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Dr. Ricardo Navarro, da 
Promotoria de Justiça

Granjeiro do mês

Queda de 100% dos 
casos em Cotia

Dengue

Novidades da Universal 
Orlando Resort

Orlando
Em evento badalado com 
autoridades políticas e 
de segurança pública, 
prefeitura de Cotia anuncia 
pacote de investimentos e 
aquisições para o combate 
à criminalidade. Veja em 
matéria nesta edição 
imagens exclusivas, 
detalhes e entrevistas 
sobre as novidades que 
chegaram e ainda virão

COTIA + SEGURA
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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

Você sabe o que deu 
nas pesquisas?

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

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
(granjanews@granjanews.com.br) Redação: Granja News (GN) granjanews@granjanews.com.br. Editoração Eletrônica: Léo Diniz
(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
Gratuita. Os artigos assinados não refletem a opinião do jornal Granja News sendo de inteira responsabilidade de seus autores. Os
colunistas e colaboradores não mantém vinculo empregatício com o Jornal e não estão autorizados a comercializarem suas colunas.

Cuidado. Pesquisas apontam Candidato da Direita subindo nas pesquisas 
em uma semana, na semana seguinte é o da esquerda que sobe alguns 
pontos. Há poucos dias da eleição Institutos de pesquisa saem as ruas em 
diversas cidades para  realizarem praticamente a pesquisa que definirá o 
vencedor e agora a diferença entre um candidato e outro chega a 17%.
Quem é esse candidato com chance de vencer??? Quem???
Isso vai depender da seriedade da pesquisa realizada.
Algumas empresas são contratadas para “ fajutar ” uma pesquisa. Irão di-
zer que o Candidato “X” está caindo nas pesquisas, o que não é verdade, 
pois trata-se de uma empresa qualquer afim de ganhar um dinheirinho 
fácil e prejudicar o verdadeiro candidato que está na frente.
Pesquisas como  essas também são elaboradas em cidades pequenas 
elegendo “tipo”, os Melhores do Ano em vários segmentos.
Na realidade são pegadinhas, isso mesmo, pegadinhas.
A empresa diz fazer uma pesquisa, o camarada paga pelo certificado e o 
recebe, simples assim!
Muitas dessas empresas assinam seus ditos certificados sem o nome do 
responsável, não indicam seus telefones, endereço e é comum você ten-
tar acessar o site da empresa e ele não estar funcionando.
Portanto não acreditem em tudo que lhe dizem. Verifiquem os fatos e 
comprovem a veracidade dos mesmos.
Empresários assim enganam pessoas;  e os seus clientes/homenageados 
são cumplices desse grande golpe de desinformação.
O Granja News que possuí o DATA ALPHA Pesquisa de Opiniões sabe 
bem a responsabilidade que tem quando contratado para realizar um tra-
balho de alto nível e acima de tudo honesto.
Fiquem ligados, pois tem muito picareta Lobo se fazendo de Cordeiro só 
para se dar bem. 
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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Por Victor de Andrade Lopes

Segurança Pública

Na manhã do dia 20 de outubro 
(sábado), a prefeitura de Cotia reali-
zou um evento no pátio à sua frente 
para o lançamento do programa 
Cotia + Segura. Com a presença de 
centenas de pessoas, o prefeito Ro-
gério Franco (PSD) e o vice-prefeito 
e secretário de segurança pública 
Almir Rodrigues (PSD) anunciaram 
detalhes do programa e novidades 
para a Guarda Civil Metropolitana 
(GCM). Além deles, estiveram pre-
sentes vários secretários municipais, 
vereadores, jornalistas e munícipes.
O programa promoveu a instalação 
de 30 totens de segurança, que 
são postes espalhados pela cidade 

com câmeras de monitoramento e 
interfone para comunicação direta 
com a guarda. Houve também a 
entrega de mais de 50 novas viatu-
ras, incluindo Trailblazers, Renega-
des, Sanderos, uma Amarok para 
a Guarda Ambiental, uma van para 
base móvel e 12 motos. Os veículos 
ficaram expostos no pátio ao longo 
do evento e depois desfilaram em 
comboio pela cidade.
Almir comentou que foi em Cam-
pinas que Cotia conheceu melhor 
a tecnologia dos totens. São oito 
as cidades brasileira que adotaram 
a tecnologia, mas Cotia lidera este 
grupo em termos numéricos: 30 

equipamentos foram alugados.  
Em Jundiaí e Indaiatuba, Almir co-
nheceu também o sistema de câ-
meras OCR, que fotografa placas 
de carros e, em quatro segundos, 
informam se há alguma ocorrência 
envolvendo o veículo. O secretário 
prometeu que trará a tecnologia à 
cidade. “Como secretário de se-
gurança pública e como morador 
da cidade de Cotia, posso afirmar 
que nunca houve tanto investimen-
to na área de segurança. Obrigado 
Rogério Franco por investir naquilo 
que é nosso bem maior: a vida”.
Em discurso, Rogério criticou a opo-
sição por ser do tipo “quanto pior, 

melhor” e se disse muito feliz por 
poder fazer tamanho investimento 
no município. Posteriormente, em 
entrevista ao Granja News, comen-
tou que “hoje marcará a divisão en-
tre o ‘antes’ e o ‘depois’ da GCM. 
Serão R$ 14 milhões de investimen-
tos adicionais na guarda todo ano”.
Também em conversa conosco, Al-
mir comentou que “desde o início 
do mandato temos trabalhado em 
tecnologia para proporcionar segu-
rança para a população. Seria uto-
pia achar que vamos zerar o índice 
na nossa cidade. Mas pode ter cer-
teza que Cotia é uma das cidades 
que mais investe em segurança”.

O secretário de habitação, Sérgio 
Folha, acompanhou o evento e 
também conversou com nossa re-
portagem. “Para cada pasta, tem 
sido feito um planejamento de 
ações afirmativas e importantes 
para a sociedade .Há uma ansieda-
de da população para que as coisas 
ocorram logo, mas para ser bem 
feito, existe um prazo, devido à le-
gislação e à burocracia. Mas essa 
ação mostra o que o prefeito vai 
fazer pela cidade. Ele está tomando 
medidas importantes, mesmo elas 
sendo de responsabilidade do es-
tado e da união”.

Prefeitura lança programa  
Cotia + Segura
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Programa Care, da Bodytech, propõe exercício 
físico para combater e prevenir doenças

Fitness

Praticar exercícios todos os dias é um 
hábito importante para o bem-estar 
do corpo e da mente, mas, acima de 
tudo, incluir a atividade física na rotina 
ajuda a prevenir e até combater do-
enças graves. Esse é o princípio do 
Programa Care, desenvolvido pela 
Bodytech Company. Todos os edu-
cadores da rede passaram por um 
treinamento rigoroso para oferecer 
atendimento especial aos clientes 
que precisam de atenção permanen-
te ou temporária. 
Fazem parte do público alvo do 
Programa pessoas que sofrem de 
diversas doenças, como câncer, dia-
betes, fibromialgia, hérnia de disco, 
asma, varizes, osteoartrite, hiperten-
são e distúrbio do sono, entre outras 
patologias. Gestantes e pessoas na 
melhor idade também são atendidas 
com cuidados especiais pelos edu-
cadores. “Para cada caso, há uma 

prescrição de exercícios específica 
para gerar os resultados esperados e 
melhorar a qualidade de vida do alu-
no”, ressalta Eduardo Netto, diretor 
técnico da Bodytech Company.
Segundo o Ministério da Saúde e o 
IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros 
têm asma. Quando o assunto é “do-
enças cardiovasculares”, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) calcula 
mais de 17,5 milhões de mortes no 
mundo por ano, geralmente causa-
das por AVC ou ataques cardíacos. 
Para evitar problemas como esses, 
a prática de exercícios físicos é uma 
grande aliada. Conheça os principais 
benefícios de ter uma vida com mais 
movimento: 
- Redução dos níveis de colesterol e 
triglicerídeos;
- Queda dos principais fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, 
como gordura corporal, pressão arte-

rial e glicemia;
- Aumento do HDL (colesterol bom), 
da flexibilidade e da disposição para 
as tarefas do dia a dia;
- Melhoria da qualidade do sono e 
redução da fadiga;
- Diminuição do estresse e dos riscos 
de depressão;
- Melhoria da postura, do equilíbrio e 
da autoestima.
Para aqueles que ainda estão em 
dúvida se devem adotar uma rotina 
mais dinâmica e atrelada à atividade 
física, Eduardo Netto reforça: “Temos 
alunos que mudaram completamen-
te seu cotidiano e, hoje, com menos 
dores e mais energia, podem realizar 
tarefas que nunca esperaram. Não há 
tempo, nem idade ideais para come-
çar, basta ter vontade suficiente para 
dar o primeiro passo”.

Iniciativa oferece cuidado especial durante o treino, atendendo pessoas que sofrem de patologias, melhor idade e gestantes
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Empório Per Tutti traz à Granja grande 
variedade de vinhos, massas, queijos e mais

Gastronomia

O EMPORIO PER TUTTI SECOS & 
MOLHADOS, inaugurado em julho 
deste ano, já é um sucesso na região da 
Granja Viana entre os amantes de bons 
vinhos, queijos italianos, espanhóis, chi-
lenos e argentinos, assim como frios de 
diferentes procedências (jamón Pata 
Negra e Serrano espanhóis, Copa, 
Salame Contadinella, Salame Sopres-
sata, Calabresa Curada Italianos e na-
cionais e muito mais), matérias-primas 
também utilizadas na preparação das 
melhores tábuas de frios, que é uma 
das excelências do Emporio.
O Emporio Per Tutti surgiu da paixão 
dos proprietários granjeiros Eduardo 
Vernigli e Elaine Catozi pelos produtos 
disponíveis no Mercado Municipal de 
São Paulo, somada à experiência de 
20 anos que o gerente Flavio Oliver 
teve no local. Assim, trouxeram para 
a Granja um mix de produtos que lá 
existem, porém com custos muito me-

nores promovendo economia no tem-
po e no dinheiro dos nossos amigos 
granjeiros, além da segurança de estar 
localizado no Open Mall The Square.
O estabelecimento trabalha também 
com massas italianas e nacionais (Gra-
no Duro e Frescas), que podem ser 
preparadas na hora para consumo no 
próprio Empório ou para que o cliente 
leve para casa. Há também o Canolis 
com recheios Tradicional Creme, Doce 
de Leite, Nutela ou Chocolate Branco.
O Emporio Per Tutti conta com mais 
de 180 rótulos de vinhos de diferen-
tes regiões, salientando os europeus 
(França, Itália, Espanha e Portugal), 
Americanos (Califórnia), África do Sul 
(Paar and Cape Town), Australianos 
(The Corso and Eastern), e também 
da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 
Eduardo e Flavio são Sommeliers com 
títulos na ABS (Associação Brasileira de 
Someliers) e podem informar a todos 

os clientes a melhor opção de vinhos 
de acordo com a exigência.
O estabelecimento também é forte 
na parte de eventos. Além dos Happy 
Hours com boa gastronomia e custos 
honestos, o Per Tutti está disponível 
para eventos como aniversários, reuni-
ões corporativas, encontro de amigos, 
fraternidades, confrarias, confraterniza-
ções, etc, apresentando recursos de 
multimídia se assim o cliente desejar, 
sem custos adicionais. Além disso, for-
nece vinhos, champagnes, whiskeys, 
cervejas artesanais e qualquer outra 
bebida para festas de casamento, ani-
versários, formaturas, etc. com o custo 
baixo e qualidade no atendimento.

Todos os produtos do Empório 
Per Tutti podem ser entregues na 
sua casa através de um excelente  
delivery, basta ligar para 2898-9822 
ou 98871-6559.

Foto: A C
ada C

lick Fotografia
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GCM de Cotia prende acusados de extorsão 
qualificada e consegue liberação de refém

Segurança

Vítima foi abordada por três 
criminosos armados, teve seu 
cartão de crédito e veículo 
roubados e ficou em poder 
dos bandidos enquanto com-
parsas faziam compras no 
Shopping da Granja Vianna
Três homens foram presos 
pela Guarda Civil Municipal 
de Cotia acusados de parti-
cipação em uma ação crimi-
nosa, no início da semana. A 
vítima foi L.E.G. que estava 
dentro de seu carro, na Vila 
Jovina, em Cotia, quando foi 
abordado por três homens. 
Os criminosos portavam arma 
de fogo quando anunciaram 
o assalto. Levaram o carro da 
vítima e a mantiveram como 
refém por mais duas horas. 

Seu cartão de crédito chegou 
a ser utilizado pelos bandi-
dos.
A GCM foi informada, por 
meio de denúncia anôni-
ma, que uma pessoa tinha 
acabado de ser levada por 
bandidos, na Vila Jovina. A 
descrição do veículo da ví-
tima e dos criminosos foram 
passadas para a corporação 
que partiu em patrulha para 
encontrá-los. O carro da ví-
tima foi localizado no bairro 
Rio das Pedras, abandonado.
Ao mesmo tempo em que a 
GCM partia à procura da ví-
tima, outros Guardas, desta 
vez na região da Granja Via-
na, eram informados por se-
guranças do Shopping Granja 

Vianna que três indivíduos 
suspeitos faziam compra de 
alto valor no estabelecimen-
to utilizando cartão de crédi-
to. Ao abordar os indivíduos, 
constataram que o cartão uti-
lizado não estava em nome 
de nenhum deles. O carro 
utilizado pelos criminosos já 
estava com diversas merca-
dorias de marca, entre bonés, 
camisas e tênis.
Os três foram conduzidos 
para a Delegacia da Granja 
Viana e apresentados à au-
toridade policial. Durante o 
interrogatório, um dos sus-
peitos confessou que o car-
tão era roubado e as circuns-
tâncias do roubo. Diante da 
negativa de entregarem mais 

comparsas que estariam com 
a vítima, a polícia pediu que 
fizessem contato para pedir a 
libertação do refém.
Instantes depois, a vítima foi 
abandonada na região da Es-
trada Fernando Nobre, mas 
ninguém, que poderia estar 
com ela, foi presa. Na dele-
gacia, a vítima não reconhe-
ceu os três homens detidos 
no Shopping como sendo os 
mesmos que o abordaram na 
Vila Jovina. A polícia vai in-
vestigar o caso e, os três cap-
turados no Shopping (F.S.J, 
L.E.R.S e G.F.S) foram presos 
e vão responder por extorsão 
qualificada e associação cri-
minosa.

A JF também efetua reparos e aposta forte neste diferencial. “Fazemos manutenções em 
geral. Tudo é feito na loja, o cliente vem e sai com tudo consertado, a não ser que não 

tenhamos a peça, mas aí providenciamos o que for necessário”
Rua Indochina, 10 – Jardim Fontana, Cotia, SP

Telefone: (11) 4612-9436 / 4702-6714 / 4777-9354 / 4612-3911

registros
válvulas
caixas acopladas
tubos 
louças e metais sanitários

conexões em geral
tubulação pesada
elétrica básica

Entregamos em toda a Grande 

São Paulo com frete grátis.
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Câmara

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

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

luciano.leite.krav.maga@hotmail.com

Av. São Camilo, 1564 Granja Viana - Carapicuíba - SP

Luciano Leite 
Instrutor

Matrículas abertas

No dia 01 de Outubro de 
2018 , o Prefeito de Cotia , 
Rogério Franco sancionou 
e promulgou a Lei N 2041 , 
de autoria do vereador Dio-
meneis Andrade Silva  ( Dr. 
Castor – PSD ) que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 
centros comerciais, `shopping 
centers`, hiper e supermer-
cados, em fornecer carrinhos 
motorizados aos portadores 
de necessidades especiais e 

mobilidade reduzida, idosos, 
gestantes, bem como pesso-
as com limitação e dá outras 
providências.  Os estabele-
cimentos, terão o prazo de 
60 (sessenta) dias corridos, 
a partir da publicação desta 
lei, para oferecerem gratuita-
mente, o serviço de carrinhos 
motorizados. Também deve-
rão afixar placas indicativas 
dos postos de retirada dos 
carrinhos motorizados nas 

dependências, externa e in-
terna, dos centros comerciais.
O Poder Executivo deverá re-
gulamentar a presente Lei, no 
prazo de 120 (cento e vinte) 
dias.
A não observância desta Lei 
sujeitará os infratores à multa 
pecuniária de 100 (cem) Uni-
dades Fiscais do Estado de 
São Paulo - UFESP, que será 
aplicada em dobro em cada 
reincidência

Vereador Dr. Castor cria lei que  
beneficia portadores de necessidades 
especiais, mobilidade reduzida, idosos, 
gestantes e pessoas com limitação



8 GRANJA NEWS - OUTUBRO DE 2018 - EDIÇÃO 107 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Granjeiro do mês

Dormientibus non succurit 
jus – se traduzirmos estas pa-
lavras do latim, teremos algo 
como “o direito não socorre 
aos que dormem”. É uma fra-
se notória do ramo do Direito 
e significa que a Justiça não 
atenderá aqueles que não 
correm atrás dela. É com esse 
espírito que o promotor Ricar-
do Navarro, nosso Granjeiro 
do Mês de outubro, recebeu-
nos em sua sala no Ministério 
Público de Cotia para conce-
der o depoimento abaixo. Ele 
pede que as pessoas não te-
nham receio de trazerem suas 
denúncias para o Ministério 
Público e lembra que a enti-
dade existe para servir justa-
mente à população.
“Vim para a promotoria de 
Cotia em 2012, após traba-
lhar em São Bento do Sapucaí 
e depois em Mairiporã, que 
ficava a 77 km de onde moro. 
Quando abriu a vaga em Co-
tia, eu a assumi por ser mais 
próximo da minha casa, mas 
não tão próximo a ponto de 
eu correr o risco de prender 
algum vizinho (risos).
Não tenho planos de sair tão 
cedo. Cotia cresceu bastan-

te e eu vejo uma evolução, 
parece que a cidade está 
começando a entender que 
existe Justiça. Existem mui-
tos desvios, mas o povo está 
começando a entender seu 
papel de cobrança, não só 
em Cotia, mas no Brasil todo. 
Mas vejo também problemas, 
por exemplo, a Granja Viana 
passou por um crescimento 
desordenado, conturbou de-
mais e se sufocou.
Por exemplo, a promotoria 
atuou na questão dos cargos 
comissionados da prefeitura 
de Cotia; eles eram utilizados 

para barganha política. Eram 
mais de 1100 cargos assim; 
diminuímos para 600 e pre-
tendemos baixar para 350.
Descobrimos que alguns pro-
fessores da rede municipal 
fizeram cursos com diplomas 
falsos e, com isso, conse-
guiam acréscimos patrimo-
niais ilícitos em seus salários. 
Isso já foi constatado, mas 
estamos buscando ainda as 
provas materiais. Acredita-se 
que cerca de 1,5 mil estejam 
envolvidos nisso, então se eu 
tomar uma medida drástica, 
vou arrebentar com a educa-

ção do município, sendo que 
o Brasil só se muda pela edu-
cação.
Fizemos um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) com a 
Sabesp e agora ela tem um 
plano para que 100% do es-
goto de Cotia seja tratado, 
então Cotia vai sair na frente 
de muitas cidades com rela-
ção a isso.
Nos últimos seis anos, não 
por minha causa apenas, e 
sim por uma atuação con-
junta, as pessoas públicas 
estão começando a pensar 
duas vezes antes de fazerem 
coisas erradas. É uma corri-
da de gato e rato: eles sem-
pre estão correndo da gente 
e a gente sempre está atrás 
deles. Só que o gato está fi-
cando melhor e o rato já está 
ficando mais fraquinho.
Ainda sustento minha afirma-
ção de que o crime organi-
zado está infiltrado tanto na 
prefeitura quanto na câmara 
de Cotia. É complicado falar 
sobre isso para a imprensa 
porque se você começa a 
falar, vêm representações de 
tudo quando é lado. Mas já 
tem muita coisa sendo feita 

no Fórum e que ainda é sigi-
loso.
Você tem um Brasil começan-
do a trabalhar em prol da so-
ciedade porque ela está co-
meçando a fazer pressão. A 
gente viu nessa eleição 85% 
dos 2/3 do Senado sendo re-
novados e 47,5% da Câmara 
dos Deputados também.
O Ministério Público está e 
sempre estará aberto à po-
pulação. Quando houver al-
gum desvio de conduta, que 
sejamos informados para que 
possamos agir. Nosso tempo 
é mais lento porque precisa-
mos produzir provas, mas es-
tamos do lado da população, 
ela é a nossa chefe e temos 
de atendê-la com a maior 
celeridade possível e de ma-
neira cortês mesmo que seja 
para dizer não. Ninguém aqui 
é amigo de nenhuma pessoa 
do poder público, tampouco 
inimigo. Todos que vierem 
trazer denúncias têm direito 
ao sigilo. E se alguém fez coi-
sa errada e nós tivermos pro-
vas, vamos processá-lo doa a 
quem doer e seja quem for.”

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

O promotor de justiça Ricardo Navarro

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira
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Saúde

Cotia registra queda de 100% nos casos de dengue
Mesmo sem confirmações, entre janeiro e setembro (parcial) deste ano, as ações preventivas acontecem diariamente
O município de Cotia não teve ne-
nhum caso de dengue confirmado 
entre janeiro e 9 de setembro de 
2018, de acordo com o Centro de 
Vigilância Epidemiológica do Es-
tado de São Paulo, ante 29 casos 
confirmados (entre autóctones e 
importados) de janeiro a setembro 
do ano passado. Apesar do resulta-
do positivo, a Vigilância Ambiental 
da Secretaria de Saúde não baixa a 
guarda e as ações preventivas acon-
tecem diariamente.
Diariamente, as equipes de controle 
de vetores realizam visita de casa a 
casa orientando a população sobre 
cuidados em suas residências, iden-
tificando e eliminando possíveis 
focos do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue e de outras 
doenças como zika e chikungunya. 
“O período de chuva é mais propí-
cio à proliferação do mosquito por 
conta do acúmulo de água parada 

em lajes, calhas, entre outros. Con-
seguimos fechar sem casos o perío-
do de maior incidência na primeira 
metade do ano, que são os meses 
de janeiro a abril, e a expectativa 
é fecharmos os últimos meses do 
ano nesta mesma tendência”, disse 
Magno Sauter, Secretário de Saúde.
A prevenção da dengue e de outras 
doenças transmitidas pelo Aedes 
aegypti é simples e depende do 
engajamento de toda a população. 
As medidas envolvem instalação 
de telas e fechamento das caixas 
d’água, manter garrafas e outros 
objetos que acumulam água em 
área coberta ou com a boca virada 
para baixo, limpar periodicamente 
calhas de telhados, colocar desin-
fetante ou água sanitária em ralos, 
eliminar ou colocar areia em vasos 
de plantas, não acumular lixo, entre 
outras.

匀 唀 刀 倀 刀 䔀 䔀 一 䐀 䄀 ⴀ 匀 䔀 ℀

䴀唀䤀吀伀 䴀䄀䤀匀
儀唀䔀 唀䴀䄀

䈀䄀刀䈀䔀䄀刀䤀䄀

㐀㜀㜀㜀ⴀ　㘀
䄀䜀䔀一䐀䔀 匀䔀唀 䠀伀刀섀刀䤀伀㨀

䄀倀刀䔀匀䔀一吀䔀
䔀 䜀䄀一䠀䔀

LOCAL: CENTRO CULTURAL WURTH 
RUA  ADOLF WURTH, 557, JD. SÃO VICENTE – COTIA 

Músicos e empresários se 
unem em solidariedade à 
instituição Casa de Apoio

4 DE DEZEMBRO

ÀS 19H
R$ 30,00
CONVITE INDIVIDUAL

OS MÚSICOS DO ATOBÁ PIZZARIA E CONVIDADOS 
SE REÚNEM PARA UM SHOW INESQUECÍVEL.

LOCAL: CENTRO CULTURAL WURTH
RUA ADOLF WURTH, 557 – JD SÃO VICENTE - COTIA – SP

CONVITE INDIVIDUAL

R$ 30,0013 DE DEZEMBRO

ÀS 19H30

Toda verba será revertida para o Lar Xavier
Mais informações: 11 98692-9616 - 99740-2560

 Granja Viana de NatalConcerto

AT O
B

Á

P
I

Z
Z

A
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Realização: Apoio:

 2017

REALIZAÇÃO

IIIConcerto
Granja Viana de Natal

2018

INFORMAÇÕES E VENDAS: 

(11) 98692-9616
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Orlando

Por Victor de Andrade Lopes

Exclusivo: Marcos Paes de Barros revela detalhes e 
novidades do complexo Universal Orlando

Granja News: Fale um pou-
co sobre a sua promoção ao 
cargo de vice-presidente de 
marketing e vendas
Marcos Paes de Barros: Sim, 
desde 2017 sou vice-presi-
dente de marketing e vendas 
na América Latina. Antes eu 
era o diretor sênior. Em ter-
mos de responsabilidade, 
continua mais ou menos a 
mesma coisa. Tenho de tra-
balhar toda a promoção do 
complexo da Universal (que 
envolve três parques e seis 
hotéis) na América Latina para 
atrair mais visitantes para cá.

GN: E quais são as novidades 
que a Universal trouxe em 
2018?
Marcos: Nós não podemos 
parar de investir, senão fi-
camos para trás. Em 2018, 
abrimos a nova atração do 

Velozes e Furiosos, que co-
loca você no meio da história 
e te torna parte da “família”, 
como eles dizem.

GN: Esta atração envolve tec-
nologia de ponta, certo?
Marcos: Sim, é uma atra-
ção com tecnologia 3D se-
melhante à atração do King 
Kong. São atrações imper-
díveis pela tecnologia que 
elas oferecem. De um lado, a 
sensação de estar dentro da 
“família” Velozes e Furiosos; 
do outro, a sensação de estar 
entrando em uma ilha perdi-
da com figuras pré-históricas 
que vão atacar você até que 
o King Kong te salva. Essas 
atrações trazem o que há de 
mais moderno em tecnologia 
de parques. Eu recomendo 
fortemente a visita.

GN: O que mais vocês trou-
xeram em 2018?
Marcos: Inauguramos em 
agosto o sexto hotel do com-
plexo, o Aventura Hotel. São 
600 apartamentos na cate-
goria Prime Value, bastante 
acessíveis. É um hotel com 
tema de modernidade. Há ta-
blets nos quartos para contro-
lar a televisão, a luz e a tem-
peratura. É um hotel chique, 
porém acessível.
Ele já está fazendo bastante 
sucesso, especificamente no 
Brasil, porque o preço é bem 
competitivo. E oferecemos 
ainda a oferta de vouchers 
de US$ 50 por apartamento 
para consumo de alimentos e 
bebidas no hotel para quem 
reservar até o final de novem-
bro. Os outros cinco hotéis 
também são bastante procu-
rados porque eles têm bene-

fícios que os outros não têm, 
como acesso uma hora mais 
cedo ao parque, transporte 
gratuito no complexo e prio-
ridade nas filas das atrações.
Todo ano fazemos festas de 
Halloween que vão variando 
de tema; neste ano a novi-
dade é uma casa tematizada 
com a série Stranger Things e 
também uma casa do Polter-
geist. Lembrando que o visi-
tante pode comprar um ticket 
combinado para as festas de 
Halloween. Se você compra 
o 3 Park Explorer, pode pedir 
para seu agente de viagens já 
incluir as noites de Halloween.

GN: E o que mais o público 
pode esperar para este ano?
Marcos: Assim que acabarem 
os eventos de Halloween, co-
meçamos as comemorações 
de Natal. Teremos um show 

de fogos de artifício no Natal 
nas áreas do Harry Potter. No 
Islands of Adventures, tere-
mos o Grinchmas e também a 
Macy’s Thanksgiving Parade, 
que vem de Nova York para 
cá. É um desfile de Ação de 
Graças totalmente tematiza-
do com os personagens da 
Universal e da Dreamworks, 
como Shrek e os Minions.

GN: O que vocês pretendem 
fazer no lugar da montanha 
russa Dragon Challenge?
Marcos: Instalaremos uma 
nova montanha russa do Har-
ry Potter. É uma atração para 
toda a família, totalmente 
imersa no tema Harry Potter. 
No começo do ano que vem, 
vamos revelar mais detalhes.

Neste mês de outubro, o Many Press Interna-
tional Group (responsável pelo jornal Granja 
News e pelos portais Alpha Times e Always 
Florida) esteve na Flórida para uma entrevis-
ta exclusiva com Marcos Paes de Barros, vi-
ce-presidente de marketing e vendas da Uni-
versal Orlando. O executivo comentou alguns 
sucessos recentes do complexo de parques da 
Universal e revelou detalhes de algumas novi-
dades que estão por vir. Acesse nosso site e 
confira a íntegra da entrevista!

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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Jóias
VV Alianças: joias com 
qualidade no produto  
e no atendimento
Quem procura uma bela joia 
para presentear alguém queri-
do já tem uma visita marcada 
na VV Alianças. Localizada no 
The Square Open Mall, a loja é 
tocada por Valmir, que vem de 
duas décadas de experiência 
no ramo. “Tenho uma clientela 
fidelizada, que quando pen-
sa em alianças, pensa no meu 
nome. Por isso batizei a loja 
como VV”, explica Valmir em 
entrevista ao Granja News.
O diferencial da VV é a troca 
garantida. Se o cliente compra 
um par e quiser posteriormen-
te trocá-lo por uma aliança de 
maior valor, a loja recompra o 
par antigo pelo valor atualiza-
do do dia de venda. Além dis-
so, a VV oferece gratuitamente 
polimento, ajustes, diminuição 

e aumento de tamanho para as 
joias vendidas. “Fazemos isso 
em joias de outras marcas tam-
bém, mas aí cobramos”, expli-
ca Valmir.
Além de alianças, a VV traba-
lha com gargantilhas persona-
lizadas, pingentes, pontos de 
luz, pulseiras infantis e brincos 
para recém nascidos. A marca 
utiliza ouro 18k-750 e prata 
950. “Também restauramos e 
damos banho em joias”, com-
plementa Valmir.
Ainda, a loja faz consertos e 
trocas de baterias em relógios 
e tem parcerias com estúdios 
de filmagens e de fotografia, 
além de fazer assessorias para 
festas.
A VV está com uma promo-
ção imperdível: na compra de 

um par de alianças a partir de 
7 gramas, o cliente ganha um 
anel solitário em ouro 18k-750.
Valmir finaliza com um convite: 
“Todos os clientes que vêm à 
loja, comprando ou não, não 
saem sem tomar um bom café!”
VV Alianças - Jóias que brilham 
Amores que duram.

VV Alianças
Endereço: Rodovia Raposo Ta-
vares, km 22,5, Alameda Cen-
tral, Loja 131 B (dentro do The 
Square Open Mall)
Horário de funcionamento: De 
segunda a sábado, das 10h às 
22h; domingos das 14h às 20h
Contato: 2898-6077 / 96395-
1620, facebook.com/vvaliancas 
e instagram.com/vvaliancas

Preço
de fábrica

Garantia
de recompra

Garantia
eterna

Ouro 18k

Aqui na VV Alianças você personaliza
 suas alianças de acordo com seu desejo*

*Personalização varia de acordo com a estrutura de cada aliança. *Valores sujeitos a alteração (cotação de ouro diária)
*Consulte o regulamento na loja *imagens meramente ilustrativas

www.VVALIANCAS.com

V V Alianças

11 94791.1826

VV ALIANÇAS

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

Granja_News-Setembro.pdf   1   27/08/18   11:47



12 GRANJA NEWS - OUTUBRO DE 2018 - EDIÇÃO 107 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Da crueldade e da 
piedade – é melhor ser 
amado ou temido?

Estamos vivendo um momento 
que parece o fim dos tempos, 
mas na verdade se assemelha 
mais à repetição de fatos his-
tóricos.  Qual é o modelo de 
liderança que eu devo exercer 
junto aos meus comandados? 
Vamos nos ater aos fatos. Todo 
Líder deve desejar ser tido 
como piedoso e não como 
cruel, mas, apesar disso, deve 
cuidar de empregar conve-
nientemente essa piedade. 
César Bórgia, príncipe, cardeal 
e nobre italiano da Renascen-
ça europeia do século XVI, era 
considerado cruel. Contudo, a 
sua crueldade havia reerguido 
a #Romanha e conseguido uni
-la e a conduziu à paz e à fé, 
mas o povo fiorentino deixou 
que essa região da Itália fosse, 
mais tarde, destruída. 
Disso, tiramos que o Líder não 
deve se importar em ser con-
siderado cruel para manter os 
seus comandados unidos e 
com fé. Com raras exceções, 
ele é mais piedoso do que 
aqueles que, por excesso de 
clemência, permitem as desor-
dens das quais pode nascer a 
rapinagem cuja consequência 
prejudica todo um grupo de 
indivíduos. Portanto, ele não 
deve ser crédulo, precipitado 
e também não deve amedron-
tar-se de si mesmo, no sentido 
de agir equilibradamente, com 
prudência e humanidade, de 
modo que a confiança dema-
siada não o torne incauto e a 
desconfiança em demasia não 

o faça intolerável.
Nasce daí a questão a ser de-
batida:  Se será melhor ser 
amado que temido ou vice-
versa?
Desde os primórdios, os ho-
mens costumam ser geralmen-
te ingratos, volúveis, dissimula-
dores, covardes e gananciosos 
por dinheiro. Enquanto o Líder 
lhes fizerem bem, todos estão 
a seu favor, oferecendo-lhe 
sangue, bens materiais, filhos, 
desde que qualquer neces-
sidade esteja longe. Porém, 
quando esta se avizinha, vol-
tam-se para o lado oposto. O 
Líder que confiou apenas em 
palavras e não tomou outras 
preocupações, fica arruinado, 
pois as amizades conquistadas 
por interesse e não por grande-
za de caráter, são compradas e 
não se pode contar com elas.
As pessoas hesitam menos em 
ofender os que se fazem amar 
do que aqueles que se fazem 
temer, porque o amor é man-
tido por um vínculo, enquanto 
o temor é alimentado pelo re-
ceio de uma forma de castigo. 
Por esse motivo, o Verdadeiro 
Líder deve fazer-se temer de 
maneira que evite ser amado, 
pelo menos assim, afasta o 
ódio, uma vez que é fácil ser, 
ao mesmo tempo, temido e 
não odiado. Isso é possível de 
acontecer se ele se abstiver de 
se apoderar dos sentimentos e 
dos pensamentos humanos.
Líderes fazendo progresso - A 
lista a seguir cobre característi-

cas básicas comuns entre pes-
soas que estão fazendo melho-
ria sustentada. Elas: 
1. Enfatizam resultados;
2. Focalizam nos clientes,
3. Melhoram processos;
4. Usam o PDCA e dados;
5. Entendem variações e
6. Acreditam nas pessoas.
É especialmente importante 
que os líderes encarnem as ca-
racterísticas listada acima, por-
que a mudança e o progresso 
ocorrem melhor quando são 
encorajados pela alta adminis-
tração. Mas todos são líderes 
de algum processo, atividade 
ou área, e a empresa pode 
progredir ainda mais rápido se 
ajudar os seus comandados a 
desenvolver essas característi-
cas. Se a equipe manifesta-se 
fiel ao Líder em todos os mo-
mentos, é porque demonstra 
lealdade, e isso é consequên-
cia da liderança, que é a base 
da competência.
Voltando ao assunto sobre se é 
melhor ser temido ou amado, 
um Líder sábio ama as pesso-
as como elas querem e se faz 
temido como ele quer, base-
ando-se naquilo que é seu por 
direito e não no que é dos ou-
tros. 
Referências:  O Príncipe, Ma-
chiavelli - PDCA-  Ciclo de me-
lhoria de Deming - Aprender 
Rápido para Melhorar Rápido, 
Dr. Brian Joiner.
#A Romanha (em italiano Ro-
magna) é uma região histórica 
da Itália.

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com

Liderança

Rua José Félix de Oliveira, 991 loja 7 
em frente a pizzaria basílica

Centrinho da Granja
Tel: (11) 2690-4062

pão de queijo

ca
fé expresso

artesanal

desde 2017

Pães de queijo 
congelados p/ 
levar p/ casa 
nos sabores: 
Tradicional, 

Gourmet, Requeijão 
e Integral c/ grãos.

Rua José Felix de Oliveira, 939
Tel: (11) 2690-0788

Tabacaria, wine bar, café e presentes! 
O espaço ideal para relaxar, fumar 

um charuto, tomar um café, vinho ou 
cervejas especiais. Tudo em um só 

lugar, com simplicidade e o aconchego 
que faltava na  Granja Viana.

 Venha nos visitar!

Produtos Olenka! Tudo para o seu 
cabelo agora mais próximo de você!
Venham nos visitar em nosso Show 
Room e conhecer a linha represen-
tada pelo renomado cabeleireiro 

Rodrigo Cintra.

Rua: José Félix de Oliveira 941 - 
Granja Viana - Cotia
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A renda será revertida para iniciativas de apoio ao cinema nacional. Ingrid Guimarães não cobrou cachê. 

O Projeta Brasil Cinemark tem grande colaboração de  produtores e distribuidores que cedem seus fi lmes para o evento. Imagem ilustrativa. Válido para todas as salas Cinemark, exceto salas Prime. 

O melhor do cinema
 nacional por  
um preço especial.

Segunda-feira, 
12 de novembro.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Fri Oct 19 18:59:43 2018                     

Habitação

Nos dias 10 e 16 de outubro, em reuniões do conselho 
do Meio Ambiente de Cotia, a Secretaria de Habitação, 
apresentou o Plano Municipal de Saneamento de Cotia
Este Plano consiste na junção 
de 4 planos municipais, de 
água, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e resíduos 
sólidos.
Atendendo a Política Nacio-
nal de Saneamento e seus 
dispositivos legais, o Plano 
propõe ações de gestão e 
de obras a serem executadas 
no município em um cenário 
futuro para os próximos 20 
anos. 
Este Plano é de maior impac-
to na qualidade ambiental no 
município, o qual propõe me-
tas e investimentos na ordem 

de 1 bilhão de reais, recursos 
estes em sua maioria advin-
dos dos contrato e concessão 
entre o município, a Sabesp e 
a empresa de Coleta de Resí-
duos, Cotia Ambiental,  que 
deverão ocorrer num hori-
zonte dos próximos 20  anos 
atendendo as metas do pla-
no.
No Plano de Água e Esgo-
tamento Sanitário, os inves-
timentos da Sabesp, serão 
da ordem de 500 milhões de 
reais, e estão compromissa-
dos com o acordo firmado 
em um TAC (Termo de Ajuste 

de Conduta) com o ministério 
Público, e que deverão ser 
cumpridos em 10 anos.
O Plano de Saneamento do 
Município, é um dos planos 
com as metas e investimentos 
mais arrojados criados até o 
presente momento no muni-
cípio na gestão do Prefeito 
Rogério Franco como comen-
tou o Secretario da Habitação 
Sergio Folha. Ele deverá ir 
agora para a audiência públi-
ca e depois remetido à apre-
ciação da Câmara Municipal 
para a sua devida aprovação.
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O ano de  
2018 ainda  
não acabou para as 
agências de eventos

M.I.C.E.

O ano de 2018 praticamente já 
terminou para as feiras de ne-
gócios. Habitualmente, de no-
vembro a janeiro esta indústria 
para, começa a fazer seu balan-
ço e olhar para suas agendas 
de 2019. Além do Salão do 
Automóvel e Comic Con Ex-
perience – que abordamos na 
coluna anterior – a M&T Expo 
(de 26 a 29 de novembro) fe-
cha com chave de ouro o ano 
do setor.
Contudo os eventos não pa-
ram. Neste período, principal-

mente no final de novembro e 
mês de dezembro, que os cen-
tro de convenções e pavilhões 
(como Expo Center Norte, São 
Paulo Expo, Transamerica Expo 
Center e etc) preenchem seu 
calendário com festas de for-
matura, convenções de final 
de ano de grandes empresas, 
entre outros. 
E neste momento saem um 
pouco de cena as promotoras 
de feiras e entram em ação 
as agências de eventos e Live 
Marketing, responsáveis por 

organizar estes eventos que 
podem ser de pequeno, mé-
dio o grande porte. Algumas 
destas convenções chegam a 
reunir mais de 12 mil pessoas.
Para o ano que vem o Calen-
dário das Principais Feiras de 
Negócios do Brasil da UBRAFE 
(União Brasileira dos Promoto-
res de Feiras) indica que serão 
realizadas por seus associados 
cerca de 200 feiras, com sua 
maioria concentrada na cidade 
de São Paulo.

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

Utilize FGTS - financiamento. Pronta entrega. R. Guiné, 185 , Px.
Pro Cotia, 2 e 3 dorms., ste, liv. ampliado, Banh, coz., ás, terraço, 1 
vg. Coberta. Elevador, espaço sl. Festas Andreia (11) 94450-0856

Oportunidade única! R$ 270 mil

Sábado, domingo e feriados
das 12h às 23h30

11 2690 4666
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Deputado Federal Márcio Alvino visita Cotia
Política

Deputado Federal Márcio Alvi-
no reeleito com 135.844 votos, 
esteve essa semana em Cotia 
para agradecer o 1.542 votos 
recebidos dos eleitores da cida-
de. Também reafirmou seu com-
promisso com o município e o 
prefeito Rogério Franco, o qual 
destinará uma emenda ainda 
esse ano  de um milhão de reais 
para saúde do município. 
No município a campanha  foi 
coordenada pelo secretário de 
Habitação Sérgio Folha.



16 GRANJA NEWS - OUTUBRO DE 2018 - EDIÇÃO 107 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Reservas: (11) 4702.6883 / 4702.6923  -  Av. São Camilo, 988 · Granja Viana · VALLET no local
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 Ótima notícia para o mercado na-
cional de vinhos: a safra 2018 da 
Serra Gaúcha promete ser a melhor 
da década.  Em época de dólar ele-
vado e constante alta nos preços 
dos vinhos importados, a excepcio-
nalidade da safra brasileira de 2018 
não podia chegar em melhor hora.
Os produtores do Sul estão ex-
tremamente empolgados com a 
safra histórica de 2018, comentam 
que foi “a melhor da minha vida”, 
“maravilhosa”, entre outros elogios. 
Antes de 2018, a última boa safra 
que tivemos no Brasil foi a de 2011, 
mas a desde ano promete superar 

expressivamente a anterior em qua-
lidade.
“Será uma safra de referência, es-
pecialmente para os vinhos tintos 
de guarda”, afirmou Oscar Ló, pre-
sidente da Ibravin (Intituto Brasilei-
ro do Vinho). Vale lembrar que os 
vinhos de guarda, por amadurecer 
algum tempo em barricas de car-
valho, demorarão um pouco mais 
para chegar ao mercado, mas serão 
vinhos históricos para o país, segun-
do especialistas do setor.
O Rio Grande do Sul responde por 
90% das uvas para processamento 
no Brasil, segundo a Ibravin. Até 

alguns produtores de vinhos daqui 
de nossa região vizinha, São Roque, 
utilizam uvas vindas do Sul.  Ainda 
segundo o levantamento de 2018, 
a uva destinada a vinhos finos de 
mesa mais produzida foi a Mosca-
to branco, no caso das brancas; e a 
Merlot, das tintas. O Município com 
maior produtividade foi Flores da 
Cunha, seguido por, Bento Gonçal-
ves e Farroupilha.
Para quem planeja viajar e fazer o 
roteiro do vinho do Rio Grande do 
Sul, 2019 será uma excelente opor-
tunidade. Saúde!

As Boas  
Novas do Sul

Vinhos


