tantes áreas do poder públi-
co. Como concilia tudo isso?
É uma rotina bastante puxada 
diariamente. Mas, quando o 
prefeito Rogério Franco e eu 
nos propusemos construir um 
projeto para a nossa cidade, 
nos dispusemos a alguns sa-
crifícios, e buscar conciliar esta 
atribuição com a vida pessoal é 
sempre um desafio, mas muito 
gratificante, pois dedicamos 
muitas horas de nossos dias às 
famílias de Cotia e dividimos as 
nossas energias com a nossa 
própria.
Neste mês foi comemorado 
o Dia Internacional da Mu-
lher. A senhora acha que te-
mos muito a comemorar ou 
temos mais a avançar?
Um dado interessante da sua 
pergunta: neste mês foi come-
morado o Dia Internacional da 

Mulher. Realmente, procurei 
comemorar o Dia da Mulher 
não somente no dia 08 de mar-
ço, mas praticamente em todo 
o mês. Isso revela a importân-
cia do papel da mulher na so-
ciedade atual. Ela já conquis-
tou o seu espaço no ambiente 
corporativo, nas salas de aula, 
no grupo familiar e social!
Temos que comemorar essas 
conquistas. Anos atrás seria im-
possível imaginar tantas inser-
ções com destaque na mídia 
sobre o Dia da Mulher. Hoje 
temos mulheres ocupando car-
gos executivos da mais alta ex-
pressão em diversos países do 
mundo.
Se temos algo para avançar?
Creio que sempre temos que 
avançar, seja homem ou mu-
lher, no sentido de nós aper-
feiçoarmos e crescermos en-
quanto seres humanos- em 
cristianismo e solidariedade.
Recentemente, o Prefeito 
Rogério Franco instituiu a 

Granjeira do mês

Mãe, esposa, primeira-dama, cotiana. Nenhum 
desses rótulos sozinho faz jus a Mara Franco, casa-
da com prefeito de Cotia, Rogério Franco, e nos-
sa granjeira do mês de março. À frente do Fundo 
Social de Solidariedade de Cotia e da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Mara organizou mui-
tas ações voltadas à população carente da cidade, 
todas muito bem recebidas pelo povo e pelos ve-
readores de Cotia, que em muitas sessões fazem 
questão de elogiar o trabalho dela. Confira abaixo 
um pouco mais de sua história na nossa região:

Guardiã Maria da Penha e 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social é fundamental 
no atendimento e acolhimen-
to de mulher vítimas de vio-
lência. Quais são as suas ex-
pectativas em relação a este 
projeto inédito na cidade?
O atendimento e acolhimento 
da mulher vítima de violência é 
um projeto do Prefeito Rogério 
Franco onde várias Secretarias 
estão envolvidas. É um traba-
lho em rede. Tenho certeza de 
a implantação desse projeto 
ajudará muitas mulheres víti-
mas de violência porque tira a 
medida protetiva e a lei do pa-
pel. Serão feitas visitas, acom-
panhamento em ações conjun-
tas da Secretaria de Segurança 
e Desenvolvimento Social com 
posterior adoção das medidas 
judiciárias cabíveis a cada caso.
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Padaria Romana se 
consolida como opção 
gastronômica da Granja

Inaugurada em junho do ano 
passado, a unidade Granja Viana 
da padaria campineira Romana 
já se consolidou como um dos 
pontos de encontro mais bada-
lados do bairro, com suas pro-
moções sazonais, happy hours, 
vasta gama de produtos e buffet 
de almoço e jantar.
“A Romana escolheu a Granja 
por entender que o local é per-
feito para receber o melhor da 
gastronomia com conveniência 
e atendimento”, diz o sócio da 
casa, Fábio Mendes. “Trouxe-
mos para cá o que existe de me-
lhor da Romana Campinas, mas 
criamos uma loja para atender 
os granjeiros como eles querem 
ser atendidos”, completa.
Isso se traduziu no foco que 
a marca tem no atendimento. 
Valorizar os comentários dos 
clientes e oferecer comodida-
des, como o serviço gratuito de 
manobrista, são provas disto. A 
Romana possui ainda dois locais 
para eventos: o Espaço Romana 

- um deck voltado para even-
tos corporativos, aniversários 
e confraternizações-,  e a Praça 
Romana, um espaço pet friendly 
localizado entre a padaria e o 
restaurante japonês Rokkon.
A confeitaria é um dos seus for-
tes da casa, com destaque para 
o Naked Cake de Red Velvet e 
demais doces que fazem da  vi-
trine da Romana algo único na 
região. Os pães de fermentação 
natural ganharam a simpatia dos 
consumidores e já são recordis-
tas de vendas.
O buffet de almoço cresce dia-
riamente e sempre apresenta 
cardápios diferenciados. Nos 
finais de semana, o cliente con-
ta com brunch que já ganhou a 
preferência dos consumidores e 
pratos a la carte.  Sem falar nas 
pizzas, lanches, massas de fa-
bricação própria e no elegante 
buffet noturno de sopas e pães. 
E esta variedade de produtos 
pode ir até a sua casa, consulte 
o Romana Delivery: 4612-4100

Serviço: Romana Granja Viana
Onde: Avenida São Camilo, 1181, Granja Viana – Cotia/SP
Contato: (11) 4702-3419 / www.cafeebonsmomentos.com.br
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Rokkon traz a alta 
gastronomia japonesa à 
Granja Viana

A casa belo-horizontina de gas-
tronomia japonesa Rokkon de-
cidiu expandir seus negócios 
com a abertura de uma filial em 
São Paulo – e a Granja Viana foi 
o local escolhido para abrigar o 
estabelecimento já queridinho 
da imprensa especializada na 
capital mineira. “Escolhemos a 
Granja Viana porque ela combi-
na com a proposta do Rokkon e 
com a alta gastronomia japone-
sa”, afirmou Fabio Mendes, em-
presário e sócio da casa.
O cardápio do Rokkon o coloca 
numa posição privilegiada, mes-
mo para uma região com tantas 
opções dos amantes de sushi. 
Combinados, Ramen, Robatas, 
Temakis com assinatura Rokkon 
e o Yugō Cuisine, combinação 
dos tradicionais pratos com in-
gredientes da cozinha ocidental.
A casa conta também com ser-
viço de catering, buffet japonês 
para eventos sociais e corpo-
rativos de todos os portes. “O 
Rokkon possui a estrutura de 

transporte, equipamentos e 
equipe para realização de to-
dos os tipos de eventos”, afirma 
Mendes. A casa oferece ainda o 
serviço de delivery. “Com emba-
lagens especiais a vácuo, qual-
quer prato do nosso cardápio 
chega à casa do cliente perfeito 
e pronto para ser consumido”, 
conclui o empresário.
O restaurante também se dife-
rencia por promover e incentivar 
a cultura. “Quando desenhamos 
o Rokkon, criamos um espaço 
para receber eventos e exposi-
ções de arte. A ideia é gerar no-
vas experiências para os clientes 
ao trazer a arte para dentro de 
casa, bem como abrir espaço 
para que os artistas tenham vi-
sibilidade ao expor suas obras”, 
afirma Mendes. O projeto “Art 
Experience” já recebeu expo-
sições de artistas renomados 
como Kenishi Kaneco, Fátima 
Marinho e Adriano Ávila.
Tel. 11 4702-7600

Serviço: Rokkon Gastronomia Japonesa
Avenida São Camilo, 1181 – Loja 3 - Granja Viana – Cotia – SP
Horário: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h às 23h45 
|De quinta a domingo das 11h45 à 1h
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Parece que foi ontem que a 
Granja Viana ganhava uma 
nova mídia impressa. Mas já 
se passaram 100 meses desde 
aquele nascimento em novem-
bro de 2009 – e isso significa 
100 edições do jornal Granja 
News, totalizando mais de 1,2 
milhões de exemplares distri-
buídos.
Ao longo de todas essas “fi-
lhas” nossas, abordamos te-
mas dos mais diversos. En-
trevistamos prefeitos e outras 
autoridades de toda a região, 

antecipamos fatos importantes 
como a chegada do Granjar-
dim e os planos do governo 
estadual para trazer o metrô 
até aqui. Acompanhamos de 
perto sessões da Câmara de 
Vereadores de Cotia e a elabo-
ração do novo plano diretor da 
cidade. “Não temos partido. 
Se é bom para comunidade, 
a gente divulga. E questiona-
mos as autoridades sobre as 
demandas da população tam-
bém”, diz Rodrigo Rodrigues, 
diretor do jornal.

Jornal Granja News 
chega à sua 100ª edição
Por Victor de Andrade Lopes

C
lick Pix Studio

Dedicação
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A partir da terceira edição, 
iniciamos a tradicional seção 
“Granjeiro do Mês”, com o 
estilista Antonio Viella. Desde 
então, nomes como Rubens 
Ewald Filho, Goulart de An-
drade, Negra Li, Lampadinha 
e Luiz Schiavon passaram por 
nossas páginas, além de perso-
nalidades importantes para a 
história da nossa região. Outras 
figuras renomadas também 
embelezaram nossas páginas, 
mas como colunistas: Fabio 
Arruda, João Doria Jr., Cecilia 
Dale, entre outros.
Para 2018, estamos preparan-
do várias novidades. Uma delas 

você já confere nesta mesma 
edição: o Granja Kids, um es-
paço no jornal voltado para o 
público infantil. Ainda pensan-
do nos pequenos, realizaremos 
em breve uma sessão de cine-
ma na sala Junior da Cinépolis 
do Iguatemi Shopping, em Al-
phaville.
Estamos também expandindo 
nossos formatos: além da edi-
ção impressa e do nosso site, 
no qual você fica por dentro de 
tudo o que acontece na região, 
a partir deste ano trabalhare-
mos também com vídeo, rádio 
e até com um drone! Aguarde 
mais novidades em breve!

milhões de jornais 
impressos

milhões de pessoas ja leram o 
Granja News pela média

mil páginas  
diagramadas

mil fotografias publicadas 
pela média

1,2
4,8

1,2
24
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A partir desta terça-feira (27/3), 
os usuários da CPTM contarão 
também com o Whatsapp, a 
mídia mais utilizada pelos bra-
sileiros, para enviar informa-
ções à Companhia. O número 
99767-7030 ficará disponível 
24h para receber mensagens, 
vídeos e fotos com assuntos re-

ferentes ao sistema ferroviário.
A equipe receberá essas men-
sagens e encaminhará à área 
responsável para providências.
Os usuários continuam com 
os demais canais de comuni-
cação à disposição, como o 
chat on-line Conexão CPTM,  
as redes sociais ((TT @cptm_

oficial e FB @cptm.fanpa-
ge), o telefone 0800-055-121  
(24 horas), o Disk Denúncia 
pelo celular 97150-4949, além 
do formulário eletrônico que 
também está disponível na pá-
gina Atendimento ao Usuário 
(http://www.cptm.sp.gov.br/
Pages/atendimento.aspx ).

Serviço

CPTM lança Whats para receber 
notificações dos usuários

Bloco A - Térreo
The Square 
Open Mall 

Granja Viana
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Reservas: (11) 4702.6883 / 4702.6923  -  Av. São Camilo, 988 · Granja Viana · VALLET no local
www.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaVianawww.tantrarestaurante.com.br      / RestauranteTantraGranjaViana

Restaurante · Almoço · Pratos Executivos · Drinks · Shows · Atrações · Eventos
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Vinhos

Ao contrário do que se pensa, 
o Vinho Verde tem seu nome 
devido à sua região de origem, 
e não à sua coloração ou de 
suas uvas. Até porque, existe 
vinho Verde rosé e tinto. Mar-
cada por um clima atlântico 
extremado, a área de sua pro-
dução é verde e húmida, com 
temperaturas frescas e chuvas 
abundantes. 
Vinho verde é uma DOC (De-
nominação de Origem Contro-
lada) de Portugal, ou seja, uma 
região regulamentada, que 
produz um vinho com caracte-
rísticas únicas. Ao ser produzi-
do de acordo com as normas e 
nas áreas autorizadas pode ser 
intitulado como Vinho Verde.
O Vinho Verde mais encontra-
do e consumido no mercado é 
o branco. As uvas brancas do-
minantes são a Alvarinho, Arin-

to (designada localmente por 
Pedernã), Avesso, Azal, Lourei-
ro e Trajadura. São vinhos com 
acidez e frescor destacados, 
muito secos e de corpo leve, 
encantam por seus aromas de-
licados com notas frutadas e 
cítricas. Possuem relativo baixo 
teor alcoólico.  Harmonizam 
muito bem com aperitivos em 
geral e pratos de frutos do mar 
pouco complexos, como ca-
marões e vieiras grelhados.
É bacana saber na hora da 
compra que a DOC Vinho Ver-
de divide-se em 9 sub-regiões, 
e que os melhores vinhos são 
considerados oriundos de: 
Monção e Melgaço. O Vinho 
verde deve ser consumido jo-
vem. Quanto mais jovem me-
lhor. Evite guardá-lo por muito 
tempo.

O Vinho Verde
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www.bigmaniadepastel.com.br

AGORA TAMBÉM NA 
GRANJA VIANA

Venha saborear nossos deliciosos 
Pastéis e tomar um caldo de Cana 

geladinho

venha 

saborear nossos 

maravilhosos

sandubas!

DELIVERY: (11) 4702-0870

Rodovia Raposo Tavares nº 22.800  (ao lado do Madai Sushi)

Cotia 162 anos
Programação de aniversário de 
Cotia terá show com a dupla 
sertaneja Fernando & Sorocaba

Programação  
de aniversário
Dia 2 de abril  
(em frente à Prefeitura)
Show Suellen Santos às 18h
e show Fernando &  
Sorocaba às 20h

Dia 2 de abril 
(Estádio Municipal)
Circuito cultural e esportivo – 
a partir das 9h

Dia 7 de abril 
(Praça da Matriz)
Circuito Sesc de Artes – das 
16h às 21h

Toda programação é 
gratuita e livre para todos 
os públicos

Ao longo do dia 2 de abril, o Estádio Municipal Euclides de 
Almeida receberá atrações culturais e esportivas
Na segunda-feira 2 de abril, 
Cotia comemora 162 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa e, para festejar, a 
Prefeitura preparou uma pro-
gramação com atividades es-
portivas, culturais e um grande 
show com a dupla sertaneja 
Fernando & Sorocaba, a partir 
das 20h, no recinto, em frente 
à Prefeitura, na avenida Profes-
sor Manoel José Pedroso, Jar-
dim Nomura. O show de aber-
tura será com a cantora Suellen 
Santos, às 18h.
No dia do aniversário, as co-
memorações começam às 9h, 
no Estádio Municipal Euclides 
de Almeida, quando a Secreta-
ria de Esportes, Cultura e Lazer 
realiza um circuito cultural e 
esportivo com gincanas, pe-

ças teatrais, apresentações de 
dança, música, ginástica, vôlei, 
aula de zumba, lutas e muitas 
outras modalidades oferecidas 
pela secretaria.
Quem passar pelo Estádio 
também vai poder acompa-
nhar o Torneio Início com a 
participação dos 16 times 
que compõem a 1ª divisão 
do Campeonato Municipal de 
Futebol 2018. As partidas te-
rão duração de dez minutos 
em cada tempo, com exceção 
para a final, que terá 60 minu-
tos ao todo.
Já no dia 7, das 16h às 21h, é a 
vez de Cotia receber o Circui-
to Sesc de Artes, na Praça da 
Matriz, no centro. As atrações 
são resultado de parceria en-
tre a Prefeitura e o Sesc e trará 

música, teatro, circo, cinema e 
artes visuais. O evento contará 
com diversos grupos artísticos 
brasileiros.
“Cotia está entre as cidades 
mais importantes da região 
Metropolitana de São Paulo, 
pois tem grande participação e 
contribuição na economia es-
tadual, fácil acesso para a Ca-
pital e para as cidades do inte-
rior, é uma cidade promissora. 
Vamos comemorar os seus 162 
anos com muita alegria e com 
o desejo de trabalhar cada vez 
mais por esta que é a cidade 
que escolhemos para criar os 
nossos filhos”, disse o prefeito 
Rogério Franco. “Esperamos 
toda a população nos eventos 
preparados pela Prefeitura”, 
completou. 
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Para celebrar o aniversário de 
53 anos de emancipação políti-
co-administrativa de Carapicu-
íba, a Prefeitura realizou diver-
sas atividades e inaugurações. 
A Secretaria de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade também 
fez parte da comemoração. Na 
segunda, dia 26, aconteceu o 
lançamento do Projeto Arbum, 
que visa promover maior inte-
gração entre a comunidade e 
as questões ambientais. A ati-
vidade aconteceu na Emei Ma-
ria Eliana Zadra, na Cohab.
O Secretário de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade Airton 
Batatta convidou os pais dos 
alunos para conhecer e parti-
cipar do Projeto Arbum. Por 
conta do aniversário da cida-
de, foram plantadas 53 mudas 
e cada família “adotou” uma 
árvore, que ficou identificada 
com o nome das crianças. A 
ideia é que os pais e os alunos 

criem um vínculo com a árvo-
re, ajudem a cuidar e acompa-
nhem seu crescimento.
Foram plantadas mudas de 
várias espécies como Aroeira, 
Pau Brasil, Ipê, Pitangueira, 
Amoreira, Manacá da Serra 
e Quaresmeira entre outras. 
Nas próximas atividades nas 
escolas, como dia das mães e 
dos pais, as famílias voltarão 
a tirar fotos com as árvores. O 
secretário convida a população 
a participar das iniciativas am-
bientais: “O futuro com uma 
Carapicuíba mais arborizada é 
possível e depende do engaja-
mento de todos”.
Inauguração do Viveiro Central
Na sexta-feira, 23, foi inaugura-
do o Viveiro Central de mudas 
da Secretaria de Meio Am-
biente e Sustentabilidade, no 
complexo do Ginásio Tancre-
do Neves. O prefeito Marcos 
Neves parabenizou a equipe e 

falou que “é fundamental que 
a educação ambiental comece 
nas escolas, para que as crian-
ças de hoje se tornem adultos 
com uma nova consciência am-
biental”.
Através do Projeto Eu, Tu e 
Elas, + Verde + Vida a Prefeitu-
ra ajuda o morador a escolher 
a espécie de árvore ideal para 
plantar na calçada, quintal ou 
jardim. Escolhido o tipo de ár-
vore, a pessoa recebe a muda 
e as orientações de como plan-
tar e cuidar para que ela cresça 
forte e bonita.
Secretaria de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade
Endereço: Av. Inocêncio Se-
ráfico, 2005 - complexo do 
Ginásio Tancredo Neves.
Atendimento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.
Telefone 4187-3837

Carapicuíba 53 anos
Projeto Arbum promove 
integração ambiental
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PUG: Um amigo para 
todas as horas

Planet Pet

Não resta dúvidas que a raça Pug 
é originária da China- de onde 
provieram praticamente todos os 
cães de caras curtas e pequenas 
caudas enroladas. Muitos, contu-
do, consideravam no originário 
da Espanha, país que primeiro se 
preocupou com a divulgação da 
raça. Porém com seu ingresso na 
Inglaterra, coube aos criadores 
ingleses o seu aprimoramento, 
criado inicialmente nas cores cas-
tanho-prateado e dourado bri-
lhante. O Pug preto surgiu anos 
mais tarde, aparentemente deve 
sua origem a infusão do sangue 
do Pug japonês, raça semelhante 
os Toys Spaniels  de hoje, mas não 
tão profusa na pelagem. Eram 
brancos ou pretos ou uma mistu-
ra de duas cores, donde o fato de 
muitos Pugs terem tendência para 
apresentar marcações brancas no 
meio e nos pés.

Hoje todas as cores são criadas 
indiscriminadamente, e os filho-
tes saem unicolores em qualquer 
uma das gamas.
Esta raça, cujo padrão foi escrito 
primeiramente  em 1883, sofren-
do posteriormente muitas mu-
danças, é caracterizada por cães 
compactos, alertas, definidos, 
gentis e companheiros. Merecem  
a popularidade alcançada nesses 
últimos anos porque, além  de seu 
temperamento, exigem poucos 
esforços para serem mantidos em 
bom estado.
Cães Pertencentes ao grupo 9 
que possuem as seguintes carac-
terísticas: 
PAÍS DE ORIGEM: China
UTILIZAÇÃO: Companhia
TAMANHO: Varia entre 25 a 27 
cm (padrão não comenta)
PESO: 6,3 a 8,1 quilos
ASPECTOS GERAIS: Quadrado 

e robusto, ele é um cão compacto 
e atarracado como mostra a sua 
forma, suas bem ajustadas  pro-
porções e sua musculatura rija, 
mas nunca deve apresentar patas 
curtas, nem ser magro demais e 
pernalta.
A  cauda é inserida  alta, firme-
mente  enrolada sobre o quadril.
Enrolada duplamente é desejável.
LONGEVIDADE: 13 a 15 anos
AGRESSIVIDADE: Baixa
TEMPERAMENTO: Cão de gran-
de charme, dignidade e inteligên-
cia. Equilibrado, feliz e disposto.
Essa coluna dedico aos meus 
“dois amigos pugs”: Piggie, que 
acaba de completar seus 14 anos 
e Tufão fiel escudeiro,“ o brinca-
lhão” .
Saúde para todos.

Eliane Abbud

O DESCONTO SÓ É VÁLIDO PARA O PREÇO DA PIPOCA DE CHOCOLATE. A PROMOÇÃO NÃO É VÁLIDA PARA COMBOS PROMOCIONAIS E BEBIDAS. É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO PARA LIBERAÇÃO DO DESCONTO. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. O DESCONTO 
É VÁLIDO SOMENTE PARA MEMBROS COM CARTÃO ATIVO E POR TEMPO LIMITADO. PARA TER ACESSO AO DESCONTO, É NECESSÁRIO QUE A COMPRA SEJA REALIZADA NAS BILHETERIAS. PROMOÇÃO NÃO CUMULATIVA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O SITE CINEMARK.COM.BR.
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O “Loucos por Vinil Fair” che-
ga à sua a 16ª edição para 
reunir fãs, expositores de dis-
co de vinil e shows ao vivo. O 
homenageado neste ano será 
o cantor Tim Maia, falecido em 
1997. A entrada é gratuita.
O encontro ocorrerá no dia 8 de 
abril (domingo) a partir das 9h 
no Centro Cultural Mestre Assis 
do Embu, que fica no Largo 21 
de Abril, 29, Centro, Embu das 
Artes. A promoção é da Secre-
taria Municipal de Turismo, Cul-
tura e Esporte. Destaque para o 
show de Rainer Tankred Pappon, 
guitarrista de rock progressivo e 
instrumental. 
O “Loucos por Vinil” foi ide-
alizado em 2001 pelo artista 
plástico Paulo Dud com o ob-
jetivo de reunir colecionadores 

e admiradores do velho bo-
lachão. É uma oportunidade 
dos apaixonados por LPs tro-
carem, venderem e circularem 
informações que fazem reviver 
bons tempos. Décadas depois 
do lançamento do CD pelas 
grandes indústrias fonográficas 
e em plena era digital, os long 
plays não param de ganhar no-
vos fãs, desde aficionados por 
ídolos e músicas antigas até os 
DJs das mais modernas ten-
dências musicais.

Programação
- Adriano Morais / pop e can-
ções de Tim Maia / às 15h
- Dix3 / clássicos do rock/ às 
16h30 
- Rainer Tankred Pappon / às 
18h30 

Guitarrista paulistano, “o ale-
mão da guitarra verde”, é 
profissional desde 78 e tem 
discos gravados com trabalho 
próprio. Toca rock progressivo 
e instrumental com influências 
de Frank Zappa, Focus, King 
Crimson, Mahavishnu Orches-
tra, Som Nosso, Mutantes e 
Yes. É um dos fundadores da 
The Central Scrutinizer Band 
(Zappa Cover), que teve o 
reconhecimento do próprio 
Frank em 1991.  

16º Loucos por Vinil Fair 
Domingo (8/4), das 9h às 20h
Largo 21 de Abril, 29, Centro, 
Embu das Artes
Tel.: 4785-3686 /4781-4462
Grátis

Cultura

16º Loucos por Vinil reúne discos, fãs e 
shows no dia 8/4




