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Vinhos
Don Mello de Uco, 
em Mendoza

Granjeiros do mês
O casal David Bueno e 
Amanda Didone da Bulldog

Academia Bulldog  
assina nova coluna

Wellness

OS PRIMEIROS 10 ANOS

Em 2019 o Jornal 
Granja News comemora 
seu décimo aniversário.
Começando as 
comemorações deste 
ano,  em parceria com a 
clínica Onodera  Granja 
Viana, o Jornal Granja 
News realizou o Beauty 
Day, evento exclusivo 
destinado aos clientes 
Granja News.
Foi um dia maravilhoso, 
no qual saímos do 
nosso dia a dia , nos 
encontramos, demos 
muitas risadas e tivemos 
o nosso momento de 
relaxamento.
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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

Granja
News 
Neste ano o Jornal Granja News completa 10 anos de existência e as comemorações já 
começaram.
Neste mês a festa foi na Clínica Onodera Granja Viana, onde nossos clientes passaram um 
dia especial de relaxamento. Nossos agradecimentos também ao Empório Per Tutti e a 
Superbom pelo apoio ao evento.
A cada mês faremos um evento diferente,  para que os nossos clientes possam passar um 
dia diferente e que possam fazer o networking com nossos outros anunciantes.
Começaremos também a campanha 10 Anos Granja News, onde nossos clientes, parceiros 
e amigos , farão um vídeo de 1 minuto, dando o seu testemunhal sobre o Jornal Granja 
News. Estes vídeos serão veiculados em nossas mídias sociais.
A filosofia do Jornal Granja News vai além de divulgar empresas, acontecimentos e 
eventos da região, é de unir as pessoas.
Somos gratos a todos clientes, leitores,  parceiros e amigos por todo esse apoio e carinho 
durante nossa caminhada.
Sem vocês,  não existiríamos.
Muito obrigado
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
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Conheça os benefícios das aulas de Ballet 
Clássico da Bodytech Granja Vianna

Fitness

O ballet clássico tem conquista-
do cada vez mais admiradores e 
adeptos. A modalidade está, in-
clusive, na grade das unidades da 
Bodytech. O ballet é a base para 
diversas danças, unindo a força 
dos movimentos com a delicadeza 
de gestos. 
“As aulas de Ballet não são apenas 
uma atividade para as crianças se 
divertirem. É uma das danças mais 
recomendadas na primeira infân-
cia. A modalidade favorece a criati-
vidade, a musicalidade, o trabalho 
em grupo; melhora a coordenação 
motora e a flexibilidade, e ensina 
a ter disciplina”, relata Thaynara 
Almeida, coordenadora Acqua e 
Kids da Bodytech Granja Vianna. 

“Para conquistar movimentos pre-
cisos e graciosos é importante ter 
a orientação de um profissional 
qualificado. O Ballet é uma arte 
que envolve muita precisão, es-
forço físico, foco e paciência. “O 
professor tem a missão de moti-
var, planejar ter as estratégias de 
treinamento, corrigir as posturas, 
elogiar e sempre incentivar suas 
bailarinas”, pontua Thamirys Mon-
teoliva, professora de Ballet Infantil 
da Bodytech Granja Vianna
Já Vania Monteiro, professora de 
Ballet Adulto da Bodytech, diz 
que a dança proporciona condi-
cionamento físico, aumenta a con-
centração, melhora a postura, o 
equilíbrio, a consciência corporal, 

e promove a diversão e o apren-
dizado. “Não é preciso saber dan-
çar. Não importa a idade. Nunca é 
tarde para começar. Basta ter von-
tade e disciplina. Direcionada a to-
dos, a aula respeita os limites e as 
habilidades de cada aluno”.
A dança é o mix dos sentidos – vi-
são, tato, audição –, da afetividade 
e dos desenvolvimentos cogniti-
vo e motor. Por meio da dança, é 
possível sentir os movimentos e 
transformá-los em ações. De acor-
do com Vania Monteiro, ouvir a 
música, dominar o ritmo, controlar 
o corpo a cada passo, deixar fluir a 
emoção e os sentimentos durante 
a execução da dança são atitudes 
benéficas para o corpo e o espírito.

**Dicas para a prática do ballet 
clássico**
- Consciência corporal, flexibilida-
de, concentração, musicalidade, 
coordenação motora e postura 
correta são alguns benefícios da 
dança;
- Os resultados são conquistados a 
longo prazo. Respeite o seu ritmo;
- Não é importante levantar a per-
na até o teto, o que realmente 
importa é executar bem o movi-
mento;
- Cuide dos pés antes e depois das 
aulas. Eles suportam o peso do 
corpo por muito tempo;
- Faça pelo menos duas aulas por 
semana.

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

Nas crianças, o ballet favorece a criatividade, a musicalidade, o trabalho em grupo melhora 
a coordenação motora e a flexibilidade
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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
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Granja News comemora 10 anos
Destaque

Os 10 anos do jornal Granja News 
foram comemorados em um even-
to realizado no espaço da clínica 
Onodera Estética, onde todos os 
convidados puderam fazer gratui-
tamente um procedimento estético 
simples. A celebração contou com 
a participação de clientes, parceiros 
e de granjeiros que acompanham 
o Granja News e reconhecem a 
importância do jornal para a região.
A clínica Onodera Estética, que ce-
deu o espaço para o evento teve a 
unidade da Granja Viana inaugura-

da há 1 ano e 6 meses pelas sócias 
Kátia Regina Machado Bublitz e Pa-
trícia Peres Veloso, que possui uma 
gama bem ampla de tratamentos 
estéticos e já é reconhecida na re-
gião pela qualidade do atendimen-
to e pela diversidade de serviços no 
mesmo espaço.  
“No mercado regional, completar 
10 anos de um veículo é uma con-
quista. O Granja News se conso-
lidou como mídia, e vem fazendo 
um trabalho muito legal de presta-
ção de serviços e boas matérias to-

dos esses anos”, afirma a convida-
da Márcia Lima, dona da Agência 
de Marketing TEM Comunicação, 
que atua há 2 anos atendendo em-
presas da Granja Viana e região.
Também marcaram presença no 
evento o casal Fátima e Roberto 
Marinho. “É um prazer e um privilé-
gio estar aqui no aniversário desse 
veículo de comunicação tão impor-
tante para a Granja Viana. O mais 
interessante é que o jornal valoriza 
as pessoas que moram aqui colo-
cando um espaço no jornal para 

nós, o Granjeiro do Mês, em que 
meu marido, Roberto, já foi um dos 
homenageados, e mostrando as 
benfeitorias da região. Me sinto feliz 
de estar aqui comemorando esses 
10 anos”, conta Fátima.
“Eu acho o Granja News excelente. 
É um veículo que realmente repre-
senta a população daqui, não tem 
matérias frias e aborda questões re-
levantes para a região. O Rodrigo, 
escolheu o lugar perfeito para fazer 
essa comemoração porque o espa-
ço Onodera é um lugar que cuida 

das pessoas, então não tinha lugar 
mais apropriado e que tivesse mais 
a ver com a missão do jornal”, diz 
Roberto.
O proprietário e editor do Granja 
News, Rodrigo Rodrigues conta 
que “não queria apenas comemo-
rar, queria também unir as pessoas. 
Todos que estão aqui podem ter a 
oportunidade de se conhecer, tro-
car contatos e se conectar. Gosto 
de proporcionar eventos assim, que 
unam as pessoas”.

Granja News completa 10 anos e comemora seu aniversário em evento especial 
com parceria da clínica Onodera, da Superbom e do Empório Per Tutti
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Kátia Regina Machado Bublitz, Patrícia Peres Veloso e Rodrigo Rodrigues
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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 

contato@dadoca.com.br
 @dadoca_odadinho

Dadinhos de tapioca congelados

Ingredientes naturais 
e selecionados! SEM 
GLÚTEN e sem 
conservantes!

O aniversário também contou com 
as excelentes parcerias da Super-
bom, que com mais de 90 anos de 
mercado, tem como missão melho-
rar a qualidade de vida das pessoas 
através da alimentação saudável 
e oferecer produtos de altíssima 

qualidade, e do Empório Per Tutti. 
Ambos ficaram responsáveis por 
oferecer as bebidas e os aperitivos.
O empório Per Tutti, que pertence 
a Eduardo Vernilho e sua esposa 
Elaine, está para completar seu pri-
meiro aniversário, e é um espaço 

para apreciadores de vinhos que 
fica dentro da praça de alimentação 
do Open Mall The Square. “Sentía-
mos falta de um espaço convidativo 
onde as pessoas pudessem tomar 
vinho e provar queijos no The Squa-
re, então montamos o Per Tutti. 

Quisemos um ambiente aconche-
gante e familiar, que lembrasse os 
empórios da Itália”, conta Elaine. 
“Costumamos dizer que não temos 
clientes, fazemos amigos”.
Com essas parcerias e esses convi-
dados, o evento de comemoração 

dos 10 anos do Granja News foi 
cheio de risadas, histórias e harmo-
nia, fazendo jus ao propósito do jor-
nal de conectar as pessoas e mos-
trar as coisas boas da região em 
que vivem. O evento teve a carinha 
de união da Granja Viana!
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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

DOMINGOS NA ROCKET
COMBO FAMILIA 

99,90R$

RUA JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA 359 GRANJA VIANA
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Os bairros Recanto Suave, 
Santa Isabel, Jardim Pioneiro 
e Lavapés foram os primeiros 
a receberem as doações da 
Campanha do Agasalho 2019, 
realizada pelo Fundo Social de 
Cotia, com o apoio da Prefeitu-
ra. Com o slogan “Quem tem 
frio tem pressa. Neste Inverno, 
aqueça corações”, a iniciativa 
visa atender milhares de famí-
lias dezenas de bairros caren-
tes do município. As entregas 
começaram nesta segunda-fei-
ra (24/06).
A presidente do Fundo Social 
e titular do Desenvolvimento 
Social, Mara Franco, disse que 
apesar de as entregas já terem 
começado, ainda dá tempo 
da população, empresários, 
comerciantes participarem. 
“Quem puder colaborar, ainda 
pode participar. Seguimos com 
as caixas de arrecadação e são 
bem-vindos agasalhos, cober-
tores e mantas, novos ou em 
bom estado de conservação”, 
disse.

Cotia inicia a entrega das doações 
da Campanha do Agasalho

Inverno

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

Peça já um orçamento! 

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

Limpeza de Obra / Piscinas 

Odair Marques 
Manutenção e reformas em Geral 

(11) 94383-7555

ELETRICISTA
MANUTENÇÃO

PREÇO JUSTO E ENTREGA 
DO SERVIÇO NO PRAZO

Cotia e região

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

Óculos de sol
Lentes de contato
Especialista em Multifocais

Trazendo este anúncio a 
caixa de Acuvue 2 sai 

R$ 109,00

kit Renu 355ml +120 ml  
+ estojo por 

R$ 39,00 

Quem puder 
colaborar com 
a campanha 
ainda pode 
fazer a doação 
de agasalhos, 
cobertores e 
mantas



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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Liderança em momento de Crise Helcio José Celi - Prof.Consultor 
Empresarial helciojosec@gmail.com

A resistência a mudança  como 
uma característica do comporta-
mento humano é considerado no 
processo de desenvolvimento  de 
pessoas  um  elemento  previsível 
e corriqueiro . Essa característica é  
invariavelmente  a mesma relatada,  
nos exemplos  expressos abaixo :
1.Na nossa organização tudo é di-
ferente;
2. É possível que esta ideia seja vá-
lida , mas na nossa organização  as 
condições são outras;
3 Parece muito bom  em teoria, mas 
na prática será  diferente; 
4 Não se pode considerar isso de 
uma maneira  tão simples (primitiva, 
unilateral, vulgar) . O problema é 
bem mais complexo;
5  Nós  poderíamos faze- lo  há 
muito tempo, mas as condições (di-
retoria, ordens, obrigações, tipo de 
mercado , etc) não nos permitiu..... 
e a lista cresce!
Assim como  a vida enquanto  pro-
cesso , é  um suceder de crises, pois 
neste processo nós estamos sempre 
diante de novos desafios, de novas 
situações, de novos problemas
Num dado momento, o organis-
mo pode ser tido como em estado 
de equilíbrio. Suas condições , sua 
estrutura e sua dinâmica de funcio-
namento são  neste momento con-
siderado perfeitamente satisfatórios 

face às  situações que se  apresen-
tam . Mas, como nada é estático, no 
momento seguinte , essa situação 
pode se modificar; e quando esta 
modificação é de tal natureza que 
o conjunto do organismo já não é 
mais capaz de atender satisfatoria-
mente às necessidades, então o 
equilíbrio anterior se rompe e surge 
uma  situação de crise.
Portanto, a crise é uma inadequa-
ção entre uma dada situação atual 
e as exigências de um novo estado, 
o qual  supostamente exige novas 
condições, que ainda não eram pre-
sentes. Ora, se o meio se altera, se 
as situações externas evoluem con-
tinuamente, os organismos estão 
continuamente desafiados a recu-
perar seu anterior equilíbrio; viver é 
estar em crise.
Só  existe uma forma reestruturar-se 
internamente, a partir de elementos 
já existentes de tal modo que desta 
reestruturação possam emergir as 
novas condições necessárias. Só en-
tão , o organismo  estará num novo 
estágio de adaptação: e esse novo 
estágio permitirá um novo ciclo de 
vida , até que novas alterações ve-
nham  a exigir novas reestruturações 
As  pessoas e as organizações po-
dem responder às  crises tanto pro-
dutiva como improdutivamente. 
As respostas produtivas fortalecem 

o sistema e se traduzem  num au-
mento significativo de experiência 
adaptativa. As respostas improduti-
vas serão imaturas e disfuncionais, 
levando á omissão ou aos exageros 
reativos, podendo até comprome-
ter a eficácia de modo irreparável.
Em tudo isso, do ponto de vista 
psicológico , a mola propulsora das 
respostas é o grau de ansiedade. 
Uma  situação de desequilíbrio sem-
pre gera um estado de ansiedade 
– a sensação de desconforto, face a 
uma situação para qual não se esta 
devidamente preparado num mo-
mento considerado. A ansiedade 
ao contrário do que  os leigos costu-
mam imaginar , não é negativa, sem 
ansiedade não há mudança , não há 
motivação e não há deflagração dos 
esforços necessários à adaptação 
pretendida. Mas existem dois tipos 
fundamentais de ansiedade : a nor-
mal e a neurótica.
A ansiedade normal é positiva, por-
que é suficientemente forte para 
vencer a inércia e deflagrar o esfor-
ço de mudança,  mas é suficiente-
mente fraca para não desorganizar 
o sistema operante. Portanto , a an-
siedade normal é que  origina todo 
o processo de reestruturação , do 
qual  o nível anterior de eficácia sai 
aumentado e reforçado.
A ansiedade neurótica, ao contrário 

é negativa, porque leva à reação 
imaturas e porque não permite a 
organização unificada dos esforços 
necessários aos processos de mu-
dança. Isso só pode aumentar o de-
sequilíbrio, levando a um aprofun-
damento progressivo da crise.
Logo,   podemos dizer que  alguma 
ansiedade é natural  e benéfica , 
pouca ansiedade é importante para 
a mudança, o excesso de ansiedade 
é disruptivo e disfuncional.
As crises são , pois uma ocorrência 
normal na vida empresarial . Não há 
empresa como não há ser humano 
que viva sem crise e sem sentir an-
siedade diante dessas crises, Mas as 
crises podem ser benéficas, desde 
que se tenha a capacidade de res-
ponder –lhes  produtivamente.
O  Líder temeroso , ou mal prepa-
rado sente as crises e se ocupa com 
elas, mas procura de imediato me-
canismos compensatórios para ali-
viar sua ansiedade. Foge, reprime , 
racionaliza, projeta, sublima , adota 
soluções paliativas  , mas não tem 
coragem de enfrentar os proble-
mas. Quase sempre adota soluções 
que nada resolvem , a não ser adiar 
o problema. Acaba sendo arrastado 
pelos acontecimentos, e chega a 
um momento decisivo onde qual-
quer tentativa contemporizadora 
fracassa.  A crise o domina , ao invés 

de ser o contrário.
O líder eficaz ao  contrário faz da cri-
se uma oportunidade de  progresso, 
ai é que mostra todo o seu talento 
e liderança, pois não sucumbe aos 
desafios, nem se desorienta.  Ele 
sente as crises e sofre as crises, mas 
as domina.
O verdadeiro líder empresarial  
percebe o advento dessas crises e 
mobiliza seus recursos, processos e 
estruturas , enfrentando e vencendo 
as exigências da nova situação  e 
por isso, sai delas mais forte do que 
entrou.
 Diante dessas múltiplas crises, o  
líder tem toda razão de sentir an-
siedade , e saber que as soluções 
de hoje por melhores que sejam , 
não resolverão  os problemas de 
amanhã . Mas não espera o amanhã 
para agir. Age agora, planeja e pre-
ventivamente , porque no universo 
da administração  onde as mudan-
ças são cada vez mais rápidas e 
profundas o futuro  já é presente , 
e as crises bem aproveitadas são o 
anúncio do progresso.
Não precisamos temer as crises, elas 
podem ser desastrosas, mas podem 
ser benéficas. Tudo depende  da 
nossa capacidade de mudar no sen-
tido de adaptação adequada.

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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Granjeiros do mês

Neste mês de junho a sessão 
Granjeiro do Mês será especial, 
pois terá um casal sendo home-
nageado. David Bueno e Amanda 
Didone são os donos da acade-
mia Bulldog e granjeiros há mais 
de 18 anos.
“Quando viemos para cá, a Gran-
ja Viana não era como conhece-
mos hoje, principalmente em ter-
mos de trânsito e pavimentação. 
A própria visibilidade urbanística 
que vemos hoje, cheia de prédios, 
era uma coisa que não existia. As 
ruas eram de terra, tinha muito 
verde, e era muito tranquilo. Na 
época, estávamos procurando 
uma opção de lugar para morar 
que tivesse uma mistura de am-
biente urbano e natureza, então 
viemos para a Granja.
Mas mesmo com essa mudança 
toda na urbanização, a Granja ain-
da é um lugar gostoso e tranquilo. 
É um bairro que permaneceu com 
característica de interior. Gosta-

mos muito de passear no condo-
mínio que moramos, vamos bas-
tante ao Félix Bistrot e também 
gostamos de ir no Canto, que tem 
um espaço bem agradável. 
O que é complicado aqui além 
do trânsito, é a dificuldade de se 
empreender na região. O pessoal 
aqui demora um pouco para ade-
rir às coisas novas, é uma caracte-
rística do granjeiro mesmo. A gen-
te percebe uma dificuldade do 
público em valorizar e aceitar as 
propostas novas que são trazidas 
para cá. Muitos estabelecimentos 
abrem e fecham rapidamente por 
conta disso.
Ainda assim, acreditamos na Gran-
ja e investimos no nosso negócio 
aqui. Viemos do ramo farmacêuti-
co, a Amanda é farmacêutica e eu 
administrador de empresas. Então 
criamos uma empresa focada em 
auxiliar a indústria farmacêutica no 
desenvolvimento de novos pro-
dutos. E foi da holding do Grupo 

DRS que saiu o suporte financeiro 
e todos os aportes para viabilizar o 
projeto Bulldog.
O start para o projeto veio da 
nossa percepção para os benefí-
cios de se ter uma vida saudável, 
fitness e wellness. Como nós já 
trabalhávamos na área de saúde, 
mas mais voltado para o trata-
mento, o grupo entendeu que 
fazia muito sentido investir na pre-
venção, para que a pessoa não 
passe a ter que consumir medi-
camentos. Então são dois braços 
muito fortes que a gente atua 
hoje, investindo na qualidade de 
vida.
A academia ganhou o nome 
Bulldog Fight & Fitness e já vai 
completar 3 anos. Escolhemos 
esse nome por causa do nosso 
cachorro, que é da raça Bulldog e 
ele sempre foi nosso filhão. Então 
a Amanda teve a ideia de chamar 
nosso projeto de Bulldog, que 
achamos também que seria uma 

marca bem interessante. É engra-
çado porque as pessoas olham 
para a fachada, veem o nome e 
acham que é uma academia só de 
luta, mas na verdade é uma aca-
demia fitness que também tem 
luta.
Diante da evolução do projeto, en-
tendemos também que fazia mui-
to sentido também criarmos um 
espaço para relaxar, até por conta 
da vida moderna e do estresse do 
dia a dia. Foi então que nasceu 
a proposta da Bulldog Wellness, 
que é nova, tem 3 meses ainda e 
vem trazendo uma parte mais vol-
tada para o relaxamento e cuida-
dos com o corpo, abrangendo a 
parte estética, tratamentos faciais, 
massagens corporais e uma parte 
para meditação.
A ideia é crescer cada vez mais. 
Acreditamos na nossa proposta, 
e por isso, logo vamos abrir uma 
terceira unidade aqui na Gran-
ja Viana, que vai ser uma mescla 

de Fitness e Wellness. Então vai 
ter uma segmentação ainda mais 
efetiva, trazendo mais produtos e 
tecnologia. A academia nova vai 
ser perto da Fazendinha, e terá 
um espaço de 1.200 m²”, conta 
David.
Amanda ainda deixa uma men-
sagem para os moradores da 
Granja: “os granjeiros precisam 
valorizar mais a Granja Viana e 
as coisas que temos aqui. Vemos 
vários negócios aqui abrindo e 
fechando por falta de movimento 
porque as pessoas preferem per-
der horas atravessando a Raposo 
para fazer as coisas em São Paulo 
sendo que a gente tem tudo aqui, 
é só valorizar. Precisamos fortale-
cer mais isso”, e David completa 
“acho que a comunidade precisa 
se voltar mais um para o outro, 
precisamos incentivar e fazer com 
que a economia local aconteça 
para todos crescerem juntos”.

Por Bruna Santos

“Precisamos incentivar e fazer com que a economia 
local aconteça para todos crescerem juntos”
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Rotary realiza Paella Solidária neste domingo
Social

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 próximo domingo, 30 de 
junho, o Rotary Club de Cotia 
Granja Viana realizará a sua 5ª 
Paella Solidária, em parceria 
com o Rotary Club de Cotia 
Centro.
O evento acontece das 12h às 
15h, no Restaurante Fields, em 
Vargem Grande Paulista.
Haverá opções de paella com 
frutos do mar e também paella 
vegetariana, além de sorteio de 
prêmios aos participantes do 
evento.
O evento conta com o patrocí-
nio de: Prompt Telecom, Sodiê 
Doces, Serpe Advogados, Edi-
tora Catapulta, Galeria Pátio Via-

na I e II, Família Pedroso, Gisele 
Oliveira Estética, Costa Forte 
Soluções em Segurança, Nurap, 
Ferreira Pontes Advogados e 
Fields Restaurante & Bar. 

Serviço
5ª Paella Solidária do Rotary
Quando: Domingo dia 30jun - 
das 12h às 15h
Onde: Fields Restaurante & Bar
Rodovia Bunjiro Nakao 777 - km 
46,5 - Vargem Grande Paulista
Convite: R$120,00 (cento e vinte 
reais) - bebidas não inclusas
Obs: Crianças até 12 anos não 
pagam
Informações: 99480-2586

A ação acontece em prol dos Serviços Humanitários do Rotary
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O mundo está cada vez 
mais conectado, e você 
não pode ficar de fora!

M.I.C.E.

Em tempos de consumidor 
conectado, estratégias in-
teligentes são essenciais 
ao varejo. Muitos dos itens 
que, em uma época não 
tão distante, já foram con-
siderados inovações, atu-
almente já fazem parte do 
cotidiano das pessoas. Bas-
ta parar um minuto e olhar 
como foi o seu dia. Quantas 
vezes você utilizou o celular, 

por exemplo, para mais ati-
vidades do que apenas se 
comunicar? Por meio dele 
despertamos para ir traba-
lhar, escolhemos a rota com 
menos trânsito, movimen-
tamos nossa conta corrente 
ou até mesmo nos certifica-
mos que está tudo tranqui-
lo em casa com ferramentas 
de automação residencial.
Este novo tempo, de novos 

hábitos, será apenas um 
dos cenários trazidos pela 
Eletrolar Show, maior feira 
de negócios entre a indús-
tria e o varejo de eletroele-
trônicos, eletrodomésticos, 
celulares, móveis, utilidades 
domésticas e TI da Amé-
rica Latina. O evento, que 
acontece no final de julho, 
reunirá nada menos que 10 
mil produtos. Infelizmente a 

feira é fechada para o públi-
co final, mirando apenas os 
profissionais do varejo, mas 
tenha certeza que, acaban-
do o evento, as novidades e 
lançamentos já começarão 
a aparecer nas principais lo-
jas do Brasil!

Otávio Neto

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

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

Apresente seu cartão Cinemark Mania 

em qualquer restaurante Outback do 

Brasil e ganhe um aperitivo* na compra 

de um prato principal.

A combinação  
mais gostosa que existe: 

Cinemark Mania e Outback.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon May 27 12:12:43 2019                     
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A Bulldog Wellness é uma mistura 
de pessoas, energia e qualidade

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

Apresentamos a nova colu-
na do Granja News sobre 
bem-estar e um estilo de 
vida mais leve e cheio de 
cuidados. A Bulldog Fight 
And Fitness inaugurou seu 
novo espaço: A Bulldog 
Wellness. O local conta 
com aulas de Yoga, Medita-
ção, Pilates, Danças e muito 
mais. Além de Procedimen-
tos Estéticos e Tratamentos 
Terapêuticos que são os 
mais variados como massa-
gens, limpeza de pele, dre-
nagem, acupuntura e nutri-
cionista.
Uma das danças destaque 

do espaço é a do Ventre, 
uma técnica milenar que 
veio do Egito, onde a cons-
ciência corporal, postural e 
a coordenação motora são 
estimuladas. Para a profes-
sora de dança do ventre e 
consciência corporal Eriká 
Coltro, o principal diferen-
cial da Bulldog Wellness 
além do clima de amizade 
e bons profissionais é a lo-
calização privilegiada e sua 
estrutura impecável.
O professor Allan Tales se 
destaca com aulas agita-
das de Zumba e Fitdance, 
atendendo todas as idades 

e públicos, ele afirma que 
a Bulldog é muito mais que 
uma academia:
“Na Bulldog Wellness es-
tamos em constante cresci-
mento, a cada dia que pas-
sa trazemos o que existe de 
mais novo em tecnologia e 
bem-estar”.
O espaço de yoga se des-
taca pelo ambiente especial 
e professores qualificados. 
O Yoga trabalha exclusiva-
mente todos os sistemas do 
nosso corpo, uma vida com 
equilíbrio e consequente-
mente desperta uma cons-
ciência para os verdadeiros 

valores da vida. Ao traba-
lhar suas posturas, você ba-
talha para ter êxito nelas, 
com isso começa a alinhar o 
seu corpo, mente e espírito.
“A Bulldog Wellness tem a 
melhor estrutura de yoga e 
meditação que já vi, a sala 
é maravilhosa, a vista para 
as árvores, o sol da manhã, 
tudo muito bem pensado!” 
Conta o professor de yoga 
e meditação Luiz Bonsegno.
Conheça um novo conceito 
de academia e bem-estar, 
venha para a Bulldog.
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Don Mello de Uco
Vinhos

Instalada na região mais nobre de 
Mendoza, ao pé da Cordilheira 
dos Andes, o Vale do Uco propor-
ciona um terroir único e especial, 
de onde provém grandes vinhos 
da Argentina.
Com altitudes que variam de 900 
a 1700m, o clima da região é frio 
e apresenta grande amplitude tér-
mica e ótima insolação. Seus solos 
pedregosos e aluviais possuem 
excelente drenagem. Nesse ce-
nário está instalado a vinícola que 
tive o prazer de conhecer esse 
mês pelo Granja News.
O vinho Don Mello de Uco surgiu 
da união entre um grande apaixo-
nado pelo tema, Durcesio Mello, 
com o já veterano renomado pro-
dutor de vinhos, Juan Manoel Or-
tega, dono da vinícola O. Fourier 

e o enólogo José Spisso.
O Resultado do trabalho dos dois 
já está disponível no mercado 
brasileiro e tem recebido diversos 
elogios pela crítica especializada.
Sugestões da Sommelier:
Don Mello de Uco Malbec:
Excelente exemplar da Uva Mal-
bec, de cor vermelho Rubi e ta-
ninos macios e elegantes. Vinho 
fácil de agradar e surpreender os 
apaixonados pela Casta, aromas 
de frutas vermelhas e ameixa. 
Com leve passagem por carvalho 
Francês a estrutura e taninos ficam 
em completa harmonia. Sugestão 
de harmonização: Carnes verme-
lhas, massas, molhos e pizza.
Don Mello de Uco Reserva:
Com longa maturação é um blend 
de dar inveja a qualquer outro, tra-

zendo Malbec, Tempranillo, Syrah 
e Merlot juntas. Ele tem ótima 
persistência e taninos aveludados, 
de cor intensa e aromas marcan-
tes em frutas vermelhas e um leve 
tostado no final de boca. Suges-
tão de harmonização: Carnes de 
Caça, Cordeiro e molhos encor-
pados.
Don Mello de Uco Torrontés:
Um leve e aromático vinho com 
notas florais de jasmim, rosas e 
flor de laranjeira. Na boca é fruta-
do e fresco com boa acidez o que 
permite ousar na harmonização, e 
um toque de especiarias e ervas 
deixa ainda mais interessante esse 
clássico. Sugestão de harmoniza-
ção: Aperitivos, queijos leves e an-
tepastos, geleias picantes, peixes 
e mariscos.

A linha Don Mello de Uco pode ser encontrada na 
www.eastervinhos.com.br

Telefone: (11) 5531-1182  -  WhatsApp: (11) 97419-6793

Paula Farias


