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Cotia ganha  
novo parque 

Granjeiro do mês

O deputado federal 
Alexandre Frota

Conheça o Hospital  
São Francisco

Maternidade

Avenida de Carapicuíba recebe 
status de “nova Cracolândia”
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Avenida 
Desembargador 
Doutor Eduardo 
Cunha de 
Abreu é a “nova 
Cracolândia” de 
SP; o problema 
já é antigo 
conhecido dos 
moradores de 
Carapicuíba
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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

Ou você é IN ou 
você é OUT
O Jornal Granja News sabe da importância do networking. Na hora que você 
vira cliente Granja News , queremos conhecer a sua empresa , o seu mercado , 
seus pontos positivos , negativos , seu alcance , enfim tudo para que possamos 
definir a melhor ação de marketing, como também para poder te apresentar 
alguns possíveis parceiros ou clientes. Quem é cliente Granja News tem acesso 
a qualquer outro cliente, sem burocracia , sem segredos. Desde mês passado 
estamos fazendo o Open Doors , eventos mensais na qual cada cliente abre sua 
empresa para que os outros clientes Granja News possam conhecer e vivenciarem 
seus produtos e/ou serviços. Nada melhor que o cliente vivenciar o cotidiano 
do outro e passar um dia diferente. Vivemos na mesma região e temos que 
nos unir parar darmos certo. Devemos consumir o mínimo fora de nossa área. 
Assim a região cresce e todos acabamos fortalecidos, afinal a união faz a força. O 
objetivo do Jornal Granja News é de unir pessoas, vai além de divulgar empresas , 
acontecimentos e eventos. Está na nossa essência.
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

Venha conhecer nossos profissionais especialistas  
em cor e corte! Agende um horário conosco!

(11) 98692-9616 - (11) 4196-3590

Tels: (11) 2922-5060  
95609-0899

Ultra_vip@hotmail.com

Rod. Raposo Tavares, km 22,8
Granja Viana – Cotia/SP
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Os benefícios 
proporcionados pela 
corrida vão além de um 
corpo perfeito

Fitness

Ao iniciar qualquer tipo de esporte, 
é fundamental realizar uma avaliação 
médica e física para conferir como 
anda o funcionamento do corpo. Essa 
análise também garante que os exercí-
cios serão executados num ritmo segu-
ro e saudável. 
Um exame que pode ser bastante útil é 
o Teste Ergoespirométrico, que avalia a 
capacidade cardiopulmonar e ajuda a de-
terminar a faixa de batimentos cardíacos 
em que o exercício poderá ser otimizado. 
“Com o resultado em mãos, o candida-
to a corredor precisa da orientação de 
um professor de educação física, que 
montará um treino adequado às suas 
necessidades e objetivos. De um modo 
geral, os iniciantes na prática da corrida 
fazer uma adaptação sempre a partir de 
um ritmo leve a moderado. Começar 
caminhando e, com o tempo, aumentar 
gradativamente a duração e a intensida-

de dos treinos, até estarem aptos para 
realizar uma corrida de forma segura 
e agradável”, esclarece Daniel Santos, 
coordenador fitness da Bodytech Granja 
Vianna. 
“É importante conhecer, antecipada-
mente, o percurso em que será feita 
a caminhada ou a corrida; e prestar 
atenção às curvas, buracos, movimento 
de pedestres e carros. Antes e depois 
de qualquer competição, ou treino, é 
essencial o chamado “aquecimento” 
– alongar e, principalmente, aquecer a 
musculatura evita lesões durante o exer-
cício – além de ser uma ótima maneira 
de relaxar”, ressalta Thiago Ramos de 
Oliveira, professor de corrida da Bodyte-
ch Granja Vianna. 
Saiba quais são as dicas para não ter 
nenhum problema no dia da prova:
1. Uma boa noite de sono faz a diferen-
ça. Durma de seis a oitos horas;

2. Descanse entre os treinos. O corpo 
precisa de tempo para se recuperar;
3. Corra em média três vezes por semana;
4. Coma carboidratos – eles são ótimas 
fontes de energia – sem exagerar;
5. A banana é a fruta que não pode faltar 
na dieta, pois é rica em potássio e pode 
ajudar a evitar câimbras;
6. Durante os treinos, beba água ou iso-
tônicos (estes últimos, especialmente se 
a duração for prolongada – acima de 1 a 
1,5h) e, no decorrer do dia, muito suco 
de fruta para repor a energia e os mine-
rais perdidos com o suor;
7. Use roupas leves: existem camisetas 
e calções com tecidos especiais que 
fazem o suor evaporar rapidamente;
8. De dia, óculos escuros, protetor solar 
para o corpo todo, inclusive nos lábios. 
Bonés também podem ajudar;
9. À noite, roupas coloridas ou com fitas 
refletivas coladas;

10. Os homens devem usar cuecas con-
fortáveis, mas não largas. Para as mulhe-
res, tops com boa sustentação;
11. Em provas de longa distância, para 
evitar assaduras, aplique vaselina nas axi-
las, coxas e mamilos. 
12. A escolha do tênis é muito impor-
tante: adquira um número maior que 
o seu, porque os pés incham durante 
a corrida;
13. Fique longe dos solados planos e 
finos. O ideal são solas grossas e ma-
cias;
14. O tênis deve ser leve, confortável e 
adequado ao seu tipo de pisada: há vários 
tipos específicos para caminhada ou corri-
da. Na dúvida, realize o teste da pisada e 
descubra se você é do tipo que “pisa para 
fora, para dentro, ou é neutro”;
15. Troque o calçado, em média, a 
cada seis meses.

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

A corrida é uma modalidade 
bem eclética e proporciona 
diferentes resultados. Entre eles:  
perder peso, melhorar o condi-
cionamento físico e a postura, 
diminuir o estresse do dia a dia, 
controlar a pressão arterial e o 
diabetes, e reduzir o colesterol.
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 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
Contato: (11) 4243-9164 

www.tokisushi.com.br                melhorsushitoki

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

PRATOS QUENTES

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

VENHA SABOREAR 
O NOSSO RODÍZIO

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

Saúde

A Policlínica do Portão está funcio-
nando aos sábados, das 8h às 16h, 
para consultas e exames agenda-
dos. A medida foi adotada em cará-
ter definitivo pela gestão do prefeito 
Rogério Franco e cabe à Secretaria 
de Saúde, sob o comando do seu ti-
tular Magno Sauter, alcançar a meta 
de encurtar o tempo de espera por 
exames e consultas com especialida-
des para um prazo de até 45 dias.
Meta semelhante já foi alcançada na 
atenção básica. Com gestão e ge-
renciamento das filas e mutirões de 
atendimento, a Prefeitura conseguiu 
baixar o tempo de espera por con-
sulta com Ginecologista, Pediatra e 
Clínico Geral para, no máximo, 45 
dias. “Quando assumimos a cidade 

estava com uma demanda reprimi-
da de 2015, 2016 para muitos exa-
mes e consultas. No que depende 
da nossa rede de saúde, estamos 
avançando, mas muitos atendimen-
tos dependem de liberação de va-
gas por parte do Estado”, disse o 
prefeito Rogério Franco.
O Secretário de Saúde explicou que 
os pacientes atendidos aos sábados 
são contatados por telefone, por 
meio da Central de Vagas. “A cada 
sábado temos algumas especialida-
des e tipos de exames agendados. 
Os pacientes são avisados da vaga, 
dia e horário e precisam chegar ape-
nas com meia hora de antecedência 
do horário que serão atendidos”, 
destacou Magno.

Policlínica do Portão passa a abrir aos sábados 
para consultas e exames agendados
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Estacionamento gratuito  com manobrista

Rua Adib Auada, 35 cj 103, bloco A - Granja Vianna - Cotia - SP 
(11) 4621-8032 - (11) 94780-3558 whatsapp  -  www.clinicagranprime.com.br

Fisioterapia ortopédica e neurológica

Pré e pós operatório

Coluna 

Drenagem linfática

FISIOTERAPIA 
Com atendimento personalizado

TRANSPORTE GRATUITO *consulte área de abrangência 

Abertura do 
Parque Jequitibá
Parque que ocupa território de Co-
tia, Osasco e São Paulo é aberto 
após movimentação popular e pres-
são de grupos ambientalistas
Para quem mora na Zona Oeste 
de São Paulo agora terá mais uma 
opção de lazer: o Parque Jequitibá, 
aberto no dia 12 de julho. O parque 
tem 1,3 milhão de metros quadra-
dos, ocupa território de Cotia, Osas-
co e São Paulo e possui 3 entradas 
– uma em cada cidade. Criado em 
2006, inicialmente se chamava Par-
que Tizo, mas em 2013 o Conselho 
Estadual resolveu trocar o nome 
para Parque Jequitibá. 
Não houve uma festa de inaugura-
ção, pois apenas parte do parque 
está pronta. Mesmo assim, foi aber-

to e está funcionando diariamente, 
das 8h às 17h e possui estaciona-
mento gratuito. Dentro estão dispo-
níveis atividades como opções de 
trilhas, espaço para leitura e ações 
de educação como oficinas e pales-
tras. A entrada de Cotia fica na Rua 
Sapucaí S/N, bairro Gramado; para 
pedestres, é possível acessar pela 
Rua Suvério Quadrio, 701, bairro 
Parque Ipê.
A inauguração estava prevista para 
2014, porém, o governo do Estado 
não cumpriu o prazo e o espaço fi-
cou abandonado por um tempo. O 
parque sofreu algumas depredações 
e teve seu espaço invadido por mo-
radores do entorno, foi então que 
grupos ambientalistas denunciaram 

a situação. 
“Em setembro de 2017, não só eu, 
como outros também denunciaram 
que algumas pessoas estavam rou-
bando as cercas e grades de metal, 
outras com barracos montados den-
tro do espaço do parque, porque 
estava tudo abandonado”, diz Dora 
Tschirner, integrante do Conselho 
de Orientação e representante da 
ONG In-Pacto. 
O Conselho de Orientação, que foi 
definido em abril de 2018, é forma-
do por representante das secretarias 
da Educação, Desenvolvimento, In-
fraestrutura e Meio Ambiente e da 
Habitação/CDHU. Representando a 
sociedade civil, foram nomeadas as 
Associações Ecológicas Amigos do 

Embu, Etecetera e Tal, e Moradores 
do Petit Village; os Institutos In-Pac-
to, de Proteção Ambiental e Embu 
de Sustentabilidade; e a Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Teó-
filo Benedito Ottoni.    
No dia 22 de maio desse ano, Dia 
Mundial da Biodiversidade, foi orga-
nizada uma manifestação popular 
que aconteceu em frente ao que se-
ria a portaria do parque pela entra-
da de São Paulo. As reivindicações 
eram: a abertura do parque, a trans-
ferência definitiva da área da Secre-
taria do Governo do Estado para a 
Secretaria do Meio Ambiente, e que 
o conselho de orientação do parque 
seja nomeado no Diário Oficial. 
Mais de 400 pessoas de várias cida-

des do entorno participaram da ma-
nifestação, dentre os quais estavam 
presentes 5 escolas de São Paulo e 
o Projeto Âncora, de Cotia; também 
marcaram presença militantes de 
Cotia, Embu das Artes, Itapecerica 
da Serra e Osasco. 
Toda essa movimentação fez com 
que o Governo e as prefeituras deci-
dissem abrir o Parque Jequitibá, sem 
muito alarde, atendendo aos pedi-
dos da população e dos grupos am-
bientalistas. “O Governo do Estado 
achou melhor abrir o parque, mes-
mo que só com uma parte termina-
da, para pelo menos movimentar e 
dar uma ocupação para o espaço”, 
comenta, Dora. 

Por Bruna Santos
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reservas@vh.tur.br
+55 (73) 3671-4123
+55 (73) 9.9943-5430
Av. Beira Mar, 1865 - Vila de Santo André
45807-000 - Santa Cruz Cabrália - BA

Onde a brisa sopra tranquilidade

Há quase duas semanas, Simo-
ne Silvério Acácio e o marido, 
Jefferson Soares dos Reis, do 
bairro Quinta dos Angicos, vi-
ram o mundo desmoronar e ser 
reconstruído. O que seria um 
almoço da família, se tornou 
um pesadelo quando a bebê 
de 7 meses se engasgou com 
a papinha e chegou a desfale-
cer. Saíram em busca de socor-
ro com os vizinhos, tentaram 
desengasgá-la, sem sucesso. A 
caminho do hospital, pararam 
na base da GCM, há poucos 
metros de casa, entregaram a 
filha nos braços do GCM Antô-
nio da Silva, conhecido como 
Malvadeza – um apelido ina-
propriado neste caso.
O GCM Malvadeza conta que 
quando avistou o carro e o de-
sespero da mulher pensou se 
tratar de um assalto, seques-
tro. “Mas era pior”, definiu. 
“Quando ela me entregou a 
bebê já roxa, desfalecida, sem 
batimento cardíaco dei início à 
manobra [Heimlich]. Meu pen-
samento era pedindo a Deus 
para a criança voltar a respi-
rar”, lembrou Malvadeza.
Naquele cenário de desespero 
a mãe lembra que os minutos 
se transformaram em horas. 
“Tudo aconteceu num inter-
valo de cinco minutos, mas 

pareceu um dia inteiro pra 
mim [sic]”, descreveu. Fazen-
do a manobra o GCM sentiu 
em seu braço as primeiras ba-
tidas do coração da criança. 
A garotinha voltou a respirar. 
“Quando eu a virei, ela vomi-
tou e abriu os olhos comecei a 
chorar”, emocionou-se Malva-
deza.  “Somos treinados para 
proteger a sociedade, salvar 
vidas, mas nada se compara a 
salva uma vida desta maneira”, 
completou.
A garotinha foi levada para o 
Hospital Regional de Cotia e 
depois para o Hospital São 
Francisco. Neste último, pas-
sou por diversos exames, ficou 
um dia na UTI e, para alívio da 
família, não teve sequelas. “A 
minha vida recomeçou naque-
le momento”, disse Simone. 
“Agradeço muito aos meus 
vizinhos Ricardo e Sandra que 
me ajudaram, aos guardas e, 
em especial, ao GCM Malva-
deza. Ele foi um anjo que Deus 
colocou nas nossas vidas”, 
concluiu a mãe.
O prefeito Rogério Franco co-
mentou o caso e disse que os 
GCM’s são preparados para 
lidar com situações de salva-
mento e que foi uma felicidade 
saber que o GCM Malvadeza 
teve sucesso neste atendimen-

to. “Parabéns ao GCM pelo 
procedimento assertivo, pelo 
controle emocional para lidar 
com a situação. Estamos mui-
to felizes em saber que o final 
foi um sucesso e a criança está 
bem”, disse o chefe do Execu-
tivo.

De frente com a morte
Em abril deste ano, em um dia 
de folga, o GCM Antônio da 
Silva, o Malvadeza, estava em 
sua moto quando foi aborda-
do por criminosos a bordo de 
duas outras motos. Eles anun-
ciaram o assalto. Houve tro-
ca de tiros e o GCM ficou de 
frente com a morte quando foi 
alvejado pelas costas. Na ocor-
rência, um dos assaltantes tam-
bém foi baleado.
Os dias que se sucederam foi 
de luta pela vida e por sua 
recuperação. Um dia na UTI, 
sete dias internados e meses 
de recuperação. Voltou à cor-
poração recentemente. Ainda 
afastado das ruas, Malvadeza 
se dedica a trabalhos internos 
na corporação. “Nossa vida é 
uma balança, vamos do céu 
ao inferno e, depois de tudo 
que vivi, tive a oportunidade 
de ajudar a salvar esta vida [da 
bebê Mônica]. Não dá para 
descrever”, disse o GCM.

Bebê de sete meses que se 
engasgou com papinha é 
salvo por GCM de Cotia

Vida

Atende Cotia e toda a Grande SP • Empresas e residências
Possui ótimas referências!

Peça já um orçamento! 

Construção / Reforma / Pintura / Pisos e Azulejos 
Elétrica / Hidráulica / Automatização de Portões 

Limpeza de Obra / Piscinas 

Odair Marques 
Manutenção e reformas em Geral 

(11) 94383-7555

ELETRICISTA
MANUTENÇÃO

PREÇO JUSTO E ENTREGA 
DO SERVIÇO NO PRAZO

Cotia e região

Troca de 
coleção, 
desconto 
de até:Mais de

de tradição

Promoção Optiswiss  
em dobro

Maior estoque de lentes 
de contato a pronta 
entrega da região

Av. São Camilo, 469 -  Loja 19 - Granja Viana  (11) 3735-1175

70%
OFF*
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Desde um pré-natal completo 
até a hora do nascimento o aten-
dimento em obstetrícia do São 
Francisco dispõe de uma estrutura 
que zela pelo conforto da gestan-
te  para que ela curta cada mo-
mento até o grande dia chegar.
As instalações do Hospital e Ma-
ternidade São Francisco abran-
gem leitos para internações, cen-
tros cirúrgicos com o total de oito 
salas e conta com equipamentos 
de última geração, além de UTI 
adulto e neonatal, pronto-atendi-
mento, ambulatório ginecológico 
e obstétrico, exames de ultras-
sonografia e de cardiotocografia 
– que avalia a vitalidade fetal do 
bebê com precisão –, laboratórios 
de análises clínicas e patológicas, 
além dos testes do Pezinho, Ore-
lhinha e ainda o banco de vacinas.
Vacinas em dia para os bebês
Manter a vacinação em dia é fun-
damental para a saúde do bebê 
e o Hospital São Francisco agora 
conta com a qualidade da Clínica 
Vacinville. As principais vacinas 
para os recém-nascidos já estão 
disponíveis, como a BCG, que 
combate a tuberculose e a Hepa-
tite B, conforme preconiza o Mi-
nistério da Saúde. 
“Além da garantia do cuidado 
pleno para o bebê, o hospital se 
preocupa em firmar parcerias im-
portantes, de renome, que se pre-
ocupam com a qualidade no ser-
viço prestado tanto quanto nós. A 
Vacinville é uma clínica de vacinas 
que tem tradição e qualidade, é 
isso que queremos propiciar aos 
nossos pacientes”, destaca o di-
retor clínico da unidade, Flávio 
Ceballos.
UTI Neo Natal
A Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal do HSF também dispõe 
de leitos equipados e da atuação 
de uma equipe multidisciplinar 
para garantir o melhor atendimen-
to para os recém-nascidos que 

precisam de cuidados especiais.
“Só tenho a agradecer, primeira-
mente a Deus, e depois aos médi-
cos e as enfermeiras que ficaram 
super preocupadas, e até hoje en-
tram em contato comigo para sa-
ber sobre o Pietro”, relata Vanessa 
Cassiano Portela, mãe do Pietro, 
um pequenino herói que nasceu 
com  quase 32 semanas. Para a 
mãe, que passou dias com o co-
ração apertado e no aguardo da 
tão sonhada alta, ter ao lado pro-
fissionais da saúde que prestaram 
um atendimento de qualidade e 
humanizado fez toda a diferença. 
“Quando vou ao hospital sou pa-
rada por vários funcionários que 
gostam de ver como ele se recu-
perou”, destaca com gratidão o 
empenho de toda a equipe que 
cuidou do bebê, que acaba de 
completar cinco meses de vida.
Sempre abraçados
Para o bebê que vem ao mundo 
antes da hora, a incubadora é o 
melhor lugar. É lá que o prematu-
ro ganha peso e onde ele se sente 
seguro. Para isso, o Hospital ado-
tou o polvo feito de linha de algo-
dão, um tipo de brinquedo macio 
cujos tentáculos, além de acalen-
tar, simulam o cordão umbilical 
para que os bebês possam sentir-
se mais calmos e confortáveis ao 
abraçar o amigo.  
“Os polvos funcionam como for-
ma de estímulo e conforto para os 
bebês. Não há nenhuma compro-
vação científica, porém, em hospi-
tais humanizados, como é o caso 
do São Francisco, demonstrou 
acalmar os bebês. Os tentáculos 
do polvo simulam o cordão umbi-
lical e com isso o bebê prematuro 
entende que ainda está no útero 
da mãe”, destaca a fisioterapeuta 
Jennifer Vilela. Ela ressalta ainda 
que os polvos são esterilizados 
antes do contato com o prema-
turo.

Maternidade do Hospital 
São Francisco: segurança e 
acolhimento para mãe e bebê
A hora do parto é um dos mais esperados, não só pela gestante, mas também pela 
família que acompanhou ansiosa e pacientemente os longos nove meses de gravidez. 
Afinal, é um novo ser humano que chega ao mundo para trazer alegria a tanta gente. 
Garantir que esse momento grandioso seja de pura felicidade requer mais que um cui-
dado médico especializado, mas também carinho e dedicação. É nisso que a equipe 
médica hospitalar da Maternidade do Hospital São Francisco (HSF) acredita e, além 
de contar com profissionais qualificados, oferece total suporte, sempre priorizando a 
segurança e o bem-estar da mamãe e do bebê.

www.hospsaofrancisco.com.br



10 GRANJA NEWS - JULHO DE 2019 - EDIÇÃO 116 WWW.GRANJANEWS.COM.BRA N O S

Por: Bruna Santos
A avenida Desembargador Doutor 
Eduardo Cunha de Abreu, uma das 
principais de Carapicuíba, recebeu 
o título de “Nova Cracolândia” de 
SP, devido a grande concentração 
de dependentes químicos no local.  
Para os moradores do município 
a situação já é conhecida há anos, 
porém ganhou destaque recente-
mente devido a matéria feita pelo 
telejornal SP2, exibido pela Rede 
Globo, que acompanhou durante 
um mês e meio, a situação de usu-
ários de drogas e moradores de 
rua que ocupam a avenida. 
A reportagem mostra que comér-
cios da avenida fecham no começo 
da noite e as calçadas começam a 
ser ocupadas pelos dependen-
tes. Só são desocupadas quando 
a Guarda Municipal se aproxima 
para dispersar os usuários, que, 
mesmo assim, retornam quando a 
Guarda vai embora. 
A concentração de dependentes 
químicos começou há aproxima-
damente 5 anos, segundo os mo-
radores da região, quando alguns 
usuários deixaram a Cracolândia 
“original” e se alocaram na divisa 
entre Osasco e Carapicuíba, no 

período em que o terminal de ôni-
bus estava em construção. Porém, 
devido as repressões policiais, os 
dependentes acabaram se mu-
dando para a avenida. 
A Polícia Militar afirmou ao SP2 
que começou a fazer operações 
coordenadas com a Guarda Civil 
de Carapicuíba há dois meses para 
dispersar os usuários e combater o 
tráfico de drogas. Dois dias depois 
da reportagem ir ao ar, a polícia fez 
uma grande operação que durou 
5 horas. 
Os policiais do batalhão de ações 
especiais da Polícia Militar entra-
ram na Favela da Municipal, que 
fica em frente a avenida onde os 
usuários estão alojados, andaram 
com cães farejadores a procura de 
drogas e foram até as proximida-
des da linha férrea da CPTM. 
Foram apreendidas na operação 6 
pessoas, dos quais 2 são menores 
de idade, por suspeita de tráfico 
de drogas, um jovem que porta-
va balas de calibre ponto 40, e 19 
usuários foram detidos.  
Além da “nova Cracolândia”, ou-
tros pontos da cidade já sofrem 
com as questões dos usuários de 
drogas e moradores de rua, e do 

intenso tráfico de drogas. O trecho 
da CPTM que passa pelas esta-
ções Carapicuíba e General Mi-
guel Costa, da Linha 8-Diamante, 
é um exemplo de local em que há 
grande quantidade de dependen-
tes, em plena luz do dia vendendo, 
comprando e usando drogas. 
A Secretaria de Segurança de 
Segurança pública de São Paulo 
informou que a Polícia Militar é res-
ponsável pelo entorno e a CPTM 
tem agentes que atuam na conten-
ção da parte de dentro da estação, 
devendo acionar a polícia caso seja 
necessário. 
A emissora SBT fez uma matéria so-
bre o tráfico e o consumo de drogas 
nesse trecho da Linha 8-Diamante e 
entrou em contato com a CPTM que 
afirmou em nota que: 
“As Polícias Civil e Militar realiza-
ram grandes operações recente-
mente no local, inclusive, a pedido 
da própria CPTM. Numa dessas 
ações, para facilitar a abordagem, 
a PM utilizou uniformes de ma-
nutenção da Companhia, o que 
resultou na prisão de traficantes, 
na apreensão de drogas e armas, 
bem como na identificação de 
usuários de entorpecentes” 

A “nova Cracolândia” de SP
Destaque

A nota também informa que “a 
CPTM se reuniu com o coman-
do do 33º Batalhão da PM de 
Carapicuíba e solicitou suporte 
para iniciar o fechamento dos 
muros e portões que foram des-
truídos naquele ponto da Linha 
8-Diamante”.  
O prefeito do Carapicuíba Mar-
cos Neves se reuniu com re-
presentantes do Estado de São 
Paulo para debater formas de 

atendimento aos dependentes 
químicos. O que ficou decidido 
até o momento, é a abertura de 
vagas no Programa Recomeço, 
criado pelo Estado, que oferece 
apoio às famílias dos usuários e 
atende cerca de 3 mil pessoas 
por dia. A Prefeitura também 
oferece auxílio do Centro Pop, 
que é uma unidade referência 
para moradores de rua, e do 
CAPS Álcool e Drogas.

Segundo a Dra. Ana Maria Corrêa, 
médica da ONODERA, o procedimen-
to reduz as rugas e marcas de expres-
são e melhora a flacidez das regiões 
onde foi aplicado. “Como o organis-
mo continua a produzir o colágeno 
até 18 meses após o tratamento, seus 
efeitos são graduais e duradouros”.

Estimula a produção do 
colágeno

Promove um efeito 
rejuvenescedor

End: R. José Félix de Oliveira, 866 - Granja Viana | Cotia/SP
Telefone: (11) 4551-4004

Horário de atendimento: De segunda a sexta: das 7h às 21h / Sábado: das 9h às 18h

TRATAMENTO FACIAL COM BIOSTIMULADORES 
PARA PROMOVER HARMONIZAÇÃO FACIAL
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Alexandre Campoli conta segredo do 
sucesso da AS Campoli Consultoria

Por: Bruna Santos
Alexandre Campoli é diretor ge-
ral da AS Campoli Consultoria, 
que oferece assessoria empre-
sarial, contábil, tributária e finan-
ceira a várias outras empresas 
de diferentes áreas. Em entre-
vista ao Granja News, Campoli 
contou a história de sua carrei-
ra, da fundação da empresa e 
quais os diferencias que fazem 
o sucesso da AS Campoli, que 
hoje, atende aproximadamente 
200 clientes. 
A área contábil é o carro chefe 
da AS Campoli, por isso, essa 
vertente é trabalhada de forma 
completa, incluindo a terceiriza-
ção do departamento pessoal, 
em que fazem a folha de paga-
mento, admissão, demissão e 
administram os benefícios dos 

empregados; oferecem também 
a parte fiscal, que é a elabora-
ção de impostos e declarações; 
e o departamento jurídico em 
que são feitas as constituições, 
e alterações e baixas de em-
presas. Além desses serviços, 
ainda tem a assessoria, onde se 
faz um diagnóstico tributário e 
contábil.   
Para Campoli, o grande diferen-
cial da AS Campoli e responsá-
vel pelo sucesso da empresa é 
o atendimento personalizado: 
“Nós trabalhamos para pesso-
as. Cuidamos individualmente 
cada cliente, identificando suas 
necessidades, sem processar as 
informações de maneira ‘macro’ 
para atender muitas empresas. 
Nosso trabalho é mais artesa-
nal, assim conseguimos perce-

ber os detalhes e oferecer um 
serviço de maior qualidade para 
cada cliente. Acho que é isso 
que nos faz diferente”, conta.  
Além do serviço especial, a AS 
Campoli é bem integrada ao 
mundo da tecnologia e adepta 
ao modelo de empresa ecolo-
gicamente correta. Todos os ar-
quivos são digitais, diminuindo 
assim a quantidade de papel 
utilizado e jogado fora. As in-
formações sobre os clientes são 
quase todas adquiridas online. 
Alexandre destaca também que 
um dos melhores serviços é o 
de lidar com a parte tributária 
dos clientes, o que exige mais 
foco de seus funcionários den-
tro da empresa: “A parte tribu-
tária é um vilão; o calcanhar de 
Aquiles de todos os empresá-

rios é a parte dos impostos, e 
nós estamos prontos para atuar 
nessa área. Nosso sistema é al-
tamente integrado, ou seja, não 
tem retrabalho, e a chance de 
erro é muito baixa”, afirma. 
Campoli conta também como 
foi o começo da carreira: “No 
meu primeiro emprego eu ti-
nha 13 anos de idade, e, aos 
15, comecei a trabalhar em uma 
empresa de contabilidade. Eu 
gostei do que estava fazendo 
lá e permaneci por 12 anos, até 
que resolvi sair e montar minha 
própria empresa, com a ajuda 
de um sócio. Infelizmente, al-
guns anos depois a sociedade 
parou de dar os frutos que es-
perávamos e tivemos que des-
fazê-la. Foi então que eu criei a 
AS Campoli Consultoria há um 

ano”, diz.
Embora seja nova, Alexandre 
levou seus 25 anos de experi-
ência em contabilidade para a 
AS Campoli, que fica localizada 
no centro de Alphaville e conta 
com um time de 20 colabora-
dores experientes e capacita-
dos para cuidarem de todos os 
clientes, nas suas diferentes áre-
as de atuação no mercado, em 
uma estrutura de 300m².
Contato

Endereço: Alameda Madeira, 
162 – Cj. 1603. Alphaville - 
Barueri, SP
Telefone: (11) 4552-8400
E-mail: sac@ascampoli.com.br
www.ascampoli.com.br

Empresarial

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

Alexandre Campoli conta quais são os diferenciais que garantem o sucesso da AS Campoli em entrevista para o Granja News 
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Cotia

Por meio do Programa Ilumina 
Cotia a Prefeitura está melho-
rando e ampliando a iluminação 
pública no município. Nos últi-
mos dias, o programa chegou 
ao bairro dos Mendes, em Cau-
caia do Alto, comtemplando 
todas as ruas do bairro, e pas-
sou pelo Jardim Belizário. Este 
último passou a ser o segundo 
bairro da cidade com ilumina-
ção pública 100% LED.
O Ilumina Cotia já passou por 
centenas de ruas melhorando 
a qualidade de vida e a segu-
rança dos moradores. “Ruas 
iluminadas aumentam a sen-
sação de segurança e inibem 
ações criminosas, além disso 

melhoram a qualidade de vida 
dos moradores”, disse o prefei-
to Rogério Franco. De acordo 
com o prefeito, o bairro Jardim 
Belizário teve a iluminação total-
mente requalificada. “Fizemos 
um trabalho como o que foi rea-
lizado no Jardim Arco-Íris que foi 
o primeiro bairro a ter a ilumina-
ção antiga 100% substituída por 
lâmpadas de LED”, destacou o 
prefeito.
O bairro dos Mendes é um 
dos mais distantes de Cotia. 
Fica próximo à divisa com o 
município de Ibiúna e também 
recebeu o programa. Por lá, o 
responsável pelo Departamen-
to de Iluminação Pública, Iran 

Soares, informou que foram ins-
talados 155 pontos de luz. “Nos 
Mendes a iluminação pública 
chegou. O bairro era totalmen-
te às escuras e a Prefeitura insta-
lou um total de 155 pontos de 
iluminação moderna, lâmpada 
metálica, luz branca em todas as 
ruas do bairro”, disse Iran.
O Ilumina Cotia, lançado pelo 
prefeito Rogério Franco já rea-
lizou a requalificação de ilumi-
nação e a ampliação do serviço 
para centenas de ruas e, nos 
próximos meses, passará ainda 
por centenas de outras ruas be-
neficiando milhares de pessoas.

‘Ilumina Cotia’ chega ao bairro dos 
Mendes e passa pelo Jardim Belizário
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Aprendendo a Amar as Mudanças 
para Manter a Liderança Ativa Helcio José Celi - Prof.Consultor 

Empresarial helciojosec@gmail.com

Atualmente tenho visto uma exaus-
tiva divulgação na internet  de no-
vos  Gurus líderes que prometem 
sucesso , riquezas e realizações de 
tudo que você deseja. No entan-
to isso me fez rever os axiomas da 
administração que aprendi nas ban-
cadas da universidade e de forma 
empiricamente  e quero deixar aqui 
algumas informações já escritas e 
divulgadas mundialmente por  Tom 
Peters   Ed. Habbra 1989
A administração, conforme foi sen-
do profissionalizada e sistematizada, 
desenvolveu  muitos axiomas, ao 
longo dos últimos cem anos, Mas 
frente  as condições estáveis  de 
produção em massa em larga es-
cala , no entanto esses princípios e 
verdades que pareciam eternos co-
meçaram a desmoronar  e explodiu 
em pedaços  práticas administrati-
vas centenárias. Assim, a principal 
missão do líder em todos os níveis 
é agora e supervisionar o desman-
telamento das velhas verdades 
disfuncionais e preparar as pessoas 

e organizações para lidar com as 
mudanças por si. E amá –las , con-
forme as inovações são propostas, 
testadas, rejeitas, modificadas e 
adotadas
Dominar os paradoxos e o que eles 
significam  requer as três ferramen-
tas  de liderança para estabeleci-
mento de direção , desenvolver e 
pregar uma visão que  estabeleça 
claramente sua direção e , ao mes-
mo tempo, encoraje iniciativas, por 
parte de todos , para aperfeiçoar e 
elaborar o desafio delineado pela 
visão , canalizar o interesse em viver 
a visão via sua agenda
(o que você faz e não faz – no que 
gasta seu tempo), que é a mais efi-
caz ferramenta isolada para se es-
tabelecer a fé na visão , em maio á  
(de outra forma debilitante) incerte-
za e praticar a gerência visível a fim 
de pregar a mensagem e ampliar a 
compreensão  pelo líder , do con-
testo importante a linha de frente, 
onde tem lugar a verdadeira imple-
mentação.

O principal desafio é fortalecer as 
pessoas  para que tomem novas 
inciativas , isto é , assumam riscos 
todos os dias , visando a melhora e 
eventualmente a transformação de 
todas as rotinas na empresa. Para 
isso é importante se tornar um ou-
vinte compulsivo, uma vez que es-
cutar  em especial àqueles da linha 
de frente  continua a ser o sinal mais 
verdadeiro de “ eu levo  você a sério 
“ , a respeito de se incentivar as pes-
soas da linha de frente o que se faz 
de várias maneiras, desde escalas 
salariais até convites para reuniões 
da assessoria, sobre se delegar  “au-
toridade” de forma que fortaleça re-
almente e sobre a busca vigorosa e 
visível da eliminação da burocracia .
As duas últimas prescrições sobre 
liderança  incitam no a avançar dire-
tamente com o novo, propõe  que 
todos sejam avaliados com base na 
simples e revolucionária  pergunta, 
“O que  você tem mudado ultima-
mente ?”  sugere que os líderes 
devem viver as mudanças em todas 

as ações  a fim de criar um senso  
avassalador  de urgência por toda a 
organização.
As ações propostas sobre liderança 
embora sejam separáveis , deve-
riam  ser consideradas como um 
todo, embora você não possa  “ 
fazer tudo de uma vez” nenhuma  
faz  muito sentido  no vácuo , mas 
de forma esquematizada para man-
ter em sua mesa ou  visual em sua 
sala, abaixo  esta o fluxo que  orien-
to  você a  pensar , planejar  ,agir  e  
medir e controlar os resultados.
1. Domine o Paradoxo
2. Desenvolva uma nova  Visão  Ins-
piradora
3. Gerencie  pelo Exemplo
4. Pratique  Gerência   Visível 
5. Preste Atenção – Escuta Ativa
6. Submeta se à linha de frente
7. Delegue
8. Busque a Gerência  Horizontal  
eliminando a Burocracia 
9. Avalie todos por seu Amor ás Mu-
danças
10. Crie um Senso de Urgência 

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

Av. José Feliz de Oliveira, 1025   -          119913-2688            @nattuvita_empório

Venha conhecer o nosso empório, 
estamos pertinho de você!

Compre Produtos Naturais de qualidade!

Orgânicos, Funcionais, 
Veganos, Zero açúcar, Glúten 

Free...
 Chás, Temperos e 

Especiarias...
Óleos essenciais, Florais, Saúde 

e Bem estar!

PIZZA MONSTRO
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Granjeiro do mês

“Moro na Ganja desde 2010, mas 
frequento desde 2001. Conheci 
a Granja através de um amigo, 
que me convidou para passar 
uma temporada na casa dele, no 
Granja Viana II e eu acabei gos-
tando muito do lugar. Na época 
que me mudei para cá, eu estava 
trabalhando no SBT, e era fácil me 
deslocar de casa para o trabalho.
Eu praticamente não saio da 
Granja, tenho tudo aqui. Amigos, 
família e lugares que eu gosto de 
frequentar, como por exemplo o 
The Square, o Bar do Alemão, o 
Gramado, eu gosto muito tam-
bém de ir ao cinema e costumo 
levar meu filho sempre no Sho-
pping Granja Viana. Não preciso 
ir para São Paulo pegar trânsito. 
Aqui me sinto mais tranquilo, a 
qualidade de vida é melhor. O ba-
tizado da minha filha, inclusive, vai 
ser no Granjota Pizza Grill.
Outra coisa que eu gosto aqui é 
da guarda municipal, acho que 
eles são muito presentes. Tanto 
pela quantidade de viaturas quan-
to pela instalação de câmeras em 
pontos estratégicos. São coisas 
que me fazem sentir seguro. A 
única coisa que eu não gosto na 

Granja acho que é a mesma coisa 
que ninguém gosta, que é o trân-
sito em determinados horários. 
Isso precisa, de alguma forma, 
mudar.
Antigamente eu frequentava mais 
baladas. Hoje, eu já estou com 55 
anos, gosto mesmo de ficar em 
casa, assistir filmes, jogos de fute-
bol e UFC. Tenho amigos que mo-
ram aqui na região e costumamos 
fazer churrasco na minha casa ou 
nas deles. Mas, imbatível mesmo, 
é feijoada aos sábados.
Em 2013, eu comecei a ser mais 
ativista dentro de manifestações 
nas ruas, conheci o “Vem Pra 
Rua”, na sequência eu passei uma 
pequena temporada no “Revolta-
dos Online”, e então eu vi a ne-
cessidade de ter um movimento 
meu, que eu pudesse levar para 
as ruas. Conheci uma pessoa que 
já tinha um movimento que esta-
va adormecido e juntos pegamos 
isso fizemos o “Movimento Con-
tra a Corrupção”. Participamos de 
várias manifestações e foi quando 
eu percebi que eu era uma voz 
no meio de milhões de brasileiros 
que queriam a mesma coisa que 
eu.

Simultaneamente, comecei a fazer 
vídeos expressando a minha opi-
nião e esses vídeos começaram a 
ter uma quantidade de visualiza-
ções enorme, que nem eu imagina-
va, e, a partir disso, alguns partidos 
começaram a me convidar para en-
trar. Então pude perceber que tinha 
um caminho para mim na política, e 
resolvi segui-lo.
Entre o período dos vídeos e dessa 
tomada de decisão eu tive um talk 
show, chamado “Boa Noite”, no 
canal do Celso Russomano, e co-
mecei a me aproximar das pessoas 
através desse programa. O primeiro 
entrevistado foi o Bolsonaro, depois 
o Marco Feliciano, conversei tam-
bém com o Magno Malta, Aécio 
Neves, entre outros. Esse contato 
com a política me fez tomar a deci-
são de ser Deputado Federal.
A minha primeira experiência com 
campanha foi com o Quinzinho Pe-
droso, onde eu pude ser bem ativo. 
Eu me entrego aquilo que eu me 
proponho a fazer. Foi muito bom 
porque eu nunca tinha participado 
de uma campanha, e eu conheci 
um lado importante que foi o do 
trabalho pelas redes sociais. Quan-
do foi a minha campanha, eu já 
tinha uma noção, já tinha passado 
pela experiência, e adotei uma es-

tratégia parecida.    
Eu não tive apoio financeiro do PSL, 
então fui para rua mesmo, distribuí 
santinhos, fiz carreata e alimentei 
muito as redes sociais. Acabei fa-
zendo campanha também para 
o Jair Bolsonaro, atrelando meu 
nome ao dele, e assim, fomos ga-
nhando cada vez mais visibilidade. 
Fui eleito com mais 155,6 mil votos.
Estou adorando ser deputado, acho 
que me adaptei muito bem e me 
considero vitorioso, porque estou 
fazendo um trabalho sério, procuro 
sempre estudar mais, tenho busca-
do espaço e entendimento dentro 
da Câmara dos Deputados, e man-
tenho diálogo aberto com quase 
todos os parlamentares. Trabalhei 
ativamente na comissão especial da 
previdência, sou titular da comissão 
de cultura, estou desenvolvendo 
um projeto para crianças com Dé-
ficit de Atenção, sou Coautor de 
um projeto com a Janaína Paschoal 
– que é a autora – em defesa das 
mulheres, e tem outros projetos 
também que estão em andamento.   
Para Cotia, eu consegui enviar ver-
ba para o Corpo de Bombeiros, 
que será destinada a compra de via-
turas e um resgate, o mesmo valor 
para o Comando da Polícia Militar 
também para a compra de viaturas, 

e consegui enviar esse mesmo valor 
para a Delegacia Geral, a da Granja 
Viana e a de Caucaia do Alto, que 
dividirão a verba. No total, foram 
927 mil reais em segurança, entre-
gou 10 milhões para a prefeitura, 
para investimentos em infraestrutu-
ra, e está trazendo mais 13 milhões. 
Totalizando um total de 24 milhões 
se reais investidos em Cotia.
Ainda tem um projeto chamado 
Enzo Gabriel, que está sendo de-
senvolvido por mim, pelo Ministro 
da Cidadania Osmar Terra e pelo 
Prefeito Rogério Franco. É um pro-
jeto sociocultural esportivo, onde 
serão oferecidas várias oficinas de 
pintura, informática, futebol, or-
questra sinfônica, dança, canto e 
grafite, gratuitamente, no bairro 
Jardim Barbacena, na escola Peixi-
nho Dourado. Pretendemos aten-
der de 100 a 200 crianças entre 5 e 
12 anos”. 
No final da entrevista, Frota deixa 
uma mensagem bastante carinho-
sa para os moradores de todas as 
regiões de Cotia: “Desejo uma vida 
tranquila para todos. Desejo que 
não só na Granja, mas em toda a re-
gião nós possamos trabalhar bem, 
e que eu possa realizar coisas boas 
aqui para a nossa cidade. Que Deus 
proteja a todos!”

“Aqui me sinto mais tranquilo, a 
qualidade de vida é melhor”, diz 
Frota sobre a Granja Viana
Por: Bruna Santos
O granjeiro do mês de julho é o Deputado Federal Alexandre Frota, 
que conta como conheceu e se apaixonou pela Granja Viana. Ele fala 
também sobre o começo da sua história na política e quais são seus 
planos para o futuro como membro do congresso brasileiro. 

Foto: Bruna Lopes
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Depois da nova pavimentação, rua da Delegacia 
de Cotia recebe nova sinalização viária

Cotia

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

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

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!

A Prefeitura de Cotia, por meio 
da Secretaria de Transportes e 
Trânsito, concluiu a nova sinali-
zação viária da avenida Dr. An-
tônio Bastos (a rua da Delegacia 
de Cotia). Recentemente, a Se-
cretaria de Obras e Serviços rea-
lizou a remoção da antiga massa 
asfáltica, fez a retificação do solo 
e uma nova pavimentação foi 
aplicada.
Os serviços estão sendo exe-
cutados por meio do Programa 
Asfalto Novo e, na mesma re-
gião, também está benefician-
do a avenida Ralf Boli (a partir 
da Antônio Bastos até a saída da 
rodovia Raposo Tavares) e a rua 
Ladislau Nunes dos Santos.
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Hora de decolar!
M.I.C.E.

Por mais que nos últimos anos a 
aviação executiva tenha perma-
necido estagnada – algo normal 
na maioria dos setores econômi-
cos do Brasil –, ela ainda ocupa 
uma posição importante no país, 
seja para viagens de lazer ou 
como uma poderosa ferramenta 
para agilizar os negócios. Longe 
de ser um luxo, a aviação execu-
tiva é um instrumento de extre-
ma necessidade se levarmos em 
conta a dimensão continental do 
Brasil. Desta forma, o país ain-
da permanece com a segunda 
maior frota de aviação geral do 
mundo, só perdendo para os Es-
tados Unidos. Agora em agosto 
será realizada a Latin American 
Business Aviation Conference & 

Exhibition (Labace), maior even-
to da aviação de negócios na 
América Latina. 
Palco de muitos lançamentos, a 
Labace se consolidou ao longo 
de mais de uma década como 
um evento de oportunidades de 
negócios no setor. Para esta edi-
ção, a proposta é intensificar as 
palestras, melhorar o layout e a 
oferta de serviços da área de ex-
posição, que tem a expectativa 
de receber cerca de 120 marcas 
expositoras e mais de 50 aero-
naves. Se você é apaixonado 
por aviação, não pode perder os 
detalhes deste evento que acon-
tece de 13 a 15 de agosto, no 
Aeroporto de Congonhas.

Otávio Neto

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

* Saiba mais em www.cinemark.com.br/cinemark-mania/regulamento. A apresentação do cartão 
Cinemark Mania válido assegura ao seu portador o direito a consumir, na compra de um aperitivo 
ou prato principal, 1 (uma) Bloomin’Onion® ou Kookaburra Wings®, que não poderá ser trocada 
por outro produto ou ter o seu valor utilizado como crédito para fins de desconto. A cortesia deve 
ser consumida no próprio restaurante. Não cumulativa com outras promoções, sendo somente 
admitida a utilização de 1 (um) cartão por mesa. Válida em qualquer restaurante Outback do Brasil,  
de 2ª a 5ª-feira (exceto feriados). Venda proibida. Promoção válida até 30 de novembro de 2019.

Apresente seu cartão Cinemark Mania 

em qualquer restaurante Outback do 

Brasil e ganhe um aperitivo* na compra 

de um prato principal.

A combinação  
mais gostosa que existe: 

Cinemark Mania e Outback.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon May 27 12:12:43 2019                     
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Quer cuidar mais da sua pele? 
Então confere as dicas que a Bulldog 
Wellness preparou para você

Wellness

Av São Camilo, 1.096 
Granja Viana

(11) 99227-5952 
 (11) 4551-6915
Funcionamento: 

Seg a Sex: 06h às 22h
Sáb: 09h às 14h

www.bulldogff.com

O crescimento no interesse 
de cuidados com a pele, a 
famosa rotina skincare, cres-
ce mais a cada dia e na co-
luna dessa edição a Bulldog 
Wellness apresenta algumas 
dicas para você ter uma pele 
incrível e uma vida com mais 
cuidados.
O sol, tempo seco, insônia, 
poluição, tudo isso ao longo 
do tempo prejudica a nos-
sa pele e a primeira dica é 
a importância de consultar 
sempre um dermatologis-
ta, você vai descobrir se sua 

pele é oleosa, seca ou mista, 
e assim irá entender que pro-
dutos podem ser positivos 
para ela. Tomar muita água, 
passar protetor solar todos 
os dias, evitar banhos muito 
quentes e comer alimentos 
saudáveis são hábitos indis-
pensáveis para qualquer tipo 
de pele quando o assunto é 
cuidado e prevenção.
Todos os dias você deve hi-
gienizar e tonificar bem seu 
rosto, semanalmente pode 
esfoliar com produtos indi-
cados ou descobrir receitas 

caseiras de máscaras que 
são infalíveis e naturais. Para 
um resultado ainda mais se-
guro e eficaz é recomendado 
a limpeza de pele, indica-se 
uma vez por mês para peles 
oleosas e a cada dois ou três 
meses para peles mistas ou 
secas, a frequência é variada, 
mas uma coisa é certa: o re-
sultado é o melhor.
A Bulldog Wellness conta 
com profissionais experien-
tes e qualificados para re-
alizar esse procedimento e 
tornar sua pele ainda mais 

bonita e saudável, clareando 
manchas, eliminando cravos 
e reduzindo rugas.
Mas não para por aí, a Bull-
dog Wellness também possui 
uma enorme variedade de 
procedimentos terapêuticos 
e estéticos, como massagens 
modeladoras, acupuntura, 
embelezamento do olhar, 
nutricionista e muito mais! O 
espaço completo para você 
cuidar da sua pele, corpo e 
mente!
Por Júlia Alves.
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Saia do mesmo
Vinhos

A coluna deste mês do Granja 
News é um desafio gostoso para 
esse inverno: Ousar no mundo 
do vinho. Todos nós temos al-
guma uva favorita, e muitas pes-
soas ao encontrar a sua, ficam 
relutantes em experimentar coi-
sas novas. Então, que tal sair um 
pouco do triângulo Cabernet 
Sauvignon, Malbec e Carménère 
e tentar algo diferente? Não 
estou falando de Pinot Noirs, 
Syrahs, Tannats e tantas outras 
que já se tornaram comuns. As 
quatro indicações a seguir, são 
de vinhos não tão convencio-
nais, mas todos facilmente en-
contrados nos mercados locais 
da Granja Viana.
A primeira sugestão são os 
Blends, ou seja, vinhos elabo-
rados com duas ou mais varie-
dades de uvas. Esses vinhos 

costumam ser superiores em 
qualidade aos varietais, vinhos 
de uma única cepa. Uma vez que 
mesclando uvas, o enólogo con-
segue utilizar o melhor de cada, 
criando um vinho mais completo 
e harmônico. Um exemplo sim-
ples pode ser dado ao utilizar 
uma casta que apresenta aromas 
frutados, juntamente com outra 
rica em aromas florais, o resul-
tado será um vinho muito mais 
complexo no nariz.
A próxima indicada é a Tempra-
nillo, conhecida como Aragonez 
em Portugal, mas mais famosa 
na Espanha.  Ideal para quem 
é fã de Pinot Noir e Carménère, 
essa variedade também faz vi-
nhos extremamente agradáveis, 
frutados e não tão “pesados” na 
boca. Possui aromas delicados 
de frutas vermelhas e ameixas, 

quando envelhecido pode de-
senvolver aromas sedutores de 
tabaco e couro. Quase toda a 
Espanha produz bons Tempra-
nillos, mas os mais notáveis são 
os de Rioja e Ribeira Del Duero.
Outra sugestão do velho mundo 
é a italiana Primitivo, de nome 
Zinfandel nos Estados Unidos. 
Essa uva é para os amantes de 
vinhos encorpados e fiéis aos 
poderosos Malbecs de peso da 
Argentina. Pois, seus vinhos cos-
tumam ser extremamente alco-
ólicos e potentes. Com aromas 
finos de frutas pacificadas, como 
figos e bananas com notas de 
especiarias. Ideais para as noites 
mais geladas junto a uma boa 
lareira. Procure os Pimitivos di 
Manduria, Itália.
Por fim, uma cepa que eu par-
ticularmente gosto muito dos 

nossos Hermanos Argentinos, a 
Bonarda. Surpreendendo cada 
vez mais na região de Mendo-
za, já é segunda mais plantada, 
ficando atrás apenas da Mal-
bec. Em anos especiais como 
foi  2011 e 2013, protagonizou 
vinhos extraordinários que im-
pressionaram a crítica internacio-
nal. Como curiosidade, a Bonar-
da Argentina, não tem nada da 
Bonarda Italiana além do nome, 
mas é a mesma uva chamada de 
Charbono na Califórnia. Seus vi-
nhos são exuberantes, frutados 
e que não necessitam de grande 
tempo de guarda. O enólogo 
Alejandro Vigil produz um ótimo 
Bonarda pela vinícola El Enemi-
go, vale a prova.

Paula Farias
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