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Edição Especial

Granjeiro do Mês

O publicitário Júnior 
da Agência Cia de Idéias

Gastronomia

Conheça o  
Restaurante Carne

Granja tem 
nova rotatória

Mobilidade

Os bichos estão a solta!
A N O S

Um cavalo 
foi atropelado na 
Avenida São Camilo, 
e foi socorrido 
por moradores 
do condomínio 
Fazendinha. Outras 
pessoas que residem 
na região afirmam 
já terem visto vários 
animais soltos pela 
via, e que já alertavam 
as autoridades 
responsáveis para a 
possibilidade de um 
acidente, mas não 
obtiveram resposta.
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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

Jornal Granja News 
adere à Campanha 
Outubro Rosa
Outubro é conhecido mundialmente como um 
mês marcado por ações afirmativas de prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de mama. Co-
nhecida como Outubro Rosa, a campanha com-
partilha informações sobre o câncer de mama 
promovendo a conscientização da doença, pro-
porcionando maior acesso aos serviços de saúde 
e diagnóstico precoce. As ações realizadas duran-
te o mês têm o objetivo de incentivar a prevenção 
e contribuem para a redução da mortalidade do 
câncer de mama da mulher brasileira.
É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele 
não melanoma. O tumor responde, atualmente, 
por cerca de 28% dos casos novos de câncer em 

mulheres. Ele também acomete homens, porém 
é raro, representando menos de 1% do total de 
casos da doença. Relativamente raro antes dos 
35 anos, acima desta idade sua incidência cresce 
progressivamente. Existem vários tipos, porém al-
guns evoluem de forma mais rápida.
A postura atenta da mulher em relação à saúde 
das mamas significa conhecer o corpo e quais al-
terações são consideradas suspeitas. Por isso, é 
fundamental para a detecção precoce dessa do-
ença que o autoexame – exame de toque das ma-
mas – que deve ser feito todos os meses, sempre, 
no quinto dia após a menstruação.
A todos uma excelente leitura !!!

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

Com mais de 20 anos cuidando dos cabelos das granjeiras, Roseli 
Chamon é uma das estrelas do nosso time! 

Agende seu horário conosco!

98102-4078

(11) 98692-9616 - (11) 4196-3590
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Calor chega com receitas 
mágicas para entrar em forma

Fitness

 Não caia nas fake news das pílulas 
mágicas para emagrecer. Para per-
der peso ou entrar em forma a recei-
ta que funciona mistura ingredientes 
certos: disciplina, foco e consciência

Está oficialmente aberta a estação 
das dietas. Dias quentes combinam 
com decotes, braços e pernas e cor-
pos à mostra. E é agora que as loucu-
ras para emagrecer começam.  Dietas 
extremamente punitivas sem acom-
panhamento profissional, restrição 
quase total de carboidratos, treinos 
em jejum para pessoas não adapta-
das e sem supervisão qualificada, re-
médios e chás milagrosos consumi-
dos indiscriminadamente. Quanta 
bobagem! É inviável tentar, em tem-
po recorde, perder o peso acumu-
lado em anos.” Emagrecer requer 
disciplina, consciência e foco, alerta 
Vivian Mansur, nutricionista da Body-
tech Granja Vianna. Quem contrariar 
essa máxima, coloca a saúde em ris-
co.
  
Dica da especialista: é válido come-
çar a se exercitar e comer melhor em 
qualquer época do ano. Esse é o ob-

jetivo profissional e de vida de todos 
os nutricionistas. Para muitos o ve-
rão é um convite favorável para dar o 
pontapé inicial. É fundamental prio-
rizar a saúde. Resultados duradou-
ros dependem de disciplina e consis-
tência, afinal, um corpo saudável se 
constrói o ano todo e não somente 
no verão.

Conheça 10 dicas para ajudar a ini-
ciar a mudança de hábitos:

1. Beba muita água. Mantenha-se hi-
dratado durante todo o dia;
2. Evite alimentos industrializados e 
altamente processados, de maneira 
geral contém conservantes, corantes 
e açúcar em excesso. Barrinhas de ce-
real e biscoitos “integrais” dificilmen-
te são boas opções de lanche, prefi-
ra as frutas e castanhas por exemplo;
3. Aumente a ingestão de fibras. 
Consuma vegetais, frutas e cereais in-
tegrais, por exemplo, farelo de aveia;
4. Inclua proteínas ao longo do dia e 
não somente nas refeições principais. 
Coma: ovos, frango, carne, peixes e 
iogurtes naturais;
5. Se for passar o dia na praia aposte 

na água de coco, milho cozido (sem 
margarina), açaí com frutas (sem xa-
rope). Leve também porções de lan-
ches saudáveis: castanhas, frutas se-
cas, frutas e muita água;
6. Comida de verdade sempre é a 
melhor opção;
7. Evite o consumo excessivo de ál-
cool;
8. Exercite-se com frequência;
9. É importante lembrar que nenhum 
alimento isoladamente irá engordar e 
tampouco emagrecer;
10. Fuja um pouquinho da dieta - ter 
equilíbrio é fundamental;

Manter a motivação o ano todo é di-
fícil, portanto, aposte as fichas em 
estratégias possíveis a longo prazo 
e crie hábitos. Comece com peque-
nas metas e evolua aos poucos sem-
pre prestando atenção aos detalhes. 
“Não se engane, inevitavelmente 
algo sairá do proposto e está tudo 
bem (afinal somo humanos, não se 
frustre) apenas volte para as suas me-
tas e prossiga.

LOCAL: CENTRO CULTURAL WURTH 
RUA  ADOLF WURTH, 557, JD. SÃO VICENTE – COTIA 

INFORMAÇÕES: (11) 98692-9616

Músicos e empresários se 
unem em solidariedade a 
instituição APAE Cotia

5 DE DEZEMBRO

ÀS 19H
R$ 30,00
CONVITE INDIVIDUAL

OS MÚSICOS DO ATOBÁ PIZZARIA E CONVIDADOS 
SE REÚNEM PARA UM SHOW INESQUECÍVEL.

LOCAL: CENTRO CULTURAL WURTH
RUA ADOLF WURTH, 557 – JD SÃO VICENTE - COTIA – SP

CONVITE INDIVIDUAL

R$ 30,0013 DE DEZEMBRO

ÀS 19H30

Toda verba será revertida para o Lar Xavier
Mais informações: 11 98692-9616 - 99740-2560

 Granja Viana de NatalConcerto
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Realização: Apoio:

 2017

REALIZAÇÃO

IVConcerto
Granja Viana de Natal

2019
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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

Arte sustentável

No último final de semana, Paris 
se rendeu à arte de Rosi Araújo. A 
artista plástica cotiana teve o seu 
trabalho exposto na Feira de Arte 
do Carroussel du Louvre, no Mu-
seu do Louvre, com apoio da AVA 
Galleria. A artista plástica já expôs 
suas obras em diversos países e 
em sua cidade, Cotia.
“É um grande orgulho temos uma 
artista plástica como a Rosi le-
vando o nome do Brasil e de Co-
tia para o mundo. Foi uma hon-
ra, por exemplo, recebemos suas 
obras na nossa Biblioteca Batista 
Cepelos para visitação gratuita da 
população”, disse Gilmar de Al-
meida, gestor de cultura da Se-

cretaria de Esportes, Cultura e La-
zer de Cotia.

Rosi de Araújo se vale da arte sus-
tentável e em suas produções uti-
liza pigmentos naturais, argila, 
carvão, jenipapo, urucum, óleo 
vegetal, minerais em seus grafis-
mos, retrato da cultura ancestral 
indígena e resistência. “Utilizo a 
expressão cultural como lingua-
gem difusora de saberes, com 
materiais alternativos e redução 
de matéria-prima industrializada, 
reutilização e reciclagem de ma-
terial artístico. Este é o meu com-
promisso com a vida”, destacou a 
artista.

Artista plástica cotiana ganha espaço 
no Museu du Louvre, em Paris
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Habitação

Prefeitura de Cotia amplia 
parceria com o Estado e estende 
regularização fundiária no município

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

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528

Este mês, a Prefeitura de Cotia as-
sinou a ampliação do programa 
Cidade Legal com o Governo do 
Estado para regularização fundiá-
ria no município. De acordo com a 
Secretaria de Habitação, respon-
sável pelo programa na cidade, as 
famílias que se encaixam no perfil 
social recebem o registro de seus 
imóveis gratuitamente – as de-
mais, pagarão uma taxa bem mais 
baixa do que a convencional para 
terem a escritura de seus imóveis 
nas mãos. A ampliação da parce-
ria foi assinada pelo Secretário de 
Habitação, Sergio Folha, que es-
teve acompanhado do vice-pre-
feito e Secretário de Segurança 
Pública, Almir Rogrigues.
A ampliação do Cidade Legal em 
Cotia vem ao encontro das ações 
do prefeito Rogério Franco para 
dar segurança e dignidade às fa-
mílias cotianas. “Estamos traba-
lhando muito para melhorar as 

condições de vida da população, 
entendemos que ter a escritura 
de seus imóveis traz segurança e 
tranquilidade para as famílias. Va-
mos trabalhar para ampliar cada 
vez mais este programa para fa-
mílias que mais precisam”, disse 
o prefeito Rogério Franco.
O titular da Secretaria de Habita-
ção, Sergio Folha, está à frente do 
programa em Cotia e comemo-
rou a ampliação do Cidade Legal. 
“Assinamos a autorização de am-
pliação com o secretário de Esta-
do da Habitação, Flávio Amary, e 
conseguiremos cumprir o nosso 
papel social de dar direito à mo-
radia regularizada. Já estamos em 
fase final com a regularização no 
Jardim Belizário, primeiro bairro a 
ser contemplado com a entrega 
das escrituras de mais de 150 imó-
veis, e temos o objetivo de alcan-
çar mais 747 beneficiados”, expli-
cou Folha.

Dados da Secretaria de Habita-
ção de Cotia dão conta de que 
cerca de 70% da cidade têm lo-
teamentos ou parcelamentos irre-
gulares. Em agosto, Cotia come-
çou o trabalho de regularização 
dos imóveis do Jardim Belizário, 
um importante e populoso bairro 
da cidade. O Cidade Legal facili-
ta o processo de emissão dos títu-
los de propriedade, por meio de 
consultoria da equipe técnica es-
pecializada.



Gastronomia 
Restaurante Carne surpreende 
com novo cardápio e 
promoções especiais todos os 
dias da semana

Localizado no centrinho da Granja, o restaurante CARNE traz para o 
bairro o que há de melhor na gastronomia de SP. A proposta é propor-
cionar aos moradores a oportunidade de comer bem, perto de casa.

Há aproximadamente seis meses, 
o Cabaña del Asado deu lugar a 
um novo restaurante na Granja 
Viana. Com ambiente moderno e 
menu variado, o CARNE chegou 
na Rua José Félix de Oliveira tra-
zendo o que há de melhor da gas-
tronomia de São Paulo para o co-

ração do bairro. “Nossa proposta 
é que moradores de toda região 
possam comer bem, perto de 
casa, com tudo o que encontra-
riam apenas na capital”, conta o 
proprietário Alexandre Mora.
A fórmula deu super certo. Para 
agradar todos os paladares, o res-

taurante renovou o menu e criou 
cardápios especiais com promo-
ções todos os dias da semana. 
“Queremos que as pessoas ve-
nham, experimentem nossos pra-
tos e voltem sempre”, diz Mora.

CARNE RESTAURANTE
Rua José Félix de Oliveira, 908

Centrinho da Granja Viana

Tel: 4777-9111

Instagram: @carnerestaurante

Facebook.com/carnerestaurante

Além dos pratos, o CARNE sur-
preende com o menu de entradas 
e a carta de drinks. Comidinhas 
como bolinho de carne, linguiça 
artesanal ou as asinhas crocantes 
com molho barbecue combinam 
bem com a exclusiva Gin Tônica 
de Jabuticaba ou drinks clássicos 
como Caipirinha, Mojito e Aperol 
Spritz.
O hambúrguer acompanhado de 
fritas ou salada (R$ 25) também 
tem lugar de destaque desde que 
a casa começou a funcionar e é 
queridinho dos clientes que pre-
ferem uma refeição mais informal.
Para aqueles que querem saber 
se a casa só tem carnes, vai uma 

boa novidade: o cardápio tem 
peixe grelhado com batatas ao 
murro, alho e tomate e, para os 
vegetarianos e apreciadores de 
sabores mais naturais, o delicioso 
Gnocchi de Abóbora com ricota, 
castanha e manjericão.

O CARNE é o primeiro restau-
rante da Granja Viana a servir 
cortes dry aged, uma técnica 
que matura a carne a seco, dei-
xando-a macia e com sabor in-
crível. A câmara de maturação, 
à vista no salão principal e com 
cortes a partir de 30 dias é uma 
atração à parte, assim como a 

adega de vinhos com mais de 
200 rótulos do mundo todo.
Do mesmo grupo dos restau-
rantes Cór (Alto de Pinheiros) e 
Cabaña del Asado (Pinheiros), a 
casa conta com a consultoria do 
chef e açougueiro peruano Ren-
zo Garibaldi, reconhecido inter-
nacionalmente por sua experi-

ência com carnes.
Vai visitar? Então segue uma 
dica: não deixe de experimentar 
as sobremesas. O abacaxi gre-
lhado com mousse de chocolate 
branco e hortelã, assim como o 
churros com doce de leite casei-
ro são imperdíveis.

Promoções especiaisDrinks e belisquetes
A experiência proporcionada pela 
casa começa na decoração. O 
ambiente do CARNE é diferente 
de tudo o que existe no bairro e 
a gastronomia, também. Ao en-
trar, você passa por uma área ex-
terna super agradável e ‘pet frien-
dly’, perfeita para acolher quem 
gosta de passear com seu animal 
de estimação. Os clientes podem 
escolher por pratos que estão no 
menu desenhado em um jogo 
americano ou optar por uma das 
promoções do dia.
De segunda a sexta (exceto fe-
riados), é possível saborear, por 
exemplo, o Menu Almoço por va-
lores que vão de 35 a 45 reais. O 

Parmegiana custa R$ 39, o Galeto 
sai por R$ 35 e o tradicional Bife 
de Chorizo - que fez história no 
Cabaña, está R$ 45, incluindo en-
trada, sobremesa e acompanha-
mentos.
No jantar, de terça a quinta, tem 
#Carne2por1 com dois pratos 
pelo preço de um, e às sextas e 
sábados, uma seleção especial de 
vinhos com até 50% de desconto.
E para quem gosta de comparti-
lhar sabores, a Costela é uma das 
novidades que está sendo bas-
tante elogiada. O corte para duas 
pessoas, com dois acompanha-
mentos à sua escolha, sai por ape-
nas R$ 49. É chegar e aproveitar.

Ambiente externo é super charmoso e pet friendly, perfeito para seu happy hour.

Cortes que fizeram história no Cabaña 
del Asado também estão no menu e 
em promoções como #Carne2por1 e 
Menu Almoço.

Hambúrguer, petiscos e entradas 
são perfeitos para os momentos de 
descontração.

Gin tônica, vinhos e muitos drinks 
especiais
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Granja News realiza IV Concerto 
de Natal na Granja Viana 

Social

Quarta edição do evento musical beneficente visa arrecadar fundos para a 
Vida – APAE Cotia; time de músicos gabaritados será destaque na noite

O Granja News promoverá na noi-
te do dia 5 de dezembro (quin-
ta-feira), às 19h, o IV Concerto 
Granja Viana de Natal, que será 
realizado no Centro Cultural da 
Whurt, e terá todo o dinheiro ar-
recadado pela venda de convites 
doado para a APAE Cotia.
A Wurth cedeu o Teatro Alma 
Wurth gratuitamente, pela quarta 
vez, para a realização do Concer-
to. Essa parceria foi possível por 
conta de Eliane Negrine, que tra-
balha na multinacional, e atuou 
para que a empresa abraçasse a 

ideia mais uma vez.
Os músicos que estarão presen-
tes no evento são: a cantora líri-
ca Viviane Lachner; seu filho, o 
guitarrista João Gabriel L. Mei-
sen; Cely Rodrigues (harpa), Viní-
cius Casseb (voz e violão), Paulo 
Oliveira (flauta e sax), Wellington 
(piano e coral), Beba Zanetini (pia-
no) e Nahame Casseb (bateria)
Jhun Stephano proprietário do 
Estúdio Jhun e da Stephano Mu-
sic Store, participará do evento 
comandando os equipamentos 
técnicos. Ele já havia colaborado 

com o primeiro concerto em 2016. 
Juntos, esses músicos somam sé-
culos de experiência nos palcos e 
em estúdio, sem falar no tempo 
dedicado ao estudo e ao aprimo-
ramento.
Mas nem só de músicos será feito 
o concerto. Outros profissionais 
também doarão seus talentos. A 
4 Shave barbearia cuidarão do vi-
sual dos homens que se apresen-
tarão. A segurança do espetáculo 
ficará com o Grupo Major, do ami-
go Secomandi.
Na entrada, os participantes po-

derão saborear um coquetel ofe-
recido pela renomada Chef Isabel 
de Carvalho.
Além de ajudar a APAE Cotia en-
quanto assiste ao espetáculo de 
Natal, todos que comprarem o in-
gresso receberão um voucher de 
massagem, cedido pelas proprie-
tárias da Onodera Granja Viana, 
Katia e Patrícia. 
A equipe de colaboradores do 
Granja News também se uniu à 
causa. A repórter Bruna Santos 
está colaborando com matérias 
e textos de divulgação relaciona-

dos ao evento; o diagramador e 
designer Leo Diniz está cuidando 
de toda a arte gráfica do concer-
to e vendendo os ingressos por 
meio de seu portal de descontos 
Yenius; e a fotógrafa Bruna Lopes, 
registrará as imagens da grande 
noite.
Os cartazes e ingressos foram im-
pressos gratuitamente pela Ed-
son Gráfica Rápida e Copiadora 
– mais uma marca que contribuiu 
para o concerto.

Onde comprar 
o ingresso

APAE Cotia
R. Ericlides Formiga, 50 - Jardim 
Claudio, Cotia - SP, 
Horário: De segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h.
Telefone: (11) 4616-0466
Onodera Granja Viana 
4551-4004
End: R. José Félix  de Oliveira, 866 - 
Granja Viana
Jornal Granja News
(11) 9 8692-9616

IV Concerto Granja Viana de Natal
Data: 5 de dezembro
Horário: 19:00h
Local: Centro Cultural Wurth – Rua 
Adolf Wurth, 557, Jd. São Vicente – 
Cotia – SP
Valor do ingresso: R$ 30,00
Mais informações: (11) 98692-9616

Além de ajudar a APAE Cotia 
enquanto assiste ao espetá-
culo de Natal, todos que 
comprarem o ingresso rece-
berão um voucher de massa-
gem, cedido pelas proprie-
tárias da Onodera Granja 
Viana, Katia e Patrícia. 

Rodrigo Rodrigues diretor do Jornal Granja News 
com Eliane Negrine da Wurth.
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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

Em circulação ininterrupta des-
de novembro de 2009, o Gran-
ja News consolidou-se na últi-
ma década como um dos meios 
de comunicação essenciais da 
Granja Viana e região, tanto na 
versão em papel quanto no por-
tal on-line. Os 12 mil exempla-
res impressos a cada mês são 
distribuídos nos principais resi-
denciais, centros comerciais e 
repartições públicas da região, 
garantindo que a notícia chegue 
aonde tem que chegar.

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Cotia – APAE 
Cotia é uma instituição filantrópi-
ca sem fins lucrativos que desde 
sua fundação em 30 de maio de 
1989, vem lutando para que as 
pessoas com deficiência possam 
ter um espaço digno na socieda-
de. Para manter suas atividades, a 
instituição conta com os recursos 
arrecadados, que são destinados 
para os serviços de atendimento 
à pessoa com deficiência, princi-
palmente do Município de Cotia.

Este movimento comunitário é 
considerado o maior do mundo 
em prol da pessoa com deficiên-
cia intelectual. As APAES do Brasil 
são independentes, ou seja, os re-
cursos de cada APAE provêm so-
mente de sua comunidade, não 
havendo ligação administrativa 
ou financeira entre elas, porém, 
todas são filiadas à Federação 
Nacional das APAES.
A APAE – Cotia conta com Setor 
Ambulatório e Educacional:
o Os programas Ambulatoriais;

o A Escola de Educação Especial 
“Célio Roberto da Conceição”;
os Programas Convivência Social.
Missão: “Manter a qualidade dos 
nossos serviços prestados a todos 
que dependem de alguma forma 
da APAE de Cotia. Promover a in-
tegração social de nossos atendi-
dos, desenvolvendo-o em todas 
as suas potencialidades, de ma-
neira mais ampla possível.”

Sobre a APAE Cotia

Sobre o 
Granja 
News

Reunião da coordenadora pedagógica da APAE Cotia 
e as professoras de música e educação física! Energia total!

Convite aceito pelo presidente da APAE - Cotia, Paulo Generoso (centro) e diretoria
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Cavalo solto na Avenida 
São Camilo causa acidente

Destaque

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

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

O acidente da moradora do Condomínio Aldeia da Fazendinha, Giselle, chamou a atenção para um 
problema que outros moradores do residencial já estavam reclamando há quase 1 ano: os animais 
soltos na Av. São Camilo, atrapalhando o trânsito na região. 
Por: Bruna Santos

O acidente de Giselle aconteceu 
há três semanas, quando ela esta-
va dirigindo sozinha pela avenida 
em um sábado à tarde e acabou 
atropelando um cavalo. Felizmen-
te, ela não ficou ferida, e o cavalo 
teve ferimentos leves. “Eu estava 
indo buscar meu filho na escola, e 
passei pela Av. São Camilo, quan-
do, na altura do número 622, mais 
ou menos, eu acabei atropelan-
do o cavalo. Eu nem consegui ver 
de onde ele veio, foi de repente. 
Ele bateu na coluna do meu carro, 
passou por cima do veículo, ficou 
sapateando para conseguir sair e 
nesse meio tempo também bateu 
a cabeça. A sorte é que eu estava 
devagar, porque poderia ter sido 
muito pior”.  
Para os moradores próximos, os 
animais são soltos para busca-
rem comida e pertencem ao mes-

mo dono. As reclamações tam-
bém ficam em torno da falta de 
um órgão que se responsabilize 
por multar o dono ou que possa 
ser acionado para o recolhimento 
dos animais.
“No dia do meu acidente, um dos 
moradores do Fazendinha que 
me ajudou e ficou com o cavalo 
até às 23h esperando um possí-
vel caminhão que viria de Mairin-
que para levar o animal, mas nin-
guém veio. Nós que fizemos uma 
‘vaquinha’ no dia seguinte para 
transportá-lo para um Santuário 
de Animais que sofrem maus tra-
tos. 
Fui até a delegacia fazer um bole-
tim de ocorrência, mas a fila esta-
va muito grande, e como eu não 
estava ferida, meu caso não era 
prioridade. Só consegui fazer o 
B.O. online”, conta a vítima.  
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A administradora do Fazendinha, 
Monika, conta que são vários ani-
mais soltos ao mesmo tempo, 
pertencentes ao mesmo dono, 
e que os moradores já alertavam 
para a possibilidade de aconte-
cer algum acidente na via. “Rece-
bemos as reclamações há meses 
e até onde sabemos, os animais 
são do mesmo proprietário. Já vi-
mos vacas, cabras, ovelhas, cava-
los e até uma porca, que chegou 
a ser recolhida pela Zoonose Co-
tia. Entramos em contato com a 
Prefeitura de Carapicuíba, que es-

tão buscando uma forma de reco-
lher e destinar os animais a algum 
lugar em que possam ser cuida-
dos”.  
“A partir do momento em que 
não tem nenhum respaldo do 
dono, a prefeitura passa a ser res-
ponsável, porque quando as au-
toridades não se manifestam, 
mesmo tendo sido comunicadas 
várias vezes pelos moradores do 
Fazendinha, elas são coniventes 
com o abandono dos animais na 
via”, afirma Giselle.

O Granja News entrou em con-
tato com a Prefeitura de Cara-
picuíba que afirmou em nota: 
“os moradores devem informar 
a presença desses animais à Vi-
gilância Zoonoses por meio do 
telefone (11) 4614-4866. Chega-
rá um veículo no local para fazer 
o resgate do animal. Caso o ani-
mal não esteja mais no mesmo 
lugar, membro do órgão deverá 
notificar o proprietário, por dei-
xar o animal solto. Em caso de 

reincidência, o munícipe rece-
berá auto de infração.”
Entramos também em conta-
to com uma repartição da Zoo-
noses, que afirmou em nota: A 
Zoonoses funciona em horário 
comercial. Fora do horário de 
expediente o órgão recomenta 
que as pessoas entrem em con-
tato com a GCM.
Não conseguimos contato com 
o suposto proprietário dos ani-
mais.



#YeniusNagranja

O aplicativo de 
desconto dos 

granjeiros

yenius
seu desconto na hora

baixe e aproveite os descontos exclusivos
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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
www.gbrblindagens.com.br - Tel: (11) 3735-8367 / (11) 4777-1162  

 

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

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado

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

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

Manutenções em geral

Conserto de máquina de vidros

Funilaria e pintura

Atendimento personalizado
(11) 4551- 4004

contato@dadoca.com.br          @dadoca_odadinho

Dadinhos de tapioca congelados

Ingredientes naturais 
e selecionados! SEM 

GLÚTEN e sem 
conservantes!

Modela Max 

lançamento da 

Onodera Granja 

Viana, massagem 

realizada a 4 mãos. 

Esculpe o corpo em 

apenas uma sessão.

@onoderagranjaviana

Settrans instala rotatória no encontro da São 
Camilo com a José Felix, na Granja Viana

Mobilidade

Nesta semana, a Secretaria de 
Transportes e Trânsito (Settrans) 
de Cotia instalou uma rotatória no 
encontro da avenida São Camilo 
com a rua José Felix de Oliveira, 
na Granja Viana. Nos dias anterio-
res à instalação da rotatória, técni-
cos da secretaria simularam uma 
rotatória com cones e, com isso, 
puderam monitorar o comporta-
mento do trânsito no local, que 
vinha sendo alvo de reclamações 
por conta dos transtornos causa-
dos pelo grande fluxo de veícu-
los, especialmente em horário de 
pico.
De acordo com a Settrans, o trá-
fego se mostrou mais organizado 

com a rotatória no encontro das 
duas vias. “O dispositivo se mos-
trou viável na organização do flu-
xo. O local está todo sinalizado. 
É comum alguma resistência por 
parte de alguns motoristas, mas 
precisávamos tomar uma medida 
emergencial para organizar a pas-
sagem de veículos que passam 
e que cruzam as vias”, disse Jo-
aquim Brechó, secretário da Set-
trans.
O secretário afirmou que o pre-
feito Rogério Franco determinou 
um estudo e a adoção de medi-
das que organizassem o fluxo no 
local. “Apresentamos para ele os 
resultados e ele autorizou a im-

plantação desta rotatória”, com-
pletou Brechó.
Há alguns meses, a Prefeitura de 
Cotia apresentou um plano de 
mobilidade que prevê, entre ou-
tros, mudanças no sentido viário 
de algumas ruas, além da aber-
tura de novas vias na região da 
Granja Viana. A este plano foi in-
corporado o projeto de uma ro-
tatória maior no encontro da rua 
José Felix de Oliveira com a ave-
nida São Camilo. Este projeto 
está previsto no programa Revi-
taliza Granja Viana. É quando for 
executado, permitirá que a Prefei-
tura implante uma rotatória maior 
e definitiva no local.

Operador de 
máquinas de 
salgados com 
experiência

11 9 8293-8033
11 9 9963-3019

falar com Gisele

VAGA DE 
EMPREGO
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Granjeiro do mês

“Me formei como publicitário no 
Centro Universitário FMU FIAM-
FAAM, concluí Relações Públi-
cas na Cásper Líbero e, posterior-
mente, me formei em Marketing 
pela ESPM. Trabalhei no gabinete 
do Prefeito de São Paulo, depois 
passei um mês na agência DPZ&T 
em um estágio não remunerado, 
só pela experiência mesmo.  
Logo em seguida fui trabalhar na 
Shell, onde fiquei 3 anos e meio, 
e pude subir os primeiros degraus 
da minha carreira. Daí trabalhei 
em várias outras empresas como 
Martini Rose e Bayer. Tudo em 
São Paulo, onde eu morava. Até 
que em um determinado momen-
to recebi um convite para traba-
lhar em Blumenau, pela Hering. 
Mudei, e lá, depois de 3 anos, abri 
uma franquia da Kopenhagen em 
parceria com um amigo. Fiquei 
com esse negócio por 2 anos. 
Empreendi em várias coisas, abri 
restaurante, empresa de terceiri-
zação de serviços para bancos e 
etc. Consegui construir bastante 
coisa e conquistar um padrão de 
vida muito bom. 
Depois de 5 anos eu vendi tudo 
que tinha lá e voltei, por conta da 
minha esposa na época, que tinha 

recebido uma proposta de traba-
lho em São Paulo. Viemos procu-
rando uma casa que fosse tão boa 
quanto a que morávamos lá, foi 
então que encontramos e esco-
lhemos a Granja Viana, em 1990.  
Quando eu cheguei aqui ainda 
era tudo bem rudimentar. A Rapo-
so só tinha uma via de cada lado: 
uma no sentido São Paulo e outra 
no sentido interior; tinha pouquís-
sima iluminação na estrada e até 
a rua que eu morava era de barro. 
Isso me fez ter uma ‘visão de futu-
ro’ sobre o lugar, porque eu sabia 
que a Granja começaria a crescer 
e eu queria investir o meu dinhei-
ro aqui.   
Logo que nos mudamos, fomos 
convidados para um ‘Bloco da 
Granja’ que desfilava na Faria 
Lima. A gente comprou um aba-
dá e uma fantasia – que era uma 
blusa e um short – e fomos. Tinha 
muita gente, e nós nos divertimos 
demais. Essa foi a minha primeira 
história de granjeiro. 
Outro motivo para eu ter me mu-
dado para a Granja é que, naque-
la época, era fácil para trabalhar 
em São Paulo porque não tinha 
o trânsito que tem hoje na Rapo-
so. Mesmo que fosse tudo precá-

rio pela região, pelo fato de te-
rem poucos comércios, era muito 
legal. Me sentia como se tivesse 
de férias todos os dias voltando 
para casa.  
Quase todos os finais de semana 
eu recebia amigos em casa ou pa-
rentes, para fazer churrasco, pe-
dir uma pizza, ou até fazer sopa 
no período do inverno. E as pes-
soas daqui também eram ótimas, 
mesmo tendo um padrão aquisiti-
vo consideravelmente alto, ainda 
mantinham uma simplicidade que 
eu gosto muito. Isso até hoje. 
Na época que me mudei, tentei 
montar um negócio, mas o por 
conta do plano do Collor, tive que 
abortar a missão e fui procurar 
emprego. Coincidentemente, ti-
nha uma vaga disponível para Ge-
rente de Marketing no Banco Na-
cional, onde minha esposa estava 
trabalhando, e eu entrei lá, onde 
passei 3 anos e meio e acabei co-
nhecendo o Airton Sena. Não fi-
camos amigos, mas batíamos 
papo sempre que nos encontrá-
vamos nas reuniões do banco. Re-
presentou muito na minha vida 
profissional. 
Quando saí do banco, montei a 
Cia de Ideias, que é uma empre-

sa organizadora de eventos gran-
des, como por exemplo: conven-
ções de vendas e campanhas de 
incentivo, Sepat (Semana Interna 
de Prevenção de Acidente de Tra-
balho) criativo, que é uma coisa 
que toda empresa com mais de 
100 funcionários precisa fazer, e 
geralmente não é muito diverti-
do, por isso que fazemos de uma 
forma criativa, fazendo com que 
as pessoas possam interagir em 
oficinas e brincadeiras, e não ape-
nas assistir as palestras. Fazemos 
também muito Team Building, 
que são exercícios corporativos; 
temos uma orquestra, uma esco-
la de Samba, entre outras coisas.
Inicialmente a Cia de Ideias fi-
cava em São Paulo, mas 9 anos 
atrás trouxe para a Granja. Aten-
demos clientes como: Vivo, Tho-
mas Greg, Grupo Teixeira Duarte 
e alguns restaurantes. O foco do 
nosso mercado continua sendo a 
região da Grande São Paulo, até 
porque aqui tem poucas empre-
sas grandes que contratam o ser-
viço que oferecemos, o que é um 
dos pontos negativos da Granja, 
além do óbvio, que é o trânsito na 
Raposo Tavares. 
Hoje você não consegue mais 

marcar uma reunião lá às 8 horas 
da manhã, por exemplo, que você 
teria que sair de casa às 5h30. Du-
rante todos esses anos, trans-
formar o trânsito em algo razoá-
vel não foi uma preocupação dos 
nossos governantes enquanto a 
Granja se desenvolvia, então ficou 
essa situação caótica.  
Eu acho que o trânsito da Gran-
ja, deveria ficar na Granja, e, para 
tal, deveriam ser construídas ruas 
paralelas à Raposo, para escoar 
um pouco, dos dois lados. E não 
é uma solução difícil em um lugar 
que tem tanto terreno como aqui. 
Já teve mais, até. E quanto mais 
construírem casas, mais difícil vai 
ser para resolver”.
Junior também deixou um recado 
para os granjeiros: “Vamos conti-
nuar melhorando a Granja. Preci-
samos crescer, mas com parâme-
tros definidos. Logo mais pessoas 
vêm para cá e é preciso ter estru-
tura para isso, construindo estra-
das, investindo em saneamento, 
abastecimento de água, acessibi-
lidade para deficientes e etc. Pre-
cisa pensar no que se quer fazer e 
em como fazer. Tanto a Prefeitura 
quanto o Estado precisam cuidar 
disso.” 

“Precisamos 
crescer, mas 
com parâmetros 
definidos” é o 
recado de Junior 
da Cia de Ideias 

Por: Bruna Santos 

Neste mês de outubro, o granjeiro é Edice Bote-
guim Júnior, mais conhecido como Júnior da Cia de 
Ideias, publicitário, relações públicas e marketeiro, 
que conta um pouco da sua história com a Granja 
Viana, e fala também sobre negócios e carreira. 



WWW.GRANJANEWS.COM.BR 15GRANJA NEWS - OUTUBRO DE 2019 - EDIÇÃO 119 A N O S

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

11 2690-2072 / 11 99515-3716

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!

Enófilos & Cinéfilos: Esqueça a pipoca!
Vinhos

Vinho e cinema, uma deliciosa 
combinação. Este mês a coluna 
é um roteiro com dicas de filmes 
e documentários sobre vinhos, 
para assistir com a taça na mão. 
Pois, Cinema definitivamente 
combina também com uma boa 
garrafa de vinho.
Obsessão Vermelha (Red Ob-
session, 2013, David Roach e 
Warwick Ross)
Documentário fantástico sobre 
o mercado mundial de vinhos 
da atualidade, o que acontece 
quando o vinho vira objeto de 
especulações e investimentos fi-
nanceiros globais? O diretor ex-
plora a obsessão chinesa pelos 
vinhos franceses de Bordeaux 
e as altas históricas nos preços 
dos mesmos. 

Sour Grapes (Sour Grapes, 
2016, Jerry Rothwell e Reuben 
Atlas)
Envolvente história sobre o 
maior falsificador de vinhos ra-
ros do mundo, que fez grande 
fortuna nos Estados Unidos, en-
ganando compradores, especia-
listas e críticos renomados do 
mercado do vinho. O documen-
tário prende sua atenção do iní-
cio ao fim, para saber como o 
fraudador foi desmascarado.
Sideways - Entre umas e ou-
tras (Sideways, 2004, Alexan-
der Payne)
Filme de grande sucesso em seu 
lançamento mistura comédia e 
drama, regadas a boas doses de 
vinho. Conta a história de dois 
amigos que fazem uma viagem 
pela região vinícola da Califór-

nia. Como curiosidade, a fama 
do filme provocou o “Efeito Si-
deways” no mercado America-
no, que foi a grande procura e 
valorização excessiva da uva Pi-
not Noir, a favorita e muito elo-
giada o tempo todo pelo prota-
gonista do filme.
Somm! (Somm!, 2013, Jason 
Wise)
Documentário angustiante, e ao 
mesmo tempo divertido, mos-
tra a realidade dos Sommeliers 
que buscam o título internacio-
nal de Master Sommelier, reco-
nhecimento máximo da profis-
são. Para conseguir o sonhado 
diploma os candidatos precisam 
passar por um exame, o mesmo 
tem índice baixíssimo de apro-
vação, em 4 décadas menos de 
200 aprovados.

Um bom ano (A Good Year, 
2006, Ridley Scott)
Max, um investidor londrino, in-
terpretado por Russel Crowe, 
retorna a França após a morte 
de seu tio, com quem passou 
sua infância. O Filme é passa-
do em lindos vinhedos da Pro-
vence (França), onde Max ago-
ra herdou o Château do tio. A 
ideia inicial de vender a proprie-
dade vai desaparecendo ao lon-
go do filme, enquanto o perso-
nagem relembra sua juventude 
e se apaixona pelo vinho e pelo 
povo local.
Vale a pena conferir também os 
filmes: Mondovino, Decanted., 
O julgamento de Paris, Cami-
nhando nas nuvens e Surpresas 
do coração.

Paula Farias

Faça sua encomenda 
conosco

Whatsapp: 4321-3499
Av. São Camilo, 469 
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Informa Markets e Reed Exhibitions 
se mantem no topo dos principais 
organizadores de feiras do mundo

M.I.C.E.

Consultoria especializada em fei-
ras e eventos, a AMR International 
divulga anualmente seu ranking 
das 20 maiores organizadoras de 
feiras do mundo. O estudo é ela-
borado baseando-se nas receitas 
obtidas pelas companhias ao lon-
go do último ano. Assim como em 
sua última edição, divulgada em 
outubro de 2018, as multinacio-
nais Informa Markets e Reed Exhi-
bitions seguiram ocupando o pri-
meiro e segundo lugar do ranking 
respectivamente.
Na liderança desde a última edi-
ção do estudo, a Informa ope-
ra no Brasil alguns importantes 
eventos como: Intermodal South 
America (para os setores de lo-

gística e transporte de cargas), 
Fispal (alimentos, bebidas e em-
balagens), Feimec (máquinas e 
equipamentos),  ABF Franchising 
Expo (franquias), Agrishow (agro-
negócio), High Design Expo (ar-
quitetura & design), Hospitalar e 
muitas outras. 
Atuando no Brasil sob o nome de 
Reed Exhibitions Alcantara Ma-
chado, a promotora destaca-se 
no país por ter em seu portfólio 
de cerca de 40 feiras – dentre elas 
algumas das mais tracionais do 
calendário nacional como: Auto-
mec (autopeças), Bienal do Livro 
de São Paulo, Equipotel (hotela-
ria), Feicon Batimat (construção), 
Mecânica (máquinas e equipa-

mentos), Salão Duas Rodas (mo-
tos e que será realizado de 19 a 
24 de novembro), Fenatran (trans-
porte e logística), Salão do Auto-
móvel, entre outras.
O TOP 20 ainda conta com outras 
promotoras que atuam no país 
como Clarion Events (4º lugar), 
Messe Muenchen (6ª posição), 
Koelnmesse (9º lugar), GL events 
(15º) e NürnbergMesse (19º), que 
pela primeira vez passou a figu-
rar no ranking da AMR após ter 
im ano de 2018 com recordes fi-
nanceiros. Estas e outras novida-
des do setor de feiras e eventos 
você encontra em www.portalra-
dar.com.br .

Otávio Neto

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
CINEMARK.COM.BR

1140579_CINEMARK_PROJETA_BRASIL_20ANOS_JN_GRANJA_NEWS_235X125.indd   1 25/09/2019   16:08
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Moradores da Granja Viana organizam 
petição para cobrar soluções para o 
trânsito na Rodovia Raposo Tavares

SOS Rodovia Raposo Tavares

Por: Bruna Santos
O Abaixo-Assinado online que 
tem pouco menos de um mês já 
conta com mais de 7 mil assinan-
tes. A petição pede por soluções 
para melhorar a mobilidade em 
cidades da Zona Oeste da Gran-
de São Paulo, como Cotia, Cara-
picuíba, Osasco, Vargem Gran-
de Paulista, Itapevi e São Roque, 
já que são as mais afetadas pelo 
trânsito intenso na rodovia, por 
falta de rotas alternativas.
O que os moradores pedem na 
petição, como uma medida ini-

cial, além de atenção para a rodo-
via por parte dos governantes, é 
maior investimento em transpor-
tes públicos de qualidade: au-
mentar a frota e a construção de 
corredores de ônibus, para que 
estes possam circular evitando o 
trânsito; e diminuição da veloci-
dade máxima permitida, já que 
a rodovia possui curvas que po-
dem ser perigosas para veículos 
de portes maiores.
Os organizadores da petição são 
a junção de dois movimentos que 
voltados para melhorias na região 

não só para o transporte, como 
para outras áreas, com outros mo-
radores que planejavam uma ini-
ciativa para falar sobre a rodovia. 
O primeiro grupo começou com 
Monika e mais duas moradoras 
da região, uma delas foi organi-
zadora da passeata Granja Pela 
Paz. “Estávamos estruturando a 
petição, quando vimos uma ou-
tra petição que tinha acabado de 
ser lançada. Entramos em contato 
com esse outro grupo e nos junta-
mos. Todas as pessoas envolvidas 
já participaram de outras mobili-

zações”. O grupo unificado tem 
apenas 1 mês. 
Nesta sexta-feira (25/10), o Go-
vernador do estado de S. Paulo, 
João Dória, esteve em Carapicu-
íba, às 17h, para a inauguração 
do novo prédio da Prefeitura, e 
representantes dos movimentos 
que organizaram a petição esti-
veram lá, trajando camisas pretas 
com a frase “SOS Raposo” para 
cobrar dos governantes alguma 
postura em relação à situação da 
rodovia.
“Conseguimos com a assesso-

ria do Governador, uma conver-
sa onde pudemos apresentar o 
grupo e passar para ele as nos-
sas queixas. Não sabemos ainda 
se isso será suficiente ou não, mas 
é o que temos até o momento”, 
conta Monika.
Como assinar
Para assinar a petição, entre no 
link http://bit.ly/2WeUyMj ou 
pesquise no Google: “petição 
SOS Raposo”. Clique no botão 
“assinar petição”, preencha o for-
mulário com seu nome, e-mail e, 
se quiser, deixe um comentário.

A empresa VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 

situada à Estrada Fazendinha Nº 2149 – Jardim Ana Estela 

- Carapicuíba/SP – CEP: 06364-000, Inscrição Estadual nº 

255.289.459.114 e CNPJ: 68.996.560/0001-81, comunica o 

extravio de 06 Livros Diário Geral referentes aos anos de 2008 

à 2013, obedecendo a sequência de Ordem do Nº 10 ao Nº 15 

respectivamente.

Rua José Félix de Oliveira, 991
Troca de 
coleção, 
desconto 
de até:Mais de

de tradição

Promoção Optiswiss  
em dobro

Maior estoque de lentes 
de contato a pronta 
entrega da região

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

70%
OFF*

Tels: (11) 2922-5060  
95609-0899

Ultra_vip@hotmail.com
Rod. Raposo Tavares, km 22,8

Granja Viana – Cotia/SP
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Da adversidade ao Sucesso - Trilogia de 
Liderança segundo Major General William Cohen Helcio José Celi - Prof.Consultor 

Empresarial helciojosec@gmail.com

Parte II - Aprendizado
Dando continuidade as lições 
descritas nas estratégias milita-
res em tempos de guerra,  Frede-
rico O Grande * que nos diz que a 
guerra não é baseada em oportu-
nidade,  portanto, o conhecimen-
to, o estudo e a meditação são 
necessários.
 Muitas  se não  a maioria , das 
atividades da vida enquadram –
se  nessa categoria, desde jogos 
– como xadrez, o pôquer e o ga-
mão- até profissões como  Admi-
nistração, Medicina ou  Direito. 
Certamente a oportunidade é um 
fator em todos esses empreendi-
mentos, No entanto , é o aprendi-
zado que estabelece a diferença 
entre competência e incompetên-
cia e entre sucesso e fracasso.
“ Oficiais, particularmente os que 
estão  em posição  de comando, 
devem sempre ser estimulados a 
expandir a extensão do seu co-
nhecimento; nada tem um efei-
to mais danoso  na qualidade do 
exército do que uma facção in-
transigente de comandantes cujas 
mentes são estreitas e inflexíveis.” 
Não  seria incorreto dizer  que os 
que deixam de aprender, princi-
palmente quando tem oportuni-

dade de fazê-lo  , podem ser com-
parados a criminosos. 
Mas muitas outras profissões pu-
nem os outros, da mesma forma  
em razão  da incompetência do 
profissional.  
O cliente defendido pelo advoga-
do incompetente pode ser apri-
sionado ou executado em alguns 
países .
O paciente tratado por um mé-
dico incompetente pode mor-
rer , trabalhadores empregados 
por um negociante incompetente 
podem perder seu meio de vida, 
clientes perdem suas economias,  
os resultados da falta de apren-
dizado pelo profissional podem 
sempre ser catastróficos para am-
bos, o profissional e aqueles que 
trabalham com ele ou dependem 
dele  para obter resultados.  Nun-
ca fingir que sabemos o que não 
sabemos o que nos incita a ou-
vir os outros e não ter medo de 
aprender com aqueles a quem en-
sinaríamos.
 A maioria dos professores lhe di-
ria que aprendem pelo menos  
tanto com seus alunos  quanto 
com seus estudos .
Aprender como profissional é 
uma ocupação contínua de for-

mas diferentes. Aprender  é uma 
ocupação  para a vida toda. Não 
tenha medo  de aprender com 
aqueles que se  reportam a você.
Para tudo isso acontecer e  dei-
xar de ser visto como apenas for-
ma de pensar   estrategicamente  
temos que  partir para a  Atitude.
O que conta não é o tamanho do 
cachorro na luta , mas o tamanho 
da luta dentro do cachorro
As pessoas  que tem  a atitude 
certa são quase  impossíveis de 
ser vencidas. Isso porque ela vale 
muito mais do que você  pos-
sa imaginar , calcula se  que  três 
quartos do jogo  é atitude.
Em campo de batalha se diz, o 
olhar não  deve ser para as baio-
netas, mas para o brilho nos olhos.  
E o que dizer dos nossos compe-
tidores? Eles são afetados pela 
nossa atitude? Pode apostar que 
sim . A mera presença de certos 
executivos no campo de um con-
corrente é suficiente para causar 
noites mal  dormidas e o desvio 
de milhões em  recursos. 
Não faz  qualquer diferença quais  
recursos  nós temos  ou não te-
mos. Nossa atitude tem mais va-
lor, se você realmente quer algu-
ma coisa, vá atrás dela. 

Não seja desencorajado por qual-
quer coisa ou qualquer  pessoa 
que diga que você não pode.
Quando a situação  não estiver 
clara, haja audaciosamente, quan-
do a situação estiver duvidosa, 
aja  audaciosamente a segurança 
esta na audácia e quando  houver 
obstáculos, aja audaciosamente , 
se você tem de fazer  o impossí-
vel.... tem de agir audaciosamen-
te.! Nunca  se aconselhe com os 
seus medos.
Lutar com um  exército grande 
sob o seu comando de moda al-
gum é diferente de lutar com um 
exército pequeno; é meramente 
uma questão de instituir sinais e 
indicações.
Qualquer que seja  o desespe-
ro da situação , um comandan-
te  sênior deve sempre transmitir 
confiança na presença dos seus 
subordinados, pois a ansiedade 
acima da superfície pode espa-
lhar –se  como câncer  por todo 
o comando.
Espero  você leitor  no  próximo   
capitulo.

Liderança

facebook.com/gruporadarcomunicacao
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A Bulldog é para 
todas as tribos

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

“Começamos a ter uma deman-
da muito grande de nossos alunos 
e clientes potenciais da região da 
Granja Viana, buscando uma estru-
tura para Cross e um ambiente mais 
elaborado de Fitness. Por isso, pen-
samos em um novo espaço”, disse 
David Bueno sobre a nova unidade 
da Bulldog Fight, Fitness & Well-
ness. A marca está inaugurando sua 
terceira unidade e tem planos para 
expandir ainda mais, “a partir des-
se universo envolvendo os três es-
paços, vamos separar os produtos 
que vão dar origem as outras unida-
des, que serão abertas em São Pau-

lo, Rio de Janeiro e em 2022 prova-
velmente fora do Brasil”.
Hoje a Bulldog conta com moda-
lidades de lutas variadas, diversas 
categorias fitness e um espaço to-
talmente dedicado ao bem-estar, 
a Bulldog Wellness. David Bueno é 
o dono da academia e granjeiro há 
mais de 18 anos e mesmo com uma 
rotina agitada, ainda se conecta 
muito com diversos esportes: “gos-
to muito de mountain bike, skate, 
escalada e já fui mais assíduo no 
surf.  Atualmente me dedico ao jiu-
jitsu e estou começando no Cross, 
estou gostando bastante”.

O grupo está acompanhando tudo 
que está sendo incorporado pelo 
comitê olímpico, entendendo que 
existem esportes que possuem uma 
representatividade muito grande, 
mas que ainda não estão nos es-
paços das academias, “o skate, por 
exemplo, os brasileiros se desta-
cam, todo mundo gosta, inclusive 
eu gosto de andar de skate, minha 
mulher, meu filho e a gente não vê 
isso incorporado. Não vemos espa-
ços seguros, com um orientador, 
para que principalmente os inician-
tes, comecem a ter uma orientação 
dentro de um ambiente propício, e 

é isso que nós vamos trazer”, conta.
Uma das metas é também agregar 
ainda mais tecnologia nas rotinas 
que já existem, além do Xbody, a 
matilha trará simulador de ski e de 
bike, “são coisas que estão dentro 
do nosso projeto e queremos colo-
car à disposição da população na 
Granja Viana, nesse primeiro mo-
mento”, e completa “o sucesso 
vem ao encontro das pessoas que 
buscam satisfazer e entender o seu 
cliente. Entender qual é a expecta-
tiva do público e trazer soluções ao 
encontro delas”.

Por Júlia Alves

Com nova unidade, o Grupo Bulldog ganha cada vez mais espaço na Granja Viana

David Bueno




