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O médico  
Dr. Ailton Ferreira

Granjeiro do mês

Dicas para estudar 
sobre vinhos

Vinhos

Turismo aumenta 
PIB do Brasil

M.I.C.E.

Um dos parques mais importantes da região está completando meio século 
de vida neste mês. Localizado em Cotia, porém gerido pela prefeitura de São 
Paulo, ele nasceu como point de campismo e hoje é uma pequena meca 
regional para ciclistas. Veja em reportagem exclusiva curiosidades de sua 
história e declarações de frequentadores

Cemucam 
50 anos
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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

As mudanças 
nos fazem 
crescer

Neste editorial, gostaríamos de 
compartilhar o bonito texto do  Pa-
dre Adriano Zandoná , que bate 
com o que muitas pessoas estão 
passando neste momento.
A vida é marcada por novidades. Na 
medida em que vivemos, depara-
mo-nos cotidianamente com inúme-
ras descobertas. Em determinados 
momentos, as novidades são ruins, 
em outros, são boas, mas, queren-
do ou não, o “novo” sempre vem, e 
mudanças sempre acontecem.
Alguém que vai embora, um empre-
go que se perde, um dinheiro a re-
ceber que não entra, um amor que 
se vai. A vida nos reserva muitas sur-
presas e, por meio delas, podemos 
sempre crescer.
Existem mudanças que podem ser 
positivas, outras são necessárias. 
Quando rompemos com o medo, e 
assumimos com humildade a graça 
de não sermos sabedores do fu-

turo, podemos ser extremamente 
formados pelo mistério, o qual, aos 
poucos vai se revelando, desvelan-
do nossa verdade e acrescentando 
àquilo que somos.
O “novo”, as mudanças, as perdas 
revelam aquilo que somos, pois, à 
medida que vamos reagindo diante 
de cada nova situação, vamos des-
cobrindo novas áreas de nós mes-
mos, e podemos compreender um 
pouco mais quem nós somos.
Cada tempo novo, cada situação 
nova na vida, é um momento privile-
giado para descobrir-se no “melhor 
e no pior”, nas fraquezas e nas vir-
tudes.
Não existe crescimento sem autoco-
nhecimento. Por isso, não podemos 
temer o “novo”, porque quando o 
vivemos bem, deixando as coisas 
acontecerem ao seu tempo, cres-
cemos significativamente na com-
preensão do mistério que somos 

nós.
Não fugir de si mesmo e de algu-
mas mudanças necessárias é um 
caminho de cura e maturidade. En-
frentar-se, com humildade e paciên-
cia, diante das próprias limitações, 
significa preparar o caminho para a 
virtude.
A felicidade habita no coração, o 
qual, lentamente, torna-se livre, na-
tural e sem ilusões a respeito de si 
e da vida.
Não tema o “novo”, as mudanças, 
enfim, não tema descobrir-se. Per-
mita que a vida lhe ensine a aceitar-
se e amar aquilo que você realmen-
te é, desprendendo-se de ilusões e 
de idealizações irreais.
Quando começamos a nos com-
preender, alcançamos a capacida-
de de transformar “invernos” em 
belíssimas “primaveras”. Faça essa 
experiência!
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

Clínica Veterinária
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Granjeiro do mês

Nosso Granjeiro do Mês de mar-
ço, Ailton Ferreira, é conhecido 
principalmente pela longa e frutí-
fera carreira na Medicina e por ter 
sido prefeito de Cotia (1993-96). 
Mas reduzi-lo a isso seria injusto 
com sua biografia. Ele se formou 
também em Física, Jornalismo e 
Educação Física e já trabalhou em 
rádio, televisão, time grande de 
futebol e cursinhos pré-vestibula-
res. Veja abaixo os detalhes de sua 
surpreendente vida, colhidos em 
depoimento no Centro Médico 
Cotia, capitaneado por ele:
“Conheci a Granja Viana em 1981-
82, quando era diretor da Meca 
que existia no bairro do portão.  
Mudei-me para cá e montei uma 
clínica, mas mantive minhas ativi-
dades em São Paulo – na época, 
eu era médico do Corinthians, car-
go que ocupei de 1980-92. Co-
nheci minha esposa Cristina em 
1986 quando ela veio ser recep-
cionista na clínica. Namoramos, 
casamos. Tenho 3 filhos 3 netos.
Desde que vim para cá, adotei 
Cotia como minha cidade. A gen-
te nasce onde o pai e a mãe quer, 
mas vive onde escolhe. Eu recebo 
amigos em casa e eles não acredi-
tam que eu moro num local com 
tantas árvores, com lago de pei-
xes... Essa qualidade de vida não 
se tem em lugar nenhum. Gosto 
de frequentar a pizzaria Basílica, 
o Cabaña del  Asado, o Milk & 
Mellow e os shoppings daqui.
Na época que mudei para cá, a 
Rodovia Raposo Tavares tinha pis-
ta única e dava para fazer churras-
co na beira da via, em quiosques 
que o DER disponibilizava. Ela era 
tranquila, mas por ser pista única e 
sem separação central, havia mui-
tos acidentes. Eu atendi muitos 
feridos. Nós também andávamos 
a cavalo e jogávamos tênis no Pas-
sárgada, numas quadras do Mar-
celo Meyer.
Eu entrei em Medicina aos 17 
anos, vindo de um colégio es-
tadual, que naquela época era 
melhor que os particulares. Aos 
17, tornei-me professor de física 
no Supletivo Santa Inês e depois 
passei pelo Pré-Médico, o Etapa 
Vestibuares, o Anglo e o Objetivo.

Formei-me em Medicina aos 22 
anos e depois em Física com 30.  
Entrei na política no final dos anos 
1980, quando um grupo de ami-
gos me convidou para ser candi-
dato a prefeito. Ganhei a eleição 
em 1992 de deixei o cargo em 97 
com nota 9,1. E quando era pre-
feito, eu atendia nos postos de 
saúde da cidade como médico 
inclusive aos fins de semana.
Como prefeito, frequentei rádios 
para divulgar e dar entrevistas.  
Acabei me empolgando, virei 
radialista da Rádio Capital e fiz 
Jornalismo, chegando a assinar a 
revista Negócios do Ciesp por al-
gum tempo. Atualmente tenho a 
honra de participar do programa 
da Sonia Abraão na Rede TV!.
Em 2000, criei um time de fute-
bol, o Doutores da Bola. Ele fez 
bastante sucesso e eu estudei 
muito para errar pouco. Fiz curso 
de treinador da CBF, da FIFA, e do 
Professor Teixeira da USP,  ex-téc-
nico do Corinthians. Com 52-53 
anos, fiz minha quarta faculdade: 
Educação Física.
O Centro Médico Cotia foi aber-
to em 1983 e em 1987 mudamos 
para o prédio onde estamos até 
hoje. Quando eu entrei para a 
política, eu me afastei da adminis-
tração mas há um ano e dois me-
ses reassumi a direção da Clínica 
e hoje tenho o prazer de ter junto 
comigo meu  filho Daniel na admi-
nistração e o Ailton Ferreira Jr que 
se formou em  Medicina e tem 
atendido na clínica. Desde então 
construí mais um andar, instalei 
um elevador, contratei mais profis-
sionais e implantei equipamentos 
digitais. Pretendemos transformar 
o Centro Médico Cotia num hos-
pital-dia
Hoje, atendemos todas as espe-
cialidades e temos laboratórios de 
patologia e de exames. Os proce-
dimentos e consultas têm preços 
populares e atendemos quase to-
dos os convênios médicos .
Para onde vou, digo que sou de 
Cotia. Tenho a maior honra de ser 
daqui, de meus filhos serem da-
qui, de ter minha clínica aqui, de 
ter participado da política da cida-
de e de tê-la ajudado.”

Por Victor de Andrade Lopes

“Tenho a maior Felicidade de VIVER de Cotia”
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Conheça os benefícios da 
modalidade Pilates

Fitness

“As aulas de Pilates podem ser 
realizadas em aparelhos ou no 
solo. As duas versões apresentam 
níveis de dificuldade similares. No 
solo os alunos não têm o auxílio 
das molas dos aparelhos para 

ajudar, sendo assim, o esforço é 
maior. A frequência nos treinos 
também é importante para ga-
rantir a fluidez dos movimentos. 
Em ambas as técnicas existem 
maneiras de se adaptar aos mo-

vimentos e tornar os exercícios 
mais desafiadores”, ressalta Clara 
Figueiredo, professora de Pilates 
da Bodytech Granja Vianna.

Educadora física da Body-
tech Granja Vianna dá deta-
lhes da atividade criada por 
Joseph Pilates

O Pilates é uma modalidade 
de treinamento que propor-
ciona diversos benefícios 
para o corpo, mente e es-
pírito. O método é dividido 
em pilares: concentração, 
controle, respiração, a pre-
cisão, centralização e fluidez 
no movimento. A modalida-
de pode ser praticada por 
pessoas de todas as idades 
e é fundamental para man-
ter a qualidade de vida.

Conheça os principais 
benefícios do Pilates:

- Propriocepção corporal

- Alívio de dores crônicas

- Correções posturais

- Fortalecimento da musculatura 
abdominal e lombar

- Aumento da flexibilidade e de 
massa magra

- Diminuição de massa gorda

- Melhora do sistema cardiorres-
piratório
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Destaque
Por Victor de Andrade Lopes 

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Parque Cemucam completa 50 anos 
colecionando histórias e admiradores
O Parque Cemucam, localiza-
do na Granja Viana, em Co-
tia, está completando 50 anos 
neste mês de março. No dia 
24 (domingo) de manhã, acom-
panhamos uma reunião da 
Associação Amigos do Parque 
Cemucam (AAPC), onde dire-
toria e associados discutiram 
temas relevantes ao parque.
A AAPC nasceu em janeiro de 
2014 (confira detalhes da cria-
ção dela em nossa edição de 
fevereiro de 2014). No ano an-
terior, a prefeitura de São Paulo 
(na época encabeçada por Fer-
nando Haddad - PT) sinalizou a 
intenção de doar o local para 
a prefeitura de Cotia (então 
gerida por Carlão Camargo - 
PSDB) e parte da comunidade 
se posicionou contra por en-
tender que a capital era mais 
capacitada para administrar o 
parque do que Cotia.
Outra motivação para a cria-

ção da AAPC foi justamente 
trazer os usuários do parque 
(em sua maioria moradores da 
região) para mais perto da ges-
tão do local, hoje nas mãos de  
uma prefeitura geograficamen-
te distante.

O Cemucam nasceu em 1968, 
mas seu aniversário é celebra-
do levando em conta a data de 
publicação no Diário Oficial, 
que se deu apenas em 2 de 
março de 1969. O nome é uma 
sigla para Centro Municipal de 
Campismo, conforme nos ex-
plica Carlos Nascimento, da di-
retoria atual. “Aqui tinha aloja-
mento e tudo. Naquela época 
muitas famílias tinham trailers 
e as pessoas começaram a vir 
para cá com eles. Alguns des-
cobriram que havia tomadas 
por aqui, então tem gente que 
começou até a morar aqui”, ex-
plica.

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
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Quando o crime de tráfico de 
drogas começou a acontecer 
no local, os trailers foram proi-
bidos. Hoje, o Cemucam ca-
minha para ser uma referência 
nacional em mountain bike – os 
atletas da modalidade estão 
entre os frequentadores mais 
assíduos do parque, juntamen-
te a caminhantes, corredores e 
realizadores de piqueniques.
Um desses frequentadores 
assíduos é Nelson Camargo, 
praticante de mountain bike. 
“Estou muito feliz por morar 
próximo ao Cemucam e poder 
desfrutar da maravilha que ele 

é. O Cemucam tem uma das 
trilhas de prática de mountain 
bike mais importantes do Bra-
sil”, conta. “O atual campeão 
mundial de mountain bike, 
Henrique Avancini, treinava 
aqui e levou o nome do Brasil 
para o ciclismo, graças a esse 
espaço”.
Ele cobrou mais atenção das 
autoridades para a trilha do 
parque. “A manutenção é feita 
pelos próprios usuários, cada 
um vem e faz alguma parte, 
organizamos mutirões, enfim, 
mantemos o parque vivo”, fi-
naliza.

Eduardo Ramires é outro cam-
peão com história no Cemu-
cam, com conquistas nos 
campeonatos mundial, pan-a-
mericano e brasileiro da moda-
lidade. Ele conta que frequenta 
o parque desde criança, quan-
do vinha com a família fazer 
piqueniques. “Quando virei 
atleta, nos anos 1990, passei 
a frequentá-lo para treinos”, 
conta. Hoje, ele é um dos ci-
clistas que tenta oficializar o 
Cemucam como bike park, o 
que o tornaria o primeiro par-
que desta categoria público do 
Brasil, possibilitando parcerias 

público privadas para cuidar 
do local.

As amigas Valderci Reis e 
Adriana Gonçalves se conhece-
ram no próprio parque e desde 
então vivem se encontrando 
ao caminharem com seus cães, 
Brenn e Cori. Adriana vem 
todo final de semana desde 
2018. Já Valderci conhece o 
local há mais de 40 anos, pois 
fazia piqueniques lá quando 
adolescente. Após casar-se e 
vir para Cotia, começou a fre-
quentá-lo todo final de semana 
há cerca de sete anos. “Aqui 

você curte a natureza e conhe-
ce gente nova”, diz. As duas 
companheiras dizem que falta 
no parque um local cercado 
para cachorros poderem brin-
car. Valderci pede também um 
local com água, inclusive para 
os animais.

No dia 2 de março, a AAPC 
promoveu um evento de ani-
versário no parque, com direito 
a distribuição de pedaços de 
bolo e plantio de mudas, parte 
do Projeto Plantando Pássaros, 
capitaneado por Marcia Catun-
da e Maria Isabel Zimmermann.

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

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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O tema “vinho” nunca esteve 
tão em volga como na atua-
lidade, muitas pessoas têm 
curiosidade em aprender e 
estudar mais sobre o assunto. 
O que pode ser um problema, 
uma vez que a internet está 
cheia de vídeos e sites com 
informações erradas e falsas. 
Então, esse mês, nossa coluna 
de vinhos dará dicas de cursos 
confiáveis para quem tem dis-
ponibilidade para investir em 
um curso presencial sobre o 
mundo de vinhos. E também, 
dicas de livros, para aqueles 
que não têm tempo, mas que-
rem aprender sobre o assunto 
em suas horas vagas.
CURSOS:
Introdução ao mundo do vi-
nho. Quem oferece: ABS (As-

sociação Brasileira de Somme-
liers), 8 aulas semanais, valor 
R$1.800,00. Mais completo de 
todos.
Wine Set 1. Quem oferece: 
Eno Cultura. Possui cursos in-
ternacionais do nível 1 ao 5, 
valor do nível 1, que dura um 
final de semana, R$ 1.080,00.
Curso básico em vinhos. 
Quem oferece: Senac, 18h de 
duração, valor R$ 733,00.
Curso Básico em 3 aulas. 
Quem oferece: Ciclo das vi-
nhas, escola do vinho. Valor R$ 
845,00. E também o Curso Eu-
ropa, por R$747,00.

LIVROS:
O Atlas mundial do vinho, 
autores Jancis Robinson e 
Hugh Johnson. Valor médio R$ 

114,00. Ideal para estudar as 
regiões produtoras.
O Gosto do vinho, autores 
Emile Peynaud e Jacques 
Blouin. Valor médio R$ 144,00. 
Livro considerado o livro sagra-
do dos degustadores.
O Guia Essencial do Vinho, 
Wine Folly. Autores Madeline 
Puckett e Justin Hammack. Va-
lor médio R$ 40,00. Guia bem 
didático e de fácil leitura que 
pode ser bem útil para aqueles 
que estão começando.
The Oxford Companion to 
Wine, autora Jancis Robinson, 
valor médio R$ 235,00. A Bí-
blia do mundo dos vinhos, tem 
tudo e um pouco mais, infeliz-
mente por enquanto só existe 
a versão em Inglês.

Aprendendo 
sobre vinhos

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

www.bigmaniadepastel.com.br

AGORA TAMBÉM NA 
GRANJA VIANA

Venha saborear nossos deliciosos 
Pastéis e tomar um caldo de Cana 

geladinho

venha 

saborear nossos 

maravilhosos

sandubas!

DELIVERY: (11) 4702-0870

Rodovia Raposo Tavares nº 22.800  (ao lado do Madai Sushi)
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Análise e melhoria dos  
processos você prática ou .....!

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial

helciojosec@gmail.com

Ao longo do tempo tomei conheci-
mento de inúmeras empresas que 
seus dirigentes diziam “ já sei quais 
são os meus problemas, quero que 
você me mostre as soluções” mas 
esqueciam de pensar em uma nova 
postura baseada na prevenção e 
não só na correção. 
Parece apenas jogo de palavras, 
mas é uma mudança radical na 
forma de olhar o paradigma das 
soluções de problemas e deixar de 
“apagar incêndios” todos os dias 
para passar a prática de observar 
a realidade e utilizar uma metodo-
logia onde a criatividade aliasse a 
disciplina e onde a capacidade de 
aprender supera a busca de uma 
maior profundidade de conheci-
mentos, e onde a flexibilidade supe-
ra a capacidade de planejamento. 

Responda sinceramente :  
. Quantas vezes você tentou im-
plantar ideais que para você eram 
brilhantes e simplesmente não de-
ram certo?
. Quantas vezes você conseguiu 
convencer todo mundo para a acei-
tação de excelentes ideias, mas na 
hora H da implantação aconteceu 
um imprevisto, (não importa o ta-
manho) e foi tudo por água abaixo?
. Quantas vezes você conseguiu, 
heroicamente, implantar excelen-
tes ideais de melhoria (seu ego está 
bastante eufórico), mas ninguém 
consegue “enxergar” os benefícios 
gerados?
. Quantas vezes você se deparou 
com o “ótimo “ sendo o maior ini-
migo do “bom “? Onde o “achis-
mo“ “parece que “ sinto que “ são 
obstáculos para o processo de mu-
dança.

. Quantas vezes você não resistiu 
e desistiu porque outros disseram 
que era besteira tentar, já que, no 
passado não houve sucesso na so-
lução de determinado problema?
Se isso nunca aconteceu com você, 
então você é um grande felizardo e 
nem precisa terminar de ler o texto. 
Agora, se isto sempre, ou quase 
sempre, ocorre com você, então   
está na hora de passar usar uma 
ferramenta de GQT – GESTÃO DA 
QUALIDADE TOTAL.
A importância da análise e melhora 
de processos na gestão pela quali-
dade é fundamental para o fortale-
cimento e o desenvolvimento dos 
processos de sua empresa.
Quando você tem uma cultura de 
análise de processos você investe 
em fatores que estão diretamente 
ligados ao sucesso e crescimento 
de seu empreendimento, abaixo 

segue 10 princípios para que você 
reflita como estão esses pontos em 
sua empresa .  

1. SATISFAÇÃO TOTAL DOS 
CLIENTES.
2. GERÊNCIA PARTICIPATIVA
3. DESENVOLVIMENTO HUMANO
4. CONSTÂNCIA DE PROPÓSITO
5. MELHORIA CONTÍNUA       
6. GERÊNCIA DE PROCESSOS
7. DELEGAÇÃO DO PODER
8. GERÉNCIA DE INFORMAÇÃO 
E CONUNICAÇÃO.                               
9. GARANTIA DA QUALIDADE  
10. BUSCA DE EXCELÊNCIA

Existem uma série de outros fato-
res que de alguma forma podem 
ter grande influência no desenvol-
vimento dos trabalhos de análise e 
melhora dos processos em sua or-
ganização, mas que, por serem de 

âmbito específico não foram consi-
derados aqui mas posso visita lo.
Dependendo do estágio de evo-
lução da sua organização talvez se 
faça necessário um trabalho orien-
tado para a obtenção de melho-
res resultados de seus processos, 
podendo até requerer uma abor-
dagem mais ampla de mudança 
comportamental, reestruturação 
organizacional, redirecionamento 
estratégico, etc.
A satisfação do cliente é conside-
rada meta prioritária de qualquer 
processo, no entanto para que se 
possa melhorar o processo é preci-
so avaliar se o cliente está satisfeito 
ou não com os produtos / serviços 
que recebe. 
Lembre -se:  quem diz que o seu 
produto ou serviço tem qualidade 
não é você, é o seu cliente

Liderança

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





Sangria

11.4702-7600 11.97663-0928

Delivery

Av. São camilo, 1181 - Loja 3 |Granja Viana *Preço promocuonal válido por tempo determinado

@rokkonsp/RokkonSP @rokkonsp/RokkonSP

Almoço de Seg a Sex das 11h45
às 15h00. Exceto feriados!

*R$ 39,90
por
pessoa
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Turismo faz a roda da 
economia girar

M.I.C.E.

De acordo com o estudo di-
vulgado pelo Conselho Mun-
dial de Viagens e Turismo 
(WTTC, na sigla em inglês), 
a contribuição do turismo ao 
Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu 3,1% em 2018, to-
talizando US$ 152,5 bilhões 
(8,1%). Já o setor global de 
Viagens e Turismo cresceu 
3,9% ao contribuir com uma 
cifra recorde de US$ 8,8 bi-
lhões e gerar 319 milhões de 
postos de emprego em todo 
mundo no ano passado. Es-
tes dados demonstram que 
o turismo, mesmo ainda não 

sendo uma das prioridades 
da agenda do governo brasi-
leiro, é um importante agen-
te na geração de empregos, 
impostos e desenvolvimento 
econômico do país como um 
todo. 
Em Abril a cidade de São 
Paulo recebe um dos prin-
cipais eventos direcionados 
a este setor, a World Travel 
Market Latin America (WTM 
LA), feira do setor de via-
gens e turismo da América 
Latina. O evento business-
to-business (B2B), que será 
realizado de entre os dias 2 e 

4, atrai um público nacional 
e internacional para se reu-
nir e determinar o rumo do 
setor de viagens e turismo. 
Ao longo de três dias, 8.000 
visitantes influentes e 600 
empresas expositoras fazem 
networking, negociam e se 
atualizam com as últimas no-
tícias do setor.
Deixando o turismo de lado, 
a capital paulista ainda re-
ceberá uma série de outros 
eventos importantes durante 
o mês. De 9 a 12 a indústria 
da construção tem um en-
contro marcado na FEICON 

BATIMAT. Nesta mesma se-
mana, só que começando 
no dia 10, é a vez de uma 
feira que faz sua estreia: 
Expo Container City – com 
soluções para a construção 
modular. Eventos para o se-
tor plástico (Feiplastic), de 
beleza (Hair Brasil) e auto-
peças (Automec) também fa-
zem parte do calendário que 
se encerra com a maior feira 
latino-americana focada em 
agronegócios: Agrishow (re-
alizada em Ribeirão Preto de 
29 de abril a 3 de maio).

Otávio Neto
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Almoço – Domingo a Domingo ( pratos executivos variados )
Happy Hour – Segunda a Sexta
Bandas – De Quinta a Sábado

Rod. Raposo Tavares KM 23 ( Espaço Granja Viana )

Ao lado da Kalunga

Tels: (11) 4702-9802 / 97074-6856 - contatopub23granjaviana@gmail.com

A mais nova opção da região

· Ganhe 2 VIPs
· Com + de 20 amigos*,
· Ganhe um bolo e um espumante
*20 amigos pagantes

Comemore
aniversário se

u

Estacionamento grátis com segurança

Diversão com Banda e DJ

Baseado nos Pubs Irlandeses e Londrinos, com características VINTAGEs, 

chegou à Granja Viana o mais novo entretenimento musical da região. 

Com as melhores programações musicais de bandas consagradas em São 

Paulo e região, Pista de DJ e um SportBar com transmissões ao VIVO dos 

melhores jogos de NBA, Futebol, Futebol Americano, Rugby, além de Mesa 

de Sinuca, Carteados, Dardos e Pinball.

@Pub23GranjaViana




