
Cotia, Fevereiro de 2019 - Edição 111 - Ano XI - www.granjanews.com.br

Eduardo Mascarenhas, 
o Xaropinho

Granjeiro do mês

Major Secomandi dá 
dicas para o carnaval

Segurança

Cães que  
salvam vidas

Planet Pet

Inspirados pelo incidente 
do viaduto na Marginal 
Pinheiros, ocorrido em 
novembro de 2018 na 
capital paulista, o jornal 
Granja News sai na 
frente e, em parceria com 
engenheiro da região, 
averigua a situação de 
alguns dos principais 
viadutos no trecho 
cotiano da Rodovia 
Raposo Tavares. Veja em 
reportagem nesta edição 
o que encontramos nas 
estruturas.
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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
Vencer na vida....

Promoção de Verão

Não basta apenas ter for-
ça de vontade. É necessá-
rio mais, ter conhecimento 
do negócio, ter  atitude, ter 
foco, ter fé e nunca pensar 
em desistir, mesmo que em 
alguns momentos sejam difí-
ceis, a persistência é funda-
mental.
Todos queremos almejar o 
sucesso! Ter uma vida social 
estável, ter uma linda famí-
lia,  uma bela casa, carros 
esportivos na garagem, ser 
reconhecido no seu ramo de 
negócio, ter um yacht e por-
que não um avião.

Primeiramente, para alcan-
çarmos o mais alto patamar, 
precisamos galgar passo a 
passo. Nunca dar o passo 
maior que a perna, nunca ser 
desleal e nunca ser desones-
to.
Veja a linda estória do nosso 
Granjeiro do mês Eduardo 
Mascarenhas, que com mui-
ta vontade, coragem e fé, 
atingiu o sucesso. Ele ia a 
todos os programas do Ra-
tinho, acabou fazendo ami-
zades e conseguiu mostrar 
seus bonecos. Mesmo assim 
não deram muita atenção, 

mas com muita persistência 
e focado em seu objetivo, 
conseguiu que o apresen-
tador Ratinho colocasse um 
boneco no programa , sen-
do este o Xaropinho que por 
20 anos encanta a todos com 
seu humor irreverente.
A todos um ótimo Carnaval 
e não deixem de ver as dicas 
de segurança do Major Se-
comandi antes de caírem na 
folia.
Uma excelente leitura!
Equipe Granja News

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.

(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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Segurança

Grupo Major Segurança dá 
dicas práticas para se manter 
seguro nos dias de folia

Nas ruas: mantenha seus obje-
tos à frente de seu corpo e fique 
atento (a). às pessoas que estão 
ao seu redor. Identifique as crian-
ças com etiqueta. Marque pontos 
para reencontros. Evite beber em 
excesso e os recipientes de vidro. 
Não aceite bebidas de estranhos 
e se beber não dirija. Use sempre 
preservativos. Utilize roupas e cal-
çados confortáveis. Beba muita 
água. Tenha dinheiro separado 
para pequenas despesas, evite 
grandes quantias. Preste atenção 
nas vias de fuga e saídas de emer-
gência em casos de briga genera-
lizada. Não se envolva em confu-
sões ou brincadeiras que possam 
causar problemas.
Viagem: não comente com nin-
guém para onde você vai. Evite 
malas chamativas. Mantenha 
pertences de valor assim como 

sua documentação pessoal sem-
pre em local seguro. Mantenha-
se em estradas movimentadas 
e bem iluminadas. Evite cortar 
caminhos. Sempre feche seu ve-
ículo. Não deixe mapas e guias 
à mostra. Procure ficar junto de 
todas as pessoas que viajam com 
você, especialmente crianças. 
Caso você esteja sendo segui-
do procure o posto policial mais 
próximo, centro comercial, posto 
de gasolina e peça apoio. Não 
peça informações ou dê carona 
a estranhos. Em aeroportos, es-
tações rodoviárias não deixe sua 
bagagem fora do seu alcance. 
Não deixe de fazer revisão no seu 
veículo. Lembre-se de portar to-
dos os documentos obrigatórios. 
Mantenha distância segura do 
veículo à frente. Tenha paciência 
com os momentos de parada e 

não responda a provocações de 
outros motoristas. Diante do can-
saço pare e descanse em um local 
seguro. Colabore com o trabalho 
dos policiais e obedeça sempre 
às ordens de parada para fiscali-
zação. 
Em casa: faça com que sua casa 
aparente estar habitada. Tenha 
certeza de que todas as portas e 
janelas estão funcionando e fe-
chadas. Reforce os trincos, trancas 
e cadeados internos. Nas áreas 
externas, não deixe ferramentas 
e escadas, elas podem ser usadas 
para arrombamento. Examine os 
pontos vulneráveis de sua casa. 
Se possível, instale dispositivos 
de segurança, como alarmes, 
sensores de presença. Dificulte o 
acesso ao interior de sua residên-
cia, tranque as portas de todos 
os cômodos e recolha as chaves. 

Ative sistemas de segurança se 
tiver. Suspenda correspondências 
e assinaturas de jornais ou peça 
para que alguém de sua confian-
ça recolha-os diariamente. Evite 
deixar sua casa toda apagada ou 
também manter luzes acesas diu-
turnamente. Procure instalar lâm-
padas com fotocélula. Televisores 
e rádios podem ser programados 
para ligarem e desligarem em al-
guns horários. Peça para que um 
vizinho estacione o carro em sua 
garagem, especialmente à noite. 
Não deixe chaves reservas escon-
didas embaixo de tapetes, den-
tro de vasos etc. Telefone para 
alguém de sua confiança de vez 
em quando. Nas ausências pro-
longadas, peça a um parente para 
visitar sua casa. Não deixe joias ou 
dinheiro dentro de casa, utilize 
cofre de bancos. No caso de re-

sidências com jardim, contrate al-
guém para mantê-lo limpo, evite 
o aspecto de abandono. Só deixe 
a chave com pessoas de absoluta 
confiança. Evite colocar cadea-
dos do lado externo do portão. 
Isso pode denunciar sua saída. 
Desligue a campainha. Assim, 
você deixa em dúvida quem usá
-la apenas para verificar se você 
está em casa. Se você deixar um 
cachorro para cuidar do local, é re-
comendável que ele seja treinado 
para não comer alimentos joga-
dos no chão. Ao chegar procure 
identificar a presença de pessoas 
estranhas, antes de desembarcar 
de seu veículo ou entrar em sua 
casa. Certifique-se de que sua re-
sidência estará protegida enquan-
to você estiver fora.

Nos dias de carnaval os riscos são eminentes.  Segundo estatísticas, durante 
a festa há um aumento de pelo menos 15% nas tentativas de assalto e furtos 
a casas, pontos comerciais e até nas ruas. “Mas é possível mesmo nos dias 
de festas e descanso cuidar da sua segurança, afirma Ricardo Secomandi, 
executivo da Major Segurança e Serviços que elencou dicas para que o fo-
lião aproveitar com tranquilidade. São elas:

Ricardo Secomandi é Major na Reseva da PM, especialista em segurança Pública e Privada coman-
dou a PM nos Municípios de Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande, atuou como Secretário de Segu-

rança e depois Secretário de Meio Ambiente no Município de Cotia
Hoje é CEO do Grupo Major Segurança e Serviços  - Informações: 11 96310 7370
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Conheça os benefícios da prática de Indoor Cycle
Fitness

Teve um dia conturbado e pre-
cisa amenizar os sintomas do es-
tresse? Faça uma aula de Indoor 
Cycle. Em 50 minutos é possível 
se desligar de todos os proble-
mas, ter um momento com mui-
tas subidas, descidas e pedaladas 
fortes. Ao som de uma playlist 
animada e com o suporte do pro-
fessor, ninguém vai querer desistir 
da atividade.

“Todas as dificuldades ficam do 
lado de fora da sala. Por ser uma 

atividade aeróbia, permite a libe-
ração de um importante neuro-
transmissor: a endorfina. Além 
de atuar na melhora do humor, 
ansiedade e até mesmo na de-
pressão, age ainda nos sistemas 
musculoesquelético, respiratório, 
cardiovascular, endócrino-meta-
bólico, favorecendo a melhoria da  
capacidade física. Ao final da aula 
a sensação que prevalece é a de 
dever cumprido com uma pitada 
de satisfação”, enfatiza Francesco 
Luigi, professor de Indoor Cycle 

na Bodytech Granja Vianna.

É preciso ficar atento aos mitos e 
verdades que envolvem a prática 
de Indoor Cycle. Por exemplo: 
pedalar não engrossa as pernas. 
A modalidade possibilita o ganho 
de massa magra e tônus muscu-
lar nas pernas, glúteos e coxas. O 
Indoor Cycle é uma aula cardio-
vascular, que exige carga na bike 
para a garantia de evolução no 
treino. 

Serviço
Indoor Cycle – Bodytech 
Granja Vianna
Horários:
Segunda e quarta: 8h30 e 
18h30;
Terça e quinta: 7, 17, 18 e 19 
horas;
Sexta: 8h30 e 18h30;

1) Fortalece o sistema cardiovascular e respiratório;
2) Tonifica a musculatura das pernas, glúteos e lombar;
3) Ajuda a amenizar o estresse;
4) Melhora o condicionamento físico, capacidade cerebral e regula o ciclo intestinal;
5) Alta queima calórica. A modalidade é uma aliada coringa para quem está em processo 
de emagrecimento;
6) Reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas;
7) Aumenta o fluxo criativo (mais oxigênio na massa cinzenta);
8) Ameniza a sensação de cansaço e sonolência;
9) O ambiente fechado ajuda a controlar a temperatura, a hidratação do corpo, a alimen-
tação, o ritmo de pedalada e a força exercida.

Saiba quais são os benefícios da aula Indoor Cycle
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Causa muita polêmica e dis-
cussão, mas sim, ele existe. E 
agora talvez seja finalmente 
comercializado no Brasil. O tal 
do vinho azul foi lançando pela 
primeira vez na Espanha, pela 
marca Gik no final de 2016. 
Rapidamente a bebida virou 
moda no verão europeu, prin-
cipalmente entre os jovens. 
Após a Espanha, produtores 
Portugueses e Franceses tam-
bém lançaram sua versão no 
mercado. E desde então, o 
consumo da bebida é frequen-
te por toda Europa.
Mas afinal, o que é vinho Azul? 
Segundo a maior parte dos 
produtores ele é um produ-
to totalmente natural, obtido 
através de uvas brancas e tin-
tas apenas. Calma, parece que 
tem algo errado, mas é isso 

mesmo. O vinho em si é um 
vinho branco, mas a ele é adi-
cionado a pigmentação azul. 
Esse azul seria extraído única 
e exclusivamente da casca de 
uvas tintas, pois estas são ri-
cas em antocianos. Portanto, 
numa degustação às cegas, o 
vinho se comporta como um 
vinho branco, com aromas e 
percepções gustativas iguais. 
Seu único diferencial seria re-
almente a cor azul, pensada 
pelo fabricante como arma de 
marketing.
Entretanto, a bebida não se 
enquadra na legislação euro-
peia e brasileira de regulamen-
tação do vinho. Em Portugal, 
por exemplo, a bebida que 
eu degustei da Casa Aliança, 
contém no rótulo a designação 
“bebida aromatizada à base 

de vinho” ao invés de “vinho”. 
Este impasse legal que fez com 
que o vinho azul fosse barra-
do no Brasil pela MAPA – Mi-
nistério da Agricultura, Pesca 
e Abastecimento. Que além 
do problema de definição do 
termo vinho no país, alegou 
que o mesmo contém corante 
artificial denominado Azul In-
digotina (Indigo Blue).  A boa 
notícia é que, aparentemente, 
este ano a bebida será final-
mente liberada no Brasil, mas 
como em Portugal, não como 
vinho, mas com algum nome 
semelhante.
Para aqueles curiosos e ansio-
sos que querem provar a novi-
dade o quanto antes, pode-se 
encontrar o tal do vinho azul no 
nosso país no site do Mercado 
livre. Boa degustação!

Vinho Azul?
Vinhos

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

#Descont
oNaHora

60 mil
pessoas já se cadastraram para 

receber nossos descontos

baixe O app YEnius

e aproveite

yenius
seu desconto na hora
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Sua empresa 
ainda não 

está dando 
descontos 
no Yenius? 
Entre e faça 
seu cadastro 
agora memo
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Planet Pet

A cada destruição que acon-
tece no mundo, terremotos, 
tsunamis, tufões, maremotos, 
enfim “barragens que estou-
ram levando cidades inteiras”, 
lá estão eles, os cães de salva-
mento, ajudando a encontrar 
pessoas e outros animais.
Essas criaturas especiais são 
usadas para substituir nos-
sos olhos, narinas e ouvidos, 
pois são bem mais apurados 
que os nossos, exercem suas 
funções sem nem ao menos 
saber quem estão salvando, 
eles não sabem se a pessoa é 
boa ou ruim, preto, branco ou 
amarelo, rico ou pobre, eles 
simplesmente querem e bus-

cam ajudar.
Esses cães são treinados desde 
cedo para nos proteger e obe-
decer sem querer nada em tro-
ca, talvez um pouco de carinho 
imagine!
Eu poderia citar nesta coluna 
algumas raças de cães utiliza-
das no mundo todo, mas acho 
que isso nem vem ao caso, 
pois as próprias fotos, filma-
gens e afins não me deixam 
mentir que temos verdadeiros 
heróis nesse mundo repleto 
de vilões. Resta então á mim 
dar os parabéns aos homens 
que dedicam suas vidas para 
ensinar,treinar e fazer obede-
cer aos seus comandos estes 

cães tão queridos e apaixo-
nantes.
Dedico essa coluna a todos os 
bombeiros, policiais do exerci-
to, canil da policia militar pelo 
exemplar trabalho e principal-
mente aos cães de salvamento. 
Graças a essa junção de forças 
que muitas pessoas não ficaram 
órfãs e desamparadas e tantas 
outras tiveram uma despedida 
digna de seus familiares.
Tenho plena convicção de que 
todos fizeram sua parte com 
dedicação e amor ao próximo. 
Se eu pudesse daria um abraço 
em todos e muitos beijos nes-
ses cães que cumprem seus pa-
péis lindamente.

Cães que 
salvam vidas

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

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

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

Clínica Veterinária
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Minha vitória acontece quando 
levo o meu cliente ao seu sucesso

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial

helciojosec@gmail.com

Recebi a seguinte pergunta: “Hoje 
não somos mais nós quem vende-
mos. É o consumidor quem com-
pra.”
Diante desta afirmativa, que atitude 
deve tomar uma empresa para ser 
competitiva? 
Se considerarmos a evolução his-
tórica, na sociedade agrícola quem 
detém o poder é o “Senhor da Ter-
ra - feudal“ e quem trabalha para 
ele são os vassalos artesãos. Cem 
anos se passaram e vivemos a re-
volução da Sociedade Industrial e 
quem detém o poder é quem tem 
dinheiro para compra de máquinas, 
instalações industriais e contratação 
da chamada classe operária.  Somos 
vistos como mão de obra.
Hoje vivemos na chamada socieda-
de da Informação e o poder está 
nas mãos de quem detém o conhe-
cimento, o saber e a antiga massa 
operária é substituída pelas pessoas 
que agregam conhecimento e va-
lor. Passamos de mão de obra para 
“cabeça de obra”. É a era onde 
apenas os que comprovam eficá-
cia e eficiência se sobressaem e o 
profissionalismo passa a ser fator de 
sobrevivência.
Dessa forma, a organização que 

melhor tiver sinergia entre os seus 
“associados” deterá o mercado. 
Todas as ações internas em formar 
e capacitar os seus clientes internos 
tem e deve ter como premissa o 
comprometimento em equacionar 
a relação PPQ (menor preço, menor 
prazo de entrega e maior qualidade 
de produto e serviço) prestados ao 
cliente externo.
Essa organização não pode perder 
o controle do seu valor em sua ima-
gem junto ao cliente. Dessa forma, 
na escala de prioridade é funda-
mental proteger   MARCA, CLIEN-
TE e EQUIPE.
Existem dezenas de livros que de-
codificam o caminho de “sucesso” 
e no papel  tudo parece simples. È 
verdade que muitas das vezes quan-
do analisamos um case, verificamos 
o porquê a empresa perdeu o clien-
te e ai aparecem as falhas de falta 
de comunicação e/ou truncada, de 
comprometimento, de informação, 
de metas e de objetivos dos seus 
colaboradores internos. 
Mas é nesse momento aparecem 
os gênios do óbvio que dizem: “é 
só aplicar  o bom senso ou a ter-
mologia do momento xyz.” Façam 
que as suas ações sempre estejam 

alinhadas, sejam na produção, no 
marketing, nas vendas e na gestão 
de processos. Que tudo vise a sa-
tisfação e o sucesso do seu cliente 
que vai consumir os seus produtos 
e serviços.
Quando todas as ações estiverem 
direcionadas em prol da conquista e 
da manutenção do cliente externo, 
teremos uma legião de vendedo-
res que não são remunerados, não 
tiram férias, não recebem benefícios 
sociais, 13º salário, descanso remu-
nerado e, tampouco, licenças médi-
cas. Mas irão sempre falar  bem de 

seu produto e/ou serviço e da  sua 
marca. Assim, ela terá tanto êxito 
que será lembrada, 24 horas por 
dia, o que certamente reverterá em 
possibilidades de vendas.
O que fazer para alcançar este ob-
jetivo?
1. Treine seu pessoal linha de frente 
2. Treine seu pessoal de apoio.
3. Conheça bem seu produto.
4. Conheça bem seu cliente.
5. Supere, encante, entrone o seu 
cliente.
6. Não dê motivos para que seu 
cliente olhe para o outro lado.

7. Nunca pare de aperfeiçoar o pro-
duto e o serviço.
8. Continue observando as mudan-
ças e valores e os hábitos de seu 
cliente.
9. Treine sempre o seu pessoal. 
10. Nunca diga não a seu cliente. 
Diga o que pode fazer e não o que 
não pode fazer.
Finalizo com uma célebre visão aca-
dêmica e prática: “As únicas coisas 
que se desenvolvem sozinhas em 
uma organização são: a desordem, 
o atrito  e o desempenho ruim”. Pe-
ter Drucker

Liderança

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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Março das feiras de 
negócios e eventos

M.I.C.E.

Passado o carnaval, os negó-
cios! O mês de março marca-
rá, enfim, o aquecimento das 
feiras de negócios em São 
Paulo. E serão opções para 
os mais diversos setores. De 
12 a 14 de março teremos 
a SAHE, feira premium para 
o mercado de Saúde. No 
mesmo dia 12, mas no Tran-
samerica Expo Center, co-
meça mais uma edição Expo 
Revestir, evento que marca a 
grande arrancada da econo-
mia no seguimento de arqui-
tetura e construção do país. 
Já de 18 a 21 de março o 

Expo Center Norte será pal-
co da Feira Internacional do 
Brinquedo, conhecida como 
ABRIN. Do outro lado da 
cidade, o São Paulo Expo 
estará recebendo de 19 a 
21 de março a Intermodal, 
que contará com 29 mil m² 
de exposição e fornecedo-
res focados em soluções de 
logística, transporte de car-
gas e comércio exterior. Não 
será apenas esta feira que o 
São Paulo Expo receberá no 
mês de março, pelo contrá-
rio. Mais duas feiras marcam 
presença neste que é um dos 

principais centros de con-
venções da América Latina. 
De 12 a 14 será realizada 
pela primeira vez a Anufood 
Brazil, feira exclusiva para o 
setor de alimentos e bebi-
das. Já de 25 a 29 de março 
desembarca a Plástico Brasil, 
com lançamentos e produtos 
de mais de 550 marcas que 
representam os mais varia-
dos segmentos do setor de 
plástico e borracha. Opções 
não vão faltar!!! Vamos em 
frente e ótimos negócios.

Otávio Neto

Rodovia Raposo Tavares, km 22, Bloco 
E, Sala 406, Granja Viana, Cotia, SP – 

dentro do The Square Open Mall  

(11) 99577-8222

O império dos cílios, chega à Granja Viana
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Destaque
Por Victor de Andrade Lopes / Fotos: Bruna Lopes

Exclusivo: Granja News confere estado dos viadutos 
na Raposo e questiona DER quanto a vistorias

Alvaro Sérgio Barbosa Júnior é 
graduado em Engenharia Civil 
pela Universidade de Guaru-
lhos e pós graduado em Gestão 
em Construção Civil pela Uni-
versidade Federal Fluminense, 
com mestrado em Transportes/
Pavimentação pela UNICAMP. 
Desde 1990, trabalha na área 
de Controle Tecnológico de 
Materiais, Inspeção, Fiscaliza-
ção e Gerenciamento de obras 

Industriais, Infraestrutura, Habi-
tacionais, Petróleo e Gás e Sa-
neamento.
Coordena os cursos de Enge-
nharia Civil e de Produção na 
Faculdade Mario Schenberg e 
é fundador da RED Engenha-
ria. É palestrante de congres-
sos internacionais e nacionais, 
tem artigos técnicos publica-
dos em revistas, sites e manu-
ais técnicos e participa de co-

missões técnicas da ABNT e do 
INMETRO.
Uma palavra: manutenção
Obras de arte especiais são 
estruturas que têm a finalida-
de de transpor obstáculos, 
tais como avenidas, vales, rios, 
entre outros. Quando constru-
ídas sobre cursos d’água, são 
denominadas pontes; sobre 
avenidas ou vales secos, via-
dutos. Essas construções estão 

submetidas às ações externas 
provenientes de cargas móveis 
de veículos, forças devido ao 
vento, ação das águas de rios 
que incidem nas mesoestrutu-
ras e infraestruturas, variações 
de temperatura, retração e flu-
ência no caso do concreto. A 
Norma ABNT NBR 9452:2016 
apresenta três tipos de vistorias 
em obras de arte especiais: ca-
dastrais, rotineiras e especiais.

O incidente com o viaduto da 
Marginal Pinheiros que cedeu 2 
metros no dia 15 de novembro 
de 2018 ligou o sinal de alerta 
da população, da imprensa e 
das autoridades quanto à in-
tegridade das outras centenas 
de estruturas semelhantes na 

Grande São Paulo.
Inspirada pelo ocorrido, nossa 
reportagem visitou, na manhã 
do dia 19 de fevereiro (terça-
feira), quatro dos vários viadu-
tos que passam pela Rodovia 
Raposo Tavares, via mais im-
portante da Granja Viana, para 

analisá-los visualmente em par-
ceria com o engenheiro civil Al-
varo Sérgio Barbosa Júnior.
As estruturas visitadas foram: 
o viaduto William Ortiz (km 
22; conhecido como “viadu-
to do 22”); o viaduto Abram 
Idel Portnoi (km 26; conhecido 

como “viaduto da Wurth”); o 
retorno do km 30 da rodovia, 
em que ela própria é o viadu-
to; e o viaduto Prefeito Emílio 
Guerra (no km 33, que dá aces-
so ao centro da cidade).
Ressaltamos que as inspeções 
foram meramente visuais e não 

atestam categoricamente a in-
tegridade das estruturas – isto, 
somente uma inspeção minu-
ciosa, com aberturas na estru-
tura, poderia determinar.

O engenheiro

Nossa reportagem iniciou as 
análises pelo viaduto William 
Ortiz, o acesso mais importan-
te da Granja Viana. À beira da 
Raposo, Alvaro nos explica que 
este, bem como os outros via-
dutos que checamos, é curto e 
composto por peças pré-mol-
dadas, diferente do viaduto 
da Marginal Pinheiros, que era 
longo e sustentado por diver-
sos pilares.
Além disso, a estrutura é no 
formato conhecido como “cai-
xão perdido”: este é uma téc-
nica utilizada para execução de 
lajes de grande espessuras em 
concreto, nas quais têm função 
estrutural apenas as porções 

superiores e inferiores, fazen-
do com que a mesma resulte 
“oca”, economizando assim o 
emprego de concreto e dimi-
nuindo o peso da peça.
Para inspecionar os viadutos e 
atestar seguramente suas in-
tegridades, é necessário abrir 
pequenas janelas na parte infe-
rior das estruturas e analisar o 
interior das mesmas.
Os problemas constatados no 
viaduto são de manutenção – 
palavra muito frisada pelo en-
genheiro. “Você vê trincas no 
guarda-corpo e infiltrações em 
alguns lugares, mas nada que 
esteja aparentemente com-
prometendo a estabilidade”, 

diz Alvaro. “As infiltrações são 
sinais de que os canos para 
captação de água não estão 
funcionando adequadamen-
te”, completa.
Outro ponto a se atentar sobre 
o viaduto William Ortiz é quan-
to ao movimento sobre ele. 
Nas últimas décadas, ele ficou 
sobrecarregado e, nos horários 
de pico, filas duplas chegam 
a se formar e até três veículos 
ficam lado a lado na estrutura. 
“É preciso ver até quando ele 
aguentar tanta carga. Se ele 
tiver algum problema futuro e 
tiver de ser interditado, Cotia 
vai parar”, alerta Alvaro.

Viaduto William Ortiz
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O que diz o DER
Na manhã seguinte à das inspeções, 
contatamos o Departamento de Es-
tradas de Rodagem de São Paulo 
(DER), responsável por todo o trecho 
da Raposo em que estão os viadutos 
contemplados pela reportagem, para 
pedir informações sobre as vistorias/
manutenções dos viadutos em ques-
tão, especificamente acerca da frequ-
ência com que o órgão as realiza.
Em nota enviada à nossa redação, 
o órgão informou que “mantém 
contrato específico para serviços de 
manutenção e conservação de suas 
rodovias”, incluindo a Raposo. Ainda 
segundo o texto, serviços de poda, 
roçada e limpeza no trecho de São 
Paulo, Osasco e Cotia estão agen-
dados para os próximos 15 dias. “A 
mesma equipe de conservação realiza 
periodicamente a vistoria das pontes e 
viadutos”, diz a nota.
Perguntamos também se há algum 
plano para expandir o viaduto William 
Ortiz. A nota nos informa que “a nova 
gestão do DER iniciou um amplo estu-
do sobre toda a malha viária sob sua 
administração para avaliar prioridades 
e adotar ações dentro das possibilida-
des orçamentárias. Após esse levan-
tamento, será possível anunciar um 
cronograma”.
Sobre os sinais de mendicância sob o 
viaduto Prefeito Emilio Guerra, o DER 
afirmou que, “como autarquia estadu-
al, é responsável pela manutenção e 
conservação da infraestrutura rodovi-
ária. À assistência social da Prefeitura 
Municipal, compete o mapeamento, 
destinação e acolhimento da popula-
ção em situação de rua”.
Perguntamos ainda se o mesmo via-
duto realmente foi vistoriado recen-
temente e cobramos as datas das vis-
torias mais recentes e suas conclusões 
acerca da integridade das estruturas, 
mas não obtivemos resposta.

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.

No viaduto Abram Idel Portnoi, 
que liga a rodovia à Estrada do 
Embu, constatamos problemas 
pontuais similares ao anterior. 
Chamou nossa atenção uma 
quantidade razoável de água 
parada à beira da pista no viadu-
to. “Essa poça mostra que o sis-
tema de drenagem não estava 
adequado. O projeto original ti-
nha de dimensionar alguns pon-
tos pra escoar a água da chuva. 
Se tiver alguma trinca no pavi-
mento, a água vai se infiltrar”, 
diz Alvaro.
No mais, a ponte aparenta es-
tar tão segura quanto a anterior. 
É neste viaduto que Alvaro nos 
explica que, ao se construir uma 
estrutura, os responsáveis proje-
tam-na com uma certa vida útil 
em mente e determinam uma 

periodicidade para se avaliar e 
checar a integridade da estrutu-
ra.
Além disso, estão construídas 
em ambientes sujeitos a diversos 
tipos de classes de agressivida-
de, conforme é apresentado na 
ABNT NBR 6118:2016, desde as 
mais fracas até locais com agres-
sividade muito forte. A degrada-
ção das estruturas das pontes e 
viadutos está vinculada a ques-
tões como: idade, uso ao qual 
foi projetada, exposição ao meio 
onde está inserida e falta de ati-
vidades de manutenção. Estas 
últimas são definidas por meio 
de vistorias rotineiras e especiais 
e têm a finalidade de conservar 
os aspectos estruturais, de du-
rabilidade e funcionalidade das 
obras.

No retorno do km 30, onde a 
própria Raposo é o viaduto, en-
contramos situação semelhan-
te: estrutura aparentemente ín-

tegra, mas problemas pontuais 
de manutenção, como picha-
ções, teias e mato crescendo.

Nossa jornada termina no via-
duto Prefeito Emílio Guerra, no 
km 33, que dá acesso ao cen-
tro de Cotia. Aqui, observamos 
pequenas janelas quadradas na 
parte inferior do viaduto – se-
gundo Alvaro, são indicativos 
de que uma inspeção recente 
foi realizada.
Contudo, encontramos tam-
bém sinais de mendicância no 

local. Uma das janelas, localiza-
da a pouca distância do solo, 
foi deixada sem vedação, pos-
sibilitando que alguém entre na 
estrutura. “Um sem-teto com 
frio pode fatalmente querer se 
abrigar lá dentro, e aí tem que 
ver se ele não está esburacan-
do a estrutura ou até fazendo 
uma fogueira lá dentro”, alerta 
Alvaro.

Retorno do km 30 Viaduto Abram Idel Portnoi

Viaduto Prefeito Emílio Guerra
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Granjeiro do mês

A não ser que você não ligue sua 
televisão desde o final dos anos 
1990, é extremamente provável 
que já tenha ouvido nosso Gran-
jeiro do Mês de fevereiro, mesmo 
sem tê-lo visto. É que Eduardo 
Mascarenhas realiza seu trabalho 
‘escondido’ e apenas sua mão 
é vista, sempre coberta por um 
dos personagens mais populares 
da televisão brasileira: Xaropinho, 
o fiel rato companheiro do apre-
sentador Ratinho desde 1997. 
Em entrevista concedida em sua 
casa em Cotia, Eduardo conta 
um pouco sobre sua relação com 
a região e também sobre como 
entrou para o curioso mundo do 
titerismo:
“Eu moro há dois anos em Co-
tia, antes morava em Pirituba, no 
Parque São Domingos. Vim para 
cá com minha esposa e minhas 
duas filhas porque queria fugir da 
loucura e da correria. O segundo 
motivo é o custo benefício, pois 
imóveis em São Paulo são muito 
caros. Além disso, minha espo-
sa foi acometida de um câncer e 
precisávamos de uma vida mais 
tranquila, e Cotia nos proporcio-
nou isso.
Gosto de poder caminhar à noite 
com minha esposa e os cachorros. 
Gosto também dos restaurantes, 
especificamente o Toki, a So-
diê Doces e a Doceria Fantasias. 
Você é atendido mais rápido em 
bancos e repartições púbicas tam-
bém. Por outro lado, acho que 
Cotia tem tudo para ser uma ci-
dade mais bonita. Ela tem um quê 
de cidade histórica, poderia haver 
incentivo para quem mantém sua 
casa bonita e para trazer mais tu-
ristas para cá.

Manipular bonecos é um oficio 
europeu chamado ‘títere’. O ope-
rador é o ‘titereiro’. Tornou-se co-
nhecido com o Jim Henson, cria-
dor dos Muppets. Ele deu outra 
cara para eles, e minha linha de 
trabalho é a dele, que é mais cari-
cato, tem um traço mais rebusca-
do, mais comercial.
Com 14 ou 15 anos eu comecei 
a escrever roteiros de quadrinhos 
para revistas da Disney. O merca-
do de quadrinhos caiu muito e em 
meados dos anos 1990 eu come-
cei a ter contato com bonecos a 
partir de um amigo. Eu mesmo 
construí uns 50 bonecos, incluin-
do cachorros, girafas, elefantes, 
papagaios, periquitos e monstros.
A partir disso, comecei também a 
fazer palestras para escolas e por 
muitos anos vivi disso. As ações 
faziam tanto sucesso que as pro-
fessoras me recomendavam ten-
tar algo na televisão. Resolvi dar 
ouvidos a elas e em 1997 soube 
que o Ratinho havia chegado à 
Record. Colei nele e fiquei buzi-
nando na orelha dele e da produ-
ção para que colocássemos um 
boneco no programa.
Nesse meio tempo, o Louro José 
surgiu e fez muito sucesso. Usei 
o exemplo dele para tentar con-
vencer o Ratinho, mas ele achava 
que boneco era coisa de criança, 
então eu expliquei que filmes que 
agradam adultos, como Star Wars 
e Tubarão, também trazem bone-
cos, de um jeito ou de outro.
Em junho de 1998, quando já 
estávamos no SBT, o Xaropinho 
(nome dado pelo próprio Ratinho) 
finalmente entrou para o progra-
ma. O Ratinho era muito doido e 
selvagem nessa época, eu entrei 

para ser um contraponto dele e 
também para falar o que ele não 
podia. Por exemplo, quando ele 
falava de um político safado em 
Brasília, eu citava o nome do dito-
cujo. Por outro lado, a gente tam-
bém está sempre brigando em 
frente às câmeras. O Xaropinho 
– e, consequentemente, minha 
mão – já levou muita porrada.
Eu cheguei a sofrer pressão de 
quem achava que o Xaropinho 
deveria dar exemplo para as crian-
ças. Eu brincava e dizia que no dia 
que o Pica Pau der o exemplo, 
eu também darei. Mas acabamos 
de qualquer forma chegando ao 
público infantil por meio de CDs, 
bonecos e brinquedos.
O futuro do Xaropinho está no 
conteúdo infantil. Abrimos um 
canal no YouTube (Xaropinho – 
Oficial) e estamos no Instagram 
(@xaropinhoreal). Temos uma pe-
gada humorística, mas tentamos 
construir valores de honestidade 
e respeito pra criançada aprender 
brincando.
Eu sou pastor também, tenho um 
trabalho social e levo o Xaropi-
nho para comunidades carentes. 
Faço questão de ir ajudar pessoas 
nesses lugares. Em que posso ser 
útil,, em que posso servir para me-
lhorar Cotia?
Criamos também o Instituto Xa-
ropinho (www.institutoxaropinho.
org.br), estou recebendo já apoio 
de grandes empresários da cida-
de que estão me cedendo salas, 
computadores e mesas para que 
professores e profissionais liberais 
venham dar aulas de conteúdos 
diversos.”

Por Victor de Andrade Lopes

O titereiro Eduardo Mascarenhas

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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Habitação
Feliz ano novo chinês, feliz ano do porco!

Relatório de invasão 
de loteamento

O secretário de Habitação Ser-
gio Folha, participou da cele-
bração do Ano Novo Chinês 
que foi comemorado no Tem-
plo Zu-Lai no dia 17 de feve-
reiro, maior templo budista da 
América Latina que está locali-
zado em Cotia, e contou  com 
uma agenda repleta de atra-
ções para toda a família.
Segundo o horóscopo Chinês, 
um dos mais antigos do mun-
do, 2019 é o ano do Porco 
(começou no dia 5 de feverei-

ro e termina em 24 de janeiro 
de 2020 ), época em que es-
tará em alta a compreensão, a 
generosidade, o trabalho e a 
riqueza. “Ao contrário do que 
indica a sua reputação negativa 
do Ocidente, o porco, para os 
chineses, é o animal mais ge-
neroso, trabalhador e perfec-
cionista do zodíaco”, explica 
a abadessa Miao Yen, a maior 
autoridade budista latino-ame-
ricana.
Neste ano o evento teve um 

público recorde , que puderam 
curtir a saborosa gastronomia 
oriental – seja por meio das 
comidinhas vendidas nas bar-
racas típicas ou pelo saudável 
almoço vegetariano disponível 
no restaurante do Templo – até 
as apresentações especiais e as 
oficinas criativas. As grandes 
estrelas do encontro, foram a 
Cerimônia dos Mil Budas e as 
aguardadas danças do Leão e 
do Dragão.

Pedido: Resposta de email re-
lativo invasão de área de lote-
amento
Endereço: Est. dos Gaudinos, 
300  – Bairro: Jd Barbacena
 Data: 11/02/19 Hora: 10:30h                                                     
Após recebimento da denúncia 
a secretaria de habitação, por 
meio de seu departamento de 
fiscalização, diligenciou ao lo-

cal e constatou que havia ape-
nas limpeza e delimitação do 
lote de propriedade particular.
Não havia execução de obra 
ou edificação. O funcionário no 
local foi orientado de que para 
iniciar qualquer obra ou serviço 
deverá primeiramente aprovar 
projeto a PMC.
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Pronto Atendimento de Caucaia do Alto 
passa por adaptação e ampliação

Cotia

A Prefeitura de Cotia iniciou a 
adaptação, ampliação e ade-
quação do Pronto Atendimen-
to (PA) de Caucaia do Alto. As 
intervenções visam melhorar 
as condições de atendimento 
à população e de trabalho aos 
profissionais da unidade. O tra-
balho envolve o remanejamento 
de alguns espaços para otimizar 
e dar mais funcionalidade ao 
atendimento.
A recepção e a farmácia foram 
trocadas de lugar garantindo 
mais organização. A farmácia 
está à direita da porta principal 
enquanto que a recepção foi 
transferida e está logo à frente 
da entrada. Está em construção 
mais uma sala de espera, com 
isso, os pacientes que passarem 
pela triagem ficarão em uma 
sala de espera exclusiva para os 
consultórios médicos.
Os consultórios ganharam ar 
condicionado, foram implanta-
dos banheiros com acessibilida-

de, a sala de conforto para os 
médicos em plantão passou por 
adequações, está sendo cons-
truído um vestiário com chuvei-
ro, um refeitório amplo foi ins-
talado na antiga sala de Raio-X 
- já que uma nova sala para este 
exame foi implantada com equi-
pamento moderno, digital, com 
imagem em alta definição e que 
dispensa a emissão de película 
(a famosa chapa). “O médico re-
cebe a imagem na tela do com-
putador no consultório. É um 
procedimento mais seguro, com 
imagens de alta qualidade e o 
meio ambiente agradece por 
não haver emissão de película”, 
disse o Secretário de Saúde, 
Magno Sauter.
As melhorias no Pronto Atendi-
mento foram determinadas pelo 
prefeito Rogério Franco. “Nosso 
compromisso é melhorar a saú-
de em toda a cidade. A popula-
ção de Caucaia merece e precisa 
de um PA maior, mais moderno, 

pois o atual é muito antigo e já 
não atende com o conforto ne-
cessário toda a população que 
procura atendimento”, comen-
tou o prefeito.
O PA ganhou uma sala para par-
to expulsivo equipada com ber-
ço aquecido para transporte do 
bebê. “Quando uma parturiente 
der à luz seu bebê aqui, temos 
condições de garantir um parto 
seguro para a mamãe e para o 
seu filho”, explicou Alessandra 
Bana, coordenadora do PA.
Todo o revestimento do PA está 
sendo trocado por porcelanato, 
a sala de esterilização ganhou 
novos equipamentos, será im-
plantado o sistema de emissão 
de senha de atendimento com 
painel eletrônico. Como as me-
lhorias estão em andamento, 
a Secretaria de Saúde pede a 
compreensão da população 
para eventuais transtornos.

Prefeitura leva “Emagrecer Certo” para 
todas as Unidades Básicas de Saúde
O Projeto Emagrecer Certo, lan-
çado pela Prefeitura de Cotia, 
em 2018, na Policlínica, fez tanto 
sucesso que a Secretaria de Saú-
de vai expandir a iniciativa para 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde. Os grupos começarão 
a ser montados e os integrantes 
serão acompanhados por uma 
equipe multidisciplinar, partici-
parão de palestras e de ativida-
des físicas.
As inscrições devem ser feitas 
nas próprias UBS’s, entre os dias 
20/02 e 12/03, as vagas são li-

mitadas e os encontros serão 
semanais. O interessado passa-
rá por uma avaliação e triagem 
antes da validação da inscrição. 
“Este é um projeto que nasceu 
pelas mãos da equipe de Enfer-
magem da Policlínica do Portão 
e da Secretaria de Saúde. O ob-
jetivo é trabalhar a prevenção e 
o controle de doenças. Perder 
peso é uma das consequências 
que, a partir de agora, vamos 
levar para os postos de saúde”, 
comentou o prefeito Rogério 
Franco.

Entusiasta do projeto, o prefei-
to afirmou que a iniciativa vai 
impactar positivamente na vida 
dos participantes que ganharão 
mais disposição, saúde e po-
derão até reduzir a quantidade 
de medicamentos diários. “A 
devolutiva que temos da Secre-
taria de Saúde é que em muitos 
casos pacientes diminuíram o 
uso de medicamentos, alcança-
ram o controle de diabetes e da 
pressão arterial”, completou o 
prefeito.

Melhorias foram determinadas pelo prefeito Rogério Franco. População do distrito cresceu e o local não comporta mais a demanda

Participantes serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar, participarão de palestras e de atividades físicas
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Em andamento a pavimentação 
das Estradas Normandia e 
Danúbio, no Jardim Pioneira

Defesa Civil faz palestras 
educativas em escolas

Cotia

Está em fase final as obras de 
pavimentação das Estradas Nor-
mandia e Danúbio, no Jardim 
Pioneiro. Equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos de 
Cotia já executaram o preparo 
da base das estradas de terra 
e já deram início à aplicação da 

massa asfáltica.
A duas vias são muito utilizadas 
por motoristas que seguem para 
a Estrada São Fernando e fazem 
a ligação entre os bairros Jar-
dim Pioneira e Parque Rincão. 
As obras fazem parte do maior 
programa de pavimentação as-

fáltica de Cotia, o Asfalto Novo, 
que vem mudando a realidade 
de centenas de ruas, estradas e 
avenidas em todas as regiões. 
Por meio do programa, a Pre-
feitura está melhorando a quali-
dade de vida dos moradores e a 
malha viária do município.

Em fevereiro, alunos da EM da 
Vila São Joaquim acompanha-
ram a palestra. Defesa Civil tam-
bém removeu uma árvore que 
apresentava risco
Alunos da Escola Municipal Jo-
aquim Pereira da Silva, no bair-
ro Vila São Joaquim, assistiram 
a uma palestra ministrada pela 
Defesa Civil, no dia 18 de feve-
reiro. Desde 2017, a pedido do 
prefeito Rogério Franco, a Defe-
sa Civil realiza um trabalho edu-
cativo nas escolas levando infor-
mações sobre o que é a Defesa 
Civil, para que ela serve, além 
de orientações de segurança 
para as crianças e adolescentes.
Na palestra desta semana, a Defe-
sa Civil falou sobre o que fazer em 
caso de tempestade, alagamentos, 
entre outros assuntos importantes 

para a segurança da criançada. “As 
crianças são sempre muito recepti-
vas, interessadas em saber o que a 
Defesa Civil faz. São fundamentais 
como multiplicadores em casa de 
tudo que aprendem na palestra”, 
disse Lincoln Junior, diretor da De-
fesa Civil.
No mesmo dia, a Defesa Civil 
fez a remoção de uma árvore 
que apresentava risco para os 
alunos e funcionários da EM Jo-
aquim Pereira da Silva. De acor-
do com Lincoln, qualquer esco-
la pode agendar uma palestra 
com a Defesa Civil. Basta entrar 
em contato pelo 4614-1614, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
16h. Já a população que preci-
sar da Defesa Civil para alguma 
ocorrência precisar ligar 199, 
que funciona 24h, todos os dias. 
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