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A cantora lírica  
Viviane Lachner

Granjeira do mês

Caucaia conta com equi-
pe e viatura próprias

SAMU

Rye Ipa a primeira 
cerveja granjeira

Cervejas

Em outubro, o 
Brasil se mobiliza 
para escolher seus 
próximos governantes 
e representantes. 
Nesta edição de 
setembro, o Granja 
News prepara um 
guia rápido com as 
principais candidatas  
e candidatos 
à Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo e 
à Câmara dos 
Deputados.

Eleições

2018
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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

Eleições 2018

Clínica Veterinária

Portão Piscinas
Venda de produtos e acessórios. Assistência técnica

www.portaopiscinas.com.br

Loja 1
Av Prof. José Barreto, 1281 - Portão – Cotia
Tel: (11) 4616-5282 / 4703-7734

Loja 2
Av José Giorgi, 900 - Granja Viana II
Tel: (11) 4702-8450
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As eleições gerais no Brasil 
ocorrerão no domingo, 7 de 
outubro de 2018. Neste pleito, 
serão eleitos o Presidente do 
Brasil e o Vice-presidente, assim 
como membros do Parlamento. 
Serão 513 deputados federais e 
54 senadores, , além dos vinte 
e sete governadores dos Es-
tados e do Distrito Federal. As 
eleições para as Assembleias 
Legislativas estaduais e a Câma-
ra Legislativa do Distrito Federal 
ocorrem usando-se o sistema 
proporcional de lista aberta, 
com assentos distribuídos usan-
do-se o quociente eleitoral.
Primeiramente, o eleitor deve 
identificar quais valores julga 
mais importantes e quais valo-
res quer ver seu representante 
defender. Isso é importante por-
que, geralmente, escolhemos 
um candidato por afinidade, 
ou seja, aquele que tem valores 
iguais aos nossos.
Para saber o que o candidato 
pensa, o eleitor deve conhecer 
a carreira dele, assim como sua 
atuação profissional, seu históri-
co de vida, sua postura ética e 
sua conduta diante da socieda-
de. Se o discurso do candidato 
não condiz com sua atuação em 
outros momentos da vida, isso 
é um indício de que ele pode 
estar mentindo. Em seguida, é 
preciso analisar suas propostas, 
o partido ao qual está filiado e 
quem são seus correligionários. 
Além disso, é preciso ver se suas 
promessas são viáveis e compa-
tíveis com o cargo que ele pre-
tende ocupar. Promessas gené-
ricas do tipo “vou criar milhares 
de empregos” são muito fáceis 
de fazer e obviamente são inviá-
veis de cumprir.
Todos os meios de veiculação 
de informação são válidos, con-
tudo, atualmente, a melhor fer-

ramenta para auxiliar o cidadão 
é a Internet, pois nada escapa à 
rede mundial de computadores. 
Nas páginas dos órgãos do Le-
gislativo, da Justiça Eleitoral, de 
algumas ONGs ou simplesmen-
te em sites de busca, é possível 
obter informações sobre os can-
didatos e políticos.
A seguir, alguns dos principais 
sites que podem auxiliar nessa 
pesquisa:
· Justiça Eleitoral – www.tse.
jus.br (informações sobre pres-
tação de contas de candidatos, 
comitês e direção partidários);
· Presidência da República – 
www.planalto.gov.br (infor-
mações sobre os atos do presi-
dente, agenda, notícias, espaço 
para enviar mensagens);
· Senado Federal – www.sena-
do.gov.br (informações sobre a 
atuação dos senadores e sobre 
os projetos de lei);
· Câmara dos Deputados – 
www.camara.leg.br (infor-
mações sobre os deputados 
federais, atividades legislativas 
e projetos de lei. Há, inclusive, 
a opção “Acompanhe o seu 
deputado” em que o cidadão 
pode se cadastrar e receber bo-
letins por e-mail);
· ONG Transparência Brasil – 
www.transparencia.org.br (in-
formações sobre os parlamenta-
res brasileiros);
· Projeto Às Claras – www.ascla-
ras.org.br (informações sobre o 
financiamento eleitoral desti-
nado aos parlamentares, bem 
como a quantidade de votos 
que receberam);
· Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar – www.
diap.org.br (informa os sindi-
catos de trabalhadores e a so-
ciedade sobre os projetos em 
curso no Congresso Nacional e 
oferece elementos sobre a atua-

ção parlamentar, contribuindo 
para que haja transparência e 
para que o cidadão tenha, afi-
nal, meios de conferir se há coe-
rência entre discurso eleitoral e 
prática legislativa de cada repre-
sentante do povo);
· Instituto Ágora – www.institu-
toagora.org.br (instituto paulis-
ta que atua em defesa do eleitor 
e da cidadania por meio do con-
trole social do parlamento, do 
investimento em educação e do 
incentivo à participação política, 
autônoma e suprapartidária);
· Movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral – www.mcce.
org.br (O MCCE é integrado 
por 51 entidades nacionais que 
atuam em três eixos principais: 
a fiscalização, que visa assegu-
rar o cumprimento da Lei nº 
9.840/1999 e da LC no135/2010 
(Ficha Limpa); a educação, que 
visa contribuir com a consoli-
dação de uma consciência dos 
eleitores de que “voto não tem 
preço, tem consequências”; e 
o monitoramento das ações do 
parlamento brasileiro em re-
lação à Lei no9.840 e à LC no 
135/2010, como o controle so-
cial do orçamento público e da 
máquina administrativa.
Por outro lado, é preciso ter cui-
dado redobrado, pois em uma 
relação mais próxima é frequen-
te que alguns candidatos ten-
tem conquistar o voto do eleitor 
através da troca de favores. Se 
um candidato oferecer materiais 
de construção, cesta básica, ou 
qualquer outro produto ou ser-
viço em troca do seu voto, sai-
ba que ele está cometendo um 
grave crime eleitoral. O desta-
que desta edição é o Guia dos 
candidatos a deputado estadual 
de nossa região. A todos uma 
ótima leitura , e um voto cons-
ciente. Equipe Granja News

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

No final de agosto, o distrito de 
Caucaia do Alto, em Cotia,  passou 
a contar com uma base do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) em pleno funcionamen-
to. O prefeito Rogério Franco fez 
uma visita inaugural que marcou 
a oficialização deste novo equipa-
mento público de atendimento de 
urgência no distrito, situado há qua-
se 20 km do centro de Cotia.
A base do SAMU Caucaia do Alto 
conta com equipe e viatura pró-
prias. Com este investimento, a 
Prefeitura de Cotia garante que o 
socorro, especialmente nos bairros 
afastados de Caucaia, chegue com 
mais agilidade. “Este não é só um 
equipamento importante, ele é fun-

damental. Pois para quem precisa 
de socorro, cada minuto é determi-
nante. Vamos salvar vidas com uma 
equipe preparada, treinada e capa-
citada para atender quem precisa”, 
disse o prefeito Rogério Franco.
A nova base funciona 24h, de do-
mingo a domingo, e é a primeira da 
Regional Oeste a contar com rádio 
comunicador com tecnologia digi-
tal. Uma viatura básica será utilizada 
nas ocorrências. O veículo conta 
com pranchas, cilindros de oxigê-
nio, sendo um cilindro portátil, kits 
de socorro adulto e infantil, desfibri-
lador automático portátil, aspirador, 
oxímetro, dextro, talas, cadeira para 
transporte, entre outros.
Todos os integrantes da equipe do 

SAMU, além de formação em técni-
ca de enfermagem, passaram pelo 
Curso de Atendimento Pré-Hos-
pitalar (APH), com duração de 176 
horas, além disso, os condutores 
também são socorristas, com curso 
APH e têm condições de dar supor-
te no atendimento, caso necessário.
Morador de Caucaia há 37 anos, 
Valter Mendes aprovou o investi-
mento da Prefeitura. “A gente fica 
feliz em ver o SAMU aqui e com a 
esperança de que tenha chegado 
para ficar”, disse. Ele afirmou que 
pessoas que moram em bairros dis-
tantes sofriam muito com a demora 
pelo socorro que vinha da base de 
Cotia. “Era muito difícil”, comple-
tou.

Participaram da entrega da base 
do SAMU Caucaia a primeira-dama 
e Secretária de Desenvolvimento 
Social, Mara Franco, além dos se-
cretários Marcos Menão (Comuni-
cação), João dos Santos (Assuntos 
Comunitários), Magno Sauter (Saú-
de), Ângela Maluf (Adjunta da Saú-
de), os vereadores Paulinho Lenha, 
Celso Itiki, Edson Silva, Eduardo 
Nascimento, Marcinho Prates, San-
drinho, Dr. Castor e Tim e, Renata 
Santos, enfermeira e coordenadora 
do SAMU Cotia e Caucaia do Alto.

Primeiro atendimento 
no Campininha
Por volta das 11h, a base de Cau-
caia recebeu o seu primeiro chama-

do. Tratava-se de acidente envol-
vendo um motociclista, no bairro 
Campininha. Em menos de uma 
hora, o homem, de 23 anos, com 
fratura no pé, já estava sendo dei-
xado pela ambulância do SAMU 
no Hospital Regional de Cotia, na 
região central.
A caminho da base, a equipe rece-
beu outro chamado. Uma colisão 
entre carro e moto, no bairro Água 
Espraiada, e já foi atender a vítima, 
um jovem de 19 anos que estava 
na moto. “Estamos muito felizes de 
podermos atender com agilidade 
a população de Caucaia. Cotia dá 
um salto e agora temos duas equi-
pes equipadas e preparadas”, disse 
Magno Sauter, secretário de Saúde.

Prefeito Rogério Franco entrega 
base do SAMU Caucaia do Alto 
A partir de agora, Cotia passa a contar com duas equipes do serviço de urgência para atender as ocorrências no município

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

Vende-se apartamento no Morumbi URGENTE!
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Hidroginástica: atividade completa 
e para todas as idades

Fitness

A hidroginástica costumada a 
estar associada a uma ativida-
de voltada para idosos e mu-
lheres. No entanto, a tendên-
cia é que a modalidade não se 
restrinja apenas a esse público. 
“Cada vez mais, observamos 
um maior número de pratican-
tes jovens e do sexo masculi-
no”, observa Danielli Damas-
ceno, coordenadora Acqua da 
Bodytech Granja Vianna.
Na hidroginástica, cada aluno 
pode ter sensações de esfor-
ços distintas, de acordo com 
a amplitude e a velocidade do 
movimento e maior ou menor 
resistência nos movimentos 
em função da resistência da 
água. O ritmo da aula acom-
panha as batidas das músicas. 
O repertório é bem variado e 
conta com vários estilos mu-
sicais para deixar o momento 
bem animado. “O educador 
físico rege a sua turma como 
se fosse um maestro, estimula, 
corrige e adapta o esforço de 

cada um”, declara Damasce-
no. 
Conheça os oito benefícios 
proporcionados pela hidrogi-
nástica:
1) É uma atividade completa 
que envolve todas as partes do 
corpo;
2) Oferece exercícios de baixo 
impacto;
3) A resistência da água permi-
te o desenvolvimento da força, 
da resistência muscular e da 
capacidade cardiorrespiratória;
4) Estimula o participante a 
manter a estabilidade abdo-
minal durante a execução dos 
movimentos;
5) Desenvolve o equilíbrio e a 
coordenação motora;
6) Auxilia na redução de dores 
musculares e edemas;
7) Proporciona gasto calórico 
de até 500kcal por hora;
8) Melhora o humor, traz ale-
gria, entusiasmo, motivação 
para uma vida saudável e so-
cialização.

#DescontoNaHoraBaixe o app 
Yenius e 

aproveite yenius
seu desconto na hora
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Guardiã Maria da Penha

Cotia formaliza 
convênio com o MP para 
capacitação de GCM’s
Programa começou a ser concebido 
em 2017 e prevê que mulheres com 
medidas protetivas possam usar o 
aplicativo “Botão do Pânico”
O prefeito de Cotia, Rogério Fran-
co, e o vice-prefeito e Secretário de 
Segurança Pública, Almir Rodrigues, 
assinaram o documento de coope-
ração técnica entre a Prefeitura e o 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MP SP) que visa a capacitação 
de Guardas Civis Municipais para 
atuarem no programa de proteção à 
mulher vítima de violência doméstica 
conhecido como Guardiã Maria da 
Penha. O programa foi anunciado 

pelo prefeito em março deste ano e, 
desde então, o município tem avan-
çado na consolidação deste projeto 
que, entre outros, prevê o uso do 
“Botão do Pânico” por mulheres com 
medidas protetivas.
O convênio foi assinado na manhã 
desta quarta-feira (12/09), no MP, em 
São Paulo, e contou com a presença 
do Procurador-geral de Justiça do Es-
tado de São Paulo, Gianpaolo Poggio 
Smanio e dos promotores de Justiça 
de Cotia, Ricardo Navarro Soares Ca-
bral e Valéria Diez Scarance Fernan-
des. “Cotia vai ser referência, vamos 
investir, em parceria com o MP, tra-

zendo mais tranquilidade às mulheres 
que sofrem violência doméstica”, dis-
se o prefeito Rogério Franco.
O projeto começou a ser concebido 
pela atual gestão por meio da Secre-
taria de Segurança Pública. Em 2017, 
o titular da pasta, Almir Rodrigues, 
buscou referências em outras cidades 
com o programa já implantado. À 
época, ele esteve em Curitiba, no Pa-
raná, para conhecer o programa que 
é referência nacional.
Desde então, Cotia deu importantes 
passos para a implantação do pro-
jeto: no dia 8 de março deste ano, a 
Prefeitura assinou um convênio com o 

Tribunal de Justiça para a implantação 
do Anexo de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, inaugurado 
no Fórum de Cotia, em agosto. A 
Prefeitura disponibilizou corpo téc-
nico para atuar no local que, desde 
então, analisa e dá encaminhamento 
aos processos de violência doméstica 
em trâmite na vara criminal.
O procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo, destacou a importância 
do programa. “[a comarca de Cotia] 
avança em uma área importante que 
é a proteção das mulheres vítimas de 
violência doméstica. O MP se alia à 
Prefeitura de Cotia em um programa 

importante que pretendemos es-
palhar para o Estado e garantir mais 
tranquilidade para a população”, des-
tacou.
Botão do Pânico
Todas as mulheres com medidas pro-
tetivas terão à sua disposição o ‘Botão 
do Pânico’. Um aplicativo pelo qual 
ela poderá acionar a Guardiã, caso se 
sinta ameaçada. O sistema é ligado à 
central da GCM que terá a localiza-
ção da vítima e enviará a viatura mais 
próxima ao local. O uso do aplicativo 
é voluntário e nenhuma mulher com 
medida protetiva será obrigada a lan-
çar mão desta ferramenta.
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Cerveja de um 
granjeiro para a Granja

Meisen Brewing

Os amantes da cerveja que moram na 
Granja Viana – e eles não são poucos! 
– têm uma nova marca para marcar 
presença em suas geladeiras: a Mei-
sen Brewing, que já está vendendo 
em locais como o Empório Per Tutti 
(dentro do The Square), as barbearias 
4Shave e Magnata da Barba e a Ta-
bacaria O Outro, além de pontos na 
capital paulista como o Boteco Leo-
poldina e o Imperador Lupulus.
“Estou desenvolvendo cerveja em 
casa há uns quatro anos”, conta João 
Gabriel, fundador da marca, em entre-
vista ao Granja News no Empório Per 
Tutti, que preparou uma bela tábua 
de frios para harmonizar com a Rye 
IPA, primeiro produto da empresa. 
“Antes mesmo de lançar a Meisen, eu 
já havia criado uma cerveja tipo ESB 
(Extra Special Bitter), que venceu um 
concurso com jurados qualificados”, 
conta. Além disso, viagens aos Esta-
dos Unidos, à Áustria e à Bélgica aju-

daram a compor uma rica bagagem 
cultural que João incorporou em sua 
marca própria.
A Rye IPA, que por enquanto é a úni-
ca cerveja da Meisen em produção, é 
uma IPA com adição de centeio. Parte 
do malte é cevada e parte é centeio. 
“O centeio tem uma picância diferen-
te e dá um final mais seco, que ajuda 
a ressaltar o amargor do lúpulo Haller-
tauer Magnum e os sabores do lúpulo 
Amarillo, utilizado no Dry Hop”, conta 
João. “Durante a fervura, fazemos vá-
rias adições de Cascade e Amarillo, e 
depois da fermentação, são sete dias 
com mais Amarillo. É daí que vêm es-
sas notas cítricas de maracujá e essa 
pegada mais frutada”, completa.
O objetivo do empresário era criar 
uma cerveja com uma complexidade 
maior do que as IPAs convencionais. 
Segundo ele, a Rye IPA harmoniza 
bem com carnes assadas e defuma-
das, hambúrgueres, comida mexica-

na, comida picante, um queijo mais 
forte e comidas mais gordurosas, pois 
o amargor dá uma amenizada nessa 
gordura.
João já planeja comercializar outras 
receitas que estão dando certo, in-
cluindo uma Russian Imperial Stout 
(RIS), que provavelmente será a próxi-
ma a entrar no mercado. No momen-
to, ele produz sob o método cigano, 
ou seja, contrata uma fábrica terceiri-
zada para executar suas receitas.
A Rye IPA pode ser comprada no 
próprio site da Meisen e também nos 
locais mencionados no início da ma-
téria. “O foco no momento é a Gran-
ja, afinal, é a cerveja de um granjeiro 
para a Granja”, finaliza João.

Serviço: Meisen Brewing
Contato: 
www.meisenbrewing.com 
@meisenbrewing 
(11) 99985-5626

Por Victor de Andrade Lopes   /   Foto: A Cada Click Fotografia

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)
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Eleições 2018: confira os 
principais candidatos da região

Capa

O Brasil encara em 2018 uma de suas eleições mais significativas desde a 
redemocratização. Depois da crise política que culminou no impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, o país se viu mais dividido politicamente do que nunca – uma disputa que 
acabou ganhando o pitoresco apelido de “coxinhas vs. mortadelas”.
No que diz respeito à 
presidência da repúbli-
ca, a disputa foi mar-
cada pelas incertezas 
quanto à definição do 
candidato do Partido 
dos Trabalhadores (PT) 
e pelo atendado contra 
o candidato do Partido 
Social Liberal (PSL), Jair 
Bolsonaro, que ainda 
hoje se encontra em re-
cuperação no Hospital 
Israelita Albert Einstein 
em São Paulo.
No Estado de São Pau-
lo, pela primeira vez há 
uma chance real do Par-
tido da Social Democra-
cia Brasileira (PSDB) não 
conquistar o Palácio 
dos Bandeirantes, uma 
vez que Paulo SKAF 
(PMDB) vem se mos-
trando um páreo duro 
nas pesquisas de inten-
ção de voto, com o atu-
al governador Márcio 
França (PSB) se revelan-
do um adversário a se 
observar, também.

Por Victor de Andrade Lopes

Confira os candidatos

Nome na urna: 
Adilson Lima

Número: 51789
Candidato a: Deputado estadual

Ocupação: Empresário
Partido: Patriotas (PATRI)

Coligação: PATRI

Adilson Eugenio  
de Lima

Nome na urna: Mandato Coletivo
Número: 5031

Candidato a: Deputado federal
Ocupação: Advogado*

Partido: Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOl)

Coligação: Sem Medo de Mudar 
São Paulo (PSOL, PCB)

Silvio Cabral de 
Medeiros Filho**

Nome na urna: Marcio Camargo
Número: 45456

Candidato a: Deputado estadual
Ocupação: Deputado

Partido: Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB)

Coligação: PSDB, PSD,  
DEM, PP, PRB

Marcio Cesar de 
Camargo

Nome na urna: Welington Formiga
Número: 14014

Candidato a: Deputado estadual
Ocupação: Outros

Partido: Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB)

Coligação: PSB, PTB, PV, PSC, PPS

Welington Apare-
cido Alfredo

Nome na urna: Rene do Rap
Número: 1031

Candidato a: Deputado federal
Ocupação: Jornalista e redator
Partido: Partido Republicano 

Brasileiro (PRB)
Coligação: PRB

Rene  
Rosa

Nome na urna: Edson Cruz
Número: 31320

Candidato a: Deputado estadual
Ocupação: Corretor de imóveis, 

seguros, títulos e valores
Partido: Partido Republicano 

Brasileiro (PHS)
Coligação: Renovação (PMB, PHS)

Edson  
da Cruz

Mandato Coletivo Feminino
Número: 50007

Candidato a: Deputado estadual
Ocupação: Jornalista e redator*

Partido: Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL)

Coligação: Sem Medo de Mudar 
São Paulo (PSOL, PCB)

Maria Carolina 
Luiz Rubinato*

*O mandato será composto por 
Carolina e outras seis mulheres 

(Adriana Dal Bo Ribeiro, Cris Brasil, 
Rosangela Martins, Rita Augusta, 
Silvana Bezerra e Silvia Cursina), 

mas apenas a imagem de Carolina 
aparecerá na urna

** O mandato será composto por 
Silvio e outros quatro homens 

(Leandro Vital, Neide Santos, Yuri 
Varelas e Osmar Negreiros), mas 

apenas a imagem de Silvio apare-
cerá na urna
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A Rede de Hospitais São Ca-
milo de São Paulo inaugurará 
uma nova unidade na Granja 
Viana, na Grande São Paulo, 
que será instalada no atual 
Recanto São Camilo. O local 
será transformado em hos-
pital geral para atendimento 
ambulatorial e de diagnós-
tico, além de Pronto Aten-
dimento e Centro Cirúrgico 
para todas as idades. A pre-
visão de início das atividades 
é no primeiro semestre de 
2019.
De acordo com Mário Luis 
Kozik, Superintendente da 
Rede de Hospitais São Cami-
lo, apesar do cenário brasilei-
ro econômico ser desafiador, 
a expansão visa oferecer um 

serviço de saúde de qualida-
de para beneficiar a Granja 
Viana e região, carente de um 
grande hospital. “Estamos em 
um momento de crescimento 
da Rede e diante do mercado 
atual, notamos a necessidade 
de aproveitar o potencial da 
marca São Camilo e reforçá-la 
no mercado regional, otimi-
zando suas estruturas físicas 
para atender ainda melhor a 
população”, explica.
Além disso, Mário conta que 
a expectativa é de que a 
Unidade São Camilo Granja 
Viana se torne um hospital 
modelo completo para suprir 
à necessidade local com ser-
viços como pronto-socorro, 
centro cirúrgico, UTI, serviços 

de diagnósticos, internação e 
tratamento para atendimento 
de diferentes patologias.
A Unidade São Camilo Granja 
Viana chega para completar 
a rede privada que, atual-
mente, é composta por três 
Unidades localizadas na ca-
pital da cidade nos bairros da 
Pompeia, Santana e Ipiran-
ga. Os hospitais apresentam 
uma alta performance com 
um quadro clínico demais de 
3,7 mil médicos qualificados, 
contemplando mais de 60 
especialidades, mais de 6 mil 
funcionários e cerca de 800 
leitos.

Hospital São 
Camilo lança 
unidade na 
Granja Viana

Novidade

Instagram @thalitamaiahair
Whatsapp: (11) 9 7393-2012  Tel: (11)  4612-2345

www.upbeleza.com

com  20 anos de 
experiência , colorista, 
maquiadora e terapeuta 
capilar, espera você no 
Pin Up Granja Viana  
com atendimento de 

excelência

Thalita Maia Cabeleireira 

Av Sagitário, 138 
Torre City sala 112

Catia Vieira -  
Fotografia

Gestante, Bebe, 
Criança e Família
(011) 9 6157-6511

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

Onde a brisa sopra tranquilidade

O atual Recanto São Camilo será transformado em 
hospital geral. Previsão de início das atividades em 2019
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Granjeira do mês

Viviane Lachner, nossa granjeira do 
mês de setembro, carrega no sangue 
uma herança bastante respeitável: ela 
é tataraneta de Franz Lachner (e não 
bisneta, como informamos em nossa 
edição anterior, ao mencioná-la na 
matéria sobre o Concerto Granja Via-
na de Natal), respeitado compositor 
e amigo de Franz Schubert, um dos 
maiores pianistas da história. Ao som 
de um bom jazz, ouvimos um pouco 
de sua história na Romana Granja 
Viana, após uma reunião sobre o 
concerto, que acontecerá no dia 4 de 
dezembro:
“Eu morava nos Jardins e passei o 
primeiro ano em que morei em São 
Paulo chorando, pois havia morado 
muito tempo no interior e no litoral, aí 
de repente me vi sufocada em meio 
a um monte de prédios. Fui ver luga-
res para morar com meu marido em 
Mairiporã, na Serra da Cantareira, e 
na Granja Viana. Tínhamos compra-
do já um apartamento no Morumbi, 
mas vi uma propaganda de umas ca-
sas aqui na Granja, vim vê-las e decidi 
me mudar para cá. Cheguei na virada 
do ano entre 2009 e 2010.
E não me arrependo, acho a Granja 

um lugar muito legal e simples, com 
artistas, pessoas diferentes e autênti-
cas... Aqui tem bons músicos, temos 
a chance de ver shows ótimos sem 
sair do bairro. É um lugar fantástico 
pra se viver. Se estiver fazendo algu-
ma coisa em casa, posso sair do jeito 
que estou para ir ao mercado. Agora 
meus filhos e netos se mudaram pra 
cá também e nós realmente viemos 
pra ficar. Fico incomodada com o 
trânsito, pois acho que o poder públi-
co poderia melhorar a situação. A vio-
lência também me assusta, mas é um 
problema do Brasil todo. Gosto de ir 
ao Clube Pitangueiras, ao Postinho e 
ao Repita.
Durante a guerra, meu bisavô veio 
ao Brasil com o filho mais velho. Seu 
outro filho, meu avô, veio quando 
ficou mais moço e constituiu família 
aqui, enquanto que o irmão e o pai 
voltaram para a Europa. Nasci ‘por 
acidente’ em Vitória (ES) porque meu 
pai trabalhava no Porto de Tubarão. 
Com cinco meses, fui para Rolândia 
(PR), onde fiquei até os 32 anos. De-
pois, com meu marido e dois filhos, 
fui pra Recife (PE) e de lá viemos a São 
Paulo 15 anos atrás.

Meu pai trabalhou a vida inteira com 
engenharia, mas sempre foi muito 
ligado à música. Eu e meu irmão 
herdamos isso. Na escola, eu era 
uma criança bagunceira e gostava 
de cantar na frente da sala, imitando 
qualquer cantor que eu quisesse. 
Formei-me em Direito, atuei 10 anos 
como advogada, mas sempre tive 
essa veia musical, então dei um basta 
na carreira, passei num concurso para 
o Conservatório Pernambucano de 
Música e comecei meus estudos de 
canto lírico. E dali, nunca mais parei.
Vim para São Paulo e continuei meus 
estudos com o maestro Donaldo 
Guedes, da Igreja Batista da Liber-
dade. Entrei num grupo de ópera, e 
nessa época estudava canto com o 
Jan Szot, irmão do Paulo Szot, que 
ganhou um prêmio Tony da Broa-
dway. Com o Jan, cantei numa apre-
sentação do Andrea Bocelli. Estudei 
com o Jan vários anos, rompi com 
o grupo de ópera e passei a estudar 
com o Caio Ferraz, com quem estou 
até hoje. Hoje, além do canto lírico, 
estudo piano popular com a Ju Cas-
sou.”

Por Victor de Andrade Lopes

Al. Madeira, nº 162, Edifício Quebec, 16ª Andar, Sala 1604, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 96903-1979  -  www.ascontabil.com.br

Viviane Lachner: afinidade com a 
música no sangue da família

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira
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Habitação

Sérgio Folha participa 
de reunião em busca 
de melhorias para 
segurança na Granja

Secretário Sérgio Folha participa de reunião 
com grupo de moradores do bairro Jd. Maisa

Sérgio Folha representando o 
prefeito Rogério Franco, reu-
niu-se com os representantes 
dos condomínios da Granja 
Viana os quais relataram o 
aumento de ocorrências po-
liciais na região e a necessi-
dade de melhorias no setor 
de segurança. Sérgio Folha 
se dispôs a ajudar, levando 
as reinvindicações ao pre-

feito Rogério Franco o qual 
encaminhou ao Secretário 
de Segurança Pública Almir 
Rodrigues. Folha destacou 
ações da administração como 
o totem inteligente com câ-
meras que capturam imagens 
no ângulo de 360 °, que es-
tão sendo instaladas em di-
versos pontos da cidade, o 
qual trará mais segurança aos 

munícipes. Ressaltou que o 
prefeito Rogério Franco está 
em constante busca de me-
lhorias para a cidade, e me-
didas como totem inteligente 
e demais mecanismos para o 
combate à violência já estão 
sendo estudados pela admi-
nistração para futuras instala-
ções na região.

No dia 18 de setembro, um 
grupo de moradores do bair-
ro Jd. Maísa, do distrito de 
Caucaia do Alto, reuniram-se 
com Sérgio Folha secretário 
municipal de habitação, para 
solicitar melhorias no bairro, 
como a pavimentação asfál-
tica e oficialização de CEP 
para as ruas Benedito Nunes 
de Oliveira, Zagai e Escolásti-
ca Vaz Godinho, Sérgio Folha 
despachou ofícios aos órgãos 
competentes solicitando a re-
alização dos serviços de me-
lhoria e ainda fez a indicação 
do bairro para o programa de 
regularização fundiária, todas 
as ações serão levadas ao 
prefeito Rogério Franco, para 
andamento das solicitações. 
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Cotia

Prefeito Rogério Franco anuncia reajuste 
do benefício da frente de trabalho
Valor do benefício pago aos contemplados passou de R$ 300,00 para R$ 800,00, além de auxílio-alimentação de R$ 142,47
Cerca de 220 pessoas contempla-
das pelo Programa Frente de tra-
balho participaram de um encontro 
com o prefeito Rogério Franco, 
na manhã desta terça-feira (4/09), 
no Espaço Movimenta Cotia. No 
encontro, o prefeito anunciou mu-
danças no programa que, a partir 
do próximo pagamento, terá o va-
lor da bolsa-auxílio reajustada dos 
atuais R$ 300,00 para R$ 800,00, 
uma diferença de R$ 500,00, além 
de auxílio-alimentação no valor de 
R$ 142,47, totalizando R$ 942,00 
em auxílio.
Coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, o PEAD 
tem caráter assistencial e foi implan-
tado em Cotia pela Lei Municipal 
986/1999.  À época, a bolsa-auxílio 
era de R$ 190,00, nos anos subse-
quentes, o programa foi reajustado 
para R$ 300,00, valor que vinha sen-
do praticado desde 2006. Em julho 
deste ano, o prefeito Rogério Fran-
co sancionou a Lei 2026/2018 que 
reajustou a bolsa-auxílio para R$ 
800,00, mais o auxílio-alimentação.
O prefeito agradeceu aos presentes 
e destacou que com planejamento 
a sua gestão busca melhorar a qua-
lidade de vida da população e au-
xiliar as famílias que mais precisam. 
“Agradeço pelo trabalho de vocês 
em nossa cidade. Hoje é um dia 
feliz por podermos anunciar as mu-
danças”, disse o prefeito Rogério 
Franco.
A dona Roberta Cardoso Coghi 

está entre os beneficiados pelo 
PEAD. Há três meses, ela se inscre-
veu diante da dificuldade de con-
seguir emprego. “Mesmo tendo 
profissão, não conseguia emprego. 
Soube do programa e fui atrás. Sou 
sozinha e preciso me manter. Estou 
muito feliz com o aumento”, disse 
dona Roberta que trabalha na EM 
Assis José de Oliveira, no bairro 
Apache.
Para anunciar as mudanças, o pre-
feito esteve acompanhado da se-
cretária de Desenvolvimento Social, 
Mara Franco, além de Cabo Gival-
do (Esporte, Cultura e Lazer), Mar-
cos Menão (Comunicação), João 
dos Santos (Assuntos Comunitários) 
e Roberto Mastromauro (ajunto De-
senvolvimento Social).
O que é PEAD?
O Programa Emergencial de Auxí-
lio Desemprego (PEAD) proporcio-
na renda para cidadãos que estão 
desempregados há mais de nove 
meses, residentes há pelo menos 
dois anos em Cotia.
Caso haja um número de inscritos 
superior ao de vagas, a preferência 
para participação no programa é 
definida mediante aplicação, pela 
ordem, dos seguintes critérios: 
maiores encargos familiares, mulher 
arrimo de família, maior tempo de 
desemprego e sorteio.
A participação no programa não 
representa vínculo empregatício, 
já que tem caráter assistencial e de 
formação profissional.
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Educação

Diversas escolas de Cotia ultrapassam a 
meta de 2021 no Ideb de 2017
No geral, a rede municipal de Cotia melhorou a nota nas 4ª séries/5º anos (Fundamental I) e 8ª séries/9º anos (Fundamental II)
Na última semana, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) divulgou o resultado 
do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb) 
2017, calculado a partir da taxa 
de rendimento escolar (apro-
vação de alunos) e as médias 
de desempenho em exames 
como Prova Brasil e Sistema 
de Avaliação da Educação Bá-
sica (Saeb), para as 4ª séries/5º 
anos (Fundamental I) e 8ª sé-
ries/9º anos (Fundamental II).
Os números mostram que al-
gumas escolas de Cotia supe-
raram, em 2017, a meta traça-
da para 2021. Este foi o caso 
da EM Eng. Eduardo Benjamim 
Jafef, localizada no Jardim Bar-
bacena. A escola encabeçou o 
ranking e imprimiu a nota 7.2, 
diante de uma meta de 6.2 
(2017) e 6.6 (2021). “Temos um 

olhar individualizado para cada 
aluno. As avaliações são per-
manentes e a equipe escolar é 
muito comprometida. Este é o 
resultado deste trabalho”, dis-
se Vanessa Freitas, coordena-
dora da escola.
A segunda melhor nota foi 
anotada na EM Edith dos San-
tos Silva, Jardim Pioneiro: 6.8, 
diante da meta estipulada em 
6.0. “Adotamos o portfólio dos 
alunos. Eles se auto avaliam, 
veem de forma consciente em 
quais pontos precisam melho-
rar. Além disso, apesar de a 
média da rede ser nota 5.0, a 
nossa é 6.0. Alertamos cada 
aluno que o ideal é ficar com 
nota 6.0 acima”, explicou a di-
retora Luciene Baia Lopes.
A terceira melhor nota foi a da 
EM Recanto Vista Alegre, no 
bairro Recanto Vista Alegre. A 
escola teve nota 6.8 desban-

cando a meta traçada em 5.6.
O Ideb é um indicador da qua-
lidade do ensino e as metas são 
diferenciadas para cada escola 
e estabelecidas com o objetivo 
único de alcançar 6 pontos até 
2022, média correspondente 
ao sistema educacional dos pa-
íses desenvolvidos.
No geral, a rede municipal de 
ensino teve melhora na nota 
nos Ensinos Fundamental I e 
II: 5.8 e 3.9, respectivamente, 
ante as notas 5.7 e 3.8, anota-
das em 2015. Apesar da me-
lhora, não alcançou as metas 
estipuladas para os anos, 6.1 e 
5.1, respectivamente.
O prefeito Rogério Franco 
parabenizou as escolas que 
conseguiram atingir a meta. 
“Estamos felizes com o resul-
tado destas escolas. Parabéns 
a toda a equipe envolvida no 
processo de aprendizagem de 

nossas crianças”, disse o pre-
feito Rogério Franco. “Com 
investimento do poder públi-
co, empenho e dedicação de 
todos, buscaremos a meta nas 
demais escolas no próximo 
Ideb”, salientou.
O prefeito lembrou ainda que, 
desde o início deste ano, os 
alunos passaram a contar com 
merenda escolar de qualidade, 
materiais de papelaria foram 

distribuídos para todas as es-
colas para uso dos professores 
em atividades com os alunos, 
dezenas de escolas foram re-
formadas, os alunos receberam 
material escolar, entre outros 
investimentos, como a lousa 
digital, que impactam no bom 
desempenho das atividades 
escolares e no aprendizado dos 
alunos. 
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Esporte

Numa era em que bandidos ti-
ram a vida das pessoas por um 
mero aparelho celular, saber se 
defender muitas vezes é questão 
de sobrevivência, sempre lem-
brando que reagir a um assalto 
é a última alternativa a ser con-
siderada.
E a Granja Viana agora conta 
com um local de ponta para pas-
sar tais ensinamentos: a Bukan 
School of Krav-Maga, que tem 
por finalidade “promover o Kra-
v-Maga como arte marcial is-
raelense para defesa pessoal”. 
Trata-se de uma escola totalmen-
te fiel aos ensinamentos de Imi 
Lichtenfeld, pai da modalidade. 
Tanto que a instituição tem como 

Grão Mestre Yaron Lichtenstein 
que, em 1977, recebeu das mãos 
de Lichtenfeld as chaves da sua 
academia, dez anos após a sua 
fundação.
O Krav-Maga une as projeções 
do judô, os deslocamentos e as 
chaves do aikidô, os golpes de 
braço de um boxer, os pontapés 
de um karateca e a mentalidade 
de um guerreiro Samurai, en-
tre outros. O objetivo é ensinar 
as pessoas a defenderem-se de 
uma situação de perigo real de 
maneira rápida e eficaz. O lema 
de Imi Lichtenfeld era: “Faz o 
que pode, mas faça certo”.
A Bukan Granja Viana, aberta 
em março de 2017, conta com 

todo o equipamento necessário 
para os alunos desempenharem 
da melhor forma possível seus 
treinos, que são destinados a di-
versos públicos. “Nossa equipe 
é altamente preparada para que 
possa auxiliar da melhor forma 
possível todos os seus alunos. 
Nosso foco contínuo é buscar 
a excelência em todos os senti-
dos”, diz Luciano Leite, instrutor 
da Bukan. O local ensina os inú-
meros movimentos do Krav-Ma-
ga com os nomes originais em 
hebraico, sem adaptações.
Nascido em 1975, Luciano pas-
sou por diversas artes marciais 
desde a infância, incluindo boxe, 
capoeira e karatê, além do pró-

prio Krav-Maga. Após graduar-
se como instrutor desta última, 
foi para Israel treinar com ins-
trutores do College for Physical 
Education and Sport Sciences 
at the Wingate Institute, (Israel). 
Seu currículo conta ainda com 
treinamentos na Yuval Israeli 
Center for Sports Certification e 
capacitações como agente multi-
plicador na prevenção ao uso de 
drogas na PM de São Paulo e no 
DENARC.
“Tenho orgulho de ser instrutor 
na academia Krav-Maga Bukan 
Granja Viana, onde tenho a feli-
cidade de ensinar o original Kra-
v-Maga”, diz Luciano. “Quando 
me perguntam qual o motivo 

que me levou a aprender, ensinar 
e fomentar a prática da modali-
dade, eu respondo: ‘Contribuir 
para a diminuição da violência 
doméstica e urbana em todos os 
seus aspectos’.”
Serviço: Bukan School of Krav
-Maga Granja Viana
Endereço: Avenida São Camilo, 
1564, 3º andar (dentro do centro 
Comercial Alpha Granja), Carapi-

cuíba, SP
Contato: 99894-1913 / 98304-

0625
Aulas: Terças e quintas às 19h 

para crianças e às 20h para 
adultos; demais horários com 

agendamento

Por Victor de Andrade Lopes

Bukan Granja Viana ensina o Krav-
Maga da maneira como foi concebido
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Social
Casa de Apoio será a entidade beneficiada pelo 
III Concerto de Natal da Granja Viana
Por Victor de Andrade Lopes

Já foi escolhida a entidade que receberá toda a renda arrecadada com o III Concerto Granja Viana de 
Natal, a ser realizado na noite do dia 4 de dezembro, no Centro Cultural Wurth: a Vida – Casa de Apoio, 
organização sem fins lucrativos que há mais de 30 anos ajuda a população carente de Cotia.
Apesar de fundada em 1987, a 
Casa de Apoio teve suas sementes 
plantadas já nos anos 1970, quando 
um time de senhoras realizava um 
trabalho social no sentido de levar 
saúde para a população vulnerável 
do município. Este grupo evoluiu 
para a Pastoral da Saúde, em 1980, 
e finalmente para a Casa de Apoio, 
sete anos depois, com estatuto, di-
retoria e sede própria, localizada no 
bairro Parque São George.
Antes restritos a trabalhos de saú-
de, os membros da Casa de Apoio 
logo passaram a atuar em outros 
ramos também. Instituíram ativida-
des para idosos e programas socio-
culturais para as crianças e adoles-
centes, como o programa “Outras 
Linguagens, Outros Sons, Outros 
Homens”, voltado para adolescen-
tes de 15 a 17 anos em situação de 
risco social. No programa, os bene-
ficiados têm acesso a aulas de mú-
sica, informática e inglês (esta última 
providenciada pela Cultura Inglesa).

Outro exemplo é o programa 
“Todo Dia É Dia”, voltado para os 
que têm idade de 6 a 15 anos e 
responsável por oferecer iniciação 
esportiva, aulas de música, teatro, 
artesanato, informática, inglês, can-
to coral e orquestra. O programa 
oferece ainda atendimento peda-
gógico, psicológico odontológico 
e médico.
Mas a área de saúde continua sen-
do um dos destaques da Casa de 
Apoio – hoje, eles oferecem atendi-
mentos em odontologia, psicologia 
e ortopedia de forma gratuita aos 
beneficiados, além de uma farmá-
cia que fornece remédios gratuitos, 
frutos de doações de laboratórios e 
médicos, e mediante apresentação 
de receita.
A programação do III Concerto de 
Natal da Granja Viana está quase 
pronta e você conferirá detalhes 
das canções e dos músicos envol-
vidos em matéria na nossa próxima 
edição. Fique ligado!

Serviço: III 
Concerto de 

Natal da Granja 
Viana

Quando: 4 de 
dezembro, às 

20h
Onde: Centro 
Cultural Wurth 

– Rua Adolf 
Wurth, 557, Jd. 
São Vicente – 

Cotia – SP
Quanto: 
R$ 30,00
Mais infor-

mações: (11) 
98692-9616
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Drograria

PopularECONOMIZE
DISK ENTREGA

Av. João Paulo Ablas, 265 - Granja Viana
(11) 4617-3524  /  4702-3520
Vargem Grande Paulista

Rua Ifema, 55 loja 04 Posto RT 44 
(11) 4159-4949                        
R José Manoel de Almeida 
(11) 4159-4296

Grátis na região

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 503 - Vila Monte Serrat - Cotia.
Fone: 11-4703-0613 -         11.98576-3860

www.sigaemfrentetreinamento.com          Siga_em_Frente_Cotia

Medo de dirigir
Falta de Pratica

Não perca mais tempo, agende sua aula
Treinamento para habilitados

Relacionamento 
Interpessoal e 
Trabalho em Equipe
Há menos de duas décadas 
a maioria das coisas acon-
tecia presencialmente, hoje 
muita delas são virtuais. A 
interação do homem com 
os computadores trouxe 
uma significativa mudança 
de comportamento na for-
ma de relacionamento entre 
pessoas. Independente de 
onde estamos, acabamos 
por teclar, postar recados 
em sites e blogs, tirar “sel-
fie” enquanto realizamos 
nossas tarefas. 
É difícil imaginar um traba-
lho sem interação social, 
pois a comunicação esta 
presente em tudo que fa-
zemos. A integração entre 
áreas, departamentos e 
empresas constrói o alicer-
ce para este cenário.  As 
pessoas com melhor rela-
cionamento interpessoal, 
na maioria das vezes, são 
donos de uma carreira inve-
jável.
O ser humano é gregário e 
se estrutura em sociedade. 
O isolamento é perturba-
dor ao ser humano, neces-
sitamos de contato, o que 
é atualmente muito de-
monstrado pela utilização 
de computadores, celula-
res e diversos tipos de mí-
dias por toda a sociedade. 

Nas empresas esse contato 
também é necessário, pois 
a produtividade aumenta 
quando compartilhamos 
nossas ideias, o que torna 
as competências: relaciona-
mento interpessoal e traba-
lho em equipe tão necessá-
rias aos profissionais. Para 
melhorar essas competên-
cias contamos com alguns 
passos importantes:
1. Conheça suas Emoções 
- Conheça a si mesmo
Precisamos entrar em con-
tato com nossos próprios 
sentimentos, fazer adequa-
ções de acordo com o mo-
mento. A pessoa que con-
segue compreender suas 
emoções com clareza, con-
segue também dirigir me-
lhor a sua própria vida. 
É importante entender 
como as emoções interfe-
rem nas ações. A partir do 
momento que identifica-
mos nossas emoções, po-
demos começar a adminis-
trá-las melhor.
Ter consciência da sua per-
sonalidade ajuda na adap-
tação com o outro. Por 
exemplo, se você é muito 
objetivo e direto precisa ter 
cautela com pessoas mais 
detalhistas e metódicas 
para que não haja conflitos.

2. Administre suas Emo-
ções
A partir do momento que 
você já entrou em contato 
com suas emoções, o auto-
controle é a palavra de or-
dem. Saber controlar suas 
emoções para não causar 
desconfortos é imprescin-
dível. Pessoas que se de-
sequilibram com facilidade 
revelam dificuldade na con-
centração e imaturidade. É 
muito importante ter paci-
ência e equilíbrio emocio-
nal para conseguir controlar 
as situações.
3. Pratique sua automoti-
vação
Nem sempre conseguimos 
ter algo externo que nos 
motive, então devemos 
buscar em nós mesmos o 
motivo para atuar. Ter ca-
pacidade de automotivação 
significa colocar as emo-
ções a serviço de uma meta. 
Nossas responsabilidades 
podem ser executadas com 
harmonia, sem que nos tire 
toda nossa energia. Traba-
lhar de forma prazerosa nos 
revigora e nos dá motivo 
para agir. Fique atento!
4. Reconheça as Emoções 
nos Outros
Um fator admirável nesta 
fase é a empatia, que signi-

fica manter o foco na visão 
do outro, aceitar a percep-
ção do outro sem julgamen-
to, mesmo quando ela é di-
ferente da sua.
Saber ouvir é um talento es-
pecial e muito apropriado 
para ajudar a nos colocar 
no lugar do outro, ampliar a 
nossa percepção e ver além 
do nosso próprio umbigo.
Demonstrar empatia não 
significa estar de acordo 
com o outro ou deixar de 
lado as próprias convicções. 
É possível estar em comple-
to desacordo com alguém, 
sem deixar de ser empático 
e respeitar sua posição.
5. Saiba Lidar com Relacio-
namentos
A arte dos relacionamen-
tos é, em grande parte, a 
capacidade de lidar de for-
ma adequada com as emo-
ções e interagir bem com 
os outros. Para obtermos 
relacionamentos saudáveis 
é preciso mais que ouvir, é 
preciso participar, falar, ex-
pressar nossas dificuldades, 
nossos desejos, vontades e 
ponto de vista. 
Trate as pessoas de forma 
gentil e ética, demonstran-
do simpatia. Pequenos atos 
como segurar a porta do 
elevador, utilizar palavras 

como: “bom  dia”, “muito 
obrigado” e “por favor” fa-
zem toda a diferença. Afinal 
de contas, a boa educação 
nunca caiu de moda e sem-
pre foi bem vinda.
# fonte: Livro:  “Ser Mais 
com Equipes de Alto De-
sempenho” Marli Santander
Mesmo com a existência de 
diferentes tipos de perso-
nalidades e culturas, somos 
únicos e podemos desen-
volver a cordialidade e a su-
tileza para manter um bom 
relacionamento.
 O cuidado com a comuni-
cação desencadeia a leveza 
nas relações, transforman-
do-as em duradouras e ale-
gres.
Cuidar dos nossos relacio-
namentos e trabalhar bem 
em equipe melhora o cli-
ma organizacional e nos 
beneficia. Ter bons rela-
cionamentos nos faz mais 
feliz e, por consequência, 
nos torna mais produtivo. 
Experimente prestar mais 
atenção nas suas emoções, 
nas emoções do próximo e 
a melhorar a administração 
dos relacionamentos. Tente 
e irá perceber que ultrapas-
sará com facilidade esse de-
safio. Boa sorte!

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com
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“Asfalto Novo” melhora os acessos 
em diversos bairros de Cotia
Por meio do programa As-
falto Novo a Prefeitura de 
Cotia promove a melhoria 
na infraestrutura urbana em 
diversos bairros. Na rua Auri 
Verde, no bairro Caputera, 
a equipe da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 
já iniciou a pavimentação. 
Um trecho da rua precisou 
passar por nivelamento an-
tes de receber a massa as-
fáltica.
Com a pavimentação da rua 
Auri Verde serão beneficia-
dos os bairros Jardim das 
Cerejeiras, Ressaca, Capu-

tera. “Todas as regiões de 
Cotia recebem obras de 
melhoria em infraestrutura. 
O Programa Asfalto Novo é 
um salto que Cotia dá em 
termos de melhoria dos 
acessos”, disse o prefeito 
Rogério Franco.
Na Rua Porto Alegre, no 
bairro Jardim Arco Verde, 
a Prefeitura concluiu a im-
plantação de guias e sar-
jetas, alargamento de um 
trecho da base da via, bem 
como implantação de tubu-
lação e galerias para drena-
gem pluvial. Em breve, a via 

receberá massa asfáltica.
Outro ponto que já está 
pronto para receber asfalto 
é um trecho bastante íngre-
me da avenida Santa Pau-
la, no bairro Santa Paula, a 
pavimentação também será 
feita em trechos da avenida 
Áustria e rua Inglaterra, no 
mesmo bairro.
Serviço de tapa-buracos foi 
realizado na rua Roma, ave-
nidas José Felix de Oliveira 
e São Camilo, Granja Viana, 
nos últimos dias.

Rua Auri Verde, no bairro Caputera, está entre as beneficiadas com programa da Prefeitura

Obras
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Eventos 
B2B e B2C

M.I.C.E.

Antes de dar início a coluna 
deste mês, é importante expli-
car o que são estas “siglas”. Os 
eventos que acontecem entre 
empresas são os chamados 
B2B (Business to Business), já 
os que tem um direcionamento 
ao consumidor final são deno-
minados B2C (Business to Con-
sumer). 
Talvez um dos mais famosos e 
tradicionais eventos B2C que 
temos no Brasil você já deve 
ter ouvido falar – ou até mesmo 
já visitou. Ele é o Salão do Au-
tomóvel, que a cada dois anos 
reúne os principais sonhos de 
consumo dos apaixonados 
por carro. Se o salão é um dos 
mais famosos, outros grandes 

eventos chamados B2C acon-
tecem anualmente na cidade 
de São Paulo, entre eles a Brasil 
Game Show (para os gamers), 
a Campus Party (tecnologia), 
o Festival Bike Brasil, a Bienal 
Internacional do Livro, a Co-
mic Con Experience e, mais 
recentemente, a Game XP no 
Rio de Janeiro. Além de impor-
tantes para os seus respectivos 
setores, estes eventos – que 
normalmente recebem gran-
de público – são responsáveis 
por girar a economia da cidade 
que o recebe.
De acordo com o levantamen-
to realizado pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), a Game XP 
gerou um impacto econômico 

total de R$ 53.934.075,13 para 
a cidade maravilhosa. Deste 
montante, R$ 36,7 milhões fo-
ram de impacto direto, ou seja, 
gastos com hospedagem, ali-
mentação e transporte. Os R$ 
17,2 milhões restantes são de 
impacto indireto, ou seja, inci-
dem sobre os fornecedores das 
atividades atingidas por impac-
to direto.
Caso você queira ver ainda este 
ano - e na prática - como são os 
eventos B2C, três boas oportu-
nidades na cidade de São Pau-
lo: Salão do Automóvel (de 8 a 
18 de Novembro), Brasil Game 
Show (de 10 a 14 de outubro) e 
a Comic Con Experience (6 a 9 
de dezembro).

Otávio Neto

e m p r e e n d e d o r i s m o , 
lançamentos, negócios,  
e n t r e t e n i m e n t o ,
turismo, feiras e m.i.c.e.

youtube/ 
PROGRAMARADARTV

SEGUNDA-FEIRA | ÀS 22h50
Sinal aberto digital em todo o Brasil
www.cnt.com.br

facebook.com/gruporadarcomunicacao

radar_television_250x40.indd   1 07/06/2018   14:17:59
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Câmara
Dr. Castor Andrade é eleito novo 
presidente da Câmara de Cotia
Texto e fotos por Victor de Andrade Lopes

O vereador Dr. Castor Andrade 
foi eleito o novo presidente da 
Câmara de Cotia para o biênio 
2019-2020. A partir de janeiro, 
ele estará à frente do legislativo 
e promete conduzir o mandato 
com foco no bem-estar da po-
pulação: “nosso trabalho será 
pautado no trabalho, ética e 
transparência”, disse.
Segundo Dr. Castor Andrade, a 
proposta da nova mesa é traba-
lhar lado a lado com o Executi-
vo, lutando pelas reivindicações 
da população e dando sustenta-
ção aos projetos voltados para 
a comunidade. “A Câmara de 
Vereadores será aliada da co-

munidade e terá um papel ati-
vo na sociedade, cumprindo os 
deveres de legislar, fiscalizar e, 
principalmente, de batalhar para 
que a cidade avance em todos 
os sentidos”.  
Os parlamentares escolheram 
Dr. Castor Andrade (PSD) como 
presidente, Eduardo Nascimen-
to (PSB) como vice-presidente, 
Professor Osmar (PV) como 1º 
secretário e Celso Itiki (PSD) 
como 2º secretário.
Dr Castor Andrade prometeu 
continuar o trabalho do atual 
presidente Paulinho Lenha (PSB) 
e agradeceu a todos pela con-
fiança depositada, além de ma-

nifestar o desejo de que seu pai, 
falecido este ano, pudesse estar 
lá para presenciar sua eleição. 
Após elogiar cada um dos vere-
adores, Dr Castor Andrade pro-
meteu ajudar o prefeito Rogério 
Franco (PSD) a fazer “um grande 
mandato”.

O 1º secretário eleito, Profes-
sor Osmar, disse que pretende 
“aprender muito” com Dr Castor 
Andrade e que fazer um trabalho 
melhor que Lenha será “uma 
grande responsabilidade”. Já o 
2º, Celso Itiki, afirmou que “esse 
trabalho democrático é feito só 
no âmbito municipal, mas não 

nos âmbitos estadual e federal”, 
referindo-se à união da câmara.
Sandrinho Santos (SD), atual 1º 
secretário, também manifestou 
confiança de que Dr Castor An-
drade continuará o bom traba-
lho de Lenha e que ajudará a 
atual gestão da prefeitura. Mar-
cos Nena, o 2º secretário atual, 
disse que Lenha foi um presiden-
te “republicano” e que acredita 
que Castor conduzirá a câmara 
“muito bem”. “Aqui não haverá 
boicote de sessão nem boicote 
de projeto. A câmara trabalha 
com unidade”, afirmou.
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Pode parecer uma pergunta no mí-
nimo prepotente e audaciosa, mas 
é com este foco que hoje os produ-
tores de vinho da parte Oeste do 
Canadá trabalham.
Até pouco tempo atrás, por moti-
vos climáticos e culturais, não se ou-
via falar sobre vinhos Canadenses. 
Entretanto, o país investe nas áreas 
de cultivo e a produção vitivinícola 
cresceu consideravelmente nas últi-
mas duas décadas.
Assim como fez a Austrália, o Cana-
dá busca tecnologia de ponta para 
lançar vinhos de excelente qualida-
de e baixo custo.
O estado da British Columbia está 
localizado no extremo oeste do 
Canadá, é banhado pelo Oceano 
Pacífico e faz fronteira ao sul com os 
Estados Unidos. O Estado possui 

clima mais ameno do que o resto 
do país e áreas mais favoráveis ao 
cultivo de cepas de clima mais fres-
cos.
Dentro da British Columbia, a região 
de maior destaque e de melhor 
performance é o Okanagan Valley, 
onde também, estão localizamos 
os melhores produtores. Mesmo 
sendo uma região relativamente re-
cente, foi reconhecida como VQA, 
origem de vinhos de qualidade su-
perior apenas em 1989. São apro-
ximadamente 135km de vinhedos 
espalhados ao longo do Okanagan 
Lake e seus lagos próximos.
A região mostra-se excelente para 
as variedades: Pinot Noir (tinta) e 
Chardonnay (branca), por isso, a 
comparação um tanto exagerada 
dos Canadenses com a Borgonha, 

região Francesa onde são planta-
das predominantemente estas ce-
pas.
A Borgonha está há séculos como 
uma das melhores regiões viníco-
las do mundo, e o Canadá ainda 
está engatinhando nesse aspecto. 
Por outro lado, independente de 
qualquer comparação precipitada, 
a Pinot Noir da região tem se des-
tacando cada vez mais, mantém a 
fruta exuberante do novo mundo, 
mas, por ter um clima mais fresco 
no Canadá, gera vinhos mais sérios 
e interessantes do que seus vizinhos 
dos Estados Unidos. Vale a pena 
experimentar.
Como sugestão, em minha recente 
viagem, provei um Blue Mountain 
2009 Pinot Noir, simplesmente sur-
prendente.

British Columbia: 
Borgonha das Américas?

Vinhos


