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Granjeiro do mês

A linda história de Carlos 
Nascimento de Andrade

Cotia

Implantação de dois 
Centros de Combate

A gestão econômica do 
Presidente Dr. Castor

Câmara de Cotia

COTIA ADOTA 
MEDIDAS PARA 
PRESERVAR 
A SAÚDE DA 
POPULAÇÃO
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Especial Coronavírus

O primeiro caso 
da COVID-19 em 
Cotia foi registrado 
no dia 17 de março, 
e desde então o 
prefeito Rogério 
Franco, juntamente 
com o Secretário de 
Saúde Dr. Magno 
Sauter, intensificou 
as medidas 
protetivas visando 
preservar a saúde 
dos munícipes.
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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

Carta do Coronavírus a humanidade
Pare!! Simplesmente pare! Não 
se mova!! Isto não é um pedido. 
É uma ordem.
Estou aqui para ajudar você. Essa 
montanha russa supersônica, está 
descarrilhando.
Chega de aviões, trens, escolas, 
centros comerciais ou encontros.
Nós quebramos o frenético porto 
de ilusões e obrigações, que 
impedia-nos de erguer os olhos 
para o céu.
Olhar as estrelas, ouvir o mar, 
ser embalado pelo canto dos 
pássaros, deitar nos campos, 
colher uma maça do pé, acariciar 
um animal na fazenda, respirar o 
ar da montanha,
E ter o bom senso, nós tivemos 
que rescindir
Vocês não podem brincar de 
ser Deus. A nossa obrigação é 
recíproca. Como sempre foi.
Não estamos bem. Nenhum de 
nós está. Estamos sofrendo. No 
ano passado, a tempestade de 
fogo a qual queimou os pulmões 
da terra, não os fizeram parar, 

nem o fato das geleiras estarem 
derretendo.
Nem ver a sua cidade que vem se 
deteriorando
Na certeza de saber que vocês 
são os únicos responsáveis pela 
sexta extinção em massa.
Vocês não me ouviram. É difícil 
escutar visto que estão tão 
ocupados.
Lutando para subir cada vez 
mais alto, e atingir o topo 
do capitalismo por puro 
egocentrismo.
Os recursos estão se esgotando. 
A estrutura está cedendo, com o 
peso do egoísmo de todos.
Eu irei te ajudar!
Vou enviar uma bola de fogo 
para os seus corpos, vou alagar 
seus pulmões e os isolarei como 
os ursos polares que estão 
isolados nos icebergs que boiam 
no meio do oceano.
Vocês me escutam agora?  Nós 
não estamos bem. Eu não sou 
um inimigo, sou apenas um 
mensageiro, sou um aliado. Eu 

sou a força que irá restabelecer o 
equilíbrio.
Agora vocês precisam escutar. 
Estou implorando para vocês 
pararem. Parem! Por favor! 
Escutem!
Agora olhem para o céu ....  
Como está? Não há mais aviões.
Quão doente vocês precisam 
ficar para conseguirem entender 
a importância do oxigênio que 
você respira?
Olhem para o oceano. Como ele 
está? Olhem para os rios. Como 
eles estão?  Olhem para a Terra.  
Como ela está? 
Olhe-se para o espelho. Como 
você está? Não é possível estar 
saudável em um ecossistema 
doente como o nosso.
Pare! Muitos estão com medo, 
agora. Não amaldiçoe seu medo. 
Não se deixe dominar. Me 
permite falar. Escute o que a sua 
consciência tem a dizer.
Aprenda a sorrir com os olhos. 
Eu irei ajuda-los. Mas vocês 
precisam me ouvir.

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.

Clínica Veterinária

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

(11) 4612-0314 • (11) 9.6305-2191 - www.uniquehairvisage.com 
Rua José Félix de Oliveira, 1.133 - Sala 2 - Granja Viana - Cotia SP

legendas do vídeo  “An Imagined Letter from Covid-19 to Humans” by  Kristin Flyntz)
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A Câmara Municipal de Cotia tor-
nou-se referência entre os muni-
cípios do Brasil em se tratando de 
gestão eficiente. A frente do Legis-
lativo durante o biênio 2019-2020, 
Dr. Castor Andrade, Presidente da 
Casa implementou uma sistemáti-
ca de gestão focada em redução de 
custos e aumento da produtivida-
de, porquanto trouxe resultados em 
seu primeiro ano na Presidência: R$ 
4.343.165,73 foram devolvidos do 
orçamento do Legislativo para in-
vestimentos em segurança, saúde, 
educação, obras e outras deman-
das do município.
Uma rápida visita na Câmara Muni-
cipal já permite encontrar as inova-
ções, como o Painel Eletrônico de 
votação, que permite a qualquer ci-
dadão visualizar o voto de cada ve-
reador. Somando-se a isso, infor-

matizou os trabalhos do plenário, 
diminuindo o uso de papel e am-
pliando a transparência do Poder 
Legislativo.
Transparência é um elemento-cha-
ve no trabalho do Dr. Castor Andra-
de. 
Este ano, instituiu o ponto eletrôni-
co por biometria dos servidores do 
Legislativo,  visando ampliar o con-
trole da presença de cada funcioná-
rio em seu posto de trabalho.
Outra inovação se refere à imple-
mentação do Ciclo de Palestras que 
abordou temas importantes no de-
bate nacional, tais como: Autismo, 
Empreendedorismo, Prerrogativas 
do Advogado, Reforma da Previ-
dência, Violência Doméstica e Fe-
minicídio, Direito Eleitoral. Referi-
do projeto objetiva dentre outras 
metas disseminar o conhecimento, 

como também, aproximar os cida-
dãos da Casa Legislativa.
Além disso, investiu na revitalização 
digital do Legislativo passando a 
contar com um servidor próprio de 
dados e sistemas web.
Mesmo cumprindo uma função de 
responsabilidades administrativas, 
como Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Dr. Castor Andrade não di-
minuiu o ritmo de atuação nas ruas. 
Em seu mandato apresentou 480 in-
dicações de melhorias para a cida-
de, 2.225 ofícios ao Poder Executi-
vo, reivindicando serviços públicos. 
Por fim, criou 34 Projetos de Lei. 
“Nosso trabalho é fruto de um olhar 
atento às necessidades da popula-
ção, ouvindo diretamente nossos 
munícipes e trabalhando incansa-
velmente pelo desenvolvimento de 
Cotia”, destacou.

Câmara devolve mais de 4 
milhões de reais para Prefeitura

Secretaria de Saúde reestrutura o Sistema de 
Remédio em Casa para pacientes acamados 

Economia e Gestão

Saúde

Dr. Castor Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Cotia

Valor poderá ser usado para investimentos em diversas áreas da cidade

A Prefeitura de Cotia, por meio da 
Secretaria de Saúde, reestruturou 
o Sistema de Remédio em Casa 
para garantir que cuidadores e res-
ponsáveis por pessoas acamadas 
não precisem ir à uma farmácia da 
rede municipal para fazer a retira-
da de medicação de uso contínuo, 
entre outros insumos, pelos próxi-
mos meses. A medida faz parte das 
ações adotadas pela Prefeitura para 
evitar aglomeração de pessoas e, 
por consequência, exposição ao 
novo Coronavírus.
A partir de segunda-feira (23/03), as 
receitas médicas serão retiradas nas 
residências de pacientes acamados 
e a Secretaria de Saúde fará um ca-
dastro com todos os medicamentos 

e insumos, como fralda, kit diabe-
te, kit curativo, para montar os kits 
para entrega no domicílio de cada 
paciente. “Como se trata de um 
atendimento piloto, vamos enten-
der certinho como vai funcionar na 
prática, mas, em princípio, a ideia é 
que as entregas sejam bimestrais”, 
explicou Adriana Cardoso, Coorde-
nadora do Atende Cotia e Apoio à 
Gestão. “Teremos o cadastro com 
todos os itens entregues a cada pa-
ciente, a data e quantidade que foi 
entregue e o controle de quando 
deve acontecer a próxima remes-
sa, com isso, não será preciso que 
o paciente ligue e solicite”, com-
pletou.
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Dia Internacional das Mulheres: Bodytech 
Granja Vianna realiza ação especial e 
ressalta os benefícios da atividade física

Fitness

Para inspirar outras pessoas a se en-
tregarem ao universo fitness, as alu-
nas Daniela e Vilma relatam a im-
portância da atividade física no seu 
dia a dia.  Confira os depoimentos:
“A atividade física entrou na minha 
vida na primeira infância. O espor-
te escolhido foi a natação. Na fase 
adulta, fiquei sem me exercitar du-
rante muitos anos e só voltei para 
a academia em 2011, quando a mi-
nha filha completou 2 anos. O pe-
ríodo de adaptação foi bem difícil, 
afinal, não é fácil administrar casa, 
trabalho e filhos. Foi pelo menos 
um ano de luta, até me acostumar 
com a nova rotina de treinos.  A par-
tir daí nunca mais parei. Me apaixo-
no a cada dia mais, o esporte se 
tornou mais que um hábito saudá-
vel, vai muito além da qualidade de 
vida, simplesmente é algo me faz 

feliz! Sou extremamente grata por 
ter conhecido essa rede de acade-
mia maravilhosa que é a BT. A BT 
Granja Viana se tornou uma exten-
são da minha casa, é um lugar em 
que me sinto acolhida e realmen-
te feliz. Nada é feito por obrigação, 
tenho prazer em realizar exercícios! 
Meus amigos e colegas de trabalho 
sabem que tenho meu compromis-
so diário e é até engraçado. Pos-
so programar qualquer coisa, des-
de que não interfira no meu horário 
de treino. Meu agradecimento es-
pecial é para a professora Audrey 
Angotti, por me incentivar todos 
os dias e estar sempre ao meu lado 
me ensinando cada dia mais”, Da-
niela Murata, 39 anos, aluna desde 
2013.
“Descobri uma osteopenia na co-
luna e fiquei muito assustada. En-

tão, decidi investir na atividade físi-
ca para virar o jogo. Na Bodytech, 
descobri o real sentido da práti-
ca de exercícios, da qualidade de 
vida e todos os seus benefícios. A 
academia não é apenas um lugar 
para cuidar do corpo, é também 
para manter a mente saudável, fa-
zer amigos, conversar. Essa boa 
convivência e leveza ultrapassam as 
paredes da Bodytech e são perce-
bidas também no ambiente fami-
liar. Acompanhar a evolução, ano 
a ano, dos exames é extremamen-
te prazeroso. Me sinto fortalecida, 
disponível e de bem com a vida. A 
osteopenia ficou no passado. Esse 
é o resultado da dedicação à ativi-
dade física e à saúde. Minha dica é: 
menos rede social, mais vida real e 
feliz”, Vilma Calvert, 47 anos, aluna 
desde 2016.

Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
Imposto de Rende, Folha de Pagnto e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528

A Bodytech preparou ações especiais para homenagear e mimar suas alunas com oficinas de 
automaquiagem e aulas de Dança do Ventre no Dia Internacional das Mulheres. “Nossa missão é 
oferecer novas experiências e proporcionar momentos agradáveis aos nossos clientes”, diz Thaynara 
Almeida, coordenadora Kids e Acqua da Bodytech Granja Vianna.

Daniela Murata Vilma Calvert
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Design de interiores

Jardins verticais: nova tendência 
na decoração de dormitórios
Pensando em como combinar as 
cores eleitas para 2020 com ou-
tros elementos na sua decoração, 
a coluna desse mês trará um re-
curso que já foi do paisagismo; 
nos anos 90, no Brasil, entrou para 
a decoração externa, e agora está 
com força total da decoração in-
terna de casas e ambientes co-
merciais: o jardim vertical. 
Os jardins verticais já foram mui-
to utilizados em fachadas de pré-
dios e até halls de entrada, com 
a intenção de manter um ambien-
te mais ecológico. Com o tempo, 
começou ganhar espaço dentro 
das casas, principalmente para 
aqueles que vivem em uma rotina 
urbana e sentem falta de um pou-
co de verde no dia a dia. 
Geralmente, apareciam em deco-
rações na sala, cozinha e até em 
lavabos. A novidade é que essa 
onda chegou nos dormitórios! Já 
imaginou ter um jardim perto da 

cabeceira da cama? A ideia pode 
parecer atípica, mas o conceito já 
está ganhando muito espaço, e o 
resultado é incrível. 
Para quem não tem tanto tem-
po de cuidar do jardim, ou para 
quem gosta do conceito mas não 
sabe se conseguiria de adaptar a 
dormir ao lado de plantas vivas, 
existe também a possibilidade de 
montar o jardim com plantas ar-
tificiais. Hoje já existe tecnologia 
para deixar quase impossível per-
ceber a diferença estética. 
Há um mês atendemos uma clien-
te que tem uma loja de plantas, 
e colocamos um jardim vertical na 
decoração. Por ser um ambiente 
comercial, foi preferível a utiliza-
ção de plantas artificiais, até mes-
mo pela manutenção. Ainda as-
sim, o espaço ganhou mais vida 
e um toque de natureza no am-
biente. 
Se o pedido for um jardim vivo, a 

escolha das plantas varia de acor-
do com o local. Critérios como ilu-
minação, ventilação e tipo de es-
paço são considerados na hora de 
decidir quais plantas farão parte 
da composição. O comum é a uti-
lização da planta jiboia, samam-
baias, suculentas e até mesmo er-
vas aromáticas – que são ideias 
para cozinhas.
Por conta da correria do dia a 
dia e da vida urbana, ter um jar-
dim desse é uma forma de man-
ter alguma relação com a nature-
za dentro da própria casa, ou levar 
para o seu ambiente de trabalho. 
Nós infelizmente acabamos per-
dendo esse contato, e já que a 
tecnologia agora nos possibilita 
trazer a natureza para dentro dos 
ambientes que convivemos, por 
que não aproveitarmos para fazer 
as pazes com o verde?   

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

Os jardins chegaram para possibilitar a combinação entre natureza e meio urbano no mesmo ambiente

Encontre o Ateliê Mobile
O Ateliê Mobile está localizado na R. José Felix de Oliveira, nº 926 – Granja Viana, Cotia, SP. Pátio Viana II, sala 9. 
Funcionamento em horário comercial, das 9h às 18h, mas é possível agendar um agendamento em outro horário e 

até em outro local, de acordo com a necessidade do cliente.  Telefones: (11) 94055-2859 / (11) 94916-2030
Redes Sociais: Facebook /ateliemobile   Instagram: @atelie_mobile   E-mail: atendimento.ateliemobile@outlook.com

50% de desconto para contratos fechados neste mês

Priscila Menezes
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O dia que o M.I.C.E. parou
M.I.C.E.

Em mais de 25 anos que realizo a cober-
tura de feiras e eventos no Brasil e no 
mundo, eu nunca tinha acompanhado 
algo igual a sexta-feira 13 – de março – 
de 2020. Foi o dia que, oficialmente, o 
M.I.C.E. parou no Brasil. Em virtude do 
Novo Coronavírus (COVID-19) e orien-
tações do Ministério da Saúde e go-
vernos estaduais, eventos como Inter-
modal, WTM Latin America, FEICON 
Batimat, APAS Show, entre diversos ou-
tros foram – e estão sendo -remarca-
dos. Ainda é impossível mensurar os 
efeitos na economia que as centenas 
de adiamentos e cancelamentos pro-

vocarão, seja em agentes diretos (pro-
motoras, agências de eventos, pavi-
lhões e prestadores de serviços) como 
indiretos (hotelaria, companhias aére-
as, taxistas, bares e restaurantes, en-
tre tantos outros). O segundo semes-
tre promete ser de recuperação, com 
um calendário de eventos tendo que 
se readequar ao novo momento. Cabe 
ao setor encontrar saídas e aguardar. A 
nós, seguir os cuidados para combater 
esta pandemia, certos que temos que 
seguir em frente e que dias melhores 
virão.

Otávio Neto

Liderança

Isso acontece em  sua 
equipe de vendas ?
Mesmo  no séc XXI  com a geração   
Uber, Ifood ,Internet  existem  lições 
que  ainda não foram substituídos 
para garantir o sucesso  ou o fracas-
so nas vendas de sua   equipe ,  e isso  
ainda está ligado a eficiência e eficá-
cia na execução dessas lições.
Nossos avós  já praticavam   e ai  vou  
deixar algumas dessas premissas:
• Tenham vendedores que  quei-
ram ser um vendedor.
Condição básica para se dar bem  
em qualquer coisa  que se faça é a 
atitude e o bom vendedor  orgulhar- 
se da sua profissão.
•  Ame  seus clientes
O bom vendedor orgulha –se  de 
seus clientes. “Meus clientes meu 
principal ativo, Não delego o atendi-

mento dos meus clientes a ninguém 
, Nada me alegra mais que um clien-
te feliz”

Ame sua empresa
O bom  vendedor orgulha-se de sua 
empresa
• Conheça seus produtos, serviços 
e mercado
Quem não sabe o que vende não 
vende, é lamentável a quantidade de 
desculpas ainda  em dizer sou novo 
aqui, ou isso não é comigo.
Serviço ,serviço e serviço,  produto 
cada vez mais vira Commodities ou 
seja  busque a excelência no serviço 
incansavelmente 
Compete melhor quem sabe mais. 
Estude produto, mercado, concor-

rentes, tendências e cliente,
• Agregue valor assessorando seus 
clientes
Cliente bem assessorado não busca 
assessoria em outro lugar!
• Transforme seus clientes em Fre-
gueses
Hoje todos dendem a classificar  to-
dos em clientes , no entanto a atua-
lização de termos  temos   suspcects 
,leads, prospects, customers  e de-
fenders. Nossos avós  se preocupa-
vam em  transformar cliente aquele 
que realmente compra em  freguês .
A regra é a seguinte, garantir que o 
cliente fique feliz, depois transformá- 
lo  em freguês  e finamente, dedicar 
20 % do tempo a buscar novos po-
tenciais clientes.

“ O lucro está no freguês “ 
• Saiba perguntar antes de propor 
Quem domina a  negociação  é 
quem pergunta!
• Conquiste credibilidade nas suas 
relações
Credibilidade é poder! Quan-
do  você  tem  confiança  e cre-
dibilidade  o seu cliente   é seu.  
Ele, cliente será  seu cliente  onde 
você  for e vender o que você ven-
der
• Comunique se com clareza
Comunica-se melhor quem ouve 
mais, expressar-se  bem  vai além da 
fala então cuide de sua linguagem  
corporal.
Conheça a si mesmo e olhe para o 
espelho, mas não se esqueça de 

olhar para a janela. Você  está ai para  
solucionar os problemas dos clientes  
pense da seguinte forma,    tratamen-
to não é atendimento, atendimento  
é resolver os problemas do cliente 
• Venda  Valor
Preço não é valor, Valor é o serviço e 
a qualidade do produto, os benefí-
cios que ele traz, tudo isso dividido 
pelo preço.
No final nunca será  cnpj x cnpj que  
fecha negócio e sim  pessoas que 
compram de pessoas e nesse caso, é 
preciso ir além dos interesses, é pre-
ciso ter ética , honestidade  e coerên-
cia  para  que possamos  firmar uma 
parceria.

Helcio José Celi - Prof.Consultor 
Empresarial helciojosec@gmail.com

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50

facebook.com/gruporadarcomunicacao

ANUNCIO GRUPO RADAR - REVISTA DA GRANJA 25 cm X 4 cm.indd   1 08/11/2019   15:45:24
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End: R. José Félix  de 
Oliveira, 866 - Granja Viana
Atendimento: De segunda a sexta: 
das 7h às 21h / Sábado: das 9h às 18h

 Ligue e agende uma avaliação. 
(11) 4551-4004     (11) 99240-6430

@onoderagranjaviana

Fotografe este anúncio 
e apresente até 31 de julho 2020, e  ganhe 1 Limpeza de Pele 

no fechamento da Harmonização Facial

Prefeitura de Carapicuíba 
muda atendimentos por 
conta do coronavírus

Carapicuíba

Alguns locais serão fechados e 
não terão atendimento presen-
cial a partir de terça-feira, 24. Os 
munícipes podem resolver suas 
questões via e-mail ou telefone.
Os parques Gabriel Chucre e Pa-
turis serão fechados a partir des-
te sábado, 21 e terça-feira, 24, res-
pectivamente. O Plaza Shopping 
Carapicuíba é outro local que será 
fechado. Este, a partir de segun-
da-feira, 23.
O Ganha Tempo também está 
com atendimento suspenso. Para 

ter acesso aos serviços on-line 
baixe o aplicativo Sine Fácil. Para 
Carteira de Trabalho Digital e Se-
guro-Desemprego acesso o site: 
www.gov.br/pt-br/temas/tra-
balho-emprego
A Farmácia Especializada perma-
nece com horário normal de aten-
dimento, das 8 às 18 horas. No 
entanto, idosos, gestantes e por-
tadores de doenças crônicas de-
vem enviar representantes para 
retirada dos medicamentos.
As secretarias que fecham sem 

atendimento on-line são: Traba-
lho, Cultura e Esportes. Já as de 
Saúde, Transporte e Trânsito e 
segurança pública estarão com 
atendimento normal. Os Ecopon-
tos também atendem normal-
mente.
O Centro POP, equipamento de 
assistência a pessoas em situação 
de rua, funcionará das 7 às 13 ho-
ras.
Veja em detalhes como irão fun-
cionar os equipamentos da Pre-
feitura:

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde sobre evitar aglomerações de pesso-
as, para conter a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba decidiu 
mudar os atendimentos dos equipamentos oficiais da cidade.

O aplicativo de desconto 
dos granjeiros

#DescontoNagranja

yenius
seu desconto na hora

baixe e 
aproveite os 
descontos 
exclusivos
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“Conheçam as origens da Granja Viana” é o 
recado do Carlos Nascimento de Andrade

Granjeiro do mês

Por: Bruna Santos
O Granjeiro do mês de março é Car-
los Nascimento de Andrade, dono 
do primeiro escritório de contabili-
dade da Granja Viana. A história de 
Carlos começa junto com a famosa 
origem da “fazenda que virou bair-
ro” e Carlos contou em detalhes 
ao Granja News como a história de 
sua vida acompanhou o desenvolvi-
mento da região.
“Vou começar contando como 
meus pais chegaram aqui. Em 1949 
Niso Viana adquiriu o terreno da 
atual Granja Viana, que, na época, 
era uma grande fazenda e chamou 
trabalhadores para cuidarem de 
suas terras. Foi assim que minha fa-
mília se mudou para cá.
Os pedaços de terra destinados à 
moradia dos trabalhadores eram 
chamados de Colônias, e ficavam 
na região que hoje conhecemos 
pelo condomínio Granja Velha, 
na divisa de Cotia com Carapicuí-
ba. Anos depois, meus pais muda-
ram, e foram morar em uma colônia 
onde hoje fica o Pão de Açúcar. 
Já nos anos 1960, a região era divi-
dida entre Niso Viana e seu irmão, 
Genuíno. A parte de Niso plantava 
verduras e legumes, enquanto a de 
Genuíno cultivava gado – era com 
isso que meu pai trabalhava, inclu-
sive. A granja de vacas leiteiras é a 
responsável por batizar o bairro de 
Granja Viana.
Alguns anos mais tarde, já na dé-
cada de 1970, os negócios já não 
estavam mais no auge e Niso teve 
a ideia de lotear a região do Con-
domínio Fazendinha. Como nessa 
época São Paulo estava começan-
do a ser uma cidade com índices 
mais altos de poluição, as famílias 
de maior poder aquisitivo vieram 
morar no novo condomínio.
Os trabalhadores da fazenda não 
ficaram desamparados e puderam 
comprar lotes menores e a preços 
mais acessíveis na região do Par-
que São George. Meu pai conse-
guiu comprar 2 lotes que são nos-
sos até hoje.

Eu sou apaixonado por essa his-
tória. Tenho o sonho de um dia co
-produzir um livro sobre as origens 
da Granja Viana, porque eu acho 
que esse bairro começou de uma 
forma encantadora e isso tem que 
ser valorizado. 
Construí aqui a primeira empresa 
de contabilidade da região, assim 
que me formei como Técnico em 
Contabilidade e é onde trabalho 
há 28 anos. Também me ocupo por 
aqui como voluntário no Pequeno 
Cotolengo e no Cemucam. 
Além disso, já fui técnico do time 
de futebol daqui: o Flamenguinho 
da Granja, onde hoje cuido somen-
te da base. Há 8 anos estou com o 
time, Meninos do Parque São Ge-
orge, que são incríveis. Os conheci 
quando eram crianças e hoje todos 
já estão com mais de 20 anos. 
Participo de muita coisa aqui. Há 10 
anos sou responsável pela organiza-
ção da segurança da Festa de San-
to Antônio, e também faço parte do 
movimento de bike de Cotia, o Ci-
clotia. Sou ativo aqui desde sempre, 
estou nas lutas sociais desde o pro-
testo para a construção da primeira 
passarela da Raposo Tavares. 
A única coisa que me incomoda 
aqui é a falta de atenção dada por 
parte dos órgãos públicos à região. 
Acho que a Granja produz muito e 
pouco é devolvido em questão de 
investimento em obras públicas in-
fraestrutura. Temos avenidas con-
gestionadas dentro do bairro; a si-
tuação da Raposo Tavares é muito 
complicada e vemos poucas ações 
por parte da administração da nos-
sa cidade. 
O que eu deixo de mensagem para 
os outros granjeiros é: valorizem a 
história do bairro de vocês. Conhe-
çam as origens dessa região que 
é tão incrível. Busquem conversar 
com pessoas que viveram o come-
cinho da Granja Viana, porque para 
pensarmos o futuro do lugar que vi-
vemos, é preciso conhecer seu pas-
sado. E o passado da nossa região 
é lindo”.  
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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

Estética e Bem Estar
Bem-estar é o estado 
de satisfação plena das 
exigências do corpo 
e/ou do espírito

Want to speak 
fluent english? 

Need private classes?
Call - Violeta - (11) 95068-6001

Neste momento de caos e pandemia a SETTY ESTETICA E BEM-ESTAR, deseja que todos nós consigamos 
aprender mais, e possamos refletir sobre nossas prioridades, atitudes e o que entregamos ao outro, acredi-

tamos na ação transformadora do bem, acreditamos no ser humano.

FACIAIS
CORPORAIS

RELAXAMENTO
EMBELEZAMENTO

Agende sua avaliação gratuita!
R. Adib Auada, 35 - Sala 15 A 

Prime Office Park, Granja Viana. 
Estacionamento com manobrista.

WhatsApp. (11) 99321-8657 
Tel. (11) 4612-0836

www.settyestetica.com.br
facebook.com/settyestetica

Instagram: @settyestetica

Estabeleça laços de confiança, lealdade e sinceridade;

Seja grato e aprecie pequenas coisas;

Encoraje-se a lutar por seus sonhos, tenha um objetivo, e 
faça sempre algo bom por alguém;

Respeite cada um em sua individualidade e  
essencialidade;

Retribua sempre o bem e gentileza que te fazem;

Tenha fé na vida e nas pessoas;

Pratique o amor por onde for, este tem uma ação trans-
formadora, acredite no bem desse sentimento e no po-
der de cura que ele dá de presente.

Se trata de um conjunto de práticas 
que engloba uma boa nutrição, ativi-
dade física, bons relacionamentos in-
terpessoais, familiares e sociais, além 
de controle do stress.
Pode-se assim dizer que bem-estar 
significa a saúde no seu sentido mais 
amplo, de maneira ativa e em todos 
os seus aspectos da vida.
Pensando de forma unificada a fim de 
levar e promover o máximo de bem
-estar e alegria a SETTY ESTÉTICA 
deseja que cada um faça um pouco 
mais por si, e pelo outro. Pequenos 
gestos e atitudes farão importante di-
ferença, principalmente em momen-
tos difíceis como este que o mundo 
vivencia. 
Vale ressaltar que, solidariedade, amor 
e empatia também são ingredientes 

fundamentais para podermos desfrutar 
de uma vida mais leve e feliz.
Pratique pequenas ações dia a dia 
elas se tornarão grandes, e sem dú-
vida farão diferença para você e para 
outros. Seja o melhor que puder, seja 
especial, acredite no seu poder de fa-
zer coisas maravilhosas, você e mui-
tos outros merecem isso.
Eleve suas emoções, seus pensamen-
tos a um bem em conjunto, tudo que 
entregamos de certa forma retorna a 
nós.
Estabeleça dentro de si a sensação 
de segurança, conforto, tranquilida-
de e satisfação, e ofereça estes sen-
timentos e emoções a outros, o mun-
do clama por amor, façamos nossa 
pequena parte de ser algo bom para 
alguém.

SETTY AÇÕES TRANSFORMADORAS SOBRE BEM-ESTAR E EMPATIA
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Mudanças no dia a dia dos 
moradores de Cotia para conter 
a disseminação do Coronavírus

Coronavírus

Prefeitura adota medidas para preservar a saúde dos munícipes; Prefeito Rogério Franco utiliza a internet para tirar dúvidas da população sobre a COVID-19
Por: Bruna Santos

No dia 17 de março o primeiro caso 
confirmado de Coronavírus foi re-
gistrado na cidade de Cotia. O pa-
ciente, de 42 anos de idade, rece-
beu o primeiro atendimento no dia 
13 de março, pela rede particular, e 
agora se encontra em isolamento 
domiciliar e está sendo monitora-
do pela Vigilância Epidemiológica.

O prefeito Rogério Franco, acom-
panhado do Secretário de Saúde, 
Dr. Magno Sauter, buscando mais 
engajamento com os munícipes, 
está realizando regularmente lives 
no Facebook e no Instagram com 
a finalidade de levar informação a 
população, conscientizando a to-
dos sobre a gravidade da pande-

mia e divulgando novas medidas 
que serão tomadas na cidade vi-
sando preservar a saúde dos cida-
dãos de Cotia.
“Estamos fazendo o possível para 
informar todos. Não acreditem em 
fake news, procurem os canais ofi-
ciais, isso é muito importante. Es-
tamos anunciando tudo que será 

feito na cidade, busquem as infor-
mações nos canais seguros. E mais 
ainda: não saiam de casa. Por nós”, 
pediu o prefeito Rogério Franco à 
população, em entrevista ao Gran-
ja News.
Para conter a disseminação do ví-
rus na região, a Prefeitura vem to-
mando várias medidas como a sus-

pensão de eventos públicos que 
tenham concentração estimada em 
mais de 200 pessoas, assim como 
todas as atividades culturais, sociais 
e esportivas da cidade, além do fe-
chamento das escolas municipais, 
entre outras.  
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• Comércios ficarão fechados, ex-
ceto os essenciais como mercados, 
farmácias, serviços de saúde, ban-
cos e postos de gasolina. Servido-
res de outras áreas trabalharão no 
sistema home office;
• Carros de som estão circulando 
por bairros da cidade alertando a 
população sobre os cuidados para 
se prevenir do Coronavírus e pedin-
do que todos se mantenham em 
casa o quanto puderem;
• O recesso de 15 dias de julho foi 
antecipado, e desde o dia 23/03, os 
alunos estão sem aulas. Porém as 
escolas municipais ficarão abertas 
para entregar o kit de alimentação 
para os alunos que dependem do 
almoço da escola;
• Foi disponibilizada uma central 
para que os munícipes tirem suas 
dúvidas sobre prevenção, sinto-

mas, tratamento e medidas de pro-
teção. O serviço funcionará das 7h 
às 19h e o número é o 0800 484 
8005;
• Os atendimentos presenciais nos 
CRAS e CREAS foram suspensos, 
mas foi criado um canal no What-
sApp em que uma equipe per-
manecerá de plantão para aten-
der emergências. O número é (11) 
96300-7500;
• O programa “Remédio em Casa” 
foi ampliado para a entrega de me-
dicamentos e insumos, como kit 
diabetes, kit fraudas e entre outros 
kits montados com o que for neces-
sário ao paciente;
• Implantação de mais 100 leitos 
– 50 no antigo Hospital da Graça, 
que será reativado para isso, e ou-
tros 50 no espaço do Recinto. No 
total, a cidade terá 150 leitos para 

tratar pessoas contaminadas pelo 
Coronavírus;
• Programa de vacinação contra 
a gripe (não é da COVID-19) para 
idosos e profissionais de saúde em 
6 pontos da cidade (2 deles fun-
cionando no sistema “drive-thru”, 
em que a pessoa não precisa sair 
do carro para ser vacinada), desde 
23/03. 
O Secretário de Saúde da Cotia, 
Magno Sauter, explica como será 
a feita a vacinação onde se locali-
zam os pontos: “Estamos fazendo 
por agendamento, então a pes-
soa liga para o número (11) 4243-
2017 e marca data e horário, para 
evitar aglomerações. Dos 6 pontos 
de vacinação, 2 funcionarão no sis-
tema “drive thru”: um em frente a 
prefeitura da Cotia e outro na Praça 
dos Romeiros, em Caucaia do Alto. 

Os outros 4 pontos serão as UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) ASSA, 
Jardim Arco-Íris, Água Espraiada e 
a Policlínica do Portão.
Inicialmente serão atendidos ape-
nas idosos e profissionais de saú-
de. É importante lembrar que essa 
vacina não protege da COVID-19, 
protege apenas do vírus influenza, 
e nosso objetivo é, além de preser-
var a saúde dessas pessoas, evitar a 
aglomeração de pessoas nos pos-
tos e hospitais”.
Quem está no grupo de risco são 
os idosos; pessoas com doenças 
crônicas como diabetes, hiperten-
são e principalmente, pulmonares; 
e imunossuprimidos como pesso-
as que fazem tratamento contra o 
câncer (quimioterapia ou radiote-
rapia) e portadores de doenças au-
toimunes como lúpus.

Para quem está apresentando sin-
tomas, o prefeito Rogério Franco 
recomenda: “dirijam-se a antiga 
UBS do Atalaia, o prédio foi todo 
preparado para receber somen-
te pessoas com sintomas da CO-
VID-19. Lá temos uma equipe com-
pleta com médicos e enfermeiros 
de plantão para realizar o melhor 
atendimento possível.

Covid-19 no mundo
Os dados mundiais de pessoas que 
foram contaminadas pela Covid-19 
são alarmantes: mais de 200 mil ca-
sos foram confirmados e aproxima-
damente 21 mil pessoas morreram 
até agora. 

Algumas mudanças estão sendo feitas de acordo com as 
decisões do Governo do estado de São Paulo. Até agora, 
as medidas anunciadas pelo prefeito de Cotia são:
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• Manter-se sempre infor-
mado por fontes confiáveis. 
Não espalhar fake news evi-
ta o pânico e ajuda a popu-
lação a tomar os cuidados 
certos;

• Lave as mãos frequente-
mente com água e sabão. 
Esfregue bem entre os de-
dos e as pontas destes, lave 
bem as palmas e o dorso 
das mãos; na hora de en-
xaguar, deixe a água escor-
rer pelo braço, para levar 
os vírus para longe das suas 
mãos;

• Use álcool em gel 70%. Se 
a concentração for muito 
abaixo ou acima disso, não 
será efetivo;

• Evite tocar o rosto (olhos, 
nariz e boca) com as mãos 
sujas;

• Fuja de aglomerações. Fi-
que em casa o quanto pu-
der;

• Se não puder trabalhar no 
sistema de home office, hi-
gienize seus materiais de 
trabalho com álcool isopro-
pílico 70%. 

Como se 
prevenir? 

Prefeitura de Cotia lança 
Operação Desinfecção nas 
ruas para evitar contaminação 
pelo novo Coronavírus 

1

2

3
4
5
6

Algumas das recomendações 
divulgadas pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) para se 
prevenir da Covid-19 são:

Começou a funcionar em Cotia, na manhã desta terça-feira (24/03), a Operação Desinfecção con-
tra o novo Coronavírus nas ruas e locais públicos, como paradas de ônibus, pontos de grande cir-
culação de pessoas, farmácias, ponto de táxi, Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, 
entre outros, no município.

O serviço está sendo executado por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura e vai 
percorrer as ruas da cidade aplicando uma solução com efeito bactericida e desinfetante. O ser-
viço é mais uma das diversas ações adotadas pelo Governo Municipal para combater e prevenir a 
contaminação por vírus e bactérias, em especial, o novo Coronavírus. Cotia é a primeira cidade na 
região a contar com este tipo de serviço que tem sido amplamente utilizado em países da Europa.

“Temos nos antecipado ao máximo com as ações que ajudarão a proteger a população. Este é um 
serviço importante, mas reiteramos o pedido para que as pessoas evitem sair de casa e, se preci-
sarem sair, que tomem todos os cuidados amplamente divulgados para evitar a contaminação”, 
disse o prefeito Rogério Franco.

Entre algumas das medidas adotadas pela Prefeitura de Cotia está a suspensão dos contratos com 
empresas e serviços não essenciais para o enfretamento do novo Coronavírus. Cotia está em es-
tado de emergência na saúde pública e em estado de calamidade pública, em razão do novo Co-
ronavírus - medidas adotadas para desburocratizar a agilizar as ações e contratações de serviços 
e insumos para o enfretamento da pandemia. “Não estamos medindo esforços, inclusive, suspen-
demos diversos contratos para termos condições de investir na prevenção das vidas, é isso que 
importa neste momento”, destacou o prefeito.
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Para esclarecer algumas dúvidas, o 
Granja News conversou com o Dr. 
Rafael Zapata, médico, especialista 
em clínica médica pela Faculdade 
de Medicina do ABC, que respon-
deu possíveis perguntas que a po-
pulação ainda possa ter.
1) Já se sabe como/o que causou 
a mutação do vírus? 
R: É sugerido que começou na re-
gião de Uhan*, na China. Possivel-
mente veio de algum animal; há 
fontes que dizem que veio de co-
bras, outras de morcego, mas isso 
ainda não foi comprovado. 

2) Outros animais (pets) podem 
ser infectados ou transmitirem a 
COVID-19? 
R: Isso ainda é muito incerto. Exis-
tem relatos de que existiu a conta-
minação de um cachorro, na China, 
mas não tem nenhuma confirma-
ção. 
3) Alimentos podem ser contami-
nados? 
R: Sabemos que o vírus fica em cima 
de uma superfície por algumas ho-
ras, então teoricamente existe essa 
chance. Mas a partir do momento 
em que lava o alimento direitinho, 

se o vírus estava ali ele já sai. 
4) Sobre as máscaras: usar ou 
não? Se sim, quando?
R: A máscara cirúrgica comum im-
pede somente a transmissão para 
outras pessoas. Mas para quem 
não está contaminado, não tem a 
necessidade. A questão de não ad-
quirir o vírus por conta da máscara 
ainda é muito incerta. Existem algu-
mas, como a n95 que protege tanto 
a transmissão quanto a aquisição. 
5) Em caso de apresentar algum 
sintoma, a pessoa deve ir direto 
para o hospital?

R: Não necessariamente. Para que 
não aconteça uma superlotação 
nos postos de saúde, o recomen-
dável é que apenas aqueles que 
estão dentro do grupo de risco vá 
para os hospitais, ou aqueles que 
apresentarem muitos sintomas, 
principalmente falta de ar. 
6) Quais são os tratamentos para 
quem está infectado?
R: O tratamento é o controle sin-
tomático, porque ainda não temos 
um remédio de fato para curar a 
COVID-19. Então, de forma geral, 
são utilizados antitérmicos e anti-in-

flamatórios. Em casos mais graves, 
o paciente é intubado. 
7) É motivo para pânico?
R: É motivo para preocupação, mas 
não para pânico. Por isso é tão im-
portante que todo mundo siga as 
orientações do Ministério da Saú-
de, pois é com a ajuda e conscien-
tização da população nós vamos 
conseguir superar essa pandemia. 

Dúvidas frequentes
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Faça sua 
encomenda 

conosco
Whatsapp: 

4321-3499
Av. São Camilo, 469 

Está em andamento a implantação 
de dois Centros de Combate e Pre-
venção do Coronavírus 24h, em Co-
tia. O prefeito Rogério Franco fez o 
anúncio dos dois pontos de enfren-
tamento da Covid-19, nesta segun-
da-feira (23/03). Juntos, os dois cen-
tros devem criar 100 leitos de semi 
UTI com respiradores no município 
e vão atender pacientes que preci-
sam de internação. A Prefeitura tra-
balha para colocar os locais em fun-
cionamento nas próximas semanas.
Um dos centros de combate está 
sendo erguido no Recinto de Even-
tos, ao lado do Terminal Metropoli-
tano, e o outro vai funcionar no an-
tigo Hospital das Graças, na região 
do Morro Grande. Os locais não 

serão porta de entrada da popula-
ção por atendimento, eles recebe-
rão apenas os pacientes removidos 
pelos Pronto Atendimentos e pelo 
Centro de Combate ao Coronavírus 
implantado na UBS do Atalaia.
“Não sabemos o que vai acontecer, 
quantas pessoas precisarão des-
te suporte mais complexo, mas te-
mos que nos preparar, pois as pro-
jeções dão conta de que estamos 
em ascensão de contágio pelo Co-
ronavírus”, disse o prefeito Rogério 
Franco. “Não estamos medindo es-
forços para proteger a nossa popu-
lação, inclusive, suspendemos di-
versos contratos e serviços que não 
são essenciais neste enfrentamento 
da pandemia”, completou.

Equipes se revezam na montagem 
da estrutura metálica do hospital 
de campanha, no Recinto, e uma 
adaptação será feita no antigo Hos-
pital das Graças. A equipe de saú-
de da própria rede municipal vai 
atender os pacientes nos dois lo-
cais e, havendo necessidade, no-
vos profissionais serão contratados. 
“Em princípio, os atendimentos co-
meçam com a equipe das nossas 
unidades de saúde que serão re-
manejadas, mas se for preciso, con-
trataremos novos médicos e equipe 
de enfermagem”, salientou Magno 
Sauter, Secretário de Saúde.
O secretário pediu paciência da po-
pulação em relação ao atendimen-
to nas Unidades Básicas de Saúde 

e na Especialidade, pois foi neces-
sário adiar alguns procedimentos e 
consultas não emergenciais, já que 
todos os esforços estão nos aten-
dimentos urgentes e emergentes, 
além do combate à pandemia do 
novo Coronavírus.
Desde o dia 20 de março, a UBS do 
Atalaia funciona como Centro de 
Combate ao Coronavírus e é uma 
das porta de entradas dos pacien-
tes que buscam atendimento com 
sintomas gripais ou suspeita de Co-
vid-19, e os Pronto Atendimentos 
de Caucaia do Alto e Parque São 
George contam com espaços reser-
vados para atender exclusivamente 
este tipo de paciente.

Cotia inicia a 
implantação de 
dois Centros 
de Combate 
ao Coronavírus 
e vai criar 100 
novos leitos com 
respiradores

Sala de 
Atendimento 
Virtual
No dia 20 de março, entrou em fun-
cionamento a Sala de Atendimen-
to Virtual via 0800 484 8005 para 
atender moradores de Cotia que 
apresentam sintoma gripal ou sus-
peitam de contaminação por Co-
ronavírus. Uma equipe de saúde 
capacitada tira as dúvidas dos mo-
radores e, se for o caso, orienta a ir 
a uma unidade de emergência ou a 
controlar os sintomas em casa.
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Coronavírus 
contagia o mundo 
dos vinhos

Vinhos

Em meio a pandemia o assun-
to não poderia ser outro. Quais 
serão os impactos do Coronaví-
rus  no mercado do vinho? Certa-
mente não serão poucos e afeta-
rão diversas partes da economia. 
Como, por exemplo, o cancela-
mento de todos os eventos do se-
tor da vinicultura que ocorreriam 
nas próximas semanas. Incluindo 
o da ProWein, que é a mais im-
portante feira de vinhos da atu-
alidade e aconteceria agora em 
março na cidade de Düsseldorf, 
Alemanha. 

A Crise também já abala o Eno-
turismo, com fronteiras de países 
fechadas e pessoas em casa, as vi-
nícolas encontram-se vazias, sem 
seus habituais visitantes. Estes 
geravam importante receita extra 
para o setor. No Brasil, a região 
que mais sofre com a quarentena 
da população é a Serra Gaúcha, 
que há tempos investe em seu 
potencial turístico.
O Coronavírus e a alta do dólar 
devem provocar um aumento no 
preço dos vinhos e dificuldades 
para importar a bebida. “Impor-

tadores estimam que os preços 
dos vinhos tenham um crescimen-
to de até 20%”, segundo Tiago 
Dal Piazzol, diretor da importado-
ra TDP Wines, em entrevista para 
o GloboRural. Mas a maior preo-
cupação atual é com a queda das 
vendas: “Se todos os pontos de 
vendas, hotéis e restaurantes es-
tão fechando, imagina daqui a 
30 dias. Se fecha, não tem ven-
da. Talvez as futuras importações 
vão diminuir e nem serão feitas”, 
analisa a consultora Gabriela Bi-
garelli.

Além das importadoras, os produ-
tores nacionais também já estão 
sendo afetados negativamente. 
“Temos relatos de cancelamento 
de pedidos tanto externo quanto 
interno. Ainda não dá para quan-
tificar esses cancelamentos” é o 
que afirma Márcio Ferrari, presi-
dente da Ibravin (Instituto Brasi-
leiro do Vinho). 
Isso não afeta apenas o Brasil, a 
China uma das maiores importa-
doras de vinho, que atualmente 
ocupa o quinto lugar no ranking 
mundial do consumo da bebida, 

com a quarentena diminuiu dras-
ticamente a venda da bebida em 
bares, restaurantes e para even-
tos. A redução de pedidos dos 
chineses, nos meses de janeiro 
e fevereiro foi de 90%, segundo 
a Forbes. O que abalou direta-
mente os produtores da Europa, 
Austrália e Chile. A previsão, infe-
lizmente, é que esta queda con-
tinue para os próximos meses e 
ocorra também em outros países 
à medida que a epidemia se alas-
tra. 
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ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

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) 95068-6001

Vende-se apartamento no Morumbi

Paula Farias




