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Conheça a Onodera 
Granja Viana

Estética

Anne Sköldberg, 
da PPLA Jewels

Granjeira do mês

Bodytech Granja revitali-
za seu parque aquático

Fitness

Em Carapicuíba, a saúde, passa por remodelação completa. 
Em pouco mais de dois anos, a Prefeitura entregou 10 
equipamentos de saúde novos ou totalmente revitalizados. 
As obras de infraestrutura oferecem ambiente de saúde 
adequado à população, com conforto e segurança.
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Prefeito Marcos 
Neves entrega 10 
equipamentos de saúde
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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

Abril foi um mês festivo em Cotia
O mês começou com o aniversário 
de 163 anos de emancipação político 
administrativa de Cotia.
Para comemorar a Prefeitura 
municipal fez várias ações de 
entretenimento pela cidade e no 
espaço de eventos aconteceu o show 
de Luan Santana.
Continuando os eventos também foi 
realizado a Festa do Peão de Cotia 
de 12 a 20 de Abril com grandes 
shows musicais e provas de tambor, 
aonde grandes ícones da música 
popular brasileira subiram ao palco 
como : Marilia Mendonca, Gabriel 
Diniz, Wesley Safadão,Suelen Santos, 
Zé Neto & Cristiano e Henrique 
& Juliano. Finalizando os eventos 
teremos a 79ª Romaria de Caucaia do 
Alto com show de enceramento com 
Marcos & Belutti no dia 28 de abril.  
A todos uma ótima leitura !!
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

Clínica Veterinária

VENHAM CONHECER O SERVIÇO DE NOSSAS 
MANICURES. AGENDE SEU HORÁRIO!
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Granjeira do mês

Nossa Granjeira do Mês de abril 
nasceu na Suécia, viajou pelo 
mundo e acabou se apaixonando 
justamente pelo nosso cantinho: 
a Granja Viana. Anne Sköldberg, 
que também é conhecida pelo so-
brenome Surita desde o casamen-
to com o apresentador Emílio Su-
rita, mora na região desde os anos 
1990 e não esconde a paixão pelo 
bairro. Confira mais detalhes de 
sua história em depoimento colhi-
do em sua casa:
“Nasci na Suécia e morei lá até 
os 19 anos. Depois, fiquei na 
Suíça até os 32, onde me tornei 
comissária de bordo na Swiss Air 

e passei a viajar pelo mundo. Co-
nheci o Brasil e me apaixonei pelo 
país, pela alegria do povo, pelo 
clima e pela vegetação. Numa 
das viagens, eu fui a um baile de 
carnaval, onde conheci o Emílio e 
me mudei de vez para o país em 
1988. Depois de conhecê-lo, eu 
ainda voei por um ano e meio, até 
pedir demissão para ficar só no 
Brasil. Minha mãe mora na Suécia, 
então de vez em quando ainda 
vou pra lá. Agora meus filhos es-
tão na Europa, e isso me dá sau-
dades, mas se eles estão bem, eu 
estou bem também.
Quando eu fiquei grávida do pri-

meiro, estava morando em um 
apartamento, sentia-me presa 
e comecei a sonhar em ter uma 
casa. Procuramos primeiro em Al-
phaville, mas não gostamos mui-
to. Depois, fomos para a Granja e 
gostamos, não só pela natureza, 
mas também porque aqui era 
mais barato. Mudamo-nos em 
1994. Gostamos do Battuto, do 
Repita, do Canto... A gente vai 
onde a cerveja está estupidamen-
te gelada (risos).
O que eu não gosto aqui é a Ro-
dovia Raposo Tavares e o trânsito. 
A região cresceu muito e mudou 
o público. Fiquei muito triste pelo 

fato de que agora, do meu quar-
to, consigo ver o topo de dois 
prédios. Chego a ter pesadelos 
com a região tomada por prédios 
e favelas. Por outro lado, não po-
demos ser egoístas e querer tudo 
pra nós, o mundo está crescendo. 
O crime está crescendo também, 
mas eu tive muita sorte, pois em 
24 anos, nada nunca me aconte-
ceu.
O fato de não ter um prefeito es-
pecífico da Granja Viana atrapa-
lhou bastante, pois aqui é dividido 
em Cotia, Carapicuíba, Osasco e 
Jandira e agora estão vindo esses 
montes de prédios, casinhas e 

condomínios.
Comecei a trabalhar com joias 
numa época em que não sabia o 
que fazer com minha vida. Contra-
taram-me na HStern e fiquei lá até 
um momento em que senti que 
meus filhos precisavam de mim 
em casa. Depois de um tempo, 
entrei na Tiffany & Co., aprendi so-
bre diamantes e tornei-me espe-
cialista. Fiquei cinco anos lá e vol-
tei a ficar em casa. Depois que os 
filhos ficaram mais velhos, eu abri 
a minha própria marca, a PPLA 
Jewels. Eu faço minhas joias com 
calma e vou bastante para o inte-
rior para participar de bazares.”

Por Victor de Andrade Lopes

Anne Sköldberg, da PPLA Jewels

Av. São Camilo, 3535 - Mercato Granja Viana - Piso 2 
(próximo ao Armazém do Nicolau) Tel: 2690-0755

É da região da 
Granja Viana? Tá 

em casa de bobeira 
e não quer sair 

da TV para nada? 
Seus problemas 

acabaram! Pede um 
Ifood que entrega-

mos para você!
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Bodytech 
revitaliza parque 
aquático da 
unidade Granja

Fitness

Com o intuito de oferecer experi-
ências completas aos seus clien-
tes, a Bodytech Granja Vianna 
acaba de realizar uma reforma no 
parque aquático da unidade. “As 
piscinas foram impermeabiliza-
das, os azulejos trocados, a área 
do SPA passou por uma manuten-
ção completa, e a estrutura para 
os bebês foi ampliada. O espaço 
ganhou mais um babywash com 
capacidade para três banheiras”, 
relata Thaynara Almeida, coorde-
nadora Acqua & Kids da unidade 
Granja Vianna.

Na unidade, a grade de ativida-
des aquáticas é composta pelas 
seguintes aulas:
Acqua Spin: o ciclismo aquáti-
co fortalece a musculatura dos 
membros inferiores, melhora a 
capacidade respiratória e reduz 
a sobrecarga na coluna vertebral, 
joelhos e tornozelos. É uma ótima 
opção para quem quer deixar o 
sedentarismo, perder peso e me-
lhorar o condicionamento físico. 
São usadas bicicletas e sapatilhas 
especiais. Cada aluno, ao coman-
do do instrutor define a carga e 

o ritmo de pedalada. Músicas 
agitadas são fundamentais para 
deixar a aula mais empolgante.
Hidroginástica: cada aluno pode 
ter sensações de esforços distin-
tas, de acordo com a amplitude 
e a velocidade do movimento e 
maior ou menor resistência na 
água. O ritmo da aula acompa-
nha as batidas das músicas. O 
repertório é bem variado e con-
ta com vários estilos musicais. O 
educador físico rege a sua turma 
como se fosse um maestro, esti-
mulando, corrigindo e adaptan-

do o esforço de cada um.
Natação adulto e infantil: é uma 
atividade completa e de baixo 
impacto que envolve todas as 
partes do corpo. A resistência da 
água permite o desenvolvimento 
da força, da potência muscular 
e da capacidade cardiorrespira-
tória, além de estimular o parti-
cipante a manter a estabilidade 
abdominal durante a execução 
dos movimentos, melhorar o hu-
mor, alegria, entusiasmo, moti-
vação para uma vida saudável e 
socialização. Para os pequeninos, 

a natação ajuda no processo de 
desenvolvimento, estimulando 
aspectos cognitivos, afetivos e 
motores.
 “Os benefícios da aula de na-
tação para os bebês são nota-
dos logo nas primeiras aulas. A 
criança fica mais relaxada, e cada 
vez mais segura na água. Além 
desses aspectos, a atividade 
aquática: melhora a coordenação 
motora, auxilia a resistência car-
diorrespiratória, estimula o apeti-
te e tranquiliza o sono”, declara 
Thaynara.

Offices
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00989,
Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4262-0942 -  Email: contato@jetta.eng.br

ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS



Informações de Contato: (11) 4243-9164. Av. Benedito Isaac Pires, 1401 - Pq. Dom Henrique - Cotia/SP. 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta: 12:00h às 15:00h - 19:00h às 23:30h 

Sábados, Domingos e Feriados: 12:00h às 23:30h

SUSHI - SASHIMI - MAKISUSHI - TEMPURÁ - REMAKI - TEPPANYAKI - 
COMBINADOS - PRATOS QUENTES

Rua dos Manacás, 557 - Cotia/SP - (11) 4777- 9893

VENHA SABOREAR O NOSSO RODÍZIO

www.tokisushi.com.br                melhorsushitoki

takisushigranjaviana

Horário de funcionamento:  Segunda a Sexta das 12:00 hrs às 15:00 hrs e das 19:00 hrs às 23:30 hrs. Sábados , Domingos e 
feriados das 12:00 hrs às 23:30 hrs
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A área da saúde de Carapicuíba 
passa por remodelação comple-
ta. Em pouco mais de dois anos, o 
prefeito Marcos Neves entregou 
10 equipamentos de saúde novos 
ou totalmente revitalizados. As 
obras de infraestrutura oferecem 
ambiente de saúde adequado 
aos carapicuibanos, com conforto 
e segurança.
Uma das conquistas na área é a 
Policlínica. Depois de estar fecha-
do desde 2011, o prédio foi inau-
gurado pela atual gestão como o 

maior equipamento de saúde pú-
blica de Carapicuíba. Entre outros 
benefícios, o local oferece 17 es-
pecialidades médicas, eletrocar-
diograma, raio-x digital e 30 tipos 
de ultrassonografias. O pacote de 
serviços atende mais de 6 mil pa-
cientes/mês.
Por mais de 10 anos, as especia-
lidades médicas eram oferecidas 
no antigo Cemm (Centro de Espe-
cialidades Médicas Municipal) de 
forma precária e insegura, assim 
como a Farmácia especializada, o 

Centro de Fisioterapia e o Núcleo 
de Atendimento à Infectologia de 
Carapicuíba (Naic). Todos esses 
serviços foram transferidos para 
instalações modernas, inaugura-
das com câmeras de videomoni-
toramento, ambiente climatizado, 
mobília e equipamentos novos.
As Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) também recebem melho-
rias no mesmo padrão.  Além da 
inauguração da nova UBS Cen-
tral, a Prefeitura entregou as UBS’s 
Novo Horizonte e Vila Dirce to-

talmente revitalizadas. Em breve, 
as obras de ampliação e reforma 
da Unidade de Saúde da Família 
(USF) Parque Jandaia e a UBS Vila 
Crett também serão entregues.
“Saúde é prioridade da nossa 
gestão. Por isso, desde o início 
do nosso mandato estamos tra-
balhando por melhorias. Esses 
equipamentos são modelos que 
vamos levar para os outros bair-
ros. É saúde de qualidade do jeito 
que a população merece. Ainda 
temos muito para avançar, mas 

já é possível citar os avanços na 
área”, afirma o prefeito Marcos 
Neves.
Outro importante passo foi a 
inauguração da nova Secretaria 
de Saúde e reforma do Labora-
tório Municipal, ambos estavam 
há mais de 10 anos funcionando 
em locais inapropriados. O Caps 
(Centro de Atenção Psicossocial) 
Infantil também ganhou espaço 
adequado, amplo e confortável.

Prefeitura de Carapicuíba 
já entregou 10 
equipamentos de saúde

Destaque

Todas as instalações são totalmente informatizadas, com mobília e equipamentos novos
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Endereço
Av. Consolação, 505 – Pq Gabriel Chucre
Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (dentro do Shopping)
Av, General Teixeira Lott, 318 – Vila Crett
R. Itajubá, s/n – Pq. Santa Tereza
Av, General Teixeira Lott, 318 – Vila Crett
Av. Consolação, 505 – Pq Gabriel Chucre
Estr. Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce
R. Antônio Roberto, 53 - Centro
R. Áquila, 24 – Jd Novo Horizonte
R. Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

Equipamento
UBS Central
Farmácia Especializada
Caps Infantil
Policlínica
Laboratório Municipal
Centro de Fisioterapia
Naic
Secretaria de Saúde
UBS Novo Horizonte
UBS Vila Dirce

Entrega/Inauguração
Setembro/2017
Novembro/2017
Dezembro/2017
Março/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Outubro/2018
Março/2019 
Março/2019
Março/2019

A Prefeitura de Carapicuíba vai 
celebrar a Festa de Santa Cruz na 
Aldeia Jesuítica a partir do dia 1 
de maio. As festividades vão até 
o dia 4 de maio.
O evento é o mais tradicional do 
município, celebrado há mais de 
300 anos. Foi trazida pelo Jesuítas 
para catequização dos indígenas 
e tornou-se a fusão de elementos 
católicos e indígenas adaptadas 
e transformados às condições do 
lugar e da época.
A Programação inclui a procissão 
em louvor a Santa Cruz, Quer-
messe, levantamento de mastro, 
a dança de Santa Cruz “Saraba-
quê”, Santa Missa e outras atra-
ções.
Traga sua família e prestigie essa 
festa tão importante para a cultura 
de Carapicuíba e de toda região. 
Uma celebração que preserva a 
identidade indígena, católica e 
sertaneja dos primeiros morado-
res da região.
Veja a programação completa:

Carapicuíba celebra tradicional Festa de Santa Cruz

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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Famoso por sua vodka, disputa 
com a Rússia o título de país in-
ventor deste popular destilado. 
Porém, a Polônia é pouco conhe-
cida por seus vinhos. Confesso 
que conhecia muito pouco sobre 
eles antes de embarcar nessa via-
gem.
Não é para menos, o país tem 
baixo consumo e produção da 
bebida. Durante o longo período 
soviético não houve qualquer in-
vestimento nessa área e o uso de 
uvas híbridas, de menor qualida-
de, era comum.
Além disso, o frio é um desafio, 
pois a Polônia está mais ao norte 
do que os grandes países produ-
tores europeus. Possui invernos 

rigorosos e verões amenos, difi-
cultando a maturação completa 
dos cachos.
Atualmente o cenário é promis-
sor. Novas e tradicionais vinícolas 
estão utilizando métodos moder-
nos de produção e cepas próprias 
para climas frios.
Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sau-
vignon, Riesling, Chardonnay, jun-
tamente com cepas alemãs, têm 
sido as mais cultivadas e apresen-
tam os melhores resultados.
As principais regiões produtoras 
estão localizadas no sudeste do 
país, onde o clima é mais ameno 
e propício para a viticultura.
Os vinhos que provei enquanto 
estive na Polônia foram pouco 

expressivos, em geral agradáveis, 
mas sem grandes qualidades. Em 
sua grande maioria eram aromá-
ticos na taça, e embora equilibra-
dos na boca, senti que os mesmos 
possuíam pouca concentração de 
sabor.
Nos arredores da Cracóvia fica 
a cidade de Wieliczka, famosa 
por sua enorme mina de sal, que 
atrai visitantes de todo o mundo 
desde o século XIII. Por um ótimo 
motivo, os visitantes podem des-
cer até 130m de profundidade e 
explorar os antigos túneis e gale-
rias da mina. Ver cristais de sal e 
obras esculpidas nos mesmos. 
Existe até mesmo uma igreja sub-
terrânea feita totalmente de sal, 
incluindo suas imagens.
Nessa região está localizada a vi-
nícola, Winnica Wielickza, desta-
que dentre os vinhos poloneses 

por estar sobre o solo da famosa 
mina de sal homônima. Segundo 
o produtor, os vinhos apresenta-
riam maior mineralidade, aromas 
únicos e frescor vívido devido ao 
terroir único da região. Eu, par-
ticularmente não senti a mine-
ralidade, mas os vinhos da safra 
2017, que provei estavam extre-
mamente aromáticos. Na boca 
deixaram um pouco a desejar, 
provavelmente devido a viníco-
la e seus vinhedos serem muito 
recentes, acredito que terá um 
grande sucesso daqui a alguns 
anos, quando as vinhas estiverem 
mais maduras.
Duas grandes importadoras es-
tão estudando a viabilidade de 
importação desses vinhos para o 
Brasil, vamos torcer para que isso 
ocorra brevemente.

Vinho Polonês
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

Rua José Felix de Oliveira 359 - Granja Vianna

TERÇAS E QUARTAS

COMPROU UM 

ROCKET BURGER

GANHOU OUTRO

(Dentro da Vila Fenix) Estacionamento Grátis

*Valido para consumo no local 

12h00 às 23h00



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 9GRANJA NEWS - ABRIL DE 2019 - EDIÇÃO 113

São mais de 100 opções de 
protocolos de tratamentos 
corporais, faciais e medicina 
estética
Imagine encontrar num único 
espaço serviços de estética 
de última geração feitos por 
profissionais experientes e 
antenados nas novidades? É 
o que oferece a ONODERA 
Estética Granja Viana. Com 
um ambiente aconchegante 
e moderno, a clínica reúne 
mais de 100 protocolos de 
tratamentos faciais, corporais 
e médicos aprovados pela 
ANVISA. 
Com uma equipe multidisci-
plinar altamente qualificada 
composta de 15 colaborado-

res, os consumidores encon-
tram orientação individuali-
zada com acompanhamento 
da fisioterapeuta Debora Fer-
nandes,  além da nutricionista 
Beatriz Carvalho e a médica 
Dra. Ana Maria Correa, res-
ponsável pelos tratamentos 
médicos estéticos, como Bo-
tox, Preenchimento, Escle-
roterapia e Peeling químico. 
“Na parte corporal, temos 
opções indicadas para gordu-
ra localizada, celulite, estrias, 
flacidez, além de massagens. 
Os procedimentos mais pro-
curados são de alta tecno-
logia, como o PowerShape 
– plataforma com três tecno-
logias  que ajuda a diminuir 

o volume da célula adiposa, 
deixando a pele mais unifor-
me e, consequentemente, 
promovendo a redução de 
medidas, e a Criolipólise, 
técnica de resfriamento con-
trolado que ajuda a diminuir 
gordura localizada em ape-
nas uma sessão”, comentam 
Patrícia Peres Velloso e Ka-
tia Regina Machado Bublitz, 
franqueadas da unidade.
Entre outros métodos procu-
rados estão os faciais, como 
o Microagulhamento, Peeling 
de Diamante, Hidratação fa-
cial e tratamentos para man-
chas, como a Luz Pulsada, 
para amenizar manchas senis 
e solares, e o Laser Fracio-

nado, recomendado para re-
duzir marcas de expressão e 
feridas causadas por acnes. 
“Outro diferencial da nossa 
unidade é oferecer Depilação 
a Laser e  Acupuntura sistê-
mica e auricular, técnica que 
ajusta os canais energéticos 
do corpo através da aplicação 
de agulhas, estimulando a li-
beração de substâncias que 
tem efeitos em todo o orga-
nismo, promovendo o equilí-
brio”, finalizam as sócias.
SERVIÇO
Endereço: Rua José Félix de 
Oliveira, 866 - Granja Viana | 
Cotia/SP
Telefone: (11) 4551-4004
Atendimento: De segunda a 

sexta: das 7h às 21h. Sábado: 
das 9h às 18h
Sobre a ONODERA Estética
Com mais de 38 anos de tra-
dição em sua área de atua-
ção e uma completa equipe 
multidisciplinar, a ONODERA 
Estética oferece serviços e 
tratamentos estéticos exclu-
sivos voltados para a beleza, 
entre eles, serviços de trata-
mento corporal, facial e me-
dicina estética. Atualmente, 
são mais de 1200 colabo-
radores dedicados ao bom 
atendimento de seus clientes, 
além das cerca de 50 unida-
des localizadas em todas as  
regiões do país.

Onodera Granja Viana oferece 
atendimento especializado associado 
à tecnologia de ponta

Estética
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“Há dois tipos de pessoas que não interessam a uma boa 
empresa:  as que não fazem o que  se manda, e as que só 
fazem o que se manda.”  Henry Ford .

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial

helciojosec@gmail.com

Empregados comprometidos re-
presentam a chave da vantagem 
competitiva de uma Organiza-
ção, e justo agora que o com-
prometimento dos empregados 
é cada dia mais importante, ele 
vem se tornando cada vez mais 
difícil de ser operacionalizado. 
Por que o comprometimento dos 
empregados é tão  importante 
nas organizações contemporâ-
neas?  
- Novo conteúdo e natureza das 
funções  , mudanças radicais na 
forma como as empresas pre-
cisam ser gerenciadas, a partir 
dos imperativos de qualidade e 
serviços que marcaram  a década 
passada
- Os novos sistemas gerenciais 
demandam mais do que nunca, 
empregados comprometidos 
que se identifiquem com os  ob-
jetivos organizacionais , e que 
gerenciem a empresa como  seu 
próprio negócio. Em  termos de 
trabalhos a serem executados  
,entramos na era  do imprevisto, 
da iniciativa e da inovação.
-Empregados comprometidos 
ajudarão a competir de forma 
mais efetiva em bons períodos   
e a reagir melhor quando as con-
dições estiverem  mais adversas.

Os gerentes, muitas vezes, ge-
renciam  departamentos, geren-
ciam pessoas, mas não as lide-
ram. A liderança eficaz os motiva 
voluntariamente, e esta é a pala-
vra  –  chave.
Esclarecer as diferenças entre os 
tipos de ações administrativas 
e de liderança tem sido alvo de 
destaque  por parte na formação 
de novos líderes  e é o  que  te-
nho  realizado junto ao mercado 
coorporativo. 
O  gerente administra; o líder  
inova
O gerente é uma cópia,  o líder 
é original 
O gerente focaliza-se  em siste-
mas e estruturas; o líder focaliza 
–se nas pessoas
O gerente tem uma visão a curto 
prazo; o  líder tem a perspectiva 
de longo prazo
O gerente pergunta como e 
quando, o líder pergunta o que 
e por quê 
O gerente tem seus olhos sem-
pre nos limites, o líder tem seus 
olhos sempre nos  horizontes
O gerente limita, o líder dá ori-
gem 
O gerente  aceita o status quo; o 
líder é o que desafia
O gerente é clássico  bom solda-

do ; o líder é a própria pessoa    
O gerente  faz certo as coisas; o 
líder faz as coisas certas.
Diferentemente do Gerente que 
necessita de grande quantida-
de de conhecimento técnicos e 
administrativos, o líder eficaz se 
louva ,antes de mais nada, no 
seu próprio auto conhecimento 
como ponto de partida para o 
desenvolvimento da sua  habili-
dade interpessoal. Essa caracte-
rística não só provê os líderes de 
controle interno, como também 
os habilita a não projetar nos se-
guidores e nas situações que  ge-
ralmente enfrentam  distorções  
da realidade próprias á sua ma-
neira pessoal de ser.
As pessoas preferem trabalhar 
para  líderes que sejam influen-
tes para cima e para fora. Os lí-

deres de sucesso sabem  que é 
necessário e importante fazer os 
outros saberem  o que podem e 
usam  seu poder para conseguir 
o que completem  seu trabalho. 
O poder de influência, parado-
xalmente, nasce  da percepção 
e do respeito  ás características 
individuais daqueles que circun-
dam o líder.
Assim, as solicitações da empre-
sa levam a desenhar novo perfil 
qualitativo das pessoas que com-
põem  a sua força de trabalho, 
cujas variações dependem do 
nível das responsabilidades a 
serem assumidas. Tal perfil di-
mensiona um conjunto de habi-
lidades a serem  procuradas e/
ou desenvolvidas no profissional, 
quanto  aos seguintes requisitos.
EMPREENDEDOR  -  para conse-

guir   resultados
FLEXIVEL -  para assimilar com-
portamentos e pontos de vista\
CRIATIVO - para desenvolver al-
ternativas de decisões e/ou solu-
ções de problemas
ATUALIZADO -  para acompa-
nhar os avanços  da modernida-
de e evitar a obsolescência
ADAPTATIVO - para enfrentar si-
tuações novas
DECIDIDO - para  enfrentar de-
safios e riscos
TÉCNICO - para promover a 
ação  de  “COMO FAZER”
Quero deixar 03 citações  para 
que você  pense e reflita como 
você   gerente ou líder  se posi-
ciona frente à  elas e como seus 
colaboradores  reagem à esses 
pensamentos ?
Henry Ford - “Só há uma coisa 
pior do que formar colaborado-
res  e eles partirem . É não forma 
–los   e eles permanecerem “
Richard Branson - “Capacite bem 
seus colaboradores para que eles 
possam partir. Trate-os bem que 
eles prefiram  ficar”
Derek Bok - “Se você acredita 
que  treinamento é caro, experi-
mente a  ignorância.”

Liderança

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
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Festa do Trabalhador de Carapicuíba 
tem shows de Maiara & Maraisa, 
Simone & Simaria e Felipe Araújo

1º de maio

O Plaza Shopping Carapicuíba e 
a rádio Tropical FM vão realizar 
uma mega festa no Dia do Tra-
balhador, 1º de maio. O evento 
gratuito, que conta com apoio 
institucional da Prefeitura e do 
Governo do Estado, será realiza-
do no Parque do Planalto a partir 
das 13h.
Os artistas mais badalados do 
momento já confirmaram pre-
sença: Simone & Simaria, Maia-
ra & Maraísa, Turma do Pagode, 
Paula Fernandes e Felipe Araújo. 
Também participarão da festa 
George Henrique & Rodrigo, Pi-

xote, Samba de Dom, Kell Smith, 
Juan Marcos & Vinicius, Thabata 
Mendes e Yasmin Santos. A pri-
meira atração da festa é o Grupo 
Introdução, músicos de Carapi-
cuíba.
“Na nossa gestão, o investimen-
to do dinheiro público é em me-
lhorias para saúde, educação, 
segurança. Por isso, as parcerias 
são importantes para que o tra-
balhador carapicuibano tenha 
uma grande festa e ainda por 
cima sem despesas para os co-
fres públicos”, afirma o prefeito 
Marcos Neves.

Mega Festa 
do Trabalha-

dor 2019. 
Local: Parque 

do Planalto. 
Quando: 1º 

de maio. Ho-
rário: a partir 

das 13h. 
Endereço: 

Estrada Dr. 
Miguel Vieira 

Ferreira. 
Classificação 

livre.



12 GRANJA NEWS - ABRIL DE 2019 - EDIÇÃO 113 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

18 de abril de 2019 - Com uma 
coleção de novas iniciativas, a 
Disney Cruise Line busca inspirar 
a próxima geração de líderes fe-
mininas na indústria marítima. A 
estreia da Capitã Minnie Mouse, 
os novos programas para jovens 
e o financiamento de bolsas de 
estudo são iniciativas da Disney 
Cruise Line para capacitar meni-
nas e jovens mulheres a seguir 
carreiras na área e traçar um ca-
minho para o sucesso.
Capitã Minnie Mouse como ins-
piração
Os personagens da Disney en-
cantam e inspiram crianças em 
todo o mundo e a Disney Cruise 
Line está contando com a magia 
de Minnie Mouse para incentivar 
a busca por novos horizontes, 
tanto em terra quanto no mar.
A capitã Minnie Mouse, em seu 
uniforme novo, com calças bran-
cas ou saia e uma jaqueta verme-
lha com a insígnia do cargo, será 
a responsável pela ronda em to-
dos os navios da Disney já a par-
tir deste mês.
Empoderando mulheres por 
meio de bolsas de estudo
Em 2019, a Disney Cruise Line 
vai patrocinar quatro bolsas de 
estudo na LJM Maritime Aca-
demy, nas Bahamas, para mulhe-
res cadetes que aspiram se tor-

nar capitãs de navio e líderes de 
bordo. As bolsas de estudo, uma 
para cada um dos navios da fro-
ta da Disney Cruise Line (Dream, 
Magic, Fantasy e Wonder), vão 
incluir dois anos de estudo na 
academia e um ano de serviço a 
bordo de um dos navios.
“Nossos personagens da Disney 
têm uma capacidade única de 
inspirar e se conectar com crian-
ças, e sabemos que a Capitã 
Minnie vai incentivar jovens me-
ninas do mundo todo a conside-
rar uma carreira na indústria ma-
rítima”, diz Jeff Vahle, presidente 
da Disney Cruise Line. “Estamos 
entusiasmados em trabalhar com 
a LJM Maritime Academy para 
oferecer bolsas de estudo para 
jovens mulheres que estão em 
busca de suas paixões e seguin-
do seus sonhos em nossa indús-
tria”.
Diversão para crianças no mar
A bordo dos navios da Disney 
Cruise Line no final deste ano, a 
Capitã Minnie Mouse vai apare-
cer  em uma atividade totalmente 
nova, onde crianças e jovens vão 
despertar para a atividade pro-
fissional ao praticar as compe-
tências conhecidas como  STEM 
(ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática) em uma divertida 
brincadeira. As crianças vão apri-

morar suas habilidades STEM e 
de solução de problemas - que 
desempenham um papel impor-
tante no setor marítimo - em uma 
série de tarefas práticas e envol-
ventes.
A experiência interativa será uma 
jornada de descoberta, explora-
ção e imaginação que será ofere-
cida no Disney’s Oceaneer Lab a 
bordo de todos os navios Disney.
Levando a diversão náutica para 
fora do navio
Como parte de um compromis-
so de incentivo às futuras gera-
ções a seguir carreiras no setor, 
a Capitã Minnie Mouse vai visitar 
crianças em alguns dos portos 
domésticos e de escala da Dis-
ney Cruise Line.
As crianças terão a oportunida-
de de conhecer a Capitã Minnie 
Mouse e se inspirar em sua cora-
gem e capacidade de lidar com 
qualquer objetivo que ela tenha 
em mente.
Como parte dessas visitas às co-
munidades locais, a Capitã Min-
nie Mouse será acompanhada de 
uma oficial da Disney Cruise Line 
ou integrante da tripulação para 
mostrar seus papéis na indústria 
e aumentar a conscientização so-
bre as escolhas de carreira para 
mulheres a bordo de um navio 
de cruzeiro.

Produtos exclusivos da Capitã 
Minnie Mouse
Para celebrar a emoção da che-
gada da Capitã Minnie Mouse ao 
comando, a Disney Cruise Line 
está lançando uma linha especial 
de mercadorias, exclusiva para 
a frota Disney. Os novos itens 
da coleção de roupas e presen-
tes temáticos náuticos terão o 
slogan “Você pode me chamar 
de capitã”. Uma novíssima bo-
neca da Capitã Minnie Mouse 
também será apresentada nesta 
temporada.
A capitã Minnie Mouse também 
vai brilhar com as novas joias 

da PANDORA, disponíveis para 
compra exclusivamente a bordo.
E, além disso, no futuro, meninas 
vão poder se vestir como Capitã 
Minnie Mouse na Bibbidi Bobbi-
di Boutique, disponível exclusi-
vamente nos navios da Disney.
Para saber mais sobre a Disney 
Cruise Line ou reservar uma hos-
pedagem, viajantes podem visi-
tar o site www.disneycruise.com, 
ligar para a Disney Cruise Line 
pelo telefone 888-DCL-2500 ou 
entrar em contato com o seu 
agente de viagens.

Disney Cruise Line e Capitã Minnie Mouse 
inspiram a nova geração de capitãs de navio
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Entre as 60 maiores 
economias do mundo

M.I.C.E.

Em conjunto com a Oxford 
Economics, a UFI (Associa-
ção Global da Indústria de 
Exposições) apresentou o 
inédito relatório “Impacto 
Econômico Global de Ex-
posições”, que também foi 
apoiado pela SISO (Socie-
dade de Organizadores de 
Exposições Independen-
tes). O relatório mostra o 
impacto de longo alcance 
do setor de exposições, 
que gera € 68,7 bilhões em 
PIB direto e contribui com 
um impacto econômico 
total de € 275 bilhões. Ou 

seja, se fosse um país, o se-
tor de feiras estaria classifi-
cado como a 56ª maior eco-
nomia do mundo, maior do 
que muitos países, incluin-
do a Hungria, o Sri Lanka 
e o Equador, por exemplo. 
A pesquisa apontou ainda 
que o setor emprega nada 
menos do que 3,2 milhões 
de pessoas em todo o mun-
do.
E São Paulo contribui – e 
muito – para estes números. 
Logo no começo de maio a 
capital paulista recebe, por 
exemplo, a maior feira su-

permercadista do mundo: 
APAS Show. Além desta, o 
calendário do mês conta 
ainda com Expomafe (se-
tor de máquinas, ferramen-
ta e automação industrial), 
Hospitalar (para a área de 
saúde), FCE Pharma (setor 
farmacêutico), FCE Cosme-
tique (tecnologia para a in-
dústria cosmética) e muito 
outras! Confira o calendário 
completo em www.radar-
magazine.com.br 

Otávio Neto

Confira no Shopping Granja Vianna e no Raposo Shopping.

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. CONSULTE OS VALORES NA BILHETERIA. Imagens ilustrativas.

Promoção válida às segundas-feiras, exceto feriados, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Consulte as salas participantes no site. 
Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado. *Valor referente ao menor preço da meia-entrada do dia.
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Kaya Sushi reformula seu cardápio. Além da 
culinária japonesa , agora com pratos brasileiros

Gastronomia

O restaurante Kaya Sushi lan-
ça novo cardápio. E as princi-
pais novidades trazem agora 
os pratos brasileiros do tradi-
cional Restaurante Manacás, 
que também pertence ao 
grupo. 
Agora o cliente do Restau-
rante Manacás não precisa 
mais atravessar a Rodovia 
Raposo Tavares. Aqui no 
miolo da Granja, você vai en-
contrar os mesmos pratos do 
Restaurante Manacás e ter a 
comodidade de nosso res-
taurante e serviço.
Por enquanto estamos tra-
balhando com o menu exe-
cutivo. Costela Assada (R$ 
25,00), Cupim Assado (R$ 
25,00), Contra Filé (R$ 24,00), 
Filé de Frango (R$ 22,00), Filé 
de Tilápia (R$ 34,00), Filé de 
Salmão (R$ 40,00)  e a Pica-
nha Premium (R$ 36,00). To-
dos os pratos acompanham 
arroz branco, feijão, farofa, 
vinagrete e fritas.
Em breve teremos tam-

bém as porções de costela, 
cupim, picanha, porção mis-
ta, mandioca, batata frita, 
polenta, fritas com cheddar 
ou com catupiry e bacon, en-
tre outras coisas...
Outro motivo da ampliação 
do cardápio, é que perce-
bemos que em um grupo de 
amigos ou em família, sem-
pre tem alguém que não cur-
te a comida japonesa. Agora 
podemos atender a todos.
Mais novidades
Outras novidades, conecta-
das com a desenvoltura com 
que o sushiman passeia pe-
las cozinhas oriental e inter-
nacional, também se fazem 
presentes.
O Temaki empanado (Temaki 
Hot Roll) está sendo servido 
no rodízio , juntamente com 
frutos do mar (Camarão , lula, 
polvo e ovas / necessário a 
solicitação ao garçon). Nos 
sushis são utilizados salmão, 
atum, peixe prego, tilápia, 
polvo e camarão. Somente 

no Kaya Sushi você tem um 
rodízio tão variado e com 
qualidade, com preço justo, 
sem acréscimo de valor para 
os frutos do mar e camarão.
Para a sobremesa, a opção 
do rodízio já está incluso a 
bola de sorvete. 
Todos os sucos são de fruta 
natural comprados no CEA-
GESP, não são poupas.
Promocões
Para os drinks a promoção é 
na compra de duas caipiri-
nhas , você ganha a terceira. 
O balde com 3 cervejas Ei-
senbahn 600 ml sai por R$ 
39,90 , e o balde com 3 cer-
vejas Paulistânia 600 ml sai 
por R$ 42,90
Confira a carta de vinhos chi-
lenos e argentinos e também 
a carta de vinhos nacionais. 
Destaque para o frisante na-
cional por R$ 41,00 a garrafa. 
Todos os garçons tem co-
nhecimento de vinhos para 
indicar qual a melhor harmo-
nização com os pratos esco-

lhidos.
Para a sobremesa  à la car-
te estamos em promoção 
(Petit Gateau, Banana Flam-
bada, Creme de Papaya e o 
Tempurá de sorvete que é a 
especialidade da casa). Na 
compra de duas sobremesas 
você ganha a terceira.
Cliente do Kaya Sushi paga 
R$ 5,00 o estacionamento 
(com capacidade para 80 va-
gas) em qualquer dia e horá-
rio, basta apresentar o ticket 
do estacionamento na hora 
do pagamento da conta para 
carimbar.
O Delivery entrega tanto a 
comida japonesa como ago-
ra a comida brasileira. Até 1 
km de distância não é cobra-
do a entrega. Para distâncias 
maiores favor consultar os 
valores na hora do pedido.
Aceitamos todos os cartões 
de crédito e débito, e os de 
refeições os principais Alelo 
Refeição, VR Refeição, Ticket 
Refeição e Sodexo.

Valores do Rodízio:  (Em 
todos os dias o rodízio é o 
mesmo com frutos do mar e 
sobremesa)
Almoço R$ 47,90 de segun-
da a sexta.
Jantar   R$ 59,90 de segunda 
a quinta-feira.
Jantar de sexta, Sábado, Do-
mingo e Feriado R$ 69,90
Promoção Quarta Maluca – 
Jantar a  R$ 49,90 o rodízio 
(exceto feriado)

Horário de Funcionamento:
Almoço de segunda a Sexta 
das 12:00 as 15:00 hrs
Jantar de segunda a Sexta 
das 19:00 as 23:30 hrs
Sábado, Domingo e feria-
dos das 12:00 as 23:30 hrs
Kaya Sushi
Rua José Félix de Oliveira, 
860 - Granja Viana
Delivery: (11) 2690-4666
www.kayasushi.com.br
Facebook: kayasushibr
Instagram: kaya.sushi
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