
Cotia, Janeiro de 2020 - Edição 122 - Ano XII - www.granjanews.com.br

Granjeiras do mês

As irmãs Adriana 
e Mila Poci

Felix Bistrot

Apresenta seu novo 
Menu de Verão

Setty Estética e Bem- 
Estar chega a Granja

Estética

San José News: novo canal de 
comunicação do Parque Industrial

O San José News vai levar 
a todos que trabalham 
no Parque informações 
sobre as empresas, 
eventos e atividades 
que acontecerão no 
Parque, sendo o canal 
de comunicação onde 
os públicos de dentro e 
de fora do condomínio 
poderão interagir, mandar 
opiniões e  anunciar sua 
empresa e negócios.
Essa é uma parceria entre 
a Cia de Ideias Promoções 
e Eventos, o Jornal Granja 
News e a Administração 
dos Associados.
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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

A todo vapor...
Mal começou o ano de 2020 e o grupo Many Press International Group, lançou sua 
nova mídia em parceria Cia de Ideias Promoções e Eventos,  Jornal Granja News e a 
Administração do Parque Industrial San José.
Trata-se do site www.sanjosenews.com.br, que visa levar a todos que trabalham no 
Parque Industrial San José informações sobre as empresas, eventos e atividades que 
acontecerão no Parque , sendo o canal de comunicação onde os públicos de dentro e 
de fora do condomínio poderão interagir, mandar opiniões e participar. Todos os dias, 
notícias novas sobre empresas e sobre a administração estarão no site, além de dicas 
culturais, agendas, classificados para compra e venda de produtos e serviços, vagas de 
emprego, currículos e muito mais.
Outra novidade, fica por conta de nosso novo colunista  de Estética, a  Setty Estética e 
Bem Estar, que nesta edição nos conta um pouco sobre a clínica e seus serviços.
Outra empresa do grupo, o  Instituto Data Alpha de Pesquisa e Opinião começou os 
trabalhos na cidade de São Sebastião e em breve trará pesquisas da região.
Em fevereiro o  Jornal Cotia Populares chegará mais forte, em breve traremos mais 
informações.
2020 será um ano maravilhoso, e estamos muito otimistas com o que vimos em Janeiro.
Basta cada um fazer sua parte, esquecer a crise, correr atrás dos clientes,  sair do cotidiano 
e superar os obstáculos !!
A todos uma excelente leitura, e um ótimo 2020 !!!
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.

Clínica Veterinária

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

11 9 8293-8033
11 9 9963-3019

falar com Gisele

VAGA DE 
EMPREGO

Salgadeiros 
profissionais

A Casa do Zé 
hospeda seu cão com muito 

espaço, carinho, amor e respeito.
Hospedagem e recreação

Av Comendador Viana, 429
Altura do Km 23,5 da Rod. 

Raposo Tavares
(11) 98141-7811

(11) 4612-0314 • (11) 9.6305-2191 - www.uniquehairvisage.com 
Rua José Félix de Oliveira, 1.133 - Sala 2 - Granja Viana - Cotia SP
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7 dicas para incluir a atividade 
física de vez na rotina

Fitness

Chegou o momento de sair do 
sofá, deixar as desculpas no pas-
sado e colocar de vez a atividade 
física na rotina. Entre as promes-
sas para o novo ano, as metas re-
lacionadas ao corpo, geralmente, 
se repetem: cuidar melhor da saú-
de e praticar mais atividades físi-
cas. Para começar, é fundamental 
ter força de vontade, ser persis-
tente e cumprir o planejamento 
com disciplina.
“Experimente as atividades dis-
poníveis na academia e escolha 
aquela que lhe dá mais prazer. 
Junto ao exercício, procure um 
nutricionista para trabalhar a ree-
ducação alimentar, forte aliada na 
perda de peso. Sempre consulte 
bons profissionais para acompa-
nhar a sua trajetória na busca por 
bem-estar e qualidade de vida. 
Treino e dieta são questões pes-
soais. Não existe fórmula mágica. 
Por isso, nada de reproduzir pla-
nos que você encontra na inter-
net: cada caso é único”, recomen-
da Eduardo Netto, diretor técnico 
da rede de academias Bodytech.

Confira 7 dicas para começar o 
ano no ritmo certo:
1) Repense seu tempo: dizer que 
não tem tempo para praticar exer-
cícios é desculpa.  Reserve pelo 
menos 30 minutos diariamente e 
defina prioridades: marque o ho-
rário do treino na agenda como se 
fosse um compromisso de traba-
lho e avise colegas, amigos e fa-
mília que você começou. Assim 
todo mundo pode te incentivar e 
evitar aqueles convites que te ti-
ram do foco no horário do treino.
2) Faça um esforço a mais no 
início: Nos primeiros três meses, 
você precisa se obrigar a cumprir 
um programa preestabelecido 
sempre no mesmo horário. Não 
vai ser confortável, mas com o 
tempo, o exercício vai virar hábito 
e você vai poder até ter um pouco 
mais de flexibilidade na agenda.
3) Durma mais e melhor. É du-
rante o sono que nosso corpo se 
recupera e se prepara para as ati-
vidades do dia. Se dormir bem, 
você vai conseguir acordar mais 
cedo, se alimentar melhor e co-
meçar aos poucos a acrescentar 

uma rotina de exercícios físicos, 
seja de manhã, na hora do almo-
ço ou à noite.
4) Quando bater aquela pregui-
ça e falta de motivação, vá à aca-
demia nem que seja para conver-
sar, trocar ideias e ver os amigos. 
O importante é que o horário do 
treino se torne um hábito. Com 
o tempo, você vai começar até a 
sentir falta quando não puder ir.
5) Mude e experimente: Seu or-
ganismo precisa de novos desa-
fios e o mesmo acontece com sua 
mente. Experimente um estímulo 
diferente, busque praticar ativi-
dades divertidas e desafiadoras. 
Em vez de correr na esteira inin-
terruptamente por 30 ou 40 minu-
tos, considere correr por apenas 
15 minutos e, em seguida, reali-
ze exercícios de força na sala de 
musculação antes de voltar nova-
mente para a esteira. Outra dica é 
experimentar todas as modalida-
des possíveis e trocar de tempos 
e tempos para não enjoar.
6) Mantenha uma alimentação 
saudável: Deixe os ultraprocessa-
dos de lado e aposte mais em fru-

tas, legumes, oleaginosas, grãos e 
verduras. Leve aquela velha máxi-
ma para vida: desembale menos e 
descasque mais. Para se alimentar 
melhor, não precisa ser sofrido. É 
mais sobre boas escolhas e me-
nos sobre restrição.
7) Pense positivo: esteja prepa-
rado para possíveis barreiras e di-
ficuldades e conte com um supor-

te. Converse mais com amigos e 
ou familiares e saiba que pode 
acontecer algo inesperado que 
altere os planos e te desvie dos 
seus objetivos. Ter consciência 
disso lhe permitirá aceitar esses 
transtornos como parte do cami-
nho e fazer a vida voltar a fluir na 
direção que você escolheu. 

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

facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528
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Liderança

Inicio de ano os 
conceitos de 
liderança mudaram ?

COSTELA
#CARNE

R$49

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

das 7h às 21h / Sábado: das 9h às 18h
 Ligue e agende uma avaliação. 
(11) 4551-4004     (11) 99240-6430

@onoderagranjaviana

Não  podemos deixar de cumprir 
o desejo de educação naqueles 
que  a buscam e não podemos 
mais continuar tentando liderar as 
pessoas apenas no estilo de co-
mando e controle.
Como lideres, precisamos reco-
nhecer, através de nossos  atos e 
palavras, que  a liderança  não é 
mais  um privilégio, mas uma res-
ponsabilidade.
Como suas responsabilidades de 
liderança no trabalho irão mudar 
o futuro?
As pessoas querem participar 
mais da tomada de decisões, 
de modo que preciso encontrar 
um modelo de permitir que isso 
aconteça sem abrir mão das mi-
nhas responsabilidades como lí-
der. 
Em que suas responsabilidades 
de liderança fora do trabalho irão  
mudar o futuro ? O que  você terá 
que  aprender para  continuar li-
derando de maneira eficaz?
Para começar, mais do que qual-
quer outra coisa, liderança cons-
troem pontes, Pontes que nos 
ajudam a ir de onde estamos para 

onde precisamos estar. Pontes lar-
gas o bastante e fortes o suficien-
te, para que todos  que  queiram 
cruzá–las possam faze–lo com se-
gurança.
Um  líder é alguém  que você  de-
cide seguir até um lugar onde não 
iria sozinho. O seguidor precisa se 
decidir  voluntariamente a  seguir 
o líder, um líder que força os ou-
tros a obedecer não passa de um 
tirano. Um líder de verdade con-
quista o respeito e a confiança  
necessários para que  as pessoas 
o sigam , mesmo em situações  ar-
riscadas. 
Por isso, características da lide-
rança eficaz nunca mudam: Co-
ragem, dedicação, comunicação, 
compaixão, confiança, lealdade, 
integridade e inspiração.
Se você perguntar a vários líde-
res quanto tempo eles são capa-
zes de falar sobre o futuro de suas 
organizações, muitos responde-
rão por  três horas, Se perguntar  
quanto tempo podem falar  sobre 
seus sistemas de contabilidade, 
muitos dirão dois dias. O propó-
sito é distinguir  líderes  de geren-

tes. Ambos são necessários numa 
organização, e ambos se preocu-
pam com o futuro, embora isso 
ocorra em níveis diferentes. 
“O gerente administra; o líder 
inova.
O gerente é uma cópia, o líder é 
o original
O gerente mantém, o líder desen-
volve
O gerente se concentra em siste-
mas e na estrutura, o líder se con-
centra nas pessoas
O gerente sempre visa o resulta-
do final, o líder olha para o hori-
zonte a frente
O gerente  aceita o “status quo”, 
o líder o questiona 
O gerente é o clássico bom solda-
do, o líder é ele mesmo
O gerente pergunta como e 
quando, o líder pergunta o que e 
por que. 
O gerente depende de controles, 
o líder precisa confiar.”
Referência : Joel Barker -  Future 
Edge

Sai ano  e entra ano novo  e os  5 
pilares da fundamentação de  lide-
rança se mantem sólido e constan-
te .

1. Concentre a maioria dos esforços 
no futuro

2. Compreenda a natureza das mu-
danças fundamentais 

3. Valorize a complexidade e apren-
da a lidar com suas sutilezas

4. Examine seu estilo de liderança e 
como ele afeta a produtividade 

5. Crie uma visão compartilhada 
para construir pontes para o futuro.

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

Hora de se cuidar
Desintoxicar dos 
excessos do final 

de ano! Temos um 
plano especial de 

desintoxicação para 
você: Drenagem 

linfática, Manta 
Térmica, Chá Sofitea 

e um plano alimentar 
personalizado.
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Pet

Dia 1º de fevereiro tem inscrição para 
a Campanha de Castração gratuita
No sábado (1º de fevereiro), a Pre-
feitura de Cotia, por meio do De-
partamento de Zoonoses, recebe 
as inscrições para a Campanha 
gratuita de Castração de Cães e 
Gatos. Os animais também rece-
bem um micro chip de identifica-
ção. As inscrições devem ser fei-
tas na Secretaria de Saúde, na 
avenida Professor Manoel José 
Pedroso, 1401, no Jardim Nomu-
ra. A partir das 8h será feira a dis-
tribuição de senhas e, a partir das 
9h, as inscrições. A campanha é 
mensal e, assim que o número de 
senhas é alcançado, a distribuição 
é encerrada.
Para fazer a inscrição, o tutor do 
animal deve comparecer à Se-
cretaria com documento original 
com foto e comprovante de en-

dereço em nome do responsável 
pela inscrição. A castração pode 
ser realizada em animais com 
idade a partir de quatro meses 
de idade. Fêmeas que estiverem 
amamentando não podem passar 
pela esterilização cirúrgica. Infor-
mações pelo telefone 4616-6493.

Serviço
Inscrição para a Campanha de 
Castração de Cães e Gatos
Dia 1 fevereiro – a partir das 8h: 
distribuição de senha. A partir das 
9h: início da inscrição
Local: Secretaria da Saúde
Endereço: Av. Professor Manoel 
José Pedroso, 1401 – Jardim No-
mura
Gratuita

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

#DescontoNagranja
O aplicativo de 
desconto dos 
granjeiros.

baixe e aproveite os descontos exclusivos

yenius
seu desconto na hora
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Os eventos como um 
importante indutor do turismo

M.I.C.E.

A finalidade central dos eventos, prin-
cipalmente as feiras de negócios, não é 
o turismo. No entanto, esta importante 
ferramenta de promoção comercial traz 
consigo uma incrível capacidade de 
promover – e até mesmo transformar – 
os destinos onde são realizados. Se por 
um lado os chamados “megaeventos” 
(como Copa do Mundo e Olímpiadas) 
são capazes de transformar cidades e 
proporcionar ganhos de infraestrutura 
– os famosos legados -, eventos como 
congressos, viagens de incentivos e fei-
ras conseguem girar a economia local 
nos mais variados segmentos. Abordar 
o trabalho de captação de congressos 
nacionais e internacionais, bem como 
mencionar como os destinos podem 
realizar ações em conjunto com os or-

ganizadores durante o evento será o 
tema de um dos painéis do Encontro 
do Setor de Feiras e Eventos (ESFE), 
evento que será realizado no dia 11 de 
fevereiro, na UNIBES Cultural. Apre-
sentado por Toni Sando (Presidente da 
UNEDESTINOS), o painel contará com 
as presenças de Alexandre Sampaio 
(Presidente do Conselho de Turismo 
da Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo - CNC), 
Vinicius Lummertz (Secretário de Turis-
mo do Estado de São Paulo), Otavio 
Leite (Secretário de Turismo do Esta-
do do Rio de Janeiro) e Bernardo Car-
doso (Diretor do Escritório de Turismo 
de Portugal no Brasil). Ficou interessa-
do? Acesse www.esfe.com.br e saiba 
como participar!

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

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Thu Nov 21 15:56:42 2019                     
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As irmãs Adriana e Mila Poci 
relembram a infância da Granja Viana

Granjeiras do mês

Por: Bruna Santos Foto: Bruna Lopes

Para o primeiro mês de 2020, o 
Granja News escolheu 2 Granjei-
ras do mês: Adriana e Mila Poci Ca-
bral. As irmãs, que moram na Gran-
ja há 47 anos contaram ao Jornal 
as inúmeras histórias de infância e 
adolescência que viveram aqui, os 
lugares que mais gostavam de fre-
quentar e o que mais gostam até 
hoje de fazer na região.
“Mudamos para cá em 1972, quan-
do éramos criancinhas. Um amigo 
do nosso pai indicou a Granja e ele 
decidiu ficar porque, na época, era 
fácil de ir para São Paulo e tinha 
pouca poluição, era mais saudável. 
Nossos pais se apaixonaram pelo 
local e nós viemos.
A nossa casa foi a segunda da rua, 
que era a única que tinha ilumina-
ção pública. Nós crescemos junto 
com o bairro. Participamos de mo-
vimentos contra o asfaltamento da 
Granja, porque a gostávamos da 

carinha de interior, a gente até gos-
tava do barro; quando a Escola da 
Granja foi construída, nós fizemos a 
‘operação formiguinhas’ e levamos 
as carteiras para o prédio novo. 
A quermesse da Santo Antônio 
era na rua, feita pelos moradores. 
Cada família tinha sua barraquinha, 
e nós fazíamos mesmo pela comu-
nidade. Era super gostoso, temos 
boas lembranças da infância aqui. 
Um pouco mais velhas, nós tínha-
mos um grupo que tocava violão 
na igreja – isso 20 anos atrás – nós 
chegávamos da loja de noite e ficá-
vamos lá na pracinha tocando e co-
mendo sanduiche”, conta Mila.
“Outra coisa de quando éramos 
crianças: um vivia na casa do outro, 
jogávamos futebol de botão, brin-
cávamos de queimada... As crian-
ças conviviam muito. Tinha uma 
cachorra que morava na rua, que a 
gente chamava de cachorra da tur-

ma, porque ela circulava pela casa 
de todo mundo”, lembra Adriana.
Mila também contou entre risos so-
bre a troca de roupa com os vizi-
nhos: “a gente trocava roupa tam-
bém com nossos 4 amigos mais 
próximos que eram irmãos. Como 
era ‘escadinha’, começava com um, 
ele crescia e passava para o segun-
do, depois para a Adriana, vinha 
para mim, depois voltava para o 3º 
irmão, até chegar no mais novo e 
dependendo a roupa ainda passa-
va para os primos. Casacos tinham 
vida eterna naquela época.
Uma vez também pegamos ca-
rona com um homem, e eu olhei 
para ele e eu disse ‘você é a cara 
do Amyr Klink, já te disseram isso?’ 
e ele respondeu rindo: ‘já’. Desce-
mos do carro e eu fiquei pensando. 
Pesquisei, olhei para a minha irmã 
e disse: ‘Adriana, acho que era ele 

o Amyr Klink, porque ele já morou 
aqui’, nós rimos muito”.
“Hoje em dia, além da natureza 
que ainda é preservada, o que mais 
gostamos aqui é dos restaurantes; 
frequentamos bastante o Xin Hua, 
vamos sempre em cafeterias tam-
bém. Como ficamos 25 anos com 
uma loja em São Paulo, acabamos 
nos mudando para lá por um tem-
po. Voltamos ano passado, en-
tão nós estamos redescobrindo 
a Granja. Hoje a região tem outra 
cara”, afirma Adriana.
As irmãs concordam com dois pon-
tos negativos da Granja Viana, e 
Adriana se posiciona bem: “o que 
não gostamos aqui hoje, é que São 
Paulo ficou um pouco ‘mais longe’ 
do que era quando éramos crian-
ças por conta do trânsito da Rapo-
so Tavares. Também da filosofia de 
quem mora aqui, que mudou. An-
tigamente, nós éramos quase hi-
ppies, com portões de casa aber-
tos; a gente compartilhava mais, as 
pessoas eram mais generosas. Hoje 
está todo mundo mais fechado. Os 
condomínios racharam um pouco a 
Granja”.
As irmãs também falaram um pou-
co sobre seus projetos: “com o fe-
chamento da loja um ano atrás, a 
gente voltou para cá e retomamos 
as nossas atividades originais. Eu 
continuo como atriz fazendo peças, 
tenho um canal no YouTube onde 
eu faço críticas de cinema e teatro, 
e, principalmente, faço palestras: 
estou fazendo uma sobre senso de 
humor, para qualquer público, de 
qualquer idade, seja para escola, 

clube, empresa ou igreja. Acho que 
estamos em tempos duros. 
Com a internet, as pessoas se dis-
tanciaram e perderam o senso de 
humor. Às vezes, amigos de uma 
vida toda acabam brigando porque 
um pensa ‘a’ e outro pensa ‘b’. Para 
mim, o humor é a forma de encon-
trar um meio termo para lidar com 
as adversidades nas opiniões e 
manter a leveza”, diz Mila.
Adriana também faz parte do uni-
verso artístico, mas voltada para as 
artes plásticas “minhas telas po-
dem ser compradas entrando em 
contato pelo telefone, e podem 
ser vistas no Facebook, é só procu-
rar Marta Adriana Poci Cabral. Nós 
temos também uma casa com um 
terreno grande em que construí-
mos uma capela, e disponibiliza-
mos o espaço para casamento, ba-
tizado... o espaço atrás também é 
bem legal para fazer piquenique. 
Se alguém ficar interessado, bas-
ta entrar em contato com a gente”.
Ao final da entrevista, Adriana e 
Mila deixam uma mensagem para 
os granjeiros: “Antigamente, as 
pessoas conversavam mais. Os 
condomínios dividem as pessoas, 
fica cada uma no seu quadrado e 
as pessoas não interagem. Saiam 
mais, convivam mais. Vamos resga-
tar um pouco a essência da Gran-
ja Viana”.
Contatos:
Mila Poci Cabral, atriz, palestran-
te e crítica de arte: 
 (11) 99291-2359
Adriana Poci Cabral, artista plás-
tica: (11) 96326-3668
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reservas@vh.tur.br
+55 (73) 3671-4123
+55 (73) 9.9943-5430
Av. Beira Mar, 1865 - Vila de Santo André
45807-000 - Santa Cruz Cabrália - BA

Onde a brisa sopra tranquilidade

Estética e bem-estar

A SETTY ESTETICA E BEM ESTAR, 
foi idealizada com o objetivo de le-
var qualidade, resultados e satisfa-
ção. Com atendimento e tratamen-
tos personalizados, criou-se um 
conceito de exclusividade e confor-
to para seus clientes, com os me-
lhores tratamentos estéticos e de 
bem-estar.
Buscando proporcionar a melhor 
experiência suas idealizadoras cria-
ram um espaço confortável, elegan-
te e intimista.
Nossos tratamentos são feitos por 
profissionais altamente qualificados 
e com anos de experiência.

Com infraestrutura completa e se-
gura, a localização privilegiada na 
Granja Viana proporciona fácil aces-
so e tranquilidade. 
Dentre os principais tratamentos 
oferecidos pela Setty estão:
TRATAMENTOS FACIAIS: Limpe-
za de Pele, Peelings, Tratamento 
de melasma, tratamento de acne, 
microagulhamento, esfoliação e hi-
dratação facial, Rejuvenescimento e 
outros.
TRATAMENTOS CORPORAIS: 
Gordura localizada, Flacidez (Power 
Flacid), Celulite, Estrias (Striort), De-
pilação, Drenagem Linfática, Ges-

tante, pós-operatório e outros.
EMBELEZAMENTO: Micropigmen-
tação de sobrancelhas, revitalização 
de lábios, extensão de cílios e outros.
SPA: Massagem relaxante, Candle 
Massage, Shiatsu, day spa.

Agende sua avaliação gratuita!
R. Adib Auada, 35 - Sala 15 A Prime 
Office Park, Granja Viana. Estacio-
namento no local com manobrista.
WhatsApp. (11) 99321-8657 
Tel. (11) 4612-0836
www.settyestetica.com.br
facebook.com/settyestetica
Instagram: @settyestetica

Setty estética 
e bem estar 
cuidando de você

Want to speak 
fluent english? 

Need private classes?
Call - Violeta - (11) 95068-6001
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Cotia prorroga para o dia 31/01 
o vencimento da 1ª parcela e da 
cota única do IPTU 2020

Fique atento

A Prefeitura prorrogou o 
prazo de vencimento da 
primeira parcela e da cota 
única do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU 
2020). Agora, o tributo po-
derá ser pago até dia 31 de 
janeiro sem a necessida-
de de emitir uma nova via 
do boleto, de acordo com 
a Secretaria da Fazenda, o 
sistema considerará, auto-
maticamente, o vencimen-
to (da 1ª parcela e cota 
única) na data prorrogada. 
Todas as demais parcelas 
terão vencimento no dia 20 
de cada mês subsequente. 
Para pagamentos à vista, o 
desconto é de 10%, mas o 
imposto pode ser parcela-
do em até 12 vezes, sem 
desconto.

O pagamento é feito em 
qualquer agência bancária, 
lotéricas e Internet banking 
até a data do vencimento. 
Com a prorrogação, não é 
necessário realizar a atuali-
zação do boleto. De acor-
do com a Secretaria da Fa-
zenda, alguns contribuintes 
receberam a cobrança do 
imposto via Documento 
de Arrecadação Municipal 
(DAM), já que os dados do 
proprietário estão desatua-
lizados. Para estes casos, o 
pagamento só poderá ser 
feito em agências da Caixa 
Econômica Federal, Banco 
do Brasil e Santander, além 
de lotéricas.
Caso o contribuinte não re-
ceba o carnê, poderá reti-
rar o boleto online no por-

tal da Prefeitura de Cotia 
(www.cotia.sp.gov.br) , 
acessar o link “Cidadão 
Online” ou, ainda, compa-
recer a um Centro Integra-
do Tributário (CIT).

Serviço:
CIT Cotia: Avenida Benedi-
to Isaac Pires, 35 – Parque 
Dom Henrique. Telefone 
4614-0678   
CIT Caucaia do Alto: Ave-
nida Roque Celestino Pires, 
1.204 – Centro. Telefone 
4243-9537  
CIT Parque São George 
(Granja Viana): Avenida 
Denne, 163 – Parque São 
George. Telefone 4702-
3964

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

Lindo apartamento, totalmente reformado, condomínio 
tranquilo com uma visita maravilhosa
3 dorms, 1 súite, escritório, copa, cozinha, sala de jantar
2 quartos de empregada, 2 vagas de garagens
Salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, play-
ground, quadra poliesportiva
Próximo de comércio, lojas, shoppings
Àrea útil de 240 mº 

Informações (11) 95068-6001

Vende-se apartamento no Morumbi

Não será necessário emitir uma nova via do boleto, pois o sistema considerará, automaticamente, o vencimento na data prorrogada
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Felix Bistrot apresenta seu 
novo Menu de Verão

Gastronomia

Com inspiração mediterrânea, a 
casa oferece pratos preparados 
com ingredientes frescos, oriun-
dos de pequenos produtores. 
Oferecido no almoço e no jantar, 
o menu custa R$ 89 e inclui entra-
da, prato principal e sobremesa.
Para abrir o apetite, a casa apre-
senta a Vichyssoise, tradicional 
sopa de origem francesa. Servida 
fria, leva alho poró, batata, caldo 
de legumes e creme de leite fres-
co. Outra sugestão é a Salada de 
rúcula, melão e Parma, com mo-
lho mostarda.
Entre os pratos principais, desta-
que para o Prime Rib de leitão de 
leite com salada de batata doce 
orgânica e geleia de pimenta; o 

Ragu de pato confit com quinoa 
tricolor e frutos secos; e o Ravióli 
aberto de Ementhal ao pesto com 
abobrinha e flor de berinjela.
Para adoçar a experiência, Duo 
de mousse de fruta ou Barquete 
de abacaxi flambado com sorve-
te de limão siciliano. O menu de 
verão está disponível até o fim da 
estação.
Alem disso, o Felix Bistrot conta 
no almoço de 3ª a 6ª feira com o 
Menu executivo (entrada, prato 
principal e sobremesa) R$48,00 e 
o Executivo Expresso (somente 
o prato principal) R$ 32,00. Vale 
conferir!”

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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Destaque

Empresários, representan-
tes das empresas e convi-
dados, participaram do co-
quetel de inauguração do 
San José News!
O lançamento do novo ca-
nal de comunicação do 
Parque Industrial San José, 
o San José News, contou 
com a presença de repre-
sentantes das empresas 
do pólo e de outros pú-
blicos. A apresentação do 
site aconteceu no salão 
de eventos do restauran-
te D`Stella, na quinta-feira 
(23), com um coquetel de 
inauguração.
Uma parceria entre a Ad-
ministração do Condomí-
nio; da Agência de Marke-
ting e Comunicação, Cia 
de Ideia, e do jornal da re-
gião, Granja News, o canal 
tem objetivo de integrar 
as empresas e a adminis-
tração, com notícias e in-
formes sobre assembleias, 
reuniões, cotidiano, além 
de ser um meio de comu-
nicação institucional, entre 
a população e o parque. O 
site também será um local 
onde as pessoas poderão 
verificar a abertura de va-
gas das empresas do pólo, 
e as empresas, poderão di-
vulgar as vagas existentes.

A apresentação do San José 
News ficou por conta do Sócio Di-
retor da Cia de Ideias, Édice Ju-
nior, e do Diretor do Granja News, 
Rodrigo Rodrigues. Eles navega-
ram pelo site, mostraram as abas 
de notícias e serviços, explicaram 
a proposta e mostraram com se-
rão os possíveis anúncios, tanto 
para as empresas, quanto para o 
público externo. Também falaram 
sobre a  parceria com a Jovem 
Pam, que será uma replicadora 
das notícias de dentro do Parque 
Industrial.
“Esse será um canal onde vocês 
saberão o que acontece aqui den-
tro do pólo, conhecerão as em-
presas e o que elas fazem, pois 
muitas vezes alguns serviços po-
dem ser adquiridos aqui dentro 
mesmo, pelos seus vizinhos”, dis-
se Junior.
Rodrigo do Granja News, apre-

sentou a equipe de comunicação 
que já circula pelo San José, reali-
zando as entrevistas e fazendo fo-
tos das empresas e dos produtos. 
Falou também, que além das no-
tícias institucionais de dentro do 
parque, os espectadores terão 
acessos a outras notícias de Cotia 
e região.
Para a Administração do Parque 
Industrial San José, o novo de 
canal de comunicação facilita-
rá a conversa com os condômi-
nos, pois além de noticiar o que 
acontece por lá, terá uma aba es-
pecifica de conversa entre a ad-
ministração, as empresas e seus 
colaboradores.
Após a apresentação do site, os 
organizadores abriram espaço 
para perguntas, dúvidas e deixa-
ram o canal a disposição de todos 
os condôminos. 

Novo Canal de Comunicação do 
Parque Industrial San José é lançado
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Acesse
www.sanjosenews.com.br

Por:  Ailton Oliveira
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Faça sua encomenda 
conosco

Whatsapp: 4321-3499
Av. São Camilo, 469 

A Rocket Burger, localizada na R. 
José Felix, é a primeira hambur-
gueria artesanal da Granja Viana 
e está lançando mais uma sobre-
mesa incrível ao cardápio: a ‘Taça 
Brownie’, que como o nome diz, 
é uma taça cheia do famoso boli-
nho de chocolate, sorvete e gana-
che de creme de avelã. 
Embora o foco sejam os hambur-
gueres, a Rocket Burguer tam-
bém se destaca nas sobremesas, 
já que os grand gateaus, servidos 
nas opções de sabores Kit Kat, 
Ouro Branco e Kinder Bueno já 
estão famosos.
A Hamburgueria foi criada pela 
ex-publicitária Patrícia Bezerra, há 
3 anos, tem espaço para 68 pes-
soas e o diferencial é sua carne 
100% artesanal “aqui os hambúr-
gueres são feitos todos os dias e 
os pães chegam dia sim, dia não. 
Tudo que as pessoas comem aqui 
é feito na hora, nada pré-pronto”, 
conta Patrícia.
O hambúrguer mais famoso é o 

Trip Burger, com 240g de carne, 
2 tipos de queijo (cheddar e pra-
to), maionese de bacon, bacon e 
picles. Mas além de lanches e so-
bremesas de dar água na boca, a 
Rocket Burger também possui a 
sua própria produção de cerveja 
artesanal e a promoção “Double 
Drink” às sextas-feiras.
A Hamburgueria também abre 
um buffet e serve almoço de terça 
à sexta-feira, com comida à vonta-
de por R$ 25,00.
Para esse ano, Patrícia afirma 
que mais novidades vão chegar, 
mas ainda se mantém misteriosa: 
“posso dizer que podem esperar 
novidades nas porções e promo-
ções ainda mais interessantes”.
Promoções
Às terças e quartas, comprando 
um Rocket Burger ou um Indie 
Burguer você ganha outro lanche 
(válido somente para consumo no 
local). Às quintas-feiras a promo-
ção é para casais: 2 hamburgue-
res, 1 porção de batata, 2 limo-

nadas e um grand gateau, por R$ 
89,90.
Aos domingos, a promoção se 
chama “Combo Família”, com 4 
hamburgueres e 1 porção de ba-
tata, por R$ 99,90. Sextas e Sá-
bados, tem promoções surpresa, 
que variam a cada fim de semana.
Conheça a Rocket Burguer
Endereço: R. José Félix de Oli-
veira, nº 359 – Vila Santo Antônio, 
Cotia, SP.
Horário de Funcionamento: Ter-
ça à sábado das 12h às 23h; Do-
mingo das 14h às 20h.
Tel.: (11) 4777-0249

Rocket Burger apresenta nova 
sobremesa: ‘Taça Brownie’

Gastronomia

A 1ª hamburgueria artesanal da Granja Viana lança mais uma sobremesa incrível no cardápio; promoções diferentes todos os dias estão imperdíveis
Por: Bruna Santos
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Vinho feito com 
uvas-passas?

Vinhos

Parece estranho, mas é tendên-
cia para o inverno deste ano, se-
gundo especialistas da área. O 
modelo de vinho não é novidade, 
há muito tempo se faz vinhos com 
uvas desidratadas. Mas, comu-
mente, esses vinhos são doces. 
Neles, o açúcar não é totalmente 
convertido em álcool, parando-se 
o processo durante a fermenta-
ção, dando origem a vinhos alco-
ólicos e doces. Os exemplos mais 
famosos talvez sejam, o vinho 
Passito da Itália, feito com seca-
gem de uvas em esteiras. E o Late 
Harvest, feito em todo o mundo, 
com a colheita tardia das uvas, 
que desidratam naturalmente no 

próprio pé da videira com o pas-
sar do tempo.
Entretanto, a nova moda é utilizar 
somente parte das uvas passifica-
das, ou então, uvas semidesidra-
tadas para elaboração de vinhos 
tintos secos, e não apenas doces. 
A finalidade do processo é ob-
ter vinhos mais alcoólicos, mais 
potentes e com abundância de 
aromas de frutas maduras, que 
muitas vezes lembram geleias e 
compotas no olfato. 
Esse método há séculos é utili-
zado para a produção do famo-
so Amarone, na região de Verona, 
Itália. Ele é, sem sombra de dú-
vidas, um dos grandes vinhos da 

Itália. Apresenta aromas de ge-
leia de cereja, ameixas maduras, 
pétalas de rosas e especiarias. Na 
boca é carnudo e de persistência 
aromática intensa.
Atualmente, produtores de diver-
sos países estão lançando seus vi-
nhos “amarones”, ou seja, com 
o uso de uvas-passas. Com des-
taque para Espanha, Argentina 
e outras regiões da Itália. Prepa-
re-se para vê-los no mercado nos 
próximos meses. Vale a pena pro-
var esses tintos de peso quando 
as temperaturas começarem a 
baixar. Harmoniza perfeitamente 
com o climinha de serra da Granja 
Viana. Saúde!

Paula Farias



(11) 4321-2242   (11) 98883.7329


