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Em São Paulo, de 28 de 
maio a 4 de agosto

CASACOR

Márcio Atalla, Qualidade 
de vida e longevidade

Granjeiro do mês

Tokaj Hegyalja, a região 
vinícola da Hungria
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Prefeitura de Cotia apresenta Plano de 
Mobilidade do km 21 ao 30 da Raposo

Os estudos conceituais 
e de tráfego foram 
apresentados no dia 
30 de abril, no Teatro 
Wurth. O evento contou 
com a presença do 
Secretário Estadual 
de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
representando o 
governador João Doria, 
uma vez que o Governo do 
Estado será fundamental 
para a execução do projeto 
elaborado pela Prefeitura, 
pois haverá grandes 
intervenções na rodovia, 
entre elas a construção 
de novos dispositivos de 
retornos.
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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

Viva 
o hoje
No fechamento desta edição , ocorreu o trágico acidente com o cantor Gabriel Diniz.
Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua 
irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos 
nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos”, diz o 
comunicado oficial....
Ouvimos muito falar que é importante vivermos o presente, pois é nele que será traçado 
o rumo de nossas vidas e também, executadas as nossas conquistas. No entanto, para 
a maioria das pessoas, manter o foco na maior parte do tempo no momento presente é 
bastante desafiador.
Tudo o que se tem de real está no aqui e no agora, pois é isso que você está vivendo. O 
que já passou, não lhe pertence mais e o que ainda está por vir, também não é seu. Tudo, 
tudo, tudo está no presente, afinal você colherá no futuro os frutos plantados hoje.
Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida, brinque, chore, sorria, dance, corra 
atrás da sua felicidade pra que quando realmente chegar seu último dia, você não se 
arrependa do que não fez pra ser feliz.
Ame hoje. Perdoe hoje. Demonstre hoje. Não deixe nada para amanhã. Somos instantes e 
num instante não somos nada.
Equipe Granja News

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
(granjanews@granjanews.com.br) Redação: Granja News (GN) granjanews@granjanews.com.br. Editoração Eletrônica: Léo Diniz
(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
Gratuita. Os artigos assinados não refletem a opinião do jornal Granja News sendo de inteira responsabilidade de seus autores. Os
colunistas e colaboradores não mantém vinculo empregatício com o Jornal e não estão autorizados a comercializarem suas colunas.

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

Clínica Veterinária

Mais um talento se uniu ao Unique, Daniel Amorim
Agende seu horário conosco !!

Av. João Paulo Ablas, 115 - Loja 
07 - Jardim da Glória - Cotia/SP

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



ENTRADA ZERO ATÉ DOMINGO

L A Z E R  C O M P L E T O

Um empreendimento que agrega charme, personalidade e sofisticação. A Ivory Incorporadora traz 
o Address Granja Vianna, localizado em um bairro desejado que oferece praticidade com tudo muito perto:

Shoppings, restaurantes e bistrôs, panificadoras, supermercados e conveniências 24 horas. Praticidade para 
o seu dia a dia, tudo a favor da sua comodidade.

O projeto encontra-se aprovado sob alvará nº 834/2014. Incorporação registrada sob nº R. 05, na matrícula nº 45790, em 12/09/14, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia. 
Material preliminar sujeito a alteração. * Os móveis, armários, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e elementos de decoração não fazem parte do contrato. Demais plantas, com suas 
respectivas metragens, estarão à disposição dos interessados no stand de vendas. Impresso em agosto/2014. Obra entregue em 28/11/2017 conforme alvará de vistoria e habite-se número 
656/17 e processo número 11715/2017 expedido pela prefeitura municipal de Cotia. Matricula individualizada das unidades expedida em 22/06/2018 pelo O�cial de Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Cotia, Estado de São Paulo.

A v.  S ã o  C a m i l o ,  1 4 9 1  -  G r a n j a  V i a n a PA R A  M A I O R E S  I N F O R M A Ç Õ E S :
1 1  9 8 8 81 - 3 6 2 3
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Aula de Circo 
une atividade 
física, artística 
e diversão na 
Bodytech Granja

Fitness

É inebriante observar a desenvol-
tura, força, flexibilidade e a mo-
vimentação delicada dos artistas 
circenses. Para promover essa ex-
periência para criança e adultos, 
a Bodytech tem um espaço dedi-
cado para aulas de Circo. “Incor-
poramos todo o encanto e magia 
do circo na academia”, declara 
Thaynara Almeida, coordenadora 
Acqua & Kids da Bodytech Granja 

Vianna.
A arte circense é trabalhada de 
forma lúdica e está ligada a ati-
vidade física e artística intensa. 
A modalidade proporciona a 
melhora da qualidade de vida, 
da percepção espacial, força, 
do equilíbrio, da flexibilidade 
e da postura. “Os conteúdos 
desenvolvidos não se limitam 
apenas a arte, estendem-se 

ao ambiente social e cultural 
dos aprendizes. Amplia o re-
pertório motor, desenvolve a 
sensibilidade, o senso crítico e 
a disciplina”, pontua Nathalia 
Hespanhol, educadora física e 
professora de Circo. 
A aula de Circo é aplicada de 
forma fundamentada e permite 
ao aluno entrar em um univer-
so amplo de possibilidades de 

criação e superação. “Este tipo 
de atividade ajuda a criança 
a entender um pouco da arte 
circense e tomar posse do co-
nhecimento, que tem um papel 
fundamental na formação do 
ser humano. Enquanto expres-
são artística, o circo é fonte de 
inspiração, afirmando e refor-
çando sua identidade positiva 
e inserindo o indivíduo num 

contexto histórico e social”, fi-
naliza Weslei Pereira, educador 
físico e professor de Circo na  
Bodytech Granja Vianna.

Serviço: Aula de Circo  
Bodytech Granja Vianna
Terças e Quintas:  
15 horas
Professora: Nathalia 
Hespanhol

Offices

DE

POR

R$

R$
1087,00

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



Almoço para casal

De segunda a sexta das 
12:00 as 15:00 hrs
Só R$ 74,90
( Não é valido para Feriados e Dia dos Namorados)

Jantar para casal

De segunda a quinta das 
19:00 as 23:30 hrs
Só R$ 99,90
(Não é valido para Feriados  
e Dia dos Namorados )

Sexta, Sábados  
e Domingos
Só R$ 114,90

Rua José Félix de 
Oliveira, 860 - Granja Viana

Delivery: (11) 2690-4666
www.kayasushi.com.br
Facebook: kayasushibr

Instagram: kaya.sushi

Promoções
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Prefeitura e Governo Estadual 
se unem para melhorias de 
mobilidade na Raposo Tavares

Destaque

Secretário de 
Habitação 

Sérgio Folha é 
responsável por 
acompanhar as 

etapas do Plano 
de Mobilidade 

Urbana do km 21 
ao 30 da Raposo 

Tavares.

Durante o evento que aconteceu 
no Teatro Wurth, no dia 30 de abril, 
foi concluído o novo plano que a 
prefeitura de Cotia está desenvol-
vendo para melhorar a mobilidade 
da cidade pela Rodovia Raposo 
Tavares do KM 21 ao 30. O plano 
ganhou apoio do governador João 
Doria, que se mostrou bastante in-
teressado em entrar com parte do 
investimento necessário para que 
a iniciativa saia do papel.  O plano 
começou a ser desenvolvido por 
conta da alta demanda de pessoas 
que transitam pela rodovia todos os 
dias, não apenas para ir para São 
Paulo, mas também para circular 
dentro do município de Cotia. O 
prefeito Rogério Franco, perce-
bendo a necessidade de diminuir 
o congestionamento da Raposo e 
melhorar a mobilidade, se uniu ao 
Secretário de Habitação Sérgio Fo-

lha, para desenvolverem um estudo 
de modificações que poderiam ser 
feitas para facilitar a circulação das 
pessoas, e contrataram a empresa 
Canhedo Beppu para participar 
desse estudo, elaborar simulações 
de tráfico e montar um planejamen-
to para o trecho.
A prefeitura também está com ou-
tros dois projetos simultâneos liga-
dos à mobilidade urbana. Um na 
região central, e outro do KM 39 
até a região de Caucaia do Alto, 
que é um distrito muito importante 
para Cotia, econômica e socialmen-
te. “A cidade foi se desenvolvendo 
sem planejamento, então hoje o 
que nós estamos fazendo é corrigir 
os problemas que existem e plane-
jar o futuro”, afirma o Secretário de 
Habitação de Cotia, Sérgio Folha.
Após a reunião no Teatro Wurth, 
que contou com a presença do 

Secretário Estadual de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vinholi, 
representando o Governador João 
Doria, o prefeito já se reuniu com o 
superintendente do DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem), 
que demonstrou muito interesse 
na iniciativa e participará da fase de 
execução; e também já conversou 
com os padres do Pequeno Co-
tolengo Paulista, da Comunidade 
São Jorge e da Província Camiliana 
Brasileira, já que eles serão os vizi-
nhos dos trechos modificados pelo 
plano. 
Segundo Sérgio Folha, o projeto se 
desenvolverá em 4 etapas. A pri-
meira foi a elaboração e apresenta-
ção do plano, e se reunir com quem 
estará próximo às modificações físi-
cas para que não haja nenhum im-
passe durante as obras e ninguém 
seja prejudicado. Afinal, o objetivo 

do plano é ser uma solução e não 
mais um problema.
A segunda etapa é juntar todos os 
dados que foram colhidos duran-
te as reuniões da primeira fase e 
fazer os cálculos de quanto entra 
nos caixas, quanto sai, qual será a 
área que a prefeitura poderá ocu-
par e como isso será feito dentro 
das limitações de cada um. É nes-
sa etapa que o projeto se encon-
tra no momento.
A terceira etapa pode ser colocada 
como a definição do projeto execu-
tivo. Depois de todas as conversas 
com os maiores envolvidos e todos 
os valores calculados, nessa fase os 
critérios serão determinados para 
que o plano possa ir para a quarta 
e última etapa: as obras.
A parceria com o estado e com o 
DER será financeira, e acontece-
rá na quarta fase. O governador 

João Doria teve acesso ao projeto 
e reconheceu a importância e a ne-
cessidade de diminuir o trânsito da 
Rodovia Raposo Tavares. Entretan-
to, a prefeitura de Cotia ficou encar-
regada de cuidar das primeiras três 
fases, onde toda a parte de gestão 
estratégica do plano de mobilidade 
é desenvolvida.
Sérgio Folha conta que essas me-
didas não são políticas, já que o 
processo estratégico é pouco divul-
gado e não gera resultados imedia-
tos. “É muito importante que essa 
geração nova veja, porque, politica-
mente falando, essas melhorias não 
aparecem imediatamente, porque 
são medidas da parte estratégica. 
O resultado vem a médio/longo 
prazo. A sociedade precisa conhe-
cer essa parte também. Essas ações 
também são muito importantes”.

Por Bruna Santos 
Fotos Bruna Lopes
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Algumas das modificações previs-
tas incluem a implantação de um 
viaduto no KM 21; ampliação da 
marginal da Raposo Tavares em 
frente ao Shopping Granja Viana 
que será estendida até o KM 21;  
Uma ponte sobre a raposo no KM 
25, ligando o Parque São George 
ao Jardim Passárgada; Mudança na 
Avenida São Camilo, que passará a 
ser mão única, no sentido Raposo; 
Serão colocadas duas novas rota-
tórias, uma no cruzamento da São 
Camilo com a rua Roma, e outra no 
cruzamento da José Felix com a rua 
Nova Amazonas; A construção de 
uma nova via na região do Peque-
no Cotolengo Paulista, que ligará o 
Parque São George com a avenida 
José Giorgi, entre outras.
Os dois pontos mais importantes 
que serão modificados para espa-
lhar melhor o fluxo de carros e ali-
viar o transito da Raposo são na São 
Camilo e no Cotolengo. Esses dois 
são os maiores focos no momento 
e são os mais adiantados no desen-
volvimento do projeto. Esses pon-
tos serão de responsabilidade da 
prefeitura, com auxilio do Governo.
Outro ponto também importante 

que está adiantado nos estudos, 
mas será de responsabilidade do 
DER é a ligação da São George 
com o Cemucan. Para Sérgio Fo-
lha, que foi incumbido pelo prefeito 
Rogério Franco para estar presen-
te em todas as etapas do projeto, 
quando esses três principais pontos 
forem solucionados, a circulação de 
quem passar por Cotia já será muito 
melhor.
“O estudo mostra que é uma lenda 
achar que o transito é só para ir ou 
voltar de São Paulo. Não é assim. O 
trânsito também é interno, é nosso. 
Uma porcentagem considerável 
circula dentro do município, de um 
bairro para o outro e pega a Raposo 
porque pela forma que a cidade se 
desenvolveu, tudo joga para a Ra-
poso. Então estamos fazendo essas 
melhorias para não precisar passar 
sempre pela rodovia”, afirma o Se-
cretário de Habitação.
Após esse projeto, a prefeitura 
pretende trabalhar a regularização 
fundiária, que se trata de legitimar 
a posse de espaços urbanos, com 
a finalidade de promover melhores 
condições de moradia, redução de 
desigualdades e/ou reaproveita-

mento do espaço para outras fun-
ções, como lazer, por exemplo.
Além disso, está nos planos do 
prefeito Rogério Franco levar a rea-
lidade da população de Cotia para 
o que prevê o Plano Diretor de De-
senvolvimento Urbano, Econômico 
e Social, que visa garantir funções 
sociais, sustentabilidade, desen-
volvimento e geração de oportuni-
dades, gerando melhoria de quali-
dade de vida para os cidadãos do 
município; e também a utilização 
da Lei de Ocupação do Solo, tanto 
para o Plano de Mobilidade Urbana 
da Rodovia Raposo Tavares do KM 
21 ao 30, como para assegurar o 
bem-estar dos habitantes de Cotia.
Folha afirma que “o Plano de Mo-
bilidade Urbana será uma das maio-
res intervenções feita em Cotia nos 
últimos anos”, e completa: “Nós, 
moradores de Cotia, temos sim 
que participar e cobrar a prefeitura 
e o governo do estado para que 
eles tragam uma solução. O poder 
público deve à sociedade, e preci-
sa trabalhar muito para conseguir e 
pagar todas essas dívidas com a po-
pulação. É preciso pensar na cidade 
olhando para o futuro.”

THE SQUARE

DONA DEOLA

AV. SÃO 
CAMILO

KM 21

COLÉGIO 
RIO BRANCO

Shopping 
Granja 
Vianna

Posto 
Bentevi

Pq. São George

Cotolengo

Cotolengo

Rua 
José 
Giorgi

Km 26

Km 26

A
v.

 J
os

é 
Fe

lix

Pq. São 
George

Pq. São 
George
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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

Rua José Felix de Oliveira 359 - Granja Vianna

TERÇAS E QUARTAS

COMPROU UM 

ROCKET BURGER

GANHOU OUTRO

(Dentro da Vila Fenix) Estacionamento Grátis

*Valido para consumo no local 

12h00 às 23h00

Com slogan “Quem tem frio 
tem pressa”, iniciativa busca 
atender milhares de famílias 
com agasalhos, cobertores e 
mantas
Em 21 de maio, o Fundo So-
cial de Cotia, com o apoio da 
Prefeitura, deu a largada à uma 
das mais importantes iniciati-
vas realizadas pelo órgão na 
cidade, a Campanha do Aga-
salho 2019. O slogan é “Quem 
tem frio tem pressa. Neste In-
verno, aqueça corações” e visa 
a arrecadação de roupas, aga-
salho e cobertores novos e em 
bom estado de conservação. 
Postos de arrecadação estarão 
espalhados pela cidade para 
que a população possa fazer a 
sua doação.
As primeiras caixas de arreca-
dação da campanha já estão 
disponíveis no Centro Integra-
do Municipal (CIM), no Fundo 
Social, em algumas secretarias 
municipais e em comércios. 
Mas esta lista deve aumentar. 
De acordo com a presidente 
do Fundo Social, Mara Franco, 

comerciantes e empresários
que puderem disponibilizar um 
espaço para a caixa de arreca-
dação, basta entrar em contato 
e fazer a solicitação. “Toda aju-
da é válida, desde àquela que 
vem da pessoa que doa uma 
roupa, um cobertor, até da-
quela que permite a ampliação 
dos pontos de doação”, disse 
Mara.
As arrecadações serão doadas 
para famílias carentes do mu-
nicípio. Em 2018, a Campanha 
do Agasalho distribuiu mais de 
40 mil peças entre roupas, aga-
salhos, cobertores e mantas. 
“Como nos anos anteriores, 
contamos com o apoio irrestri-
to do prefeito Rogério Franco 
e com adesão da população. 
Cotia tem pessoas muito soli-
dárias e tenho certeza que va-
mos conseguir atender milha-
res de famílias”, afirmou Mara.

Campanha do Agasalho 2019
Para receber uma caixa de ar-
recadação entrar em contato 
pelo número: 4703-3549

Postos de Doação de  
Agasalho

CIT Centro Integrado de Tri-
butação - Av. Benedito Isaac 
Pires, 35- Pq. Dom Henrique
Colégio Objetivo - R. José 
Augusto Pedroso, 64 - Vila 
São Francisco de Assis
Supermercado Pedroso - Av. 
Prof. Manoel José Pedroso, 
340 –Pq. Bahia
Pátio Cotia - Av. Antônio 
Mathias de Camargo, 512 – 
Centro
Supermercado Barbosa (Cau-
caia) - Av. Roque Celestino 
Pires, 1701
Colégio Rio Branco-  Rodovia 
Raposo Tavares, 7.200 - km 24 
Colégio Sidarta- Rua Fernan-
do Nobre, 1332- Granja Viana 
Templo Zu Lai- R. Fernando 
Nobre, 1461 - Parque Rincão
Fundo Social de Caucaia 
- Rua Benedita Ferreira das 
Dores, 289-Vila Santa Catarina 
Fundo Social de Cotia - Av. 
Benedito Isaac Pires, 35- Pq. 
Dom Henrique

Fundo Social 
de Cotia lança 
a Campanha do 
Agasalho 2019

Social

www.bigmaniadepastel.com.br

AGORA TAMBÉM NA 
GRANJA VIANA

Venha saborear nossos deliciosos 
Pastéis e tomar um caldo de Cana 

geladinho

venha 

saborear nossos 

maravilhosos

sandubas!

DELIVERY: (11) 4702-0870

Rodovia Raposo Tavares nº 22.800  (ao lado do Madai Sushi)
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Assim se referiu ao vinho Tokaji, o 
então rei da França Luís XIV, com a 
célebre frase: “Vinum Regum, Rex 
Vinorum”. Sua notoriedade per-
sistiu até os dias atuais, a região foi 
declarada Patrimônio da Humani-
dade, em 2002 pela UNESCO.
Tokaj Hegyalja é a região vinícola 
mais famosa da Hungria. Com 
altitudes que variam em torno 
dos 460m, nas proximidades das 
montanhas dos Cárpatos. Possui 
solo vulcânico, com alta concen-
tração de ferro e calcário, geran-
do um terroir único para as uvas ali 
cultivadas.  Mundialmente conhe-
cida por produzir um vinho doce 
excepcional, através de uvas afe-
tadas pelo fungo Botrytis Cinerea. 
Ele faz com que a uva perca água, 
porém, concentre açúcar e acidez 
em seu interior. Gerando vinhos 
com aromas inesquecíveis de 

mel, frutas secas, damasco, cara-
melo, pêssego, entre outros. São 
extremamente frescos na boca e 
nada enjoativos, apesar de sua 
altíssima concentração de açúcar 
residual.
Além dos vinhos doces, os vinhos 
brancos, inclusive os secos, tam-
bém podem receber a denomi-
nação de Tokaj, quando produzi-
dos dentro da área demarcada e 
seguindo os parâmetros estabe-
lecidos. Antigamente eram raros, 
atualmente devido ao mercado e 
a busca cada vez maior dos con-
sumidores pelos vinhos secos, 
cresce a produção desse estilo na 
região.
Apenas 6 uvas brancas são auto-
rizadas na região para elaborar o 
Tokaj: Furmint, a grande estrela 
da região e a mais cultivada (60%), 
Harslevelü (30%) e outras 4 uvas: 

Yellow Muscat (Sárgamuskotály), 
Zéta, Kövérszölö e Kabar, que jun-
tas correspondem a 10% do total.
Os vinhos doces de Tokaj mais 
conhecidos e disputados são o 
Tokaji Aszú e o Tokaji Essencia. 
No processo de produção do 
Tokaji Aszú, ocorre a colheita de 
uvas botritizadas e seu armaze-
namento em recipientes de 25Kg 
(chamados “Puttonyos”), as uvas 
são adicionadas aos 136 litros 
de vinho seco, nos Gönc (barrica 
de carvalho utilizada na região). 
Quanto mais Puttonyos são adi-
cionados a um Gönc, mais doce 
e aromático será o vinho. Desta 
forma, os vinhos Aszú são classi-
ficados pela quantidade de Put-
tonyos. Até 2014 havia Tokaji Aszú 
de 3, 4, 5 e 6 Puttonyos. Agora, 
duas categorias deixaram de exis-
tir: 3 e 4 Puttonyos.

Já o Tokaji Essencia, o mais caro 
e raro dos Tokajis, é feito com o 
caldo de uvas 100% botritizadas, 
colhidas uma a uma, e colocadas 
em barris. Pelo peso das uvas, 
uma pequena quantidade de 
suco se acumula no fundo do bar-
ril, se constituindo no mosto do 
Essencia. Apenas ele é fermenta-
do para elaborar o Tokaj Essencia. 
Processo que pode levar muitos 
meses até ser concluído, por con-
ta dos altos níveis de açúcar no 
mosto. No final, o vinho é con-
siderado divino. Um único gole 
pode deixar um sabor inesquecí-
vel em sua boca, que persiste por 
horas após ser deglutido. Apeli-
dado por alguns enófilos como 
“xixi de Jesus”.

“O vinho dos reis, o rei dos vinhos”
Vinhos
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Fortalecimento das 
Relações interpessoais e 
interdepartamentais Helcio José Celi

Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com

Vencer é definir objetivos, lutar por 
eles, não medir esforços encarar os 
desafios, ser melhor que a concor-
rência, mais ágil, mais preparado, 
mais útil, mais inovador, mais an-
tenado, mais convincente, mais 
sedutor, e mais surpreendente. E 
claro, deixar todo mundo saber 
que você é tudo isso.
Atualmente já aceitamos que os 
indivíduos mais produtivos não 
são os de QI mais avantajado, nem 
mesmo os de currículo mais bri-
lhante, mas os que exibem maior 
capacidade de relacionamento e 
administração de conflitos, capa-
zes de enfrentar situações novas e 
de crise.
As três regras básicas da eficiente 
comunicação interpessoal.
1. Todo mundo tem razão
Mesmo nosso próximo emitindo 
opiniões ou argumentos contradi-
tórios, sem o raciocínio lógico ide-
al, ele tem a sua razão, mesmo que 
esta parta de uma premissa falsa. 
Para colocarmos nossos argumen-
tos com maior propriedade temos 

que, obrigatoriamente, refletirmo-
nos sobre a razão do próximo, em 
vez de, como a maioria precede, 
tentarmos incontinente expor a 
nossa razão.
Empatia
Empatia é a capacidade que todo 
comunicador tem (ou deve desen-
volver) de colocar-se no lugar do 
ouvinte.
Quando se fala para uma pessoa 
deve, o comunicador estar atento 
ás diferenças individuais, as quais 
são as principais causas dos insu-
cessos dos comunicadores não 
habilidosos.
Alguns fatores determinam as dife-
renças individuais, tais como:
1.1. Meio social,cultural e econô-
mico;
1.2. Desenvolvimento da capaci-
dade intelectiva;
1.3. Princípios éticos, morais e re-
ligiosos.
Como consequência a estes três 
principais fatores determinantes 
das diferenças individuais, o ouvin-
te de sua fala pode enquanto você 

fala, pensar de uma das quatro 
meneias a seguir:
-Pensar errado com dados erra-
dos;
-Pensar errado com dados certos;
-Pensar certo com dados errados;
-Pensar certo com dados certos.
Vê-se claramente a importância do 
comunicador desenvolver sua fala 
primorosamente para conseguir 
ter á sua frente o ouvinte ideal, 
aquele que “pensa certo com da-
dos certos”.
Dai a necessidade da aplicação da 
empatia, dai a importância do co-
municador colocar-se no “lugar” 
do outro.
2. Lei do reforço positivo
Onde esclarece a importância de 
elogiar e reforçar o que nosso pró-
ximo faz de correto e positivo. 
É fundamental que saibamos que 
reforçar o positivo não necessa-
riamente significa deixar de dizer 
onde a pessoa esta errando A crí-
tica construtiva, a crítica bem feita, 
sempre é bem vinda. Reforçar o 
positivo significa dar ênfase princi-

palmente aos acertos, mas se para 
maior eficácia no resultado ser ne-
cessário apontar os erros, isto de-
verá ser feito. Para exemplificar a 
importância de reforçar o positivo. 
Não se esqueça de ser sempre um 
caçador de acertos, não de erros.
É tolice apontar constantemente 
os erros da equipe, esperando que 
com isso ela não erre mais. 
É melhor estimular os acertos, 
para que o grupo fique desejoso 
de acertar sempre. Uma equipe 
assustada, em vez de tentar fazer 
o que é o melhor para resolver os 
problemas da empresa, passa a 
tentar adivinhar aquilo que o clien-
te quer.
Quando a equipe sabe que o seu 
trabalho é apreciado, passa a tra-
balhar bem, por simples satisfação 
pessoal, é quando fica até a ma-
drugada para tentar uma solução 
melhor, é quando negocia uma 
vez mais um plano de mídia para 
conseguir condições que nem o 
cliente esperava, é quando fica 
alegre por alguém ter gostado do 

trabalho criativo.
3. Lei da não resistência
Onde esclarece que quando nosso 
próximo esta nervoso, tempestivo, 
fora de si, qualquer tentativa de 
conversa firme resultará em dis-
cussão improdutiva.
Neste caso o correto é ceder, do-
minar nossos impulsos, adiando a 
discussão para quando nosso pró-
ximo estiver mais calmo.
O exemplo da lei da não resistên-
cia - “O tronco de bambu se ergue 
ereto, forte e conserva o espirito 
sábio ao se deixar levar suavemen-
te pela natureza. Quando o vento 
o açoita com dureza, nunca resiste, 
cede e se dobra acompanhamen-
to o fluir natural, porém nunca se 
quebra, só se vence cedendo“.
Qualidades do comunicador
Sincero sem ofender Humilde sem 
ser submisso
Amigável sem ser intimo
Objetivo sem ser agressivo.

Liderança

Al. Madeira, nº 162, Edifício Quebec, 16ª Andar, Sala 1604, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 96903-1979  -  www.ascontabil.com.br

Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira

e m p r e e n d e d o r i s m o , 
lançamentos, negócios,  
e n t r e t e n i m e n t o ,
turismo, feiras e m.i.c.e.

youtube/ 
PROGRAMARADARTV

SEGUNDA-FEIRA | ÀS 22h50
Sinal aberto digital em todo o Brasil
www.cnt.com.br

facebook.com/gruporadarcomunicacao

radar_television_250x40.indd   1 07/06/2018   14:17:59
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Granjeiro do mês

O granjeiro deste mês de maio é 
Márcio Atalla, ex-preparador físico 
de Shelda e Adriana, ganhadoras 
da medalha de prata no vôlei de 
praia das Olímpiadas de 2000, em 
Sydney, e criador do quadro “Me-
dida Certa”, exibido pela Rede 
Globo, no Fantástico de 2011 a 
2015. Hoje trabalha com projetos 
voltados para qualidade de vida e 
longevidade. A Granja Viana en-
trou na vida dele bem antes des-
ses marcos, na década 1990. Aqui 
viveu várias histórias desde o final 
da adolescência, quando ainda 
cursava Educação Física na USP, 
até os dias de hoje.  
“Mudei para a Granja em janei-
ro de 1990, quando ainda fazia 
faculdade de Educação Física na 
USP. A Granja naquela época era 
maravilhosa. Eu e meus amigos 
íamos para o Ristorante e Canto, 
que é um karaokê, saíamos de lá 
3, 4 horas da manhã, e ficávamos 
andando pelo centrinho da Gran-
ja, naquela neblina que era muito 
densa, não dava para ver 40 me-
tros a sua frente, mas não era pe-
rigoso.
Nos dias de aula, eu entrava 
na USP às 7h30min e saía às 
11h30min, depois voltava às 14h 
e a aula durava até às 18h, porque 
meu curso era integral. Nesse in-
tervalo, eu e meus amigos entrá-
vamos no meu carro e íamos para 
a minha casa. A gente jogava vô-
lei, almoçava, saía da Granja por 

volta das 13h30min, e às 14h es-
távamos assistindo a aula na USP. 
Imagina tentar fazer isso hoje? 
Não dá. 
Isso é uma das coisas que me in-
comoda aqui na Granja de hoje: o 
trânsito. A outra é quantidade de 
comércio, que aumentou muito, 
e tudo sem planejamento. Anti-
gamente, a Avenida São Camilo 
tinha um comércio. O resto era 
casa. Onde hoje é o The Square, 
era a casa do tio de uma amiga 
minha, que era tenista profissional 
e tinha uma quadra de tênis lá que 
ela treinava. Então você imagina: 
o que era uma casa, virou um sho-
pping!
Em 1996, teve um torneio profis-
sional de Tênis, na Tennis Hill, e 
as tenistas, por falta de hotel e de 
estrutura da região na época pre-
feriam ficar em casas de famílias, e 
uma dessas tenistas ficou hospe-
dada na minha casa. Ela era cana-
dense e acabou se apaixonando 
pela Granja. Ficou um ano moran-
do aqui, fez da Granja a base dela.
Embora eu tenha uma casa em 
São Paulo, estou todo fim de se-
mana aqui na casa dos meus pais. 
Eles têm uma quadra de vôlei e eu 
gosto de chamar os amigos para 
jogar e fico por aqui. Também 
costumo sair com casais de ami-
gos, e vamos em alguma pizzaria 
no centrinho, gosto de preservar 
isso.
Depois das olimpíadas de 2000, 

em que fui como preparador físi-
co da Shelda e da Adriana, e ga-
nhamos medalha de prata, resolvi 
que queria atuar mais em qualida-
de de vida e menos esporte. Estu-
dei alguns dados mundiais sobre 
obesidade, sedentarismo e estilo 
de vida e longevidade, e comecei 
a migrar para esse lado.
Para o futuro, tem meu documen-
tário que vai ao ar dia 3 de junho, 
por volta das 22:00 hrs no canal 
GNT. Nesse documentário eu dei 
uma volta ao mundo mostrando 
políticas de saúde pública, como 
as cidades encontraram formas de 
driblar o sedentarismo. Também 
quero fazer uma série de docu-
mentários no ano que vem, sobre 
longevidade. Hoje eu sou um dos 
consultores do bem-estar, e estou 
todas as sextas-feiras lá. Também 
tenho minha clínica em Alto de 
Pinheiros, que é a primeira clínica 
da América-Latinha de medicina 
de estilo de vida.
Minha mensagem para os granjei-
ros é: não desistam da Granja. E 
uma mensagem para quem está 
no poder da Granja, seja Cotia 
ou Carapicuíba: façam um pla-
nejamento, esse lugar é uma joia 
dentro de São Paulo, precisa do 
mínimo de planejamento para se 
manter. Invistam na Granja, acre-
ditem na Granja, porque aqui é 
maravilhoso.” 

Por Bruna Santos

“Invistam na Granja, 
acreditem, porque aqui 
é maravilhoso”

Fotos: Luciana Aith
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Em 2019, a CASACOR São 
Paulo chega a sua 33ª edição 
com o tema “Planeta Casa”

Decoração

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!

Lounge Sensações™ - Gustavo Paschoalim. A cozinha gourmet é integrada 
ao amplo living, totalizando 92 m². Com a pegada dos lofts americanos, uti-
liza piso de demolição de bambu, iluminação em trilhos aparentes e tijolos 
ingleses nas paredes. A decoração é exposta nas estantes e inclui objetos dos 
séculos 18 e 19. O estilo prático se confirma na mesa extensa e multifuncio-
nal. Para suavizar, estofados azuis.

Ambientes decorados (entre ca-
sas, lofts, lounges, salas, banhei-
ros, estúdios e apartamentos) no 
Jockey Club de São Paulo. Entre 
28 de maio e 4 de agosto de 
2019, o visitante conferirá o que 
há de melhor no design de inte-
riores, decoração, arquitetura e 
arte no Brasil.
Desde 1986, a CASACOR, que é 
a maior das Américas, tornou-se 
referência nacional em décor e 
design e foi responsável por re-
velar os grandes nomes atuais do 

mercado – João Armentano, Ro-
berto Migotto, Sig Bergamin, Bru-
nete Fraccaroli, Débora Aguiar, 
Léo Shehtman e muitos outros.
A ideia para a mostra surgiu há 30 
anos, quando as amigas Yolanda 
Figueiredo e Angelica Rueda fa-
ziam uma viagem a Buenos Ai-
res e visitaram a exposição Casa 
FOA. No primeiro ano (1987), 
uma casa na rua Dinamarca abri-
gou os ambientes decorados aos 
moldes do que viria se tornar a 
mostra mais tarde. A cada nova 

edição, CASACOR ganhava um 
endereço diferente. Foi só em 
2006 que o Jockey Club de São 
Paulo tornou-se a sua sede oficial 
— onde a edição paulistana da 
mostra permanece até hoje.
No ano 2000, as fundadoras ven-
deram a CASACOR para o Gru-
po Patrimônio Private Equity. Em 
2008, o Grupo Abril e Grupo Dó-
ria adquiriram a mostra em socie-
dade. Desde 2011, o Grupo Abril 
é único dono da CASACOR.
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Do campo à mesa
M.I.C.E.

Realizada pela Informa 
Markets, maior promoto-
ra de eventos do mundo, 
a Agrishow 2019 (Feira In-
ternacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação), encer-
rada no começo de maio, 
registrou uma alta na rea-
lização de negócios entre 
expositores e compradores 
de cerca de 6,4% em rela-
ção ao ano passado, o que 
representa um volume de 
R$ 2,9 bilhões. Agora che-
gou a vez de toda esta pu-
jança chegar até às mesas 
dos brasileiros. Para tanto 

a promotora realizará dois 
grandes eventos na cidade 
de São Paulo: Fispal Tecno-
logia e Fispal Food Service. 
Tradicionais no mercado, 
estas feiras fecham o ciclo 
e fortalecem o portfolio da 
empresa que se caracteriza 
por trazer novidades para 
quem planta, produz, colhe, 
embala e vende. 
A Fispal Tecnologia, é o 
maior evento para os pro-
fissionais que trabalham em 
fábricas e indústrias de ali-
mentos e bebidas ou que 
buscam abrir uma empresa 

para industrializar/proces-
sar alimentos e bebidas 
para comercializá-los no va-
rejo e atacado. Ela aconte-
ce de 25 a 28 de junho no 
São Paulo Expo.  Já a Fispal 
Food Service, que aconte-
ce de 11 a 14 de junho no 
mesmo pavilhão, traz o se-
tor de alimentação fora do 
lar, como restaurantes, ba-
res, sorveterias e cafeterias. 
Será uma grande chance de 
ficar inteirado sobre as no-
vidades destes importantes 
segmentos.

Otávio Neto

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

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

Apresente seu cartão Cinemark Mania 

em qualquer restaurante Outback do 

Brasil e ganhe um aperitivo* na compra 

de um prato principal.

A combinação  
mais gostosa que existe: 

Cinemark Mania e Outback.

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

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

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


