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Granjeiro do Mês

Rodrigo Frozza da 
Churrascaria Varanda

Gastronomia

Conheça o Restaurante 
Félix Bistrot

Participe do “Plantando 
Pássaros” no Cemucam

Meio Ambiente

IV Concerto de Natal da Granja promove 
noite musical para ajudar a APAE Cotia

A IV edição do 
Concerto de Natal da 
Granja será uma noite 
repleta de música e 
terá como objetivo 
arrecadar fundos para 
a APAE Cotia. O evento 
com temática natalina, 
que acontecerá no 
dia 5 de dezembro, 
no Centro Cultural da 
Wurth, a partir das 
19h, terá também uma 
apresentação especial 
feita pelas crianças 
que são ajudadas 
pela instituição, com 
auxílio da professora e 
musicoterapeuta, Julia 
Thomazini.
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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

10 anos de 
Granja News
Propositalmente, seguindo a tradição 
americana comemoramos no dia 28 de 
novembro (Thanksgiving Day) e o nosso 
aniversário. O dia de Ação de Graças é 
um dia onde as pessoas se reúnem e se 
dedicam a demonstrar sua gratidão a 
Deus pelas bênçãos recebidas durante 
o último ano. Este é um dos feriados 
mais importantes dos Estados Unidos 
e Canadá, juntamente com o Natal e 
o Ano Novo. E nada melhor do que 
celebrar o nosso aniversário de 10 anos 
do Jornal Granja News, do que estar 

nas ruas, nas mãos de nossos leitores, 
colaboradores, amigos, parceiros e 
clientes. 
Em um ano cheio de dificuldades, 
comemorar dez anos de vida é muito 
gratificante.
Agradecemos imensamente todo o 
carinho e apoio recebido ao longo 
destes anos a você leitor, que tanto no 
prestigia com seu tempo de leitura. A 
todos, nosso 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

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

11 9 8293-8033
11 9 9963-3019

falar com Gisele

VAGA DE 
EMPREGO

Salgadeiros 
profissionais



TEEN TITANS GO! and all related characters
and elements © & ™ DC & WBEI. (s19)

Rod. Raposo Tavares, km 14,5
Tel.: 11 3732 5000

De 02/11 a 30/12 

Para crianças até 10 anos. Consulte regulamento.

Venha curtir um Natal mais que divertido!

Evento gratuito | 14h às 20h

Show De neve

Evento gratuito!

e mais!

Novembro: 
De quinta a domingo, as 19h

 
Dezembro: 

De 1 a 23/12, as 19h
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Bodytech Granja Vianna realiza 
Festival de Natação Kids

Fitness

A Bodytech realiza no dia 30 de no-
vembro, sábado, às 9 horas, o Festival 
de Natação Kids. A ação é cuidado-
samente elaborada para proporcio-
nar momentos de alegria e diversão 
para as crianças, assim como aos pais 
e familiares que acompanham a evo-
lução delas na natação. “A cada bra-
çada dentro na piscina é um momen-
to de orgulho e satisfação para os 
familiares e professores que diaria-
mente incentivam os pequenos na-
dadores”, observa a Thaynara Almei-
da, coordenadora Acqua & Kids da 
Bodytech Granja Vianna.
A natação é uma atividade comple-

ta, que auxilia no processo de de-
senvolvimento infantil e envolve to-
das as partes do corpo, oferecendo 
exercícios de baixo impacto. Além 
de estimular o participante a manter 
a estabilidade abdominal durante a 
execução dos movimentos, melho-
ra o humor, traz alegria, entusiasmo, 
motivação para uma vida saudável e 
socialização. Vale destacar que a re-
sistência da água permite o desen-
volvimento da força, da resistência 
muscular e da capacidade cardiorres-
piratória.

Os pequenos nadadores vão apresentar aos pais e familiares a evolução nas aulas de natação

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

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528

#DescontoNagranjaO aplicativo de 
desconto dos 

granjeiros
yenius
seu desconto na hora

baixe e aproveite os descontos exclusivos
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Comemoração

Serão dois dias de comemora-
ção com diversos eventos gratui-
tos para toda a família, na Praça 
dos Romeiros. Desfile Cívico abre 
a programação, no sábado (30/11)
O Distrito de Caucaia do Alto com-
pleta 75 anos e, para celebrar a 
data, a Prefeitura de Cotia prepa-
rou uma programação para toda a 
família. As comemorações come-
çam logo cedo, às 9h, com um Des-
file Cívico, na avenida Roque Ce-
lestino Pires, em frente à Praça dos 
Romeiros. E, por meio de uma par-
ceria com a Caravana Cultural do 

Palco Móvel e Proac ICMS, have-
rá uma super programação com o 
projeto cultural itinerante “EmCena 
Brasil”, tanto no dia 30/11 quanto 
no dia 1/12. Toda a programação é 
gratuita e acontecerá na Praça dos 
Romeiros.
Após o Desfile Cívico, a popula-
ção acompanhará apresentações 
musicais, na Praça dos Romeiros 
que prometem animar a festa. Às 
15h começa a programação do 
EmCena Brasil com teatro, ativi-
dades recreativas, cinema, entre 
outros (veja programação abaixo). 

Às 18h, haverá um show de motos 
com o grupo Força e Ação que vai 
apresentar diversas manobras ra-
dicais.
“A Prefeitura preparou uma pro-
gramação especial para as famí-
lias de Caucaia do Alto e de toda 
Cotia para celebrar mais um ano 
desta região importante de nos-
sa cidade. Parabéns, Caucaia do 
Alto, parabéns, à população. Se-
guimos firmes trabalhando para 
melhorar ainda mais a qualidade 
de vida dos moradores”, disse o 
prefeito Rogério Franco.

Caucaia do Alto faz 75 
anos com programação 
do EmCena Brasil, show 
de motos e muito mais

happyHOUR
QUI-SEX 17h às 20h

CARNERESTAURANTE

ACOMPANHE PROMOÇÕES
ESCLUSIVAS EM NOSSAS
REDES SOCIAIS

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

End: R. José Félix  de 
Oliveira, 866 - Granja Viana
Atendimento: De segunda a sexta: 

das 7h às 21h / Sábado: das 9h às 18h (11) 4551- 4004
@onoderagranjaviana

L A N Ç A M E N T O  O N O D E R A  G R A N J A  V I A N A

Dia 30 de novembro (sábado)
9h às 11h30: Desfile Cívico (ave-
nida Roque Celestino Pires – em 
frente à Praça dos Romeiros) – 
Banda Marcial Lyra São João (Pie-
dade), alunos de escolas Mu-
nicipais e Estaduais, alunos do 
Centro Cultural e Esportes, Ido-
sos da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, Guarda Civil Muni-
cipal, SAMU, Defesa Civil e Filhos 
da Luta IOPEM Brasil, Projeto Lu-
tar e Vencer, Amigos da Capoei-
ra, Cefálicos M.C, Casa Refúgio, 
GP Jipes, Projeto Jiu Jitsu no Seu 

Bairro.
13h30 às 15h: atrações culturais e 
musicais, apresentações de Ca-
poeira, Lutas, Balé e Dança Femi-
nina e, Street dance.
15h: Teatro para crianças “Em 
busca do segredo esquecido”
16h: Atividades recreativas “Ofici-
na de plantio de semente”
17h: Contação de história “Um 
pipi choveu aqui”
19h: Cine Curta Brasil “Imagine 
uma menina com cabelos de Bra-
sil” “Vida de Maria” “O presente”
20h: Los Circo Los

Dia 1º de dezembro (domingo)
8h30 às 12h: Final do Campeona-
to de Futebol de Caucaia do Alto 
(1ª e 2ª divisões)
15h: Teatro para crianças “Dom 
Quixote – Cavaleiro das mil pági-
nas”.
16h: Atividades recreativas “O 
desconhecido”.
17h: Teatro de Mamulengo “A re-
senha de Mamulengo”.
19h: Show com Raul e os Pirilam-
pos.
Programação gratuita

Serviço
Programação de Aniversário “75 anos de Caucaia do Alto”
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Always Florida

Universal Parks & Resorts: os destaques de 
2019 e as novidades para o próximo ano 

O Universal Parks & Resorts 
pertence a Comcast NBC Uni-
versal, e é um dos maiores com-
plexos de parques do mundo. 
O Islands of Adventure, pelo 5ª 
ano consecutivo, é considera-
do o melhor parque do mundo, 
pela Trip Adviser, em 3º lugar 
ficou o Universal Studios Flori-
da e em 5º, o Universal Studios 
Hollywood.
O Always Flórida conversou com 
o Vice-presidente de Marketing 
e Vendas da América-Latina da 
Universal Parks & Resorts, Marcos 
Paes de Barros, para falar sobre 
as novidades que entraram esse 
ano, e o que ainda se pode es-
perar dos parques Universal para 
2020.
“A grande novidade do ano foi 
dentro dos dois parques temá-
ticos do Harry Potter, na área do 
Islands of Adventure, abrimos a 
montanha-russa do Hagrid, que 
é um dos personagens mais que-
ridos da saga. É um brinquedo 

muito inovador, porque esse per-
sonagem tem uma ‘motoca’, en-
tão a pessoa tem a opção de ir 
na moto ou no sidecar. Além dis-
so, como na história essa moto fa-
lhava muito, durante a atração ela 
para algumas vezes e recomeça. 
Em uma dessas paradas ela volta 
‘de ré’, para de novo e descola do 
trilho que estava, cai 3 metros e 
cola em outro trilho, então quem 
tá lá tem uma queda real. E tam-
bém, durante o percurso tem vá-
rias das criaturas mágicas do uni-
verso do Hagrid”, diz Marcos.
A Universal também inaugurou o 
restaurante Big Fire, dentro do Ci-
tywalk, especializado em carnes 
e peixes. Em junho de 2019, a 1ª 
parte do primeiro resort de cate-
goria econômica, chamado Uni-
versal’s Endless Summer Resort, 
que atualmente conta com 750 
apartamentos foi aberta. A segun-
da fase do projeto só será aberta 
em março de 2020, e a terceira até 
o final do próximo ano. No total, 

serão 2.800 quartos. 
Para o Natal, será realizada nova-
mente a parada na Mass do Uni-
versal Studios, no Island of Ad-
ventures. As duas áreas do Harry 
Potter vão ficar decoradas e está 
programado um show de proje-
ções de luzes, no Castelo de Ho-
gsmade, gratuito. Para comemo-
rar a virada de ano, será realizada 
a festa de Réveillon na EVE (para 
maiores de 21 anos), no Citywalk. 

Halloween Horror Nights
O Halloween Horror Nigths desse 
ano nos parques Universal foi um 
dos maiores eventos de Hallowe-
en dos Estados Unidos. Foram 
criadas 10 casas nos parques com 
temas como Stranger Things; áre-
as de medo com zumbis e outros 
monstros soltos, além dos tradi-
cionais que andam pelos Studios. 
O Universal Studios Florida bateu 
seu recorde de visitantes brasilei-
ros no parque por causa do even-
to, e devido ao resultado surpre-

endentemente positivo, as datas 
do Halloween de 2020 já estão 
definidas e promete ser um suces-
so ainda maior com a comemora-
ção dos 30 anos de Universal Hor-
ror Nights.

Planos para 2020
O próximo ano já está planejado 
para começar com o pé direito 
com os jogos de futebol da Flo-
rida Cup, com a participação de 
Atlético Nacional da Colômbia, 
Hertha Berliner, Eintracht Frank-
furt e dois gigantes brasileiros: 
Corinthians e Palmeiras.
Marcos também conta sobre a 1ª 
Running Universal aberta ao pú-
blico, que acontecerá em feve-
reiro “Nós já fizemos essa corrida 
fechada para clientes e parceiros, 
e agora abrimos para público. Vai 
ser feita nos dias 1 e 2 de feverei-
ro, de 5 e de 10km. Estamos com 
uma expectativa muito alta, por-
que é uma corrida muito legal pe-
los parques, com a participação 

dos personagens também. Espe-
ramos que seja um sucesso”. 
Outro evento que está programa-
do para o ano que vem é o espe-
táculo The Bourne Stuntacular. Se 
trata de um show de dublês, ba-
seado na série de filmes do per-
sonagem Jason Bourne, que mis-
tura tecnologia e realidade com o 
propósito de impressionar o es-
pectador. 
O Vice também recomenda ti-
pos de pacotes oferecidos pe-
las agências de viagens brasilei-
ras para que as pessoas possam 
aproveitar os parques e resorts da 
melhor forma “tem uma promo-
ção circulando nas agências de 3 
dias no resort + parques e a pes-
soa ganha o ingresso pro Volcano 
Bay. Tem também o pacote para 
Florida Cup, que a pessoa conse-
gue participar de atividades den-
tro do parque relacionadas aos jo-
gos e assistir aos shows. Inclusive, 
dia 19 de janeiro, o show será da 
rainha Ivete Sangalo”, afirma.

Vice-presidente de Marketing da América-Latina dos parques e resorts Universal conta quais foram os destaques desse ano e o que esperar para 2020

Por: Bruna Santos
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“Plantando Pássaros” no Cemucam
Meio Ambiente

A ideia do projeto surgiu de uma 
parceria entre as granjeiras: Macia 
Catunda, que se preocupa com o 
desmatamento da Granja Viana 
para a construção de condomí-
nios; e de Maria Isabel Ziberman*, 
que é ambientalista e, observan-
do os pássaros da região há um 
tempo, notou que algumas espé-
cies não estavam sendo avistadas 
mais e começou a se preocupar 
com a alimentação deles. 
“Os pássaros são os maiores dis-

persores de sementes, então 
quando a gente preserva os pás-
saros, estamos preservando a na-
tureza, as árvores. É um círculo 
perfeito. Alimentar os pássaros, 
alimenta também as florestas”, 
conta Marcia. 
O projeto foi apresentado à Se-
cretaria do Verde e do Meio Am-
biente de São Paulo em 2018, já 
que a administração do parque 
é de responsabilidade da capi-
tal, mesmo estando localizado em 

Cotia, mas apenas agora foi auto-
rizado. 
Por isso, foi criada a ação para 
que os frequentadores do parque 
possam colaborar e se divertir 
plantando. “Estamos muito con-
tentes de conseguir realizar essa 
ação simples, porém muito boa. 
Esperamos que os pássaros vol-
tem e espalhem mais ainda as se-
mentes para a região até fora do 
parque”, finaliza Marcia.

Ação no parque Cemucam para plantio de árvores será aberta ao público e pretende trazer pássaros de volta à região

Por: Bruna Santos

Ação Plantando Pássaros. Data: 30 de novembro de 2019 - Horário: 8h30 - 12h Local: Parque Cemucam - R. Mesopotâmia s/n, Jd. Passárgada, Cotia, SP

No dia 30 de novembro será realizado o Pro-
jeto Plantando Pássaros no parque Cemucam. 
A ação será das 8h30 ao meio-dia, e pretende 
juntar pessoas para plantar árvores frutíferas e 
floríferas no parque conscientizando-as sobre 
a importância dos pássaros para o local.
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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 tranquilidadeLegislativo

Projeto que aumenta número de vereadores em Cotia é aprovado no 
segundo turno, em sessão ordinária na câmara

Nesta terça-feira (26), a Câmara 
Municipal de Cotia aprovou em 
segundo turno, por 12 votos a 1 
uma proposta para aumentar o 
número de cadeiras para a próxi-
ma legislatura, que agora passa a 
ser 15 ao invés de 13.
O número de vereadores atual-
mente em Cotia é a média de 
uma cidade de 30 mil a 50 mil ha-
bitantes, e segundo o IBGE, a po-
pulação da cidade está em mais 
de 230 mil. Quando foi apresen-
tado, previa um aumento de 6 ca-
deiras, totalizando 19 vereadores. 
Para os parlamentares, aumentar 

o número de vereadores na Câ-
mara significa ampliar a represen-
tatividade da população junto ao 
Poder Legislativo, e, de acordo 
com a Constituição (Artigo 29), é 
permitido que Cotia tenha até 21 
parlamentares.
Entretanto, há o questionamento 
quanto a representatividade pelo 
fato de que aumentar a quantida-
de de pessoas, também aumen-
ta os gastos, e a conta não inclui 
somente os vereadores, mas tam-
bém a ampliação de espaço, que 
pode ser necessária, e até a con-
tratação de mais funcionários.  

A última vez que foi tramitado na 
Câmara aumentar o número de 
cadeiras foi em 2015, e já valeria 
para as eleições do ano seguin-
te. Porém, um dos vereadores na 
época retirou o pedido da ordem, 
a e proposta acabou não sendo 
trabalhada naquele ano. 
Por isso, esse Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica 3/2017 já era espe-
rado em 2016, mas até então não 
tinha sido tratado como priori-
dade entre os vereadores, sendo 
sempre adiado para o ano seguin-
te, por falta de consenso. 

Vereadores de Cotia  
aumentam número de  
cadeiras na Câmara para 2020

Por: Bruna Santos
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Campanha Seletiva de Vacinação 
contra o Sarampo termina com 
o Dia D, no sábado (30/11)

Saúde

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

No sábado (30/11), a Campanha 
Seletiva de Vacinação contra o 
Sarampo para adultos com idade 
entre 20 e 29 anos, 11 meses e 29 
dias chega ao fim com a realiza-
ção da mobilização Dia D, em to-
das as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s), das 8h às 17h, além disso, 
a Prefeitura de Cotia, por meio 
da Secretaria da Saúde, firmou al-
gumas parcerias e vai disponibili-
zar postos volantes de vacinação 
[veja abaixo].
A Campanha Seletiva de Vaci-
nação tem o objetivo de garan-
tir que o público-alvo esteja com 
duas doses da vacina administra-
das. As equipes de saúde farão 
avaliação da necessidade de apli-
cação da vacina. “A campanha 
tem critério de vacinação. Antes 

de administrarem a dose na pes-
soa, a equipe da Saúde faz uma 
triagem para avaliar a necessida-
de de atualização da caderneta 
de vacina”, disse Magno Sauter, 
Secretário de Saúde.
Dia D – Vacinação Seletiva contra 
Sarampo
Dia 30 de novembro (sábado)
UBS’s: das 8h às 17h

Postos volantes
Shopping Granja Viana: das 10h 
às 17h (No espaço Recarregue-se)
Sacolão Saúde (ao lado do Gi-
násio de Esportes): das 9h às 17h 
(rua da Marinha, 184)
Pátio Cotia: das 9h às 17h (av. An-
tônio Mathias de Camargo, 512 – 
Centro
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Felix Bistrot oferece qualidade, 
atendimento e ambiente familiar

Gastronomia

Localizado em uma aconchegante 
casa de campo na Granja Viana, o 
Felix Bistrot é um dos principais no-
mes quando o assunto é gastrono-
mia na Região Metropolitana de SP. 
 O menu mescla o refinamento da culi-
nária internacional, sabores nacionais e 
inspirações francesas. Almoço executi-
vo (48 reais), pratos à la carte a partir de 
38 reais e menus completos com 3 op-
ções de entrada, prato principal e so-
bremesa (89 reais).
O Felix Bistrot conta com infraes-
trutura completa e cardápio per-
sonalizado para diferentes tipos de 
eventos.
 Os pacotes para eventos incluem 
serviço volante para coquetel, en-
tradinhas, pratos com carnes, pei-
xes, massas, risotos e opções 
vegetarianas. Além de bebidas al-

coólicas e não alcoólicas. Todos 
com excelente custo-benefício.
O restaurante está dividido em três 
áreas: a parte interna tem amplo sa-
lão, com ambiente acolhedor e de-
coração rústica, ao estilo provençal; 
a parte externa tem como destaque 
o cenário natural, com um charmo-
so jardim repleto de árvores nativas 
inclusive um Pau Brasil, uma ele-
gante piscina rodeada de mesas; 
no lado oposto outra área externa 
sob a sombra de castanheiras e ou-
tras árvores, apropriada para even-
tos e reuniões familiares.
A casa conta com estacionamento 
interno gratuito com manobrista e 
equipe atenciosa e experiente no 
salão e cozinha.  

Felix Bistrot
Rua José Felix de Oliveira, 555, 
Granja Viana. F: 4702-3555/ 
4612-2339. Capacidade: 80 pes-
soas (restaurante) e 200 pessoas 
(evento). Acesso para deficien-
tes físicos. Banheiros adaptados. 
Cc: todos (exceto Hipercard). 

Cd: Redeshop e Visa Electron. Acei-
ta cheque. Área para fumantes. Esta-
cionamento com manobrista: corte-
sia. Conexão Wi-fi gratuita. Permitida 
entrada de cão guia e Pet friendly 
mediante reserva de mesa. Vinho em 
taça. Rolha: R$ 50. 
www.felixbistrot.com.br

Horário de Funcionamento: Do-
mingo (12h/17h), terça a quin-
ta (12h/15h e 19h/22h), sexta 
(12h/15h e 19h/23h) e sábado 
(12h/16h e 19h/23h). Feriados 
(almoço das 12h às 16h e jantar 
sob consulta) – Segunda-feira 
restaurante fechado.
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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

O IV Concerto de Natal da Gran-
ja Viana, que acontecerá no dia 5 
de dezembro, no espaço do Cen-
tro Cultural da Wurth a partir das 
19h, terá uma programação espe-
cial e contará com a presença de 
músicos de qualidade para ale-
grar a noite. 
Além de celebrar o Natal, o even-
to acontecerá também com a in-
tenção de recolher fundos para a 
APAE (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) de Cotia. 
Portanto, todo o valor arrecada-
do com a venda dos ingressos, 
será doado para a instituição que 
tem como objetivo ajudar pesso-
as com deficiência, em maioria 
crianças.
O evento será aberto pela apre-
sentação das crianças da APAE, 
que cantarão em coral, coorde-
nados pela professora Julia Tho-
mazini: “Eu trabalho com pesso-
as com deficiência desde 2016, 
quando comecei a estagiar na 
APAE de Cotia. Participar desse 

concerto de Natal com eles é ma-
ravilhoso, ver a alegria no rosto de 
cada um, só de ensaiar, faz tudo 
valer a pena. É a primeira vez que 
participamos desse evento, esta-
mos muito ansiosos, entusiasma-
dos e contentes com a oportuni-
dade”, conta a professora.
Artistas como Cely Rodrigues, 
Viviane Lachner, João Gabriel L. 
Meisen, Vinícius Casseb e Paulo 
Oliveira, Beba Zanetini, Nahame 
Casseb e Wellington Teixeira es-
tarão presentes para animar a fes-
ta com muita música. 
Paulo Oliveira, músico e mora-
dor da Granja Viana há mais de 
25 anos, já participou da edição 
passada do Concerto, e foi con-
vidado novamente para prestigiar 
o evento tocando flauta e saxofo-
ne. “Achei muito legal poder par-
ticipar de novo. Juntar a comu-
nidade em torno da iniciativa de 
ajudar um projeto tão grande e 
importante como a APAE é muito 
positivo.”, diz o músico.

Noite do IV Concerto de Natal da 
Granja será regada a música boa

Destaque

O evento terá apresentação especial feita pelas crianças da APAE; a noite contará com a presença de vários músicos granjeiros
Por: Bruna Santos
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O diretor e professor da escola de 
música Sonnetto Music, Welling-
ton Teixeira participará pela pri-
meira vez do Concerto de Natal 
e está confiante: “Acredito que o 
evento deste ano será maravilho-
so, em especial pelos 30 anos da 
APAE. Estamos nos reunindo com 
uma equipe muito competente, 
para fazer o melhor possível para 
essa instituição que há tantos 
anos luta e se dedica para nossos 
irmãos e amigos excepcionais”.
VIviane Lachner, não só mostrará 
seu talento como cantora lírica, 
mas também foi uma das organi-
zadoras do evento, pela segunda 
vez. “Foi uma honra ser convida-
da para ser a organizadora da par-
te musical e teatral do Concerto 
de Natal do ano passado e deste 
também. Como musicista, fico fe-
liz em poder doar um pouco da-
quilo que Deus me deu, o dom 
da música, em prol de Instituições 
que ajudam pessoas carentes! 
Esse pra mim é o verdadeiro sen-
tido do Natal!”, afirma a cantora.

A APAE Cotia
A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Cotia – APAE 
Cotia é uma instituição filantrópi-
ca sem fins lucrativos, fundada 30 
anos atrás. Nasceu com o intuito 
de ajudar no tratamento e desen-
volvimento de pessoas com defi-
ciência, para que possam ter mais 
qualidade de vida. 
A APAE – Cotia conta com Se-
tor Ambulatório e Educacional e 
possui: programas ambulatoriais, 
a Escola de Educação Especial 
“Célio Roberto da Conceição” e
programas de convivência social.

Onde Comprar o Ingresso
Os ingressos custam R$ 30,00 e 
podem ser adquiridos na própria 
APAE Cotia, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 17h, ou pelo 
telefone (11) 4628-1850; na clí-
nica Onodera Granja Viana; ou 
com o Granja News, pelo número  
(11) 9 8692-9616. Todos que com-
prarem o ingresso, além de apro-
veitarem o Concerto, ganharão 
um voucher de massagem, cedi-
do pelas proprietárias da Onode-
ra.

Wellington Teixeira

Anderson (Dê) Edu Freitas Paulo Oliveira

Cely Rodrigues

João Gabriel

Viviane Lachner
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Granjeiro do mês

“Minha família é da roça, meus 
pais vieram do interior do Rio 
Grande do Sul, mas se conhece-
ram em Araraquara. Na época, 
meu pai trabalhava em um res-
taurante com o meu tio até que 
mudaram para a capital São Pau-
lo, onde montaram a churrascaria 
Fogo e Paixão. Eu nasci nesse pe-
ríodo e tive um problema de saú-
de por causa da poluição, por isso 
viemos para a Granja. 
Desde pequeno eu estou envol-
vido no ramo do churrasco, por 
causa dos meus pais. Lembro que 
quando eu era um menininho eu 
me vestia de gaúcho e passava 
banana à milanesa nas mesas, e 
como o Varanda tem meio sécu-
lo de história e muitas famílias fre-
quentam o restaurante há anos, 
alguns clientes ainda lembram e 
me cumprimentam dizendo ‘você 
não é aquele gauchinho que pas-
sava com banana à milanesa?’, e 
eu acho isso muito engraçado.
Meu pai foi um dos pioneiros na 
implantação do rodízio no chur-
rasco. Antigamente, cada mesa 
escolhia um corte de carne e todo 
mundo comia aquilo. Com o tem-
po, passaram a perguntar sobre 
as carnes da outra mesa, e foi en-
tão que a ideia do churrasco ro-
dízio começou, se tornando o 
modelo mais popular nas churras-
carias.
Mesmo tendo crescido nesse 
meio, eu nunca quis trabalhar 
com isso. Meu sonho era ser jo-
gador de futebol, eu cheguei a 
seguir carreira, mas acabei aban-
donando depois de um tempo. 
Ainda assim, eu não queria assu-
mir o negócio da família. Eu aju-
dava, mas não era meu sonho. 
Diferente da minha irmã, por 
exemplo, que sempre se interes-

sou e hoje é a administradora de 
tudo isso. 
Eu comecei a me interessar 7 anos 
atrás, mas não foi nada muito for-
te. Até que um dia eu estava na 
praia e estávamos com uma tro-
ca de equipe aqui - porque o Va-
randa funciona como um colégio: 
as pessoas novas vêm para cá, 
são treinadas e depois vão para 
outras casas. Eu e minha esposa 
conversamos sobre isso e ela dis-
se: ‘você sabe que está hoje no 
Varanda, mas você pode ser dis-
pensado que o restaurante conti-
nua’. Eu fiquei pensando nisso.
O gerente, na época, estava sain-
do e precisávamos de alguém 
para ficar no lugar dele, mas não 
estávamos conseguindo encon-
trar. E pela dificuldade em en-
contrar alguém de confiança, mi-
nha esposa disse ‘você sabe que 
teria que ser você, né? Mas acho 
que você não seria capaz’. E foi 
uma ofensa tão gostosa que eu 
fique um tempo parado, sem fa-
lar nada, só olhando para o mar 
e pensando no quanto ela estava 
certa naquele momento. 
Meu pai sempre me apoiou em 
tudo que eu quis fazer, achei que 
era a hora de retribuir. Voltamos 
da praia e eu mudei totalmen-
te a minha postura. Procurei sa-
ber mais e olhar para o meu pai 
como um empresário. Foi então 
que ele disse que eu teria que co-
meçar de baixo e eu fui trabalhar 
na copa, depois na cozinha, fui 
entender mais de carne e churras-
queira, fiquei na recepção, atendi-
mento nas mesas… Assim eu fui 
conhecendo tudo.
Diziam que eu não seria a cara do 
Varanda, mas a vida é muito en-
graçada, e tudo foi acontecendo 
naturalmente. Eu também lem-

bro de falar que eu nunca pegaria 
num espeto para servir carne nem 
levaria bandejas, e hoje, há 7 anos 
que eu estou à frente disso tudo, 
fazendo exatamente isso. Cuido 
de todos os pequenos e grandes 
detalhes. 
Minha infância inteira foi na Gran-
ja Viana. Desde que a Raposo 
não tinha muro e a gente conse-
guia jogar bola a noite na rodo-
via, porque ela era deserta. Antes 
era muito fácil se locomover aqui, 
e fazíamos isso de bicicleta ou de 
skate, porque era muito mais se-
guro. 
Ainda assim, tivemos muitas me-
lhorias. Antigamente, quem mo-
rava na Granja e precisava ir ao 
shopping, os mais perto eram o 
Shopping Raposo e o Eldorado. 
Os ‘points’ eram o Eldorado e a 
baladinha Resumo da Opera. A 
única chopperia que tinha na re-
gião era o Camamu, onde hoje 
fica o Habbib’s. Era tipo interior 
mesmo, as pessoas se cruzavam 
na rua e falavam ‘bom dia’ para 
todo mundo. 
Hoje, meus lugares favoritos da 
Granja são todos. Mas posso citar 
entre os que eu mais frequento o 
Outback, o Applebee´s, o Boteco 
do Seu João, vou muito ao Sho-
pping da Granja Viana também, 
tenho vários parceiros ali. Eu gos-
to de tudo, amo a Granja. Eu digo 
que sou Granjeiro nato.
Nós tivemos melhorias com a 
questão do comércio, mas mes-
mo tempo que eu acho ótimo ter-
mos as coisas aqui, eu tenho um 
pouco de receio porque eu vejo 
muita coisa chegar e a infraestru-
tura da cidade não está acompa-
nhando. Prova disso é o trânsito 
parado da Raposo todos os dias. 
Acredito que essa é a reclamação 

de todo granjeiro”. 
Por fim, Rodrigo deixa uma men-
sagem para os moradores da 
Granja. “O recado que eu dei-
xo para os granjeiros tem a ver 
com uma coisa que eu vejo tanto 
quanto comerciante quanto como 
consumidor. Ouço que não tem 
certos comércios aqui, mas quan-
do algum chega, não tem clien-
tela suficiente e acaba fechando 
porque as pessoas preferem fre-
quentar os estabelecimentos em 

São Paulo. 
Isso quebra o capital da região. 
Por isso, a mensagem que eu 
deixo é: valorizem o que a gen-
te tem aqui. Consumam aqui. Va-
mos fazer nosso dinheiro girar 
aqui dentro. Se tem uma padaria 
legal, compre seu pãozinho nela. 
Tem um Outback no Shopping da 
Granja, vamos nele, não no do El-
dorado, por exemplo. Temos coi-
sas muito boas aqui”.

“Valorizem o que a gente tem na Granja. Vamos fazer nosso 
dinheiro girar aqui”, é o recado de Rodrigo Frozza

Por: Bruna Santos 

O Granjeiro do mês de Novembro é Rodrigo Frozza, responsável pela Churrascaria Varanda. Ele comparti-
lhou com o Granja News momentos importantes da sua carreira, os lados positivos e negativos da vida na 
Granja Viana desde que veio para cá até os dias de hoje e finalizou deixando uma mensagem muito impor-
tante para todos granjeiros e granjeiras.

@rodrigofrozza29
@varandachurrascaria
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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!

Qual a taça?
Vinhos

A Coluna desse mês é um guia 
prático para ajudar aos leitores 
na hora de escolher a melhor 
taça para servir um vinho. Fres-
cura? Talvez. Mas testes feitos 
às cegas revelam que sim, o for-
mato da taça pode alterar nos-
sa percepção aromática, e até 
mesmo gustativa de um vinho. 
Portanto, empresas do setor es-
tão cada vez mais investindo em 
taças adequadas para degusta-
ção.  Borda, bojo, haste e base 
são desenvolvidas com design 
exclusivo para um único estilo 
de vinho. 
Cada tipo de uva possui uma re-
lação entre acidez, fruta, tanino 
e álcool. Por isso, costuma ser o 
fator determinante na classifica-
ção dos estilos e taças

Paula Farias

Faça sua encomenda 
conosco

Whatsapp: 4321-3499
Av. São Camilo, 469 

Para vinhos tintos com tanino marcante, vi-
nhos bem estruturados e potentes. Exemplos: 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Syrah e Tannat.

Vinhos onde a acidez é essencial e marcante. 
Possuem bojo maior, “gordinha”. Exemplos: 
Pinot Noir, Tempranillo, Barbera, Amarone e 
Nebbiolo.

Semelhante a taça estilo bordeaux, mas menor 
em tamanho, serve para a maioria dos vinhos 
brancos. Exemplos: Sauvignon Blanc, Riesling, 
Chardonnay sem madeira e Pinot Grigio.

Mais adequada para champagne e espuman-
tes em geral. Seu bojo foi desenvolvido à fim 
de limitar a saída de CO2 e concentrar os 

Taça estilo Bordeaux Taça estilo Bourgogne Taça para brancos Taça Flûte
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Feiras de negócios geram 
impacto de R$ 305 Bilhões por 
ano na economia brasileira

M.I.C.E.

Ao longo do ano explicamos a im-
portância das feiras de negócios 
para a roda da economia brasi-
leira. Agora, graças a um recen-
te estudo apresentado pela União 
Brasileira dos Promotores de Fei-
ras (UBRAFE) em parceria com a 
NewSense, conseguimos quanti-
ficar sua importância.  A pesqui-
sa aponta que o valor do impac-
to anual na Economia Brasileira 
na geração de resultados para as 
empresas expositoras dos even-
tos é de R$ 305 Bilhões - o equi-
valente a 4,6% do PIB Nacional.  
Somente no Estado de São Paulo 

foram investidos por expositores 
e visitantes quase R$ 16,3 bilhões 
de reais com foco na geração de 
negócios através de eventos.
A pesquisa também apresen-
tou outros números interessantes 
como uma média de 8,2 milhões 
de visitantes por ano, que acom-
panharam 66,5 mil empresas ex-
positoras divididos em 742 even-
tos de grande porte. De “grande 
porte”, foram consideraras feiras 
de negócios e congressos com 
stands e mais de 500 participan-
tes. Cerca de 3 milhões de m² fo-
ram comercializados por estes 

eventos nos principais pavilhões/
centros de eventos e grandes ho-
téis do Estado de São Paulo.
Por fim, um dado muito importan-
te. Em média, a cada R$1,00 in-
vestido por empresas em eventos 
com foco em negócios resultou 
em um retorno de R$ 35,00 em 
vendas para as empresas exposi-
toras. Todos estes números mos-
tram que mesmo em um mundo 
cada vez mais digital, a presença 
física e o “face-to-face” das feiras 
e eventos é ainda uma das prin-
cipais ferramentas de marketing 
para as empresas. 

Otávio Neto

+ LEVE

+ SIMPLES

INGRESSOS E SNACKS 
DIRETO NO APP

Compre
ingressos
e snacks

Busca
geolocalizada

Seus
ingressos 
no celular

AGORA EM UM SÓ LUGAR!
TUDO DE QUE O FÃ DE CINEMA PRECISA

1185354_CINEMARK_APP_JN_Granja_News_235x125.indd   1 21/11/2019   15:55
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Cotia lança a segunda edição da Campanha 
Natal Social para arrecadar alimentos

Natal

PONTOS COMERCIAIS

MERCADÃO ATACADISTA
Rod. Raposo Tavares, Km 31,5
Portão
MERCADO EMPÓRIO
R. Mazel, 421
Pq. São George
SUPERMERCADO BARBOSA
Loja 1- Av. Antonio Matias de Ca-
margo, 512
Pátio Cotia
Loja 2- Av. Roque Celestino Pi-
res, 1071
Caucaia do Alto
SUPERMERCADO COMPRE 
CERTO
Loja 1- Estrada Morro Grande, 
1895
Loja 2-Rua Vicente Celestino, 183 
- os Mirante 
Loja 3-Rua: Piracicaba, 19 - Jd 
Sandra 
SUPERMERCADO GALO
Av. João Paulo Ablas, 1689
Jd. da Glória
SUPERMERCADO LUZ
R. das Doninhas, 341
Jd. Glória
SUPERMERCADO PEDROSO
Loja 1- Av. Prof. Manoel José Pe-
droso, 340
Parque Bahia
Loja 2- Av. Joaquim Barreto, 1133
Atalaia
SUPERMERCADO SAN
Estrada do Morro Grande, 1185
Parque Santa Rita de Cassia
SUPERMERCADO SEMPRESU-
PER
R. Sítio do Ribeirão, 659
Sta. Izabel
- SUPERMERCADO SERRANO
R. José Lopes Neto, 37
Caucaia do Alto

UNIDADES ESCOLARES

COLÉGIO ADVENTISTA DA 
GRANJA VIANA
R. Salma, 437
Parque São George
COLÉGIO DESAFIO
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 
1894
Parque Bahia
COLÉGIO ESPAÇO VERDE
Est. Das Mulatas, 386
Tijuco Preto
- COLÉGIO OBJETIVO
Est. Da Estação, 731
Caucaia do Alto
COLÉGIO SIDARTA
Estrada Fernando Nobre, 1332
Granja Viana
- ESCOLA GRANJA VIANA
R. José Félix de Oliveira, 1271
Vila Sto. Antônio
- FACULDADE EUROPAN
R. Howard Archibal Acheson Ju-
nior, 393
Jd. Barbacena
- FACULDADE LUSÓFONA
Est. Mun. Walter Steurer, 1413
Granja Viana
- INSTITUTO PRESBITERIANO 
EDUCACIONAL
R. Piratininga, 29
Jardim Sao Pedro

UNIDADES PÚBLICAS

- Espaço Movimenta Cotia (Anti-
go Cotiano)
R. Senador Feijó, 110
Centro
- Fundo Social (FS) – Caucaia do 
Alto
R. Benedito F. das Dores, 289
Vila Sta. Catarina
- Regional Granja Viana / Sec. de 
Des. Urbano
Av. Denne, 163
Pq. São George  

 

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

Qualquer pessoa pode deixar a sua doa-
ção em um dos postos de coleta abaixo

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Prefeitura de Cotia, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, com o apoio do Fundo 
Social, realiza a Campanha Na-
tal Social “Compartilhe Amor em 
Forma de Alimentos”, que visa ar-
recadar alimentos, montar cestas 
e distribuir para famílias carentes 
do município que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Com o apoio da 
iniciativa privada, diversos pontos 
comerciais funcionam como pos-
to de coleta dos alimentos para a 
campanha.
De acordo com a titular da pas-
ta, Mara Franco, foi um pedido 
do prefeito Rogério Franco para 
que a campanha voltasse esse 
ano. “Nosso objetivo é levar mais 
alegria para as mesas das famílias 

carentes, especialmente duran-
te o Natal”, disse Mara. “O pre-
feito Rogério Franco nos pediu 
para fortalecermos ainda mais a 
campanha para repetirmos o su-
cesso do ano passado. Agradeço 
a todos que apoiam e participam 
deste movimento que fará a dife-
rença na vida de muitas famílias”, 
completou Mara.
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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 III – Sucesso
Para finalizar nossa trilogia mas 
não exaurir as lições  deixadas 
pelo  Major General  William 
Cohen  vamos  destacar  que : 
“Uma vez que tenha alcançado o 
sucesso, escolha uma nova meta 
que valha a pena e continue avan-
çando.” Não  se preocupe com 
um determinado caminho ou inci-
dente que  arruínam as sua chan-
ces de sucesso , existem muitos 
caminhos e alguns são tortuosos. 
Uma das coisas mais difíceis  que 
devemos aprender a fazer  na vida 
é tomar decisões. Raramente é 

fácil tomar decisões, porque ge-
ralmente existem compromissos, 
vantagens e desvantagens para 
qualquer alternativa escolhida. 
Absorvermos então que indecisão 
e hesitação são fatais em qual-
quer oficial  em um comandante 
ou  Líder são criminosas.
Nossa meta deve ser encorajar o 
trabalho em equipe sempre que 
pudermos. Podemos aprender al-
gumas lições com o Corpo de Fu-
zileiros  Navais  a esse respeito. É 
exigido de cada fuzileiro que pas-
se pelo mesmo curso básico de 
infantaria, não importando a es-

pecialidade na qual será empre-
gado. Se você perguntar  a um 
fuzileiro o que ele faz, , a respos-
ta será “Sou um fuzileiro” . Isso 
não acontece necessariamente 
em  outros serviços. Você pode-
ria ter a resposta “ sou piloto de 
caça”  sou  “oficial de infantaria” 
ou sou “marinheiro de submari-
no”. Como eu disse são os fuzilei-
ros que acertam  neste caso.
Você quer  que sua organização, 
de qualquer  tamanho , seja uma 
equipe, quer  que ela pense, aja 
e vença como uma equipe, qual-
quer  coisa menos,  é um monte 

de besteira. Então  todas as par-
tes da sua organização, indepen-
dentemente de função , departa-
mento ou especialidade , estão 
na mesma equipe. Encoraje o tra-
balho em equipe de todas as ma-
neiras que puder. Qualquer coisa 
menos que o trabalho em equipe  
é contraprodutiva.
A melhor forma de seguro em 
que a sua empresa pode investir é 
o treinamento de boa qualidade ,  
As  pessoas fazem melhor as coi-
sas e tem padrão  mais alto quan-
do sabem que podem fazê-las 
bem  e isso vem do treinamento.

É responsabilidade dos líderes de 
todos os níveis articular e promo-
ver os valores da organização e se 
os valores da sua organização ain-
da  não  foram  escritos, seria bom  
fazer isso.
A vitória há um preço  a ser pago 
por ela, e devemos  assegurar que 
ele seja o mínimo. Somente a vi-
tória final é que conta  e nunca há  
substituto para a vitória .  
Lidere, Lidere e Lidere sua equi-
pe. 

Liderança

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50
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É preciso ser 
FIGHT e acreditar 
na vitória

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

A palavra vitória significa ação ou 
efeito de vencer, de sair triunfante, 
sucesso, êxito e conquista. Se fosse 
necessário definir 2019, vitória se-
ria a palavra perfeita. As conquistas 
de nossos alunos são os resultados 
de um trabalho feito com paciência, 
profissionalismo e dedicação e te-
mos orgulho de cada um deles!
Esse ano nosso aluno Vitor Venezia-
no foi campeão Pan-Americano na 
categoria Adulto/Faixa Marrom/Pe-
sado na CBJJE (Confederação Bra-
sileira de Jiu-Jitsu Esportivo) e para 
ele somos uma academia diferente:  

“já sou aluno da academia há dois 
anos e conheci a Bulldog através 
de amigos, e quando cheguei me 
identifiquei muito, pelo clima mais 
leve, todo mundo com vontade de 
aprender, com vontade de treinar, 
um querendo ajudar o outro, é di-
ferente de outras academias por aí, 
por isso que eu vim e fiquei”, conta.
Também na CBJJE, Willie Emanuel 
foi campeão na categoria Master 1/
Faixa Roxa/Pesadíssimo e na Master 
1+2 do Absoluto e deixa registra-
da sua dica para quem quer come-
çar: “perca o medo, o jiu-jitsu é um 

novo desafio, uma nova filosofia de 
vida, você vai começar a aprender a 
enxergar as pessoas com o mesmo 
tamanho, não vai ter ninguém maior 
ou menor que você. Então compre 
logo um kimono, vai na recepção da 
Bulldog, faz seu plano e cai de ca-
beça que você vai gostar. Jiu-jitsu 
para mim é um alimento para vida 
e para a minha alma”.
E nossa girl power Adriele Eiko foi 
campeã do “15º Campeonato de 
Boxe para alunos”, ela conta qual 
foi sua motivação no boxe: “geral-
mente as pessoas se limitam ape-

nas as mudanças físicas quando se 
trata de uma atividade esportiva, 
mas para mim, a mudança mais im-
portante foi sobre ocupar um es-
paço majoritariamente masculino. 
E o fato de ter uma professora fez 
toda a diferença. Quero que todas 
as mulheres possam ter essa opor-
tunidade e essa sensação. Antes de 
subir no ringue, minha professora 
olhou para mim e disse: empode-
re-se. Acredite em você. Isso mu-
dou tudo”.

Por Júlia Alves
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Acesse:
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