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O adestrador 
Gilberto Miranda

Educação

Guardião Ambiental Mirim 
presente nas escolas

4 Shave abre suas portas 
aos clientes Granja News

Evento

Moradores do Algarve denunciam 
construtora do Quintas do Colibri

A N O S

Após verificar 
alguns documentos, 
moradores próximos 
da região onde opera 
a construção do 
condomínio Quintas 
de Colibri questionam 
a veracidade de dados 
apresentados no 
projeto da construtora 
San Lucca ltda., 
responsável pelo 
empreendimento. 
Confira os detalhes 
dessa história na 
reportagem. 
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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

7 passos infalíveis para 
destruir uma marca
Os tempos mudaram, mas muitas marcas insistem em 
preservar um passado que simplesmente já não existe 
mais. Aquela soberania intocável de muitas, que eram 
amadas e admiradas, hoje estão a um clique da deto-
nação por parte dos clientes. Isso porque muitas ainda 
não perceberam que as marcas são como organismos 
vivos, que passam por períodos de alta e baixa, mas 
precisam ser cuidadas o tempo inteiro, com máxima 
atenção e cuidado.
A questão é tão sensível que não se trata apenas de 
uma vontade espontânea, mas de uma necessidade, 
uma obrigação. E a crise tem acentuado isso ainda 
mais. Muitas empresas estão enfrentando dificuldades 
não apenas pela situação econômica pela qual o país 
atravessa, mas principalmente por negarem o quanto 
as coisas se transformaram. Um bom trabalho de mar-
ca tornou-se crucial para qualquer empresa. Se você se 
encontra no departamento de marketing, comunicação 
ou trade, esse editorial irá resgatar em você o que real-
mente importa e lhe ajudará a não cometer erros pri-
mários em gestão de branding. Veja abaixo os mais co-
muns e que vem sendo cometidos inclusive por aquelas 
marcas muito poderosas.
- Não se conheça: As empresas hoje são vistas como 
pessoas. Elas tem uma personalidade. Não é por acaso 
que os departamentos de marketing tem se debruça-
do para construir as chamadas personas de marca, se 
fazendo a seguinte pergunta: se essa marca fosse uma 
pessoa, quem ela seria? A comunicação deve ser cons-
truída a partir dessa resposta, evitando inconsistências. 
A marca precisa se comportar de acordo com os seus 
predicados.
- Não conheça o seu cliente: Aquela resposta padrão 
de que “todo mundo pode ser nosso cliente” é o pri-
meiro passo para o abismo. Marca séria precisa identifi-
car e conhecer o seu cliente. Ele não é percebido como 
“qualquer um”. Cliente precisa ser ouvido com aten-
ção, afinal é ele quem costuma oferecer informações 
preciosas, críticas construtivas e feedbacks importantes 
para o direcionamento das marcas. Ter humildade para 
aceitar e principalmente força de vontade para melho-
rar, é fundamental.
 - Haja de dentro para fora: Muitas marcas insistem 
em trabalhar isoladas, baseando-se apenas em feeling 
e experiência. A arrogância pode ser um erro crucial. A 
marca precisa equalizar o que ela é e o que o cliente 
acredita que ela seja. Nem sempre o que a gente vende 

é o que o cliente quer comprar. Quando as decisões 
estratégicas acontecem de cima para baixo, a assertivi-
dade é drasticamente reduzida. É preciso entender que 
uma marca é construída no dia a dia, com a participação 
e envolvimento tanto de quem está dentro quanto de 
quem está fora.
- Abandone ou não tenha um DNA: Marcas que vivem 
de oportunidades e brechas do mercado dificilmente 
resistirão aos novos tempos. A crise e a concorrência 
acentuada preocupam e podem fazer com que elas to-
mem atitudes inesperadas. No entanto, isso não pode 
servir de desculpas para desvios de sua identidade. O 
caráter de uma marca, assim como de uma pessoa, 
deve ser intocável, mesmo diante de situações desa-
fiadoras. A criatividade é a melhor arma contra dias 
difíceis.
- Não monitore e não nutra seus clientes: Os clien-
tes hoje não querem apenas consumir um produto ou 
serviço. Eles querem interagir com as marcas. Sendo 
assim, aquelas que não se preocupam em ser parceiras, 
fornecendo conteúdo de qualidade e relevante, capaz 
de gerar engajamento, certamente serão bastante pre-
judicadas.
- Isole o marketing dos outros departamentos: Em 
muitas empresas, o departamento de marketing parece 
morar num reino de fantasias, isolado e distante da rea-
lidade. Ali os “criativos” são estimulados a usar o me-
lhores adjetivos possíveis para determinados produtos 
ou serviços, sem muitas vezes se certificar da realidade. 
Ele esse isolamento também afasta a personalidade da 
marca de sua real cultura, levando para fora algo total-
mente dissonante do que é visto e sentido por quem 
está dentro. O DNA de uma marca é formado de den-
tro para fora, tendo consistência e principalmente ve-
racidade.
- Não planeje o futuro: Deixar o barco correr à deriva 
da sorte é outra atitude fundamental para quem dese-
ja destruir uma marca. Viver de oportunidades isoladas 
pode até parecer vantajoso no curto prazo, mas certa-
mente não é algo que se sustente com o tempo. É pre-
ciso entender que, assim como as pessoas, as marcas 
amadurecem, evoluem. Ela precisa acompanhar os no-
vos comportamentos da sociedade e de seus clientes.
O leitor André Romero compartilhou seu brilhante texto 
com nossa redação.
Cabe a nós aprendermos com os erros, ou não .....
Equipe Granja News
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Conheça os benefícios das modalidades Muay 
Thai e Hapkido na Bodytech Granja Vianna 

Fitness

Hapkido é um aprendizado para toda 
a vida e fundamentado na psicologia 
do desenvolvimento. A aula tem o 
objetivo de melhorar a concentração, 
proporcionar autoestima, disciplina, 
saúde, e estimular à tomada de deci-
sões, o espírito em grupo e o compa-
nheirismo desde cedo. “A arte mar-
cial coreana significa união, energia e 
caminho. A modalidade vai além dos 
golpes e posições marciais. O Hapkido 
busca fortalecer a relação de amizade 
entre pais e filhos, formar o caráter e 
possibilitar que a criança atinja a ado-
lescência com seus princípios morais 
já estabelecidos. A criança de hoje é 
o formador de opinião de amanhã, 
por isso a nossa preocupação com sua 
formação global”, declara Alexandre 
Freitas, professor de Hapkido, na Bo-
dytech Granja Vianna. 
O Muay Thai é uma arte milenar co-
nhecida mundialmente e sua origem é 
tailandesa. A atividade é uma combi-
nação de exercícios de alta intensida-
de, e trabalha toda a musculatura do 
corpo, melhora a resistência e o de-

sempenho cardiorrespiratório.
A modalidade contribui ainda para: au-
xiliar na perda de peso, ajudar a aliviar 
o estresse, melhorar a coordenação 
motora, a flexibilidade, o equilíbrio e 
a autoconfiança. “É possível aprender 
a importância da disciplina. O conví-
vio com outros alunos ensina a dividir, 
trabalhar em equipe, a controlar as 
emoções, ter confiança, e melhorar a 
concentração e o pensamento rápido. 
Todos se desenvolvem de forma har-
moniosa e equilibrada. As principais 
mudanças são obediência, serenidade 
e respeito”, enfatiza Robson Lahoz, 
professor de Muay Thai, na Bodytech 
Granja Vianna.

Serviço
Hapkido: segunda, quarta e sexta;
Horários: 16h45 (Kids) e 17h30 (teens e 
adultos) – Professor Alexandre Freitas;

Muay Thai: terça e quinta; 
Horários: 13h30 (teens e adultos) – Pro-
fessor Robson Lahoz;

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

Crianças têm muita energia para 
gastar. Elas adoram pular, correr, 
saltar, rolar. Por isso, é importante 
incluir na rotina dos pequenos 
uma atividade física desde a 
primeira infância. Aulas de lutas 
são uma excelente opção tanto 
para crianças, e adolescentes 
quanto para os adultos. “Mo-
dalidades com Hapkido e Muay 
Thai ensinam como se defender, 
contra-atacar e a ter autocon-
trole. Além disso, transmitem o 
conceito de hierarquia, con-
centração e disciplina, filosofias 
levadas a sério por seus pratican-
tes e mestres”, orienta Thaynara 
Almeida, coordenadora Kids 
& Acqua da Bodytech Granja 
Vianna.
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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 chegada de uma nova vida 
ao mundo é motivo de grande 
alegria para famílias inteiras. 
Mas esse processo que envolve 
a concepção, o nascimento e a 
atenção a esse recém-chegado 
depende do suporte hospitalar 
estruturado.
Essa tranquilidade pode ser 
encontrada no Hospital São 
Francisco, em Cotia, que possui 
maternidade, centro cirúrgico, 
UTI geral e neonatal, pedia-
tria, serviço de hemodinâmica 
e outros diagnósticos de alta 
complexidade. São 203 leitos, 
14 consultórios de pronto aten-
dimento, 11 ambulatórios e um 

corpo técnico qualificado, que 
garante segurança e rapidez 
nos atendimentos.
Saúde da Mulher
O sonho de ser mãe deve estar 
ligado a uma boa saúde. O mé-
dico ginecologista e obstetra 
Thiago Menegotto Vasconce-
los, que trabalha com cirurgias 
ginecológicas no HSF explica 
que “recursos como a video-
laparoscopia e a histerocopia, 
possibilitam uma recuperação 
rápida, pois empregam técnicas 
minimamente invasivas. Esses 
métodos diminuem o risco de 
infecções, hemorragias e outras 
complicações pós-cirúrgicas 

que possam existir”, revela o 
médico. 
Saúde da mamãe e bebê
Diante da notícia de uma gravi-
dez, o serviço em obstetrícia da 
unidade garante a tranquilidade 
desde o pré-natal até o nasci-
mento do bebê. 
A Maternidade abrange leitos, 
centros cirúrgicos com oito salas 
e equipamentos sofisticados, 
além de UTI adulto, pronto-so-
corro, ambulatório ginecológico 
e obstétrico, exames de ultras-
sonografia e de cardiotocogra-
fia, laboratórios de análises clí-
nicas e patológicas, além dos 
testes do Pezinho, Orelhinha e 

banco de vacinas. O HSF tam-
bém possui a Unidade de Te-
rapia Intensiva Neonatal, que 
dispõe de leitos equipados e de 
uma equipe multidisciplinar.
Vacinação acessível
Uma parceria do Hospital São 
Francisco com a Vacinville – me-
lhor clínica de vacinas da região 
– demonstra a preocupação da 
equipe com a manutenção da 
vida, já que manter a vacina-
ção em dia e com imunológicos 
confiáveis é fundamental para a 
saúde dos bebês. 
Dirigida pela médica pediatra 
Lilian Zaboto, a Vacinville foi a 
primeira clínica a trazer para o 

Brasil o uso da realidade virtu-
al na aplicação de vacinas e o 
HSF é o primeiro hospital a fa-
zer esse tipo de parceria com a 
clínica. 
A Vacinville tem uma equipe ca-
pacitada para analisar uma car-
teira de vacina e ver qualquer 
falta que exista para que o pa-
ciente saia orientado.
Acesse o site www.hospsaofran-
cisco.com.br e saiba mais. O 
HSF é acreditado pela ONA - 
Organização Nacional de Acre-
ditação -, entidade que certifica 
os melhores hospitais do Brasil. 

Hospital São 
Francisco: suporte 
completo à vida
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Cotia
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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 

‘Saúde em Ação’ antecipa para 
setembro atendimentos de outubro
Segue até sexta-feira (30/08) o pro-
jeto Saúde em Ação, realizado pela 
Prefeitura de Cotia, por meio da Se-
cretaria de Saúde. A primeira edição 
do projeto acontece na UBS de Cau-
caia do Alto, onde a Prefeitura mon-
tou uma estrutura de atendimento 
e informações com todos os depar-
tamentos da Secretaria de Saúde 
(saúde bucal, farmacêutica, cartão 
do SUS, vigilâncias epidemiológica, 
ambiental e sanitária, SAMU, agen-
damento de exames, entre outros).

“Com esta iniciativa, estamos conse-
guindo puxar a fila de atendimento 
com pediatra, ginecologista e clínico 
geral, além de coleta de exames em 
uma estrutura viabilizada em parceria 
com a Igreja Matriz, na própria igre-
ja”, disse o prefeito Rogério Franco. 

Ele reforçou que não tem medido 
esforços para reduzir cada vez mais 
o tempo de espera por consultas 
na atenção básica. “Recentemente, 
entregamos mais uma unidade de 
saúde para população, no Jardim 
Petrópolis e, em breve, vamos entre-
gar a nova unidade do Miguel Miri-
zola em um prédio maior, moderno 
para atender os moradores de nossa 
cidade”, destacou o prefeito.

A moradora do bairro Monte Verde, 
em Caucaia do Alto, foi uma das 
beneficiadas pelo Saúde em Ação. 
Tinha agendado a consulta de seus 
três filhos com o pediatra para ou-
tubro, conseguiu ser atendida no 
primeiro dia do Saúde em Ação 
[26/08]. “Foi muito bom por que 
adiantou bastante. Eles iam passar 

no começo de outubro e já chama-
ram agora. E eu já tenho consulta 
com ginecologista amanhã [28]”, 
disse Viviana Gomes Santos Ransani.

O Secretário de Saúde, Magno 
Sauter, explicou que o Saúde em 
Ação está respeitando a ordem de 
atendimento dos pacientes que já 
tinham consultas agendadas. “O 
que estamos fazendo é antecipan-
do estes atendimentos e, com isso, 
encurtando o tempo de novos 
agendamentos”, disse. Segundo 
ele, a Secretaria reforçou o time de 
médicos para conseguir acelerar o 
atendimento durante o projeto sem 
impactar na rotina das unidades. O 
projeto passará por outras regiões 
em datas programadas.
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Empresas

Grupo de networking Royal Business Community 
busca novos membros e associados

Por: Bruna Santos 
Foto Bruna Lopes

A Royal Business Community é um 
novo grupo de negócios com ob-
jetivo de promover network de for-
ma diferenciada, oferecendo con-
teúdo além da troca de contatos.
A Royal Business Community é um 
grupo de negócios que nasceu em 
julho desse ano, e é composto por 
empresas e profissionais de vá-
rios setores diferentes, que têm a 
meta de promover negócios fortes 
com base na ética das relações e 
parcerias, através de reuniões de 
network que gere resultados posi-
tivos para todos, unindo empresas 
que precisam de determinado pro-
duto/serviço com outras que ofere-
cem esses produtos/serviços. 
“A Royal surgiu da percepção de 
que não adianta só juntar um mon-
te de empresas grandes que tem 
como objetivo principal vender em 
uma reunião de network. Se as em-
presas não tiverem interesses em 
comum, a reunião se torna infru-
tífera, ou seja, não tem o ciclo de 
renovação, não ajuda a alavancar 
os negócios”, comenta Alexandre 

Campoli, presidente da Royal Busi-
ness Community. 
Pensando em mudar o cenário de 
enfraquecimento dos grupos de 
network, a Royal traz uma propos-
ta diferenciada, que entende que 
conseguir novos contatos é ape-
nas parte do processo. Pois isso, 
a proposta vai além da troca de 
cartões e promove uma experiên-
cia que leva conhecimento através 
de palestras, cursos, treinamentos 
e workshops, com foco em promo-
ver um ambiente próspero e gerar 
parceiros.  
Para tal, auxilia seus membros no 
processo de crescimento do seu 
próprio negócio, com uma me-
todologia baseada em organizar 
ações de marketing, preparar para 
rodadas de negócios, informatizar 
e capacitar os empresários, e dei-
xá-los aptos para as reuniões de 
network. Além disso, não existe 
nenhuma cláusula no regulamento 
que impeça um membro de parti-
cipar de outro grupo de network.
A Royal ainda oferece aos mem-
bros um clube de vantagens. 
Quem entra para esse clube se 
torna associado e ganha um cartão 

que dá acesso exclusivo a descon-
tos, processos, serviços e outras 
vantagens, além de ser reconheci-
do por todos os outros membros 
e associados, e poder participar 
de todos os eventos patrocinados 
pela Royal na região. 
Outro diferencial é o app, que 
permite integração entre todos os 
membros das unidades de negó-
cio. Ou seja, é possível conversar 
não somente com o grupo em que 
participa, mas com todos os de-
mais grupos da Royal simultanea-
mente, pois terá acesso a uma lista 
com todos os membros, parceiros 
e associados. Além de poder indi-
car negócios e receber comissão 
por essa indicação.
Para dar conta de tudo, existe uma 
política de condição de operação, 
composta por: 3 reuniões trimes-
trais fechadas; reuniões a cada 5 
meses de rodada de negócios; e 
uma festa anual. “A reuniões tri-
mestrais são mais íntimas, aconte-
cem nas casas dos membros e tem 
o intuito de estabelecer um bom 
relacionamento e criar uma ami-
zade. As reuniões que acontecem 
a cada 5 meses, têm a participa-

ção de empresas que contratam 
serviços, vendedores e produtos 
com outras que precisam disso, 
criando condições para se ampliar 
a rede de negócios, fazendo o ne-
tworking funcionar. A festa anual 
tem uma premiação para os me-
lhores membros do ano, apresen-
tação das metas e crescimentos 
para o ano seguinte e um jantar 
para os membros e seus familiares. 
É um incentivo para continuarem 
no negócio”, explica Campoli.  
O grupo está buscando membros 
que farão parte das reuniões, dos 
cursos, treinamentos e palestras, 
e fará parte da rede de negócios; 
e associados pra que essas em-
presas se filiem e possam ter uma 
nova gama de produtos e serviços. 
6 novas unidades serão inaugura-
das em Barueri, Osasco, Santana 
de Parnaíba, Cotia, Guarulhos e 
Santa Catarina, cada uma com gru-
pos de 20 a 40 pessoas. Em cada 
um desses grupos terá apenas um 
representante de cada setor para 
que não haja conflito de interesses 
entre as empresas. 
Para fazer parte da Royal é preciso 
se cadastrar pelo site. Para realizar 

o cadastramento, envia-se uma pré
-proposta que irá para avaliação 
do conselho diretor. Se for aprova-
da, poderá se tornar um membro. 
Este membro então será convida-
do para uma reunião onde será 
apresentado ao manual do grupo 
e os procedimentos jurídicos de 
adesão. Se o membro estiver de 
acordo com todas as regras de 
conduta, ele fará oficialmente par-
te da Royal.
O custo de adesão da empresa é 
de R$1.200,00 e pode ser parce-
lado em 6 ou 12 vezes. O custo 
mensal de R$100,00, além dos 
eventos que são pagos, e o valor 
varia de R$90,00 a R$150,00.
A Royal também está lançamento 
o Royal Business Mulheres Empre-
endedoras, a Royal Business Jo-
vens Empreendedores e a franquia 
da Royal Business, para espalhar a 
metodologia do grupo para outros 
lugares do Brasil e do mundo. 

Contato:
www.royalbusiness.today
royalbusinessbrazil@gmail.com
(11) 99989-7765
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A aula do curso Guardião Am-
biental Mirim da última sema-
na, na Escola Municipal Vicen-
tina Pires de Oliveira, no bairro 
Morro Grande, foi ministrada 
pela Guarda Civil Ambiental de 
Cotia. Na pauta: Crimes am-
bientais, crime contra a flora, 
desmatamento e queimada, 
este último, foi uma das agres-
sões ambientais causadas pelo 
homem que mais aumentou 
no município, dados da Guar-
da Ambiental já mostram cres-
cimento de 8% no período de 
estiagem deste ano, em rela-
ção a igual período de 2018. 

No País, o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
aponta um aumento de 82% 
nas queimadas entre janeiro e 
agosto deste ano, em relação 
a igual período de 2018.
O curso Guardião Ambiental 
Mirim é realizado pela Secreta-
ria de Meio Ambiente e Agro-
pecuária e, ao final, os alunos 
receberão o certificado de 
Guardião Ambiental Mirim. As 
aulas acontecem a cada quinze 
dias, quando gestores ambien-
tais, biólogos, entre outros, 
vão até a escola para orientar 
os alunos sobre diversos assun-

tos relacionados ao meio am-
biente e à preservação de seus 
recursos naturais.
Em relação à queimada, o se-
cretário lembrou que ela é cri-
me ambiental em todo o terri-
tório nacional, de acordo com 
a Lei Federal 9605/1998. Em 
Cotia, a população pode de-
nunciar a prática por meio do 
0800 8781100. “A atribuição 
de combater as queimadas é 
do Corpo de Bombeiros, mas 
à equipe da GCM Ambien-
tal cabe o auto de notificação 
para que os autores respostam 
pelo crime”, salientou.

Queimada entra na pauta do curso 
“Guardião Ambiental Mirim”

Meio Ambiente

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*

De acordo com Ingrid Peres, Gerente 
Científica da rede, o aparelho 
emite o ultrassom na pele de forma 
focalizada nas camadas mais 
profundas sem danificar as camadas 
mais superficiais, gerando um 
aquecimento que forma a produção 
de um novo colágeno na região 
tratada, criando-se o efeito lifting. 
Outro diferencial é ter o tratamento 
em uma única sessão, visualizando os 
efeitos finais após 90 dias.

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

COM APENAS UMA SESSÃO POR ANO, 
MICROFOCADO REDUZ A FLACIDEZ E SUAVIZA RUGAS

“Educação ambiental já faz parte da realidade da vida das 
crianças. Não será possível a qualidade de vida, do ar, da 
água se não tomarmos medidas agora. Este projeto busca 
despertar nos pequenos a consciência sobre a importância 
de uma vida em equilíbrio com a natureza e que preserve os 
seus recursos naturais”, disse Gustavo Gemente, titular da 
Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária.

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

Estão abertas as inscrições para 
o curso Horta Comunitária que 
será oferecido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social (SDS) de 
Cotia em parceria com a Institui-
ção Caritas. A iniciativa visa capa-
citar os moradores interessados 
em cultivar uma horta com foco 
social, ou seja, o cultivo e a co-
lheita serão compartilhados en-
tre os integrantes do projeto. As 
inscrições devem ser feitas nos 
CRAS [Centro de Referência de 
Assistência Social]. As vagas são 
limitadas e, para participar, é pre-
ciso de idade a partir de 16 anos.

O curso acontecerá no Lar Santa 
Maria, que fica na Estrada Nelson 
Ranieri, altura do número 800, no 
bairro Recanto Vista Alegre. O 
curso terá duração de seis meses 
e as aulas já começam no dia 2 
de setembro. As aulas acontece-
rão todas as terças e quintas-fei-
ras, das 8h às 11h e, das 14h às 
17h.
“Temos regiões bastante carente 
em Cotia, a Horta Comunitária 
vem como uma alternativa à po-
pulação para terem alimento fres-
co e saudável em suas mesas”, 
disse Mara Franco, titular da SDS. 

“Some-se a isso o conceito de 
economia solidária, sustentabili-
dade e de cuidado com o meio 
ambiente que são trabalhados 
durante a implantação deste pro-
jeto”, completou.
Serviço
Inscrições para o Curso Horta Co-
munitária
Documentos: RG, CPF e compro-
vante de residência
As inscrições podem ser feitas 
em qualquer CRAS
Vagas limitadas
Público: pessoas com idade a 
partir de 16 anos

Cotia tem inscrições 
abertas para curso de 
Horta Comunitária
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Quintas do Colibri 
versus Rio Ribeirão

Destaque

Por: Bruna Santos
As publicidades sobre o lança-
mento do condomínio Quintas 
do Colibri, localizado na Granja 
Viana, Cotia, estão sendo vei-
culadas com algumas imagens 
das obras acompanhadas das 
ofertas de preços e é possível 
até acompanhar o andamen-
to pelo site. A Construtora San 
Lucca ltda., que pertence a 
Geoincorp Desenvolvimento 
Imobiliário ltda., é a responsável 
e tem todas as autorizações ne-
cessárias. Porém, moradores do 
condomínio Residencial Jardim 
Algarve, iniciaram um processo 
de denúncia 2 anos atrás contra 
o desmatamento da área onde 
será o condomínio, e contestam 
a veracidade dos números apre-

sentados pela construtora para 
o requerimento dessas autoriza-
ções.
Em 2017, o terreno localizado 
na Via das Magnólias, nº 1.200, 
começou a ser desmatado, mas 
inicialmente, não foi divulgado 
que seria para a construção de 
um empreendimento residen-
cial. Moradores próximos entra-
ram em contato com a Cetesb, 
que, na época, não abriu proto-
colo de reclamação. A polícia 
civil foi chamada para intervir e 
apreendeu a equipe que corta-
va as árvores e as motosserras. 
Entretanto, na semana seguin-
te, as obras continuaram. 
A moradora do condomínio Al-
garve, Ana (nome fictício), foi 
até a Delegacia de Cotia para 

abrir um boletim de ocorrência, 
mas não conseguiu realizá-lo, 
pois foi alertada sobre as autori-
zações que a construtora possui. 
Depois de um tempo, a mesma 
moradora foi até o Cartório de 
Imóveis, procurado pela ma-
trícula mãe do condomínio em 
que reside, já que pela matrícu-
la do terreno dela, a programa-
ção de venda era incompatível 
com o que é apresentado pela 
construtora San Lucca. 
“Eles me mostraram tudo pelo 
computador e me pediram para 
voltar em 5 dias para retirar, 
porque era muita coisa e demo-
raria para imprimir. Voltei uma 
semana depois e o que me en-
tregaram foi a matrícula do meu 
próprio terreno. Questionei e 

me disseram que não existia o 
documento que eu tinha pe-
dido. Só que eu vi esse docu-
mento, eles me mostraram pelo 
computador, e depois disseram 
que não existia. Pouco tempo 
depois, o cartório estava sob in-
vestigação”, conta Ana. 
A ONG Im-Pacto procurou o 
Ministério Público, que ficou de 
dar retorno em um mês, mas 
manifestou-se apenas depois 
1 ano, pedindo uma perícia da 
área. Para tal, foi contratado 
um topógrafo, e foi constatada 
uma diferença entre a planta 
do terreno feita pelo topógrafo 
e a planta do projeto apresen-
tado pela San Lucca ltda., que 
incorporou 2.ooo m² ao terreno 
original da matrícula mãe. 

Segundo os moradores que 
deram início na denúncia, na 
matriz original, é possível no-
tar que existe um córrego, que 
passa próximo ao condomínio 
Residencial Jardim Algarve, 
e um rio, que já foi desviado 
na construção do condomínio 
Granja 26. Porém, no projeto da 
San Lucca ltda., o rio está loca-
lizado no lugar do córrego, e a 
incorporação desses 2.000 m² 
abrangem a área real do rio. A 
partir disso, os moradores co-
meçaram a se preocupar com o 
aterramento do rio e contestar 
a regularidade das autorizações 
apresentadas pela construtora. 

Moradores próximos do Quintas do Colibri contestam veracidade dos dados das autorizações 
apresentadas pela construtora responsável e se preocupam com aterramento de rio
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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

O Jornal Granja News entrou 
em contato por e-mail com a 
construtora San Lucca ltda., 
que afirmou operar com base 
na lei e convidou a equipe do 
jornal para conhecer as instala-
ções, juntamente da seguinte 
resposta: “possuímos todos os 
processos aprovados e ratifica-
dos há mais de 2 anos, inclusive 
a matrícula, assinada por con-
frontantes da área como Wurth 
e Granja 26. Sobre o Ribeirão, 
o que existe é um córrego, não 
um rio, constando na carta Em-
plasa, órgão responsável pelos 
recursos hídricos e da localiza-
ção exata dos mesmos. Além 
disso, estamos constantemen-
te recebendo visitas da Polícia 
Ambiental, técnicos da Cetesb 

e de algumas ONGs. 
Entendemos que alguns mo-
radores do Residencial Jardim 
Algarves fiquem incomodados 
com as obras, mas deveriam 
primeiro cuidar das tubulações 
que jogam água/esgoto dire-
tamente no córrego e do des-
vio do mesmo, para poderem 
usufruir do seu leito e criar uma 
área verde privada. Somos uma 
empresa séria e idônea. Esta-
mos levando adiante um em-
preendimento 100% aprovado 
e licenciado pela Secretaria da 
Habitação, em órgãos como 
Cetesb, Sabesp, Emplasa, 
DAEE, entre outros; e ainda do-
amos 10.000 m² de área verde 
preservada”. 

Resposta da construtora:
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10 anos

A comemoração ainda não acabou! 
O segundo evento de 10 anos do 
Granja News teve parceria com a 4 
Shave e com a Dallas BBQ
. Na comemoração, que começou 
às 11h e terminou por volta das 21h, 
os convidados puderam fazer um 
corte ou a barba e depois se deliciar 
com churrasco americano. 
A barbearia 4 Shave é bem ampla 
e se diferencia pela qualidade dos 
serviços e do conforto oferecido ao 
cliente, como conta uma das do-
nas, Marina Curvelo* “Aqui temos 
muito a questão do pessoal, quere-
mos transformar o atendimento em 
uma experiência. Então, para aquele 
cliente que chega cansado do tra-
balho, por exemplo, nos queremos 
promover um relaxamento, e para 
isso ele pode jogar sinuca aqui, ou 
tomar uma cerveja, e se sentir à von-
tade, confortável”. 
Após serem atendidos, os convida-
dos puderam visitar o quiosque da 
Dallas BBQ, em frente a barbearia, 
para provar o churrasco americano. 
“Me interesso muito pelo estilo de 

churrasco texano, que tem vários 
cortes de carne e a defumação é 
diferente, feita somente com lenha 
frutífera. Tudo isso deixa a carne 
com sabor especial”, diz Luciano 
Aleixo*, dono da Dallas BBQ.
A linha de cosméticos Senhor Barba 
também participou, levando vários 
produtos que foram utilizados nos 
convidados. A sócia proprietária da 
marca, Andréa Moreira falou sobre 
essa participação: “Os homens es-
tão se cuidando cada vez mais, tanto 
quanto as mulheres, e eu acho muito 
importante a gente divulgar isso, ter 
um evento voltado para esse cuida-
do masculino”.
O evento, além de comemorar os 
10 anos do jornal, também quis 
promover união e networking 
entre os convidados e parceiros. 
“Gosto muito desses eventos, por-
que além da divulgação, nós aca-
bamos conhecendo muita gente, 
e eu acho isso muito importante 
para a região. O jornal valoriza 
isso”, afirma Marina

Mais uma celebração para 
os 10 anos do Granja News!
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A  encruzilhada  do discurso e a 
prática  do  sistema de qualidade Helcio José Celi - Prof.Consultor 

Empresarial helciojosec@gmail.com

A pura sobrevivência acionou o mo-
vimento da implantação do Sistema 
de Qualidade Total  - SQT no pais 
, mas á medida que  o movimento 
amadurecia, as empresas acumula-
vam outras poderosas razões para 
a adoção :
# A descoberta de que os custos da 
má qualidade em muitas boas em-
presas chegavam  a ser  de  20 a 30 
% da receita,
# A necessidade de melhorar a pro-
dutividade, que levou á descoberta 
de que a melhor qualidade signifi-
cava maior produtividade. “Salvo 
exceção no serviço público e em-
presas de telefonia ainda”,
# A constatação, através de ben-
chmark ou outros  métodos  com-
parativos, de que  outras empresas 
faziam as coisas de modo muito me-
lhor que você.
# A crescente consciência de que 
melhores produtos e serviços são  
as armas da competitividade 
# A pressão de grandes empresas 

sobre seus vendedores para adotar  
métodos de gestão da qualidade
# A crescente complexidade de pro-
dutos, o que demanda níveis mais 
altos de qualidade.
O que distingue as empresas bem 
sucedidas na Gestão do Sistema da  
Qualidade Total  daquelas  que não 
se distinguem é ,  mais do que ou-
tra coisa, o comportamento  de seu  
principal executivo.
Pela ação e pelo exemplo, o exe-
cutivo deve pessoalmente liderar o 
movimento da qualidade. A aprova-
ção é importante, mas não suficien-
te, Ele deve participar.
Esse papel não pode ser delegado 
a um vice presidente da qualidade 
ou  um outro qualquer executivo
O presidente não pode tratar a ges-
tão da qualidade como um peso ex-
tra. Faz parte de seu trabalho
O presidente pode demostrar a im-
portância da qualidade tornando  a  
o primeiro item em sua agenda de 
reuniões  a que deve ir.

O presidente não pode  nunca rela-
xar em seus esforços de promover a 
qualidade , desde o chão de fábrica 
até  á sala do Conselho. Haja visto a 
precariedade dos processos de ter-
ceirização   que ocorre nas grandes 
organizações.  
Em vez de focaliza nos negócios ou 
finanças , como  o fazem tantos diri-
gentes , ele deve concentrar´- se nos 
clientes e produtos ou serviços.
A abordagem da Qualidade  Total 
muda fundamentalmente a forma 
como  as empresas consideram e 
tratam seus clientes e empregados,  
do policiamento ao estimulo do en-
tusiasmo , No entanto como qual-
quer mudança  importante, essa 
também não é fácil.
O treinamento  deve começar no 
topo da empresa e descer em 
cascata. O envolvimento dos em-
pregados necessita de muito es-
forço, através de reconhecimento 
e prêmios, Os prêmios devem  ser 
pequenos e podem até ser pífios, 

mas devem  ser muitos e frequen-
tes. Mesmo  quando o conceito de 
equipe é introduzido de forma cor-
reta, será difícil ele fixar  raízes em 
um empresa.
Quanto a importância do cliente  
para todo o processo  é tão óbvia 
que quase não vale a pena men-
cionar , mas realmente alguns exe-
cutivos levaram algum bom tempo 
para descobrir  e entender o real 
significado  que cliente tem para a 
empresa.
Sempre ouça o cliente e não pres-
suponha que você sabe o que o ele 
quer, porque  é provável que você 
não saiba
Como o cliente pode não  conse-
guir articular o que ele quer, você 
deve ouvir com muita atenção, e 
desenvolver ferramentas bastante 
sofisticadas para tentar descobrir o 
que ele quer.
Todos são clientes e todos tem 
clientes, qualquer pessoa que diga 
que não atende cliente  deve come-

çar  a procurar um novo emprego. O 
cliente pode ser interno e externo. 
O cliente é  a próxima pessoa na li-
nha do fluxo.  ( por isso que ficamos 
no empurra empurra e tendo que 
ouvir , “ isso não é comigo “ )
Em vez de empurrar produtos para 
o mercado, a empresa deve res-
ponder rapidamente ao mercado, 
deixando que o cliente puxe os pro-
dutos e os leve até o mercado.
O desempenho das pessoas tem 
mais probabilidade de perturbar o 
cliente do que o desempenho dos 
produtos.
O cliente vê dois tipos de qualidade 
em um produto: suas características 
e suas isenção de defeitos. A em-
presa deve dar qualidade em am-
bos os níveis.
Uma falha da qualidade dá á empre-
sa uma grande oportunidade de ci-
mentar as relações com o cliente se 
ela ultrapassar o seu simples dever 
na correção da falha.

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

#DescontoNagranjaO aplicativo de 
desconto dos 

granjeiros
yenius
seu desconto na hora

baixe e aproveite os descontos exclusivos
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Granjeiro do mês

O granjeiro do mês de agosto é 
Gilberto Miranda. O adestrador 
de animais, dono da Cãodemia 
e da Animais, Cinema & Cia con-
ta como se mudou para a Granja 
Viana, seus lugares preferidos na 
região, como começou sua carrei-
ra e deixa uma mensagem muito 
especial para todos os granjeiros. 
“Eu morava no Planalto Paulista, e a 
minha vontade era de ter um canil, 
um local onde eu pudesse criar os 
meus cães mais a vontade. Foi en-
tão que eu adquiri 2 mil metros no 
Palos Verdes e acabei vindo morar 
aqui na Granja. Eu queria ter um lo-
cal onde eu pudesse abrir a janela 
e ver o verde, isso é algo que me 
faz bem. Saber que eu estou com 
os meus animais em um lugar onde 
o ar é puro, onde as coisas fluem, 
onde eu me sinto bem. Foi o lugar 
que eu escolhi para viver, é o lugar 
que me faz feliz. Quem sente atra-
ção pela natureza, e quer fugir do 
barulho da cidade, da poluição, 
tem essa grande opção da Granja 
Viana. 
Eu sou um cara muito caseiro, adoro 
ficar com meus bichos. Mas obvia-
mente, às vezes eu saio, vou jantar, 
vou ao Ristorante do Canto, vou ao 
Pub 23, eu vou muito à churrascaria 
Bem-te-vi, mas ainda acho a Granja, 
mesmo com todas as mudanças, 
muito restrita. O que eu não gosto 
aqui é o trânsito, aquela coisa assim 
de você sair e não saber vai che-
gar. Se acontece algum problema 
na Raposo você fica trancado, não 
tem por onde sair.  Todos os dias de 
manhã, se você ligar a rádio ou a te-

levisão, estão falando do trânsito da 
Raposo Tavares. Mas de resto, eu já 
estou bem acostumado, já me sinto 
parte daqui, porque, querendo ou 
não, mais da metade da minha vida 
eu passei na Granja Viana. Então eu 
tenho alguns amigos pelos quais eu 
tenho grande carinho e respeito e 
são Granjeiros, que moram nesta 
região há muito tempo. 
Fui criado em fazenda, em Ubera-
ba, Minas gerais, e quando meus 
pais mudaram aqui para São Paulo 
nós fomos morar em Santo André, 
no ABC Paulista. Com mais ou me-
nos nove anos de idade, eu estava 
lendo o jornal da cidade chamado 
Diário do Grande ABC, e a man-
chete daquela época dizia: ‘treinar 
cães é uma arte’, então eu falei ‘eu 
quero aprender essa arte, quero 
saber como é’. O jornal dizia ‘José 
Francisco Dias Filho conta o segre-
do desta arte’, eu fui atrás dele para 
poder saber como é que era. Fiquei 
fascinado vendo ele mexer com os 
cães. Eu falava, ‘poxa vida, eu quero 
aprender isso aí’. Fiquei com ele por 
quatro anos, até que, infelizmente, 
ele faleceu. E eu continuei mais um 
ano treinando cães para a família, 
mas depois eu pensei em tocar 
meu caminho, e comecei a traba-
lhar por conta própria com 15 anos, 
até que montei meu próprio canil, a 
Cãodemia. 
O que a gente faz hoje e há mais 
de 35 anos é uma escola de cães. 
As pessoas sabendo que nós trei-
návamos cães, nos convidava para 
fazer filmes, comerciais, isso no ano 
de 1988. Então de 1988 pra cá, nós 

começamos a trabalhar com ani-
mais dos mais diversos tipos como: 
cachorro, gato, papagaio, coruja, 
leão, tigre, urso; para comerciais, 
filmes, longa-metragem, documen-
tários, para todos os tipos de traba-
lho. Criamos uma empresa além da 
Cãodemia, chamada Animais, Ci-
nema & Cia, que se especializou em 
preparar animais para cinema. Des-
de então nós fizemos: ‘O Sábado’ 
que é um filme, fizemos ‘Castelo 
Ra-Tim-Bum’ com o Cauã Burger, fi-
zemos ‘O Menino Maluquinho’, nós 
fizemos ‘Carandiru’, ‘Romeu e Julie-
ta’, recentemente fizemos ‘Amazon 
Adventure’ que é um documentário 
rodado no Amazonas, fizemos de-
zenas de filmes e milhares de co-
merciais nesses 35 anos.  
O grande projeto que a gente tem 
para o futuro é tornar esse local aqui 
em um centro de referência em ter-
mos de educação ambiental para 
crianças, jovens e adultos. Aprendi 
desde pequeno, que é algo que eu 
gosto de compartilhar com todo 
mundo, que é fazer aquilo que 
você gosta, independente do que 
os outros vão dizer. O que eu deixo 
de mensagem para os granjeiros 
é que nós nunca devemos tratar, 
ou julgar as pessoas pela cor, cre-
do, crença, posição social, politica, 
sexo, ou orientação sexual, todos 
merecem amor, carinho e princi-
palmente respeito. Mais amor, mais 
paz nesse mundo e menos intole-
rância. E sempre aprendendo com 
os animais!”

“Mais amor, mais paz nesse mundo e menos 
intolerância” é a mensagem de Gilberto Miranda
Por: Bruna Santos

Foto: Bruna Lopes

Foto: Bruna Lopes

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!

5%
Traga este anúncio e ganhe 5% de desconto nas compras a GRANEL .

Compras acima de R$50,00 ganhe 1 brinde

contato@dadoca.com.br          @dadoca_odadinho

Dadinhos de tapioca congelados

Ingredientes naturais 
e selecionados! SEM 

GLÚTEN e sem 
conservantes!



16 GRANJA NEWS - AGOSTO DE 2019 - EDIÇÃO 117 WWW.GRANJANEWS.COM.BRA N O S

Folhas F.C (3ª divisão) e Goiás E.C (4ª) 
conquistam o Campeonato Municipal

Esporte

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!

No domingo (25/08), a bola vol-
tou a rolar em mais duas finais 
do Campeonato Municipal de 
Futebol realizado pela Prefei-
tura de Cotia. Pela 3ª divisão, o 
Folhas F.C levou a melhor sobre 
E.C Arco-Íris e, pela 4ª divisão, o 
Goiás levantou o caneco depois 
de derrotar a equipe Projeto Pro 
Menores Independentes. Os jo-
gos aconteceram no Centro de 
Treinamento de São Paulo FC.
O primeiro jogo foi o da 4ª di-
visão. O Goiás marcou o único 
gol da partida contra o Projeto 
Pro Menores Independentes e 
garantiu o título. A disputa da 
3ª divisão foi mais acirrada e, no 

tempo regulamentar, o placar fi-
cou em 1 a 1 levando a decisão 
para os pênaltis. O Folha F.C foi 
superior e marcou 3 a 1 em cima 
do Arco-Íris.
No próximo domingo (1/09) a 
bola vai rolar mais uma vez. Os 
times Sabiá e Estrela do Mirizola 
decidem o título pela catego-
ria Veteranos 40 e, no mesmo 
dia, também tem decisão da 1ª 
divisão: Parque Alexandre e In-
dependente do 21 jogam pelo 
título. Os jogos serão no Centro 
de Treinamento do São Paulo, a 
partir das 9h. A entrada é gratui-
ta.
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Preciosidades da 
Serra Gaúcha

Vinhos

Este mês a coluna de vinhos 
foi feita a quatro mãos, tive 
a colaboração de um gran-
de amigo, Omar Grespan. 
Tudo começou quando o 
mesmo estava indo viajar 
com a família para Grama-
do e me pediu sugestões 
de vinícolas para visitar na 
Serra Gaúcha. “Mas viníco-
las fora do roteiro comer-
cial Paulinha”, foi o pedi-
do.  Percebi então que não 
era a primeira pessoa que 
me fazia esse pedido, e me 
veio a ideia de transformar 
o tema em coluna, em 
épocas de dólar elevado, 
nada melhor do que um 
roteiro de enoturismo em 
nosso próprio país.
Apesar de grandes nomes 
como Miolo, Casa Valduga 
e Pizzato também terem 
suas sedes firmadas na re-
gião e também produzirem 
bons vinhos, nossa propos-
ta é conhecer os pequenos 
produtores e as vinícolas 
de boutique, que são pou-
co conhecidas por aqui. 
Pois, a grande maioria 
delas, devido à produção 
limitada e grande procu-
ra, só comercializam seus 
rótulos diretamente para o 
público final, o que os tor-
na praticamente impossí-
veis de serem encontrados 
em outras lojas físicas. A 
dica para quem quer de-
gustá-los é que a maioria 
vende diretamente pela 
internet. Aos interessados 
no roteiro da viagem, cuja 
paisagem é belíssima, se-
gue nossa sugestão com 

alguns dos nomes imper-
díveis, garimpados entre 
tantos:
1- Angheben: Ambiente 
acolhedor, informal e fami-
liar. Produz vinhos tintos e 
espumantes de ótima qua-
lidade, que podem ser ex-
perimentados no mesmo 
local onde são produzidos 
e envelhecidos, em uma 
sala muito confortável de 
frente para uma linda larei-
ra que aquece o ambiente 
no inverno.
2- Barcarola: Recebidos 
diretamente pelo César 
Petroli, enólogo e um dos 
proprietários da empresa. 
Ele aposta na técnica de 
produzir seus vinhos sem 
interferência de madeira, 
com o objetivo de conse-
guir elucidar ao máximo 
a tipicidade e característi-
cas de cada safra de seus 
exemplares, que são na 
maioria, varietais. Inclusi-
ve com cepas de origem 
italiana pouco conhecidas 
por aqui: A Rebo, Lagrein 
e Terólogo.
3- Geisse: Em nossa humil-
de opinião, simplesmente 
o melhor espumante na-
cional que existe hoje no 
mercado. Não tem para 
ninguém, a Geisse reina 
soberana! E, ainda por 
cima, tem um ótimo custo 
benefício. A notícia ruim, 
porém, é que não há de-
gustação livre aberta ao 
público como nas outras 
vinícolas, para isso você 
deve agendar uma visita 
às suas instalações, o que 

vale muitíssimo a pena.
4- Almaúnica: Desde 2008 
produz vinhos excepcio-
nais no coração do Vale 
dos Vinhedos. A casa alia 
a tradição da família de 
origem italiana às técnicas 
mais modernas de produ-
ção da atualidade. O des-
taque são os vinhos tintos 
e brancos.
5- Valmarino: Produz vi-
nhos e espumantes de 
alta qualidade e consegue 
produzir diversos rótulos 
a preços muito acessíveis 
para dar orgulho a qual-
quer nacionalista. Uma vez 
que, grande parte dos vi-
nhos da região possuem 
preços relativamente altos, 
principalmente quando 
comparados aos Argenti-
nos e Chilenos. O grande 
destaque da Valmarino é 
seu famoso vinho Caber-
net Franc.
Segundo Omar, o preço 
das degustações varia em 
torno dos 50 reais. A me-
lhor forma de se locomo-
ver pelas vinícolas é alu-
gando-se um carro, pois 
apesar dos trajetos serem 
relativamente curtos é difí-
cil encontrar táxis e Ubers 
circulando pela região. A 
grande maioria das viníco-
las está preparada para re-
ceber o público geral sem 
agendamento antecipado, 
mas recomendamos que 
seja feito um contato pré-
vio por e-mail, caso você 
deseje um atendimento 
mais personalizado.

Paula Farias

www.gbrblindagens.com.br - Tel: (11) 3735-8367 / (11) 4777-1162  
 

Blindagem nível IIIA
(Com 05 ou 10 anos de Garantia)

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado

www.gbrblindagens.com.br - Tel: (11) 3735-8367 / (11) 4777-1162  

Blindagem nível IIIA
(Com 05 ou 10 anos de Garantia)

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado
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Turismo de negócios vive 
bom momento no Brasil

M.I.C.E.

O primeiro semestre de 
2019 foi positivo para o tu-
rismo de negócios no Brasil. 
De acordo com os dados 
divulgados pela Associação 
Brasileira das Agências de 
Viagens Corporativas (Abra-
corp), as viagens a negócio 
no Brasil cresceram 14,7%, 
se comparado com o mes-
mo período do ano passa-
do. O aumento no índice, 
consequentemente, gerou 
mais receita para o país. 

Os gastos destes turistas 
também cresceram 14,8%, 
saindo de R$ 4,85 bilhões, 
nos seis primeiros meses de 
2018, para R$ 5,57 bilhões 
neste ano. Para se ter a no-
ção da importância destes 
números, basta olhar para 
outro levantamento apre-
sentado pelo Ministério do 
Turismo do Brasil: receita 
gerada pelos turistas inter-
nacionais que vem ao Brasil 
a negócios é 33,4% maior 

que para viagens a lazer. 
Entres os setores que mais 
apresentaram alta, de acor-
do com a pesquisa da Abra-
corp, estão o rodoviário, 
o de hotelaria e o de avia-
ção, que cresceram 56,8%; 
25,7% e 24,8%, respecti-
vamente. Juntos, os três 
movimentaram mais de R$ 
3,3 bilhões na economia do 
país.

Otávio Neto

PROMOÇÕES

INGRESSO
GRATUITO* POR SEMANA

BRINDE
UM

DESCONTOS

O PROGRAMA DE  VANTAGENS 
MA IS  D IVERT IDO DO BRAS IL .

MANIA
CINEMARK

CARTÃO NAS BILHETERIAS.
ADQUIRA JÁ O SEU

DEPOIS É SÓ SE CADASTRAR NO SITE
DA CINEMARK PARA COMEÇAR A APROVEITAR

TODOS OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
E GANHAR UM INGRESSO, QUE

VALE PARA QUALQUER SESSÃO DE 2A A 5A,
INCLUSIVE PARA AS SALAS 3D E XD.

*ACESSE O REGULAMENTO EM 
CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA/REGULAMENTO E SAIBA MAIS.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Fri Jul 26 13:37:12 2019                     
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3 passos para uma 
vida mais wellness!

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

Quando o assunto é bem-estar 
o que não faltam são dicas para 
aprimorar isso em nossa vida. 
Na coluna desse mês a Bulldog 
Wellness te apresenta os 3 pri-
meiros passos para colocar em 
prática hábitos que podem tor-
nar a sua vida mais Wellness.
Uma alimentação equilibrada
Ter uma alimentação saudá-
vel é fator determinante para 
uma vida com mais bem-estar. 
É essencial combinar vegetais, 
legumes, frutas, grãos, dando 
prioridade para alimentos mais 
saudáveis. Um corpo bem ali-
mentado é um corpo feliz!

Hidrate-se
Beber água é fundamental, 
adotar essa prática é garantir 
energia ao nosso organismo, 
um corpo hidratado tem mais 
disposição, uma atitude simples 
que tornará sua vida ainda mais 
Wellness.
Praticar alguma atividade física 
todos os dias
Podemos variar nossas opções 
de exercícios praticando algo 
que vai cuidar não só do nosso 
corpo, mas também da nossa 
mente, vou te dar alguns exem-
plos:
O Yoga trabalha exclusivamen-

te todos os sistemas do nosso 
corpo e a consciência para os 
verdadeiros valores da vida. 
O espaço de yoga da Bulldog 
Wellness se destaca pelo am-
biente especial em meio a natu-
reza e professores qualificados.
O Kangoo Jump é a mais nova 
modalidade da Bulldog Well-
ness, o esporte mais divertido 
de todos. Ele previne lesões, re-
duz a celulite e perca de peso. 
Além disso, os saltos induzem 
o corpo a entrar em um estado 
de euforia, liberando endorfina 
e reduzindo o estresse.
Para dar mais ritmo ao seu dia 

a dia dançar é uma ótima op-
ção também. A dança de salão 
queima calorias, te proporcio-
na mais energia e ainda é uma 
grande oportunidade de fazer 
novas amizades. Na Bulldog 
Wellness as turmas para dançar 
com o seu par estão abertas!
Não importa qual exercício 
você queira adotar hoje para 
ter uma vida mais leve e saudá-
vel, a Bulldog Wellness garante 
todas as opções, o espaço ide-
al para cuidar do seu corpo e 
mente!

Por Júlia Alves




