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Mauricio,  
do Ortiz Bar

Granjeiro do mês

Granjeiro Nino Leone 
faz sucesso nos EUA

Youtuber

Inglês com realidade  
virtual e aumentada

UPTIME

Eleito por unanimidade, o 

comerciante, corretor de 

imóveis e advogado Dr. 

Castor Andrade (PSD) 

comandará a Casa de Leis 

de Cotia por dois anos, a 

partir deste mês. Confira 

em entrevista exclusiva 

seus planos para o período 

e a trajetória política que o 

trouxe até aqui.

Câmara de Cotia 
sob nova direção
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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

FELIZ 2019

Instalação e Manutenção de
Ar Condicionado

(11) 2303-2198 ou 2484-6930
WhatsApp (11) 94783-3932

Clínica Veterinária

Na Astrologia Chinesa, o novo ano se inicia em 5 de fevereiro de 2019 e termina no dia 24 de janeiro 
de 2020. O regente será o Porco, símbolo de paciência e bondade, que influenciará as pessoas a 
serem mais doces e generosas e, ao mesmo tempo, dará mais determinação e coragem para que 
elas alcancem suas metas e ambições.
O elemento deste ano será novamente a Terra, só que em seu aspecto de polaridade Yin. Terra: é 
o elemento de solidez, estabilidade, fertilidade e introspecção. Suas características notáveis são a 
receptividade e a natural tendência do cuidado e da manutenção daquilo que já está dado.
Todos os 12 signos já prevaleceram em seus anos. Iniciou com o signo do Rato e se encerra em 2019 
com o signo do Javali, também conhecido popularmente como Porco. Dessa forma, estamos em 
um momento de transição importante e sensível, pois será o fechamento daquilo que se passou, 
momento oportuno para finalizar projetos e aguardar 2020 para iniciar outros.
Com essa condição, mudança e renovação se colocam como grande possibilidade de acontecerem. 
Mesmo que lhe pareça semelhante os fatos e acontecimentos do cotidiano, surge uma possibili-
dade de olhar sua vida, senão com a referência do novo, pelo menos com o olhar do retorno do 
diferente.
Isso poderá ser mais rico do que nos embalarmos na onda da tão aclamada “renovação” e ficarmos 
presos posteriormente nessa expectativa de forma inconsciente. Movimento que pode nos tirar a 
chance de agir diferente em circunstâncias parecidas, como por exemplo, lidar com uma situação 
que dura há anos da mesma forma. O que pode trazer a mudança é simplesmente sua forma de 
responder diferente à mesma situação. É aí que está a possibilidade de renovação.
Haverá sensação de abundância em 2019, o que pode levar a uma má gestão de recursos financei-
ros. Deslizes com o controle dos orçamentos determinam a amplitude de perdas de dinheiro. Os 
assuntos financeiros serão acometidos pela crise, levando o bolso ao processo de esvaziamento. 
Luxos e confortos demandarão melhor gestão de sua parte.
A todos um ótimo 2019 com muita saúde, paz e sucesso.
Equipe Granja News
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(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.

(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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Bodytech investe na melhor idade
Fitness

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) divulgou que 
há uma estimativa do aumen-
to no número de idosos para 
dois milhões até o ano de 
2050. Para se manter saudável 
na melhor idade o órgão reco-
menda que pessoas acima de 
65 anos invistam em ativida-
des que melhorem o equilíbrio 
e ajudem no fortalecimento 
muscular. “Uma grande parte 
dos adultos com 70 anos ou 
mais gasta, em média, dez 
horas ou mais por dia sentado 
ou deitado, o que faz com que 
seu estilo de vida seja seden-
tário. Esse tipo de comporta-
mento acarreta em um alto 
custo, com maiores taxas de 
quedas, obesidade, doenças 
cardíacas e morte precoce”, 
explica Eduardo Netto, diretor 
técnico da Bodytech. 
Ainda segundo a OMS, as ati-
vidades físicas regulares na ter-

ceira idades são importantes 
também para manter uma boa 
saúde mental, já que influen-
ciam também a melhora da 
autoestima e colaboram para 
a socialização. Isso tudo alia-
do à redução significativa dos 
riscos de doença cardíacas, 
prevenção da Diabetes tipo 
2 e diminuição na incidência 
de câncer no intestino em até 
30%. “Com o envelhecimen-
to é ainda mais importante se 
permanecer ativo para manter 
a autonomia. Se isso não acon-
tece, todas as atividades co-
tidianas podem se tornar um 
pouco mais difíceis”, completa 
Eduardo Netto. 
Preocupada com este quadro, 
a Bodytech lança o BT Master, 
um plano exclusivo para adul-
tos a partir dos 70 anos. Com 
mensalidades a partir de R$ 
230,00 por mês, o plano visa 
contribuir para a manutenção 

da autonomia desses clientes 
e conta com instrutores do BT 
Care, capacitados para aten-
dê-los da melhor forma com 
treinos individualizados. Com a 
novidade, os alunos da melhor 
idade ganham mais uma op-
ção e poderão optar entre os 
planos tradicionais da rede ou 
o BT Master.
 Ao aderir ao BT Master o con-
tratante terá direito ao plano 
fitness (musculação e ativida-
des coletivas terrestres) nos 
horários entre 09h e 17h, com 
acesso somente a unidade 
onde a matrícula for efetivada. 
Os interessados podem fazer a 
inscrição na academia de sua 
preferência mediante paga-
mento da taxa de adesão. O 
BT Master não é válido para a 
Bodytech Iguatemi São Paulo.
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Educação
Prefeitura de Cotia antecipa a entrega de 
uniforme aos 30 mil alunos da rede municipal
Estudantes retornam às aulas no dia 
4 de fevereiro. Prefeitura também vai 
entregar o kit de material escolar para 
os estudantes
A Prefeitura de Cotia antecipou a 
entrega dos cerca de 30 mil kits de 
uniforme escolar para os alunos ma-
triculados na rede municipal de ensi-
no. Nesta semana, as caixas com os 
uniformes começaram a ser entre-
gues nas escolas e a direção das uni-
dades iniciaram contato com os pais 
e responsáveis pelos estudantes para 
que busquem o uniforme na escola 
em que o filho está matriculado. O 
uniforme será entregue para todos os 
alunos, desde o Ensino Infantil até o 
Ensino Fundamental.
As entregas começaram esta sema-
na e, de forma gradativa, serão feitas 

em todas as escolas. Os pais que não 
puderem retirar no período de férias 
poderão fazê-lo logo no primeiro dia 
de aula. Os alunos também recebe-
rão o kit de material escolar que será 
entregue quando voltarem às aulas.
O prefeito Rogério Franco afirmou 
que a Educação está entre as priori-
dades de seu governo e que, com 
planejamento e gestão, este setor 
tem avançado muito. “Reformamos 
dezenas de escolas, trocamos cen-
tenas de carteiras escolares, além de 
mobílias de secretarias, e este ano va-
mos garantir que os alunos comecem 
o ano letivo com os uniformes”, disse 
o prefeito.
A moradora de Caucaia do Alto, 
Viviane de Oliveira Souza, já retirou 
o uniforme de sua filha no CEUC. 

“Quando me ligaram para buscar, 
levei um susto, mas foi um susto 
maravilhoso”, brincou Viviane. Outra 
mãe que também se surpreendeu 
com a notícia da entrega foi Rejane 
Carvalho. “Eu vi nas redes sociais que 
tinham chegado os uniformes, fiquei 
muito feliz, pois tenho duas filhas e, 
principalmente a menor, gasta muita 
roupa, o uniforme vai ajudar muito”, 
disse.
Os uniformes estão separados em 
masculino (agasalho com calça e blu-
sa, duas camisetas manga curta, uma 
camiseta regata, dois pares de meia, 
tênis e duas bermudas) e feminino 
(agasalho com calça e blusa, duas ca-
misetas manga curta, uma camiseta 
regata, dois pares de meia, tênis, uma 
bermuda ciclista e um short saia).
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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!

Sábado, domingo e feriados
das 12h às 23h30

11 2690 4666
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Um dos melhores exercícios 
para se apreciar vinhos e que-
brar paradigmas é a famosa 
degustação às cegas.  Nela, 
um ou mais vinhos são prova-
dos sem a identificação dos 
mesmos. São vários os tipos de 
degustações às cegas, desde 
as totalmente às cegas, onde 
não se sabe absolutamente 
nada do vinho (uva, país, pre-
ço, safra, etc.) até as temáticas, 
por exemplo, Cabernet Sau-
vignon do Vale central do Chi-
le da safra de 2015, mas não 
se sabe apenas o produtor de 
cada vinho afim de se identifi-
car o mesmo. Das mais com-
plexas às mais simples costu-
mam sempre ser desafiadoras 
e revelar surpresas ao final, 
dificilmente o vinho mais caro, 
que normalmente esperamos 
maior qualidade, será o mais 
apreciado por todos.

Existem casos famosos de 
degustações às cegas, um 
dos mais conhecidos aconte-
ceu em 1976 em Paris (1976), 
quando um grupo de jurados 
franceses degustou alguns vi-
nhos franceses Bordeaux crus 
com vinhos da Califórnia. Sur-
preendentemente, os vinhos 
californianos superaram os 
franceses, no que ficou conhe-
cido como “O Julgamento de 
Paris”, fato que até virou filme 
e fez com que os vinhos do 
novo mundo ganhassem des-
taque internacional. Talvez, se 
o júri soubesse quais eram os 
vinhos de cada país o resultado 
fosse outro.
Como fazer em casa:
A degustação à cegas é mais 
divertida em grupos, convide 
alguns amigos (o ideal são de 
6 a 8) e solicite a cada casal tra-
zer um garrafa para a experiên-

cia, você pode criar um tema, 
por exemplo, trazer vinhos da 
uva Malbec. Chegando os vi-
nhos uma pessoa do grupo 
ou de fora deve cobrir as gar-
rafas. Pode ser usado papel 
alumínio, sacos de sapatos, ou 
algo semelhante que cubra to-
talmente o rotulo de todos os 
vinhos. Depois basta numerar 
as garrafas para criar uma re-
ferencia e começar a degus-
tação.  Cada um deve analisar 
todos os vinhos e só depois 
podemos procurar adivinhar, 
passo a passo, os seguintes 
quesitos: teor alcoólico, safra, 
região, preço e etc. No final, 
além de adquirirmos novos 
conhecimentos, podemos ver 
o quanto o rótulo de um vinho 
pode afetar nossa análise, nem 
sempre de forma positiva. Boa 
experiência!

Degustação 
à cegas

Vinhos
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Novidade

A Granja Viana acaba de ganhar 
uma unidade da franquia de esté-
tica dos cílios Pink Lash. Localizada 
no The Square Open Mall, é o local 
ideal para mulheres (e homens tam-
bém!) que estão em busca de uma 
atenção especial para os cílios.
“Nós atuamos com extensão de 
cílios fio a fio. É um trabalho que 
envolve alinhamento e hidratação, 
além de dar a curvatura que a mu-
lher gosta e de não danificá-los”, 
explica Thrinny da Fonte Mendes, 
proprietária da clínica. A extensão 
consiste em um fio sintético que 
vai por cima dos cílios. A marca 
usa produtos exclusivos, que não 
podem ser encontrados em outra 
clínica ou salão.
A ideia de abrir uma unidade na 
região veio após Thrinny perceber 
que muitas mulheres daqui esta-
vam se deslocando até outras re-
giões para realizar os procedimen-
tos, evidenciando uma demanda 
reprimida.
O Método Pink Lash oferece cinco 

tipos de extensões, com valores que 
vão de R$ 99 a R$ 320, a começar 
pelo Pink Start, que é bastante natu-
ral e ainda sem muito volume.
A partir do Pink Classic, em que os 
cílios já ganham um pouco mais de 
volume, já é possível trabalhar com 
três efeitos: o Boneca, que deixa o 
olhar mais aberto; o Gatinho, que dá 
um aspecto delineado nos olhos; e 
o Degradê que deixa o canto exter-
no do olho mais aberto.
Os demais modelos são o Pink Gla-
mour, que começa a dar mais volu-
me aos fios e cujo tamanho pode 
aumentar de acordo com o gosto 
da cliente; o Super Pink, com volu-
me e tamanho grandes; e o Pink 
Party. “O fio do Party é mais achata-
do, mais preto e mais brilhante, além 
de ser mais leve que os outros. Ape-
sar do nome, ele pode ser usado no 
dia-a-dia também”, explica Thrinny.
Os procedimentos da Pink Lash 
são sofisticados e exigem cuidados. 
Como os atendimentos duram de 
duas a três horas, poltronas e cober-

tores são disponibilizados às clientes. 
“Assim que a cliente entra, ela colo-
ca o propé no seu calçado. Depois, 
fazemos a higienização, esfoliação e 
hidratação dos fios. O próximo pas-
so é isolar os fios inferiores e só aí co-
meçamos o procedimento”, explica 
Thrinny.
A atenção aos cílios continua após 
o procedimento: existe uma série 
de cuidados a serem tomados 
com relação a umidade, higiene, 
manipulação e maquiagem. “De-
pendendo do modelo, a extensão 
dura por volta de 60 dias até cair o 
último fio”, diz Thrinny.

Serviço: Pink Lash Granja Viana
Endereço: Rodovia Raposo Ta-
vares, km 22, Bloco E, Sala 406, 
Granja Viana, Cotia, SP – dentro 
do The Square Open Mall
Horário de funcionamento: De 
segunda a sexta, das 9h às 18h; 
sábados das 9h às 15h
Contato: (11) 99577-8222

Pink Lash, o império dos  
cílios, chega à Granja Viana
Por Victor de Andrade Lopes

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

Rua dos Manacás, 485 – Jd. da Glória
Tel: (11) 4551-2447

Whatsapp: (11) 94757-1750

Manutenção
Instalação 
Limpeza de Piscinas
Construção 
Troca de Vinil
Produtos
Aquecimento

Construindo Lazer
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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

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)

Novos sonhos ou 
metas novas para 
sonhos antigos Helcio José Celi

Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com

Em tempos de crise, buscar alter-
nativas que possam nos dar supor-
te para vencermos os obstáculos, 
pode fazer toda a diferença na vida 
profissional. Não há milagres, mas 
ações assertivas são sempre bem-
vindas. E a prática do empreende-
dorismo bem focado pode ser uma 
das alternativas certeiras. Portanto, 
não deve haver espaços para ações 
amadoras e, tampouco, agir como 
franco atirador.
O Início de cada ano ainda tem 
grande força na mente das pessoas 
como sendo um novo start para que 
os sonhos  se realizem  e todos se 
lançam com  esperanças renovadas. 
Vivemos ainda esse ano atípico com 
a renovação das esperanças da eco-
nomia do país e você correndo atrás 
da materialização de seus  empreen-
dimentos com  algumas  perguntas 
cruciais como: para quem vender?, 
o que vender?, como organizar? 
como entregar?,  como aumentar o 
faturamento e margem de ganho?.
Nessa linha de pensamento temos 
que aproveitar e fortalecer o otimis-
mo e a motivação para  que todo 
o planejado  seja  cumprido à risca. 
Mapear as suas dúvidas e diminuir 
o percentual de falhas são de suma 
importância e isto nada mais é do 

que profissionalizar  as nossas ações. 
Profissionalismo era um diferencial e 
hoje é fator de sobrevivência.
Temos  como  histórico que o mer-
cado de empreendedores é árduo  
e com pouca ajuda  real, pois nos 
faltam recursos  humanos e  finan-
ceiros  como  alavanca para o cres-
cimento.  Quem começa do zero  
sabe o quanto é difícil  trocar ideias 
que possam ajudar a diagnosticar e 
resolver os problemas do dia a dia .
Capacitação.
A existência  de grupos  de empre-
endedores na redes socias crescem 
e proliferam-se, mas via de regra  
você fica à mercê do que  estão  
postando e tendo que  fazer o link 
para sua realidade por conta pró-
pria. Pensando  na dificuldade  que  
o  novo empreendedor e os já cons-
tituídos ME e MEI, idealizei  o  PRO-
CEN, cujo objetivo é capacitar com 
ferramental prático em 12 áreas fun-
damentais, as quais solidificam ou 
destroem o seu negócio.
Uma  boa ideia  não pode ser des-
perdiçada, mas é provável que  você 
possa precisar de suporte para tor-
ná-la um grande negócio. Acumular 
insucessos  não é  fácil, mas isso por 
si não significa que seja aprendiza-
do para o próximo negócio e ai os 

erros se repetem ou surgem novos 
equívocos.
Aprender com os próprios  erros  e/
ou observar os dos outros  é  pri-
mordial. No entanto, aprender o 
certo nos faz  caminhar na trilha com  
menor esforço e amplia o nosso 
campo de visão  estratégico.
Palavras soltas podem representar 
apenas conceito literário, mas quan-
do vivenciadas no mundo dos ne-
gócios  têm uma peso significativo: 
Planejar, Controlar, Organizar, Dele-
gar e Inovar. Tudo isso para poder 
Crescer.
Precisamos trazer à tona, ações e 
práticas de empreendedorismo que 
possam ser soluções para jovens 
universitários recém-formados, apo-
sentados ,pré-aposentados, esse úl-
timo contingente, constantemente 
preocupado, em virtude das reais 
mudanças nas leis que regem a Pre-
vidência Social.
Em tempo: um profissional especia-
lizado pode colaborar com mais ro-
bustez na condução desse processo 
de empreender.
Para conhecer e participar  do  PRO-
CEN – Programa de Capacitação de 
Empreendedores Nacionais estou à 
disposição para fornecer mais deta-
lhes.

Liderança
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Começou a temporada de  
feiras de negócios no Brasil

M.I.C.E.

Reza a lenda que o Brasil só 
começa a funcionar depois 
do carnaval, mas para o se-
tor de feiras de negócios 
esta máxima popular não 
conta. No país a temporada 
de eventos é aberta com a 
Couromoda, que aconteceu 
na segunda semana de ja-
neiro. 
Considerada a feira de cal-
çados e artigos de couro 
mais importante da América 
Latina, a Couromoda movi-
mentou o setor e apresen-
tou lançamentos de mais 
de mil marcas. Além deste 
importante evento, o come-
ço do ano foi marcado por 
outras feiras ligadas à moda 
como a FENIN, Salão Inspi-
ramais e São Paulo Prêt-à
-Porter.

Se por um lado o setor tem 
seu “arranque” com as fei-
ras de moda, ele esquenta 
ainda mais seus motores 
em fevereiro, com eventos 
ligados a casa e decoração. 
Neste quesito, teremos na 
capital paulista a ABIMAD 
(de 5 a 8), ABUP Home & 
Gift (de 16 a 19), Paralela 
Design (de 19 a 21) e ABCa-
sa Fair (de 21 a 25). 
Outro evento muito impor-
tante é o Encontro do Setor 
de Feiras e Eventos (ESFE), 
que reúne todo o merca-
do M.I.C.E. para um dia de 
muitos negócios, conteú-
do e relacionamento! Mais 
informações do ESFE em 
www.esfe.com.br  

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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Legislativo

Exclusivo: novo presidente da Câmara 
de Cotia, Dr. Castor Andrade fala sobre 
projetos para a Casa de Leis

Por Victor de Andrade Lopes

Em eleição realizada na manhã 
do dia 4 de setembro, os vere-
adores de Cotia elegeram Dr. 
Castor Andrade (PSD) como o 
novo presidente da casa. Con-
forme noticiamos em nosso 
site na época, ele encabeçou 
uma chapa composta ainda 
pelo vice-presidente Eduardo 
Nascimento (PSB); o 1º secretá-
rio Professor Osmar (PV); e o 2º 
secretário Celso Itiki (PSD).
Casado e pai de dois filhos 
(Paulo Cesar e Carlos Eduar-
do), Dr. Castor é comerciante 

e corretor de imóveis desde 
1994 e advogado formado 
pela Universidade Paulista em 
2002. Atuou como presidente 
de bairro do Jardim Cotia em 
1990 e foi eleito vereador em 
2012, conquistando sua reelei-
ção no pleito seguinte. Até a 
presente data, Castor realizou 
mais de 11 mil atendimentos 
à população na Câmara Muni-
cipal.
O novo presidente da Câmara 
recebeu nossa reportagem em 
sua sala na sede do Legislativo 

municipal na manhã do dia 21 
de janeiro para uma entrevis-
ta exclusiva que você confere 
abaixo:
Granja News: Como foi a jor-
nada política que o levou até o 
cargo de presidente da câma-
ra?
Dr. Castor Andrade: Já es-
tava planejado que eu seria 
o presidente no primeiro biê-
nio, de 2017 a 2018, mas nós 
conseguimos o apoio de seis 
vereadores, enquanto que o 
grupo adversário [encabeçado 

por Paulinho Lenha (PSB)] for-
mou sete. Nas eleições do ano 
passado, consegui o apoio de 
todos e pude ser eleito. Salu-
tar destacar o incessante apoio 
dos nobres vereadores:  Pedi-
nha,  Fernando Jão,  Sandrinho, 
Arildo, Eduardo Nascimento, 
Prof. Osmar e Celso Itiki.
GN: E o que já foi feito até 
agora?
Castor: No primeiro dia do 
ano, realizei a sessão solene 
de posse. Fato atípico, eis que 
nunca havia sido realizado, haja 

vista que em janeiro é o recesso 
parlamentar. No entanto e em 
decorrência da importância do 
evento, achei que deveríamos 
fazer algo diferente. Desde que 
assumi, chego à Câmara por 
volta das 7h e saio após as 19h. 
Há muito trabalho a realizar, 
como: rever contratos; verificar 
a existência ou não de aponta-
mentos do Tribunal de Contas, 
como também, atendimento à 
população. 
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Conforme já dito anteriormen-
te, até a presente data, realizei 
11 mil atendimentos desde o 
meu ingresso no Legislativo 
e vou continuar a atender o 
povo, pois, não há que se falar 
em uma gestão democrática, 
sem atendimento à população. 
Desta forma e visando qualida-
de no atendimento à popula-
ção, orientei todos os funcio-
nários da Câmara a humanizar 
ainda mais o atendimento. O 
povo merece todo nosso res-
peito e a casa legislativa existe 
para servi-lo respeitosamente.  
Em contrapartida, também, 
realizei reuniões com todos os 
funcionários, a fim de tomar 
ciência das demandas de cada 
setor e na medida do possível 
procurar saná-las. Nesse senti-
do também preocupado com 
a satisfação do funcionário em 
relação ao ambiente de traba-
lho, disponibilizei uma pesqui-
sa de satisfação interna, onde 
os mesmos tiveram a oportu-
nidade de sugerir mudanças 

visando melhorias no trabalho, 
que vão desde a manutenção, 
espaço físico adequado até 
sugestões para agilizar os ser-
viços, pois, sabemos, que um 
dos problemas no serviço pú-
blico é a burocracia excessiva. 
Cobro trabalho e resultado da 
minha equipe e não será di-
ferente aqui na Câmara, mas, 
para isso, tenho que dar condi-
ções para que esse trabalho se 
concretize de forma eficaz. 
Também, realizei reunião com 
os prestadores de serviços 
reforçando a importância de 
continuarem a desenvolver um 
trabalho de qualidade. Os cri-
térios para renovação dos con-
tratos de prestação de serviço 
será o da qualidade e eficiência 
no fornecimento do serviço.
Acredito que é obrigação do 
sucessor ser melhor gestor 
que o anterior, desta forma, 
a população só tem a ganhar. 
Tenho como meta realizar uma 
gestão democrática, pautada 
no trabalho, na transparência e 

ética, como o cidadão de Cotia 
espera e merece.
GN: O que a população pode 
esperar da Câmara sob sua 
presidência?
Castor: Prevê a Constituição 
Federal, que os Poderes são in-
dependentes e harmônicos en-
tre si, o que significa dizer que, 
não há Poder mais importante 
que o outro, ao contrário, de-
vem conviver de forma harmô-
nica e respeitosa, visando sem-
pre à perpetuação do Estado 
Democrático de Direito.
Nesse sentido e conhecedor da 
força do Poder Legislativo e da 
importância da parceria com o 
Poder Executivo, representado 
pelo Prefeito Rogério Franco 
(PSD), estou disposto a ajudar 
em tudo o que for de interes-
se da população, até porque, 
essa  é a Casa do Povo e ela 
tem que ser administrada de 
forma responsável e eficiente, 
assim, como, o erário público.
GN: Que projetos de sua auto-
ria você destacaria nesses seus 

seis anos de mandato?
Castor: Até o presente mo-
mento são 23 projetos de 
minha autoria. Dentre eles 
podemos destacar alguns, 
como: Projeto de lei 1.977 de 
15/05/17, que concede a isen-
ção do imposto para pessoas 
com doenças crônicas graves.
Salutar citar a Lei Complemen-
tar nº 233 de 25/09/17, que cria 
o sistema de IPTU VERDE, ob-
jetivando o incentivo de prati-
cas ambientais, tendo em con-
trapartida, descontos no IPTU.
Vale mencionar a Lei Comple-
mentar 246 de 22/06/18, que 
regulamenta as edificações 
irregulares da cidade. Como 
Cotia foi sendo construída de-
sordenadamente, tem uma 
parcela muito grande da popu-
lação que mora em locais irre-
gulares e não consegue regu-
larizar. A adesão a esse projeto 
foi muito alta.
Destaco ainda, o Projeto de Lei 
2.036 de 01/09/18, que obriga 
os estabelecimentos públicos 

e privados a disponibilizarem 
o Símbolo Mundial do Autista 
nas placas de atendimento pre-
ferencial.
Importante destacar o Projeto 
de lei 2.054 de 21/11/18, que 
cria o programa de prevenção 
e combate ao assédio sexual 
contra mulheres no transporte 
público coletivo da cidade.
Cumpre mencionar ainda o Pro-
jeto de Lei 2.059 de 03/12/18, 
que permite o embarque e 
desembarque de passageiros 
com mobilidade reduzida fora 
dos pontos de ônibus.
GN: Você continuará sendo o 
líder do governo na Câmara 
agora que é presidente?
Castor: Não, minha liderança 
terminou no final do ano passa-
do e agora o prefeito vai esco-
lher outro líder, que ainda não 
sei quem é. Eu antes represen-
tava o governo, agora repre-
sento todos os vereadores.
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Granjeiro do mês

Se nas últimas décadas você já 
teve alguma experiência gastro-
nômica positiva na Granja Viana, 
saiba que tal acontecimento pode 
ter sido fruto do trabalho do nos-
so primeiro Granjeiro do Mês de 
2019. É que Mauricio, que mora 
na Granja desde o início dos anos 
1980, fez sua vida tocando res-
taurantes dos mais diversos tipos, 
tanto por aqui quanto na capital 
paulista. Agora, ele encara um 
novo desafio como administrador 
do Ortiz Bar, casa recém-aberta à 
beira da Raposo Tavares, no km 
22,8. Confira abaixo um pouco de 
sua história em depoimento con-
cedido no próprio Ortiz:
“Nasci e morei em São Paulo até 
os 23 anos de idade. Como a gen-
te gostava do campo, acabei vin-
do para cá e consegui um terreno. 
Construí minha casa e em 1983 
vim para cá para nunca mais sair. 
Para os meus filhos e minha es-
posa, aqui também é gostoso. A 

gente parava o carro para ver ve-
adinho e lebre correndo pela rua.
Na época, a Rodovia Raposo Ta-
vares ainda era de pista simples 
e o pessoal de São Paulo vinha 
para cá para fazer piquenique à 
beira dela. De 15 a 17 anos para 
cá, houve uma evolução fabulo-
sa. O impacto foi grande e todo 
mundo sentiu. O problema maior 
é o trânsito. Quem sai daqui às 7h 
chega às 10h ao seu destino. Tem 
havido muito desmatamento tam-
bém, mas o progresso está vindo 
de um jeito ou de outro.
De qualquer forma, ainda acho 
a região muito gostosa. Por mais 
difícil que o trânsito seja, vale a 
pena. Estou preparado para viver 
meus últimos dias de vida aqui. A 
coisa está melhorando muito na 
região, pois a Raposo Tavares é 
um eixo fabuloso, comercialmen-
te falando.
Em 1975, eu trabalhava no Gru-
po Herbert Levy, onde havia um 

diretor que tinha um restaurante 
na Avenida Rebouças. Um dia, ele 
me chamou para reforçar a equipe 
noturna e comecei a trabalhar lá. 
A coisa foi tão empolgante que 
não larguei mais o ramo. Depois 
da Rebouças, abri uma casa na 
Aclimação. Naquela época, não 
havia tantas pizzarias quanto hoje 
e eu abri uma sem muita preten-
são, mas acabamos vendendo 10 
mil pizzas por mês!
Em São Paulo, chegamos a ter três 
casas ao mesmo tempo, traba-
lhando 24 horas por dia. Foi uma 
época fabulosa. As mudanças na 
economia vieram, mas a gente 
sempre se adapta ao mercado.
Eu vinha passear aqui no final de 
semana e um dia fui até o km 39 
conhecer o restaurante Rancho 
Caipira. Apaixonei-me por ele, era 
uma casa de pau a pique e com 
fogão de lenha. Acabei compran-
do o local e tocamos aquilo por 
um tempo. Aí veio uma oportu-

nidade de uma adega chamada 
Quinta do Nino, que ficava no km 
36. O dono tinha uma adega em 
São Roque e queria vender a uni-
dade de Cotia para focar na outra. 
Acabamos comprando a Quinta 
e a transformamos no restauran-
te Nino’s Grill. Nós já tínhamos 
outras três casas em São Paulo, aí 
resolvi ficar só por aqui. Quando o 
[Fernando] Collor liberou a impor-
tação, a gente abriu uma loja de 
conveniência ao lado do Nino’s e 
ela foi um espetáculo junto com o 
restaurante.
Este local onde estamos conver-
sando, antes, era o Santo Mouro, 
no qual eu fiquei por dez anos até 
vender para alguém que ficou por 
mais dez anos até um ano atrás, 
quando encerrou as atividades. 
Como sempre gostamos desse 
ponto, locamos de novo e abri-
mos em dezembro o Ortiz Bar, 
que eu estou administrando.
Aqui é uma hamburgueria, piz-

zaria, restaurante e bar. Assim, o 
cliente tem opções variadas – a 
clientela da região mudou nos úl-
timos anos e está mais jovem. Na 
parte de almoço, temos o buffet 
com frutos do mar e comida mais 
tradicional. Já à noite, temos as pi-
zzas fabulosas preparadas por um 
pizzaiolo que já está há 25 anos 
conosco. Só temos profissionais 
de qualidade e competentes, es-
tamos sempre renovando e fisca-
lizando tudo. O Ortiz é um lugar 
onde você pode vir e degustar 
sabendo que está comendo coisa 
de primeira.
Na parte do bar, o que tem saído 
muito é a porção de carne seca 
com mandioca, além da porção 
de picanha. Temos música ao vivo 
de quinta a domingo, com artistas 
de sertanejo, MPB e blues – e sem 
cobrança de couver artístico!”

Por Victor de Andrade Lopes

O administrador do Ortiz Bar Mauricio

Onde: Rodovia Raposo Tavares, km 22,8, sentido interior – Granja Viana, Cotia, SP (entre o Madai e o Habib’s; estacionamento gratuito)
Horário de funcionamento: De terça a domingo das 11h30 à 0h; segundas-feiras das 11h às 15h30

Contato: www.ortizbar.com.br / (11) 4777-9604 / @ortizbar
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Cidade

Cotia registra uma das menores taxas de 
mortalidade infantil da região, diz Seade
Nas últimas semanas, a Funda-
ção Seade divulgou a taxa de 
mortalidade infantil referente 
ao ano de 2017 dos municípios 
paulistas. Os números mostram 
que Cotia teve uma das meno-
res taxas na Região Oeste da 
Grande São Paulo: 7,6 óbitos 
por mil nascidos vivos. O resul-
tado ratifica um levantamento 
feito pela própria Secretaria de 
Saúde, no início de 2018, que 
mostrou que a cidade teve uma 
taxa de 7,5.
Os números divulgados pela 
Fundação Seade traçam um pa-
norama sobre a evolução cente-
nária das estatísticas vitais do Es-
tado de São Paulo, produzidas a 

partir de informações enviadas 
pelos Cartórios de Registros Ci-
vil dos municípios. Entre estas 
informações, estão os números 
referentes à mortalidade infantil.

Entre as cidades da região, com 
mais de 220 mil habitantes, Co-
tia foi a que teve a menor queda 
de mortalidade infantil. A queda 
na taxa, entre os anos de 2016 
e 2017, chegou a 41,9%, já que 
em 2016 a taxa de mortalidade 
em Cotia havia ficado em 13,1, 
de acordo com o Seade.
O prefeito Rogério Franco co-
memorou o resultado e afirmou 
que com as melhorias implanta-
das na saúde pública da cidade 

a expectativa é que o resultado 
melhore ainda mais nos pró-
ximos levantamentos. “Com 
gestão conseguimos dirimir 
uma grande demanda que tí-
nhamos reprimida por consultas 
médicas. Hoje, a gestante con-
segue fazer o seu pré-natal com 
tranquilidade, otimizamos as 
agendas dos pediatras. Entre as 
nossas prioridades está o cuida-
do com a saúde das pessoas”, 
disse o Chefe do Executivo.

O prefeito salientou ainda, que 
a Secretaria de Saúde tem aten-
dimento especializado para ges-
tantes de alto risco. “Identifica-
do o risco na gestação pelo GO 

da UBS, a gestante já é encami-
nhada para a Clínica da Mulher, 
onde recebe acompanhamento 
específico para o seu caso”, 
salientou o prefeito. No local, 
as gestantes também recebem 
orientação sobre cuidados du-
rante a gravidez e com o recém-
nascido.

Taxa de mortalidade  
infantil – Cotia
2013: 9,4
2014: 8,5
2015: 10,8
2016: 13,1
2017: 7,6

Fonte: Fundação Seade

Os números divulgados pelo Seade ratificam o levantamento feito pela Secretaria da Saúde, em 2018. A queda foi anotada em 2017

Na Clínica da Mulher, gestantes de 
alto risco participam de palestras e 
recebem orientação especializada
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Prefeitura avança com as obras de 
pavimentação da Estrada dos Pereiras

Cotia

Com apenas um mês de traba-
lho, a Prefeitura de Cotia, por 
meio da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, já deu uma 
nova cara à estrada dos Pereiras, 
localizada no bairro Jardim dos 
Pereiras, em Caucaia do Alto. 
Estão em andamento as obras 
de infraestrutura urbana com a 
implantação de guias, sarjetas, 
tubulações e caixas de captação 
de água para receber a massa 
asfáltica.
A melhoria foi anunciada pelo 
prefeito Rogério Franco em de-
zembro e, no dia seguinte ao 
anúncio, foi dado início aos tra-
balhos. O projeto da Prefeitura 
inclui ainda a execução da ilu-
minação pública com lâmpadas 
LED, mais econômicas e mais 

eficientes, revitalização das pa-
radas de ônibus e recuperação 
dos primeiros metros da via, a 
partir da Estrada de Caucaia, 
que já são pavimentados, mas 
precisam de melhorias.
A obra atende a um antigo an-
seio dos moradores da região 
que são duramente castigados 
em dias de chuva, pois em al-
guns trechos a via ficava intransi-
tável e, no período de estiagem, 
a poeira também castigava os 
moradores. “Os moradores dos 
Pereiras aguardam por esta obra 
há décadas. É uma alegria saber 
que em breve vamos pôr fim a 
este sofrimento”, disse o prefei-
to Rogério Franco. 
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Cotia completa o quadro de  
profissionais do programa Mais Médicos

Cotia

Nesta semana, a rede de saúde 
pública municipal de Cotia com-
pletou o quadro de médicos, do 
programa federal Mais Médicos. 
Isso porque, depois da baixa de 
profissionais cubanos, que dei-
xaram os municípios brasileiros, 
em 2018, três, dos 11 médicos 
do programa que atendia na ci-
dade, deixaram o município.
À época, o Ministério da Saúde, 
responsável pelo Mais Médicos, 
lançou um edital para contrata-
ção de outros profissionais para 
cobrir as vagas abertas em todo 
o País. “Felizmente, em Cotia 
só tínhamos três profissionais 
cubanos, então, mesmo com a 
saída deles, o impacto não foi 
grande”, disse Magno Sauter, 
titular da Saúde. “Três médicos 
brasileiros se inscreveram para 

atender em Cotia, já foram ho-
mologados e estão em ativida-
de”, completou.
Os três médicos foram alocados 
exatamente nas Unidades do 
Programa Saúde da Família nos 
bairros Jardim Sandra, Turiguara 
e São Miguel.

Saída dos cubanos

Em novembro de 2018, o go-
verno cubano anunciou que 
estava se desligando do pro-
grama social Mais Médicos, do 
Ministério da Saúde. Depois 
que o então presidenciável, Jair 
Bolsonaro, afirmou que exigiria 
revalidação dos diplomas dos 
médicos cubanos (como acon-
tece com qualquer médico for-
mado fora do Brasil que atenda 

no País), além mudança na for-
ma de pagamento dos salários, 
já que parte dos honorários pa-
gos pelo governo brasileiro não 
ia para os médicos, e sim para a 
Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas).
Os mais de 8.550 profissionais 
cubanos do programa se des-
ligaram da rede de saúde em 
todo o Brasil. Em dezembro, o 
governo federal abriu um edital 
para adesão de médicos ao pro-
grama. Três brasileiros se inscre-
veram para atuação em Cotia, 
já foram homologados e estão 
em atividades. De acordo com 
o Ministério da Saúde, pouco 
mais de 842 vagas ainda esta-
vam abertas, nesta quinta-feira 
(10/01).

Prefeitura de Cotia alerta que não 
existem carnês falsos de IPTU 2019
Após especulações sobre a en-
trega de carnês falsos de IPTU, a 
Secretaria da Fazenda esclarece 
que foram emitidos dois tipos 
de carnês do imposto
Nos últimos dias, mensagens 
circularam nas redes sociais dan-
do conta de carnês falsos do 
Imposto Predial Territorial Urba-
no (IPTU) 2019 estariam sendo 
recebidos por contribuintes de 
Cotia. A Secretaria da Fazenda 
esclarece que isso não é verda-
de e garante que a especulação 
foi motivada pelo fato de terem 
sido emitidos dois tipos de car-
nês do imposto: um boleto para 
pessoas com cadastros atualiza-

dos junto à Secretaria da Fazen-
da, e outro via Documento de 
Arrecadação Municipal (DAM), 
no caso de proprietários com os 
dados desatualizados na Fazen-
da Municipal.
A diferença entre os dois bole-
tos é que um possui o CPF do 
contribuinte e uma sequência 
numérica logo acima do código 
de barras e pode ser pago em 
qualquer banco, e o DAM só 
pode ser pago na Caixa Econô-
mica Federal ou nas casas loté-
ricas.
Os carnês do IPTU 2019 já foram 
enviados para os contribuintes 
de todo o município. Caso o 

contribuinte ainda não tenha re-
cebido, as guias também estão 
disponíveis para impressão pelo 
site oficial da Prefeitura de Cotia 
(www.cotia.sp.gov.br).

É muito importante que os con-
tribuintes com cadastro irregular 
procurem o Centro Integrado 
Tributário (CIT) mais próximo, 
para a atualização do cadastro, 
eles ficam localizados em dois 
endereços: Avenida Roque Ce-
lestino Pires, nº1.204 (centro de 
Caucaia do Alto) ou na Avenida 
Benedito Isaac Pires, nº35 (Jar-
dim Nomura).
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Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

11 2690-2072 / 11 99515-3716

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.

Always Florida

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

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira

Patrick Leone, mais conhecido 
como Nino Leone, é um youtuber 
brasileiro que hoje mora nos 
Estados Unidos – ele e seus pais 
são ex-moradores da Granja Viana, 
na Grande São Paulo. O número de 
inscritos em seu canal já passa dos 
320 mil (e subindo) e a jovem estrela 
da internet já pensa em projetos 
diferentes para diversificar sua obra.
Em 2012 e 2013, ele já ganhava 
experiência criando vídeos voltados 
para games. Em dezembro de 
2014, o canal que leva seu nome foi 
criado e ele mudou o foco de suas 
produções. “Cheguei aos Estados 
Unidos em 2015 e desde então 
tenho feito vídeos mostrando como 
eu estou me adaptando a este país, 
que é totalmente diferente”, disse 
Nino em entrevista por telefone à 
nossa reportagem. “Mostro meu 
dia-a-dia, festas, diferenças de 
preços entre o Brasil e os EUA, etc.”, 
complementa.
Os seus primeiros vídeos do atual 
canal foram feitos ainda na época 
da escola. “Gravava conteúdos 
com meus amigos hispanos e 
americanos, era bem legal, uma 
escola bem diversa”, conta.
Depois do colégio, Nino foi para 
a faculdade e está trabalhando. 

Essa nova fase da vida implicou 
em uma mudança de tom em 
seus vídeos. “Antes era mais festa 
e zoeira. Agora, estou mostrando 
mais minha vida, coisas que estou 
apreendendo, empreendedorismo, 
até mesmo evolução pessoal e 
espiritual”, explica.
Segundo Nino, o vídeo que o 
levou ao estrelato foi um em que 
ele compara preços de carros nos 
EUA e no Brasil, usando o Ford 
Mustang e o Chevrolet Camaro 
como exemplos.
Agora, Nino planeja também se 
lançar como músico, já a partir 
do mês que vem. “Tenho criado 
alguns raps num projeto que leva 
meu nome. Estou trabalhando com 
produtores brasileiros”, explica. 
“Desde criança gosto muito de rap, 
ouço Gabriel, o Pensador e outros 
nomes”, diz.
Ao final da entrevista, convidamos 
Nino para dar uma mensagem aos 
leitores: “Que as pessoas façam o 
que querem e o que elas sentem 
que devem fazer, e sempre com 
calma”, aconselha.
Confira o canal de Nino Leone 
em https://www.youtube.com/
ninoleone e siga-o no Instagram: 
@patrickleonee

Morando nos EUA, o granjeiro Nino 
Leone faz sucesso como youtuber
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Uptime, primeira escola de inglês 
do mundo a usar realidade virtual e 
aumentada, está na Granja

Educação

A Granja Viana agora conta com 
uma unidade da escola de inglês 
Uptime. Fundada em 2001 pelo ex-
jogador de vôlei Sérgio Monteiro, ela 
é parte do grupo de 5% das franquias 
do Brasil que estão no quadro de 
excelência da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) e liderou por cinco 
vezes consecutivas a lista de melhores 
franquias do Brasil da revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios. É 
também a empresa mais elogiada do 
país no site Elogie Aki.
É a primeira e única escola de inglês 
do mundo a utilizar a realidade virtual 
e aumentada em suas instalações, por 
meio de uma parceria com a EON 
Reality. Com a realidade virtual, o aluno 
se transporta para uma sala de aula e 
pode continuar estudando. Já com a 
realidade aumentada, ele descobre 
o nome de diversos objetos em seu 
campo de visão. “É cientificamente 
comprovado que, aplicando realidade 
virtual e aumentada, o aprendizado do 
aluno acelera em 12 vezes”.
A Uptime oferece diversos tipos de 
cursos: o College, voltado para quem 
quer chegar na fluência no idioma 
inglês em 12 meses para viagens 
internacionais e conquistas profissionais 
e acadêmicas; o Teens, para pré-
adolescentes (à partir de 10 anos) e 
o Corporate, que leva a Uptime para 
dentro das empresas com cursos 
segmentados de acordo com a área de 
atuação do cliente. Há também cursos 
para quem já é fluente e quer continuar 
praticando, como o Conversation Club 
e o Master’s Program.
Tiago e seu sócio Querubim Rabelo 
explicam que a metodologia da 
Uptime tem base na mnemônica e 
na neurolinguística. Assim, a pessoa 
aprende o idioma de forma bastante 
natural e intuitiva, como acontece 
com o português, que começamos 
aprender com nossos pais.
Querubim, que já é conhecido na região 
por sua empresa Táxi São Francisco, 
decidiu entrar no ramo de ensino de 
idiomas após vivenciar o próprio slogan 

da Uptime, que é “Transformando 
vidas”: “Após dois meses estudando 
inglês, conquistei meu primeiro grande 
contrato com uma empresa que 
buscava motoristas bilíngues”, conta. 
“Comecei a faturar dez vezes mais e 
conseguimos expandir as operações da 
Táxi São Francisco mesmo nessa época 
de aplicativos.”
Já Tiago conhece a Uptime desde 
2009, quando era consultor de vendas. 
Em 2012, ele também vivenciou o 
“Transformando vidas” ao matricular 
um aluno que havia acabado de passar 
num concurso da Petrobrás para um 
cargo que exigia conhecimentos do 
idioma. “Quando ele atingiu a fluência, 
ele veio me agradecer com os olhos 
cheios d’água. Ele conquistou uma 
certificação e, com isso, seu salário foi 
para R$ 18 mil”, conta. “Essa história 
me deu o gás que eu precisava para 
adquirir uma unidade da Uptime”.
A aluna Aline Foltran é um exemplo 
de como o curso satisfaz os alunos. 
“Aqui é sensacional, a metodologia 
aplicada é incrível e a gente aprende 
com muita facilidade. E vale dizer que 
os professores também são muito 
bacanas, eles te motivam. E a realidade 
virtual é show de bola, você aprende 
brincando, inclusive nós, adultos”, 
declarou.
Serviço: Uptime Granja Viana
Endereço: Rua Mesopotâmia, 109, 
Granja Viana, Cotia, SP (dentro do 
Centro Comercial Vianna Village)
Contato: 4777-0040 / 96066-8000 
adm.cgv@uptime.com.br

Por Victor de Andrade Lopes

Av Sagitário, 138 
Torre City sala 112

Catia Vieira -  
Fotografia

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

CAPAS TÉRMICAS PARA PISCINA
QUALIDADE PARA A FAMILIA TODA
Tels: 11 2639-8333 / 11 98381-0461

E-mail: carol@ecapastermicas.com.br

Mande 
um whats 

96066-8000 
agendando 

uma entrevista 
e ganhe 50% 

também na Taxa 
de Matrícula

(11) 96064-6420 romakkeup@gmail.com 
@romasouzamakeup

Roma Souza
Maquiagem debutantes, 

casamentos e eventos corporativos
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Always Florida

O Busch Gardens Tampa Bay preparou um calendário de eventos agitado para o ano que começou, como parte da sua celebração de 60 anos. Em TODOS os 
fins de semana, os visitantes encontrarão eventos especiais e entretenimento de qualidade no parque. Celebre o #AnodaCerveja (#YearofBeer) em 2019. Com 
uma homenagem nostálgica às raízes do parque, os visitantes com mais de 21 anos poderão desfrutar de duas amostras de cerveja todos os dias do ano no 
Serengeti Outlook Pub and Restaurant e no Garden Gate Café. A cerveja gelada combina muito bem com um dia de visita ao parque. É necessário apresentar 
documento para verificação da idade do visitante. Saiba mais em www.alwaysflorida.com

Busch Gardens celebra 60 anos de diversão 
com 52 semanas de evento especiais

Real Music, Real Masters
De segunda a sábado, entre 7 de 
janeiro e 16 de março
A série de shows que está há mais 
tempo em cartaz no Busch Gardens 
retorna esse mês com entreteni-
mento ao vivo inspirado nas músi-
cas dos anos 50 até hoje. Os shows 
acontecem diariamente no teatro 
Stanleyville e inclui os seguintes 
atos:
Cirque Vertigo apresentando Wal-
lenda Duo: de 7 a 12 de janeiro e 
de 11 a 16 de março
Herman’s Hermits estrelando Peter 
Noone: de 28 de janeiro a 2 de fe-
vereiro
The Diamonds: de 4 a 9 de fevereiro
Ballroom with a Twist: de 11 a 16 de 
fevereiro
The 5th Dimension: de 18 a 23 de 
fevereiro

Eaglemania: The World’s Greatest 
Ealges Tribute Band: de 25 de feve-
reiro a 2 de março
Lorrie Morgan: de 4 a 9 de março

Eventos durante o ano
Ao longo de todo o ano de 2019, 
os visitantes poderão curtir eventos 
imperdíveis para todas as idades, 
incluindo:
Sesame Street Safari of Fun Kids’ 
Weekends
Sábados e domingos, de 2 a 10 de 
fevereiro, de 4 a 19 de maio e de 5 
a 27 de outubro
As famílias podem curtir muito com 
os seus personagens favoritos da 
Sesame Street, incluindo atividades 
manuais e refeições com os perso-
nagens todos os fins de semana em 
horários selecionados.

Food & Wine Festival
Datas selecionadas de 16 de março 
a 28 de abril
O evento mais delicioso do parque 
retorna em março com sabores para 
todos os paladares, durante a 5ª 
edição do Food & Wine Festival. Os 
visitantes podem experimentar pra-
tos de vários estilos gastronômicos 
harmonizados com uma grande va-
riedade de vinhos, cervejas artesa-
nais e coquetéis especiais, enquan-
to curtem shows de grandes nomes 
da música. 

Guy Harvey Weekends
Sábados e domingos, 11 e 12 de 
maio e 7 e 8 de dezembro
Conheça Guy Harvey e aprenda 
sobre sua dedicação à conservação 
de espécies e sua paixão pela vida 
marinha. Traga um dos seus produ-

tos para ele autografar ou adquira 
quadros e outros itens do Guy Har-
vey nas lojas do parque. Sessões de 
fotos e autógrafos serão agendadas 
em horários determinadas durante 
o dia.

Jack Hanna Weekend
Sábado e domingo, 18 e 19 de 
maio 
Junte-se ao “Jungle Jack” Hanna 
para um fim de semana com shows 
animais, autógrafos e encontros es-
peciais durante sua visita ao Busch 
Gardens. O especialista em ani-
mais conhecido internacionalmente 
compartilhará fatos e histórias sobre 
suas viagens durante os shows.

Summer Nights
Todas as noites, de 31 de maio a 11 
de agosto

Quando o sol se põe, a noite ganha 
vida no Busch Gardens durante o 
Summer Nights. O evento conta 
com horário de funcionamento do 
parque estendido, muita energia e 
montanhas-russas funcionando du-
rante a noite. Junte-se a nós para a 
celebração de Independência dos 
Estados Unidos em 4 de julho com 
um belo espetáculo de fogos de ar-
tifício.
Os eventos de outono e inverno (he-
misfério Norte) no parque incluem 
o Bier Fest – uma mistura única de 
gastronomia e cervejas artesanais 
locais e de várias partes do mundo; 
Howl-O-Scream*, celebrando 20 
anos em 2019, os visitantes não te-
rão onde se esconder; e Christmas 
Town, com milhões de luzes cintilan-
tes e shows natalinos.

Eventos especiais
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Tudo o que você

sobre aPRECISA Saber

Florida

Os melhores shoppings 
centers, parques, hotéis, 

restaurantes, museus, atrações 
turísticas , o que fazer,  

e muito mais...
www.alwaysflorida.com

BRASIL (+55 -11) 4196-3590
Cel - (+55 -11) 9 8692-9616
info@alwaysflorida.com

CURTA NOSSA
PÁGINA



(11) 4777-9604www.ortizbar.com.brortizbar

UM NOVO CONCEITO GASTRONÔMICO NA
REGIÃO DA GRANJA VIANA ESTÁ

ATRAINDO CADA VEZ 
MAIS CLIENTES

Bar   Restaurante   Pizzaria    Hamburgueria

Rodovia Raposo Tavares - KM 22 - Granja Viana (antigo Santo Mouro)

#ORTIZ

ALMOÇO SELF-SERVICE
De Segunda à Sexta das 11:30 às 15:00

Sábado e Domingo das 11:30 às 16:00


