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Fitness

Dúvidas sobre o treino 
de máscara

Gastronomia

Conheça o Rosa Rosera
no coração da Granja

O restauranter 
Edson Stella

Granjeiro do mês

@granjanews

A área de vegetação 
da Mata Atlântica é 
desmatada para a 
construção e venda de 
loteamento ilegal, mas 
as autoridades ainda 
não conseguiram conter 
as invasões, e famílias 
residem na região há 
anos. A Prefeitura adia 
a reintegração de posse 
e não divulga nenhum 
plano de habitação 
voltado para a realocação 
dessas pessoas.

A N O S

Parque das Nascentes é devastado 
e venda de loteamentos ilegais 

tomam conta da região
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Editorial
Outubro rosa é uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa campanha teve início nos Estados 
Unidos, em 1990. No Brasil, o movimento começou apenas em 2002.
O câncer de mama é um problema de saúde pública mundial, sendo a segunda principal causa de 
morte em mulheres por câncer no mundo. No Brasil, esse tipo de câncer é o que mais mata. Dentre os 
sintomas, podemos destacar a presença de nódulos e alterações na pele que recobre as mamas. Esse 
tipo de câncer apresenta alguns fatores de risco, como idade avançada, história familiar e hábitos de 
vida. O diagnóstico é realizado por meio de exames de ultrassom, mamografia e biópsia.
O tratamento pode ser realizado por intermédio de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia 
e cirurgia — o médico avalia o melhor tratamento para cada caso. O diagnóstico precoce é muito 
importante para o sucesso do tratamento. O câncer de mama apresenta alguns fatores de risco 
associados, assim alguns cuidados podem ajudar na sua prevenção, como uma alimentação saudável, 
manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividades físicas, evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas, entre outros.
A todos uma excelente leitura !!!
Equipe Granja News

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
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Clínica Veterinária

Empresa especializada em imagens aéreas.  
 www.k2imagensaereas.com.br   -   Tel: (11)  96509-6881
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Gastronomia
Conheça o restaurante de culinária 
contemporânea Rosa Rosera, na Granja Viana
Por: Bruna Santos
O novo espaço gastronômico 
mais charmoso da Rua José Felix 
de Oliveira, inaugurado em junho 
desse ano, é o Rosa Rosera. Com 
o melhor parmegiana da região, o 
restaurante também proporciona 
um ambiente acolhedor e possui 
um deck iluminado bastante ro-
mântico e perfeito para festas. 
O carro chefe da cozinha é a par-
megiana, mas o cardápio contem-
porâneo é bastante variado; in-
cluindo frutos do mar, aves, pratos 
brasileiros e diversas carnes – com 
destaque para a costela no bafo e 
a feijoada.
O espaço aconchegante, boni-
to e muito bem projetado convi-

da os passantes a conhecer o es-
tabelecimento, e fideliza os que já 
o conhece. “Nosso preço também 
é muito bom, e acredito que esse 
seja um dos nossos diferenciais”, 
afirma a proprietária, Ana Rosa. 
O Rosa Rosera está no espaço do 
antigo restaurante Família Melo, 
que encerrou as atividades em 
2019. “Iniciamos em novembro as 
negociações, reformamos o espa-
ço e planejamos a data de inaugu-
ração para março desse ano. Po-
rém, infelizmente, por conta da 
pandemia, nós abrimos em maio 
apenas como delivery e a casa foi 
aberta em junho”, conta Ana.
Serviço
Para consultar o cardápio comple-

to, basta entrar na página do Ins-
tagram do Rosa Rosera: @rosa.ro-
sera 
Endereço: R. José Félix de Oli-
veira, nº 957 – Granja Viana. 
Horário de funcionamento: 
Segunda a quarta-feira, das 
11h00 às 15h00 
Quinta a sábado, das 11h00 às 
22h00
Domingo das 11h00 às 17h00
O estacionamento possui servi-
ço de Valet, mas caso não quei-
ra fazer a refeição no local, o 
restaurante também trabalha 
por delivery ou take away, pelo 
WhatsApp: (11) 95689-3627

Nossas
Propostas

VETERINÁRIO

HOS
PI
TAL

Acesse e saiba mais!

Conheça nossas entregas
SENAI COTIA,

Pq TERESA MAIA,
Lei do Silêncio.

Coligação Cotia no rumo certo: DEM, MDB, PATRIOTA, PMN, PODEMOS, PSD, PV,
REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE PL

Anuncio impresso - Contratada: 11.216.803/0001-02 
Contratante 38.514.746/0001-96. Valor 750 reais

O restaurante oferece boa comida, bons preços e um ambiente projetado para impressionar os clientes
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Destaque

Uma das áreas de preservação 
da Mata Atlântica na região de 
Cotia, mais especificamente, a 
parte conhecida como Parque 
das Nascentes, está sendo alvo 
de muitos noticiários locais de-
vido ao desmatamento do espa-
ço, voltado para a venda de lo-
tes ilegais. 
O Parque das Nascentes era 
uma área pertencente ao Der-
sa (Desenvolvimento Rodoviá-
rio S.A.) e foi cedido à Prefeitura 
de Cotia em 2019, como forma 
de compensação pela amplia-
ção realizada no Rodoanel Má-
rio Covas.   
O espaço onde se encontram 
importantes nascentes de canais 
fluviais que abastecem Carapi-
cuíba e região, e fica localizado 
entre o bairro Jardim do Enge-
nho e o condomínio Gramado, 
se estendendo até a divisa com 
o município de Embu das Artes, 
também faz parte de uma área 
verde ligada ao Parque Jequiti-
bá e ao CEMUCAM. Esses 3 par-
ques formam um corredor on-
dem circulam várias espécies de 
animais silvestres.
Em reportagem ao portal G1, da 
Rede Globo, o diretor do Insti-
tuto de Biociências da USP (Uni-
versidade de São Paulo), Marcos 
Buckeridge, afirma que a recu-
peração da floresta pode levar 
de 30 a 40 anos, já que não são 
somente árvores, mas há tam-
bém o ciclo dos animais e até 
mesmo da água e nutrientes 
que compõem a mata. 
 “O Parque das Nascentes tem 
163 mil metros quadrados, onde 
existem 3 nascentes e só de área 
devastada, já são aproximada-
mente 95 mil metros quadra-

dos. Essa área é equivalente a 
10 campos de futebol. É escan-
dalosa essa devastação. E ainda 
tem as pessoas que são vítimas 
e compram esses terrenos ile-
gais.”, afirma. 
A primeira denúncia realizada 
sobre a invasão de empreiteiros 
ilegais e ocupações na região 
foi feita em 2005, pelo Conseg 
Granja Viana (Coordenadoria 
Estadual dos Conselhos Comu-
nitários de Segurança), quando 
a área ainda era de propriedade 
do Dersa. Portanto, se trata de 
um problema antigo, de conhe-
cimento das autoridades e que 
vem se estendendo por uma dé-
cada e meia.
Em 2017, as pressões popula-
res e da imprensa aumentaram, 
e a Guarda Municipal Ambien-
tal começou a fiscalizar mais in-
tensamente a área, mas segun-
do a Prefeitura de Cotia, o órgão 
“não conseguiu conter as ações 
degradadoras”. 
O Ministério Público já movi-
mentou várias ações contra a 
Prefeitura de Cotia, não somen-
te por conta das invasões dentro 
da área do Parque das Nascen-
tes, como também no entorno, 
principalmente no Jardim do 
Engenho. 
Existe também uma ação de 
reintegração de posse conse-
guida pela prefeitura do municí-
pio, que foi adiada por 120 dias 
devido a pandemia da Covid-19, 
sob alegação de que já existem 
mais de 50 famílias residindo no 
local. Entretanto, embora o pra-
zo tenha se inspirado em setem-
bro, a reintegração ainda não foi 
concluída, e máquinas continu-
am operando na região, desma-

tando-a, sem que haja qualquer 
divulgação de projeto para re-
alocação dessas pessoas. 
Enquanto isso, lotes ilegais con-
tinuam sendo vendidos, por 
meio da mais tradicional e anti-
ga forma de venda, popularmen-
te chamada de “boca a boca”, 
já que não existe nenhum stand 
de venda, nem divulgação e as 
imobiliárias locais não possuem 
conhecimento nem acesso ao 
loteamento. 
Segundo a Cetesb, que visto-
riou e oficiou a Prefeitura por su-
pressão de vegetação nativa e 
descarte irregular de resíduos, 
o caso já é acompanhado pela 
Coordenadoria de Fiscalização 
e Biodiversidade (CFB) da Se-
cretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São 
Paulo (SIMA), que por sua vez, 
informou ter conhecimento des-
de 2018, devido às imagens fei-
tas da região via satélite de mo-
nitoramento ambiental. 
A Polícia Militar Ambiental já 
aplicou 17 autos de infração aos 
responsáveis pela invasão, e o 
boletim de ocorrência mais re-
cente foi feito em julho deste 
ano, por degradação ambiental 
contra a flora e outros autos de 
infração ambientais.  
Em resposta ao Granja News, 
a Prefeitura de Cotia enviou a  
seguinte nota: 
“O Parque das Nascentes é uma 
área pública pertencente ao Mu-
nicípio de Cotia, que foi recebi-
da pela DERSA (Desenvolvimen-
to Rodoviário S/A,) em 2019, por 
meio de uma doação como for-
ma de compensação ambiental, 
em razão das obras do Rodo-
anel Mario Covas.

As áreas têm sido alvo de inva-
sões, e consequente degrada-
ção ambiental e, por isso, são 
objeto de uma intensa fiscali-
zação pela Prefeitura de Cotia, 
desde 2017. A administração, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Habitação e da Guarda 
Civil Ambiental, vem autuando 
constantemente os invasores 
pelos danos ambientais e devas-
tação da área. A questão da de-
gradação ao meio ambiente já é 
objeto de discussão judicial, nos 
autos de Ação Civil Pública ajui-
zada na Vara Cível da Comarca 
de Cotia. 
Com relação à invasão da área 
pública, tão logo o município 
recebeu a doação, e assim in-
gressou com a ação de reinte-
gração de posse, também em 
trâmite na Vara Cível da Comar-
ca de Cotia. Foi concedida uma 
liminar na ação de reintegração, 
porém, recentemente, a ordem 
foi suspensa por 120 dias. Isto 
porque, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) tem recomendado 
aos magistrados a suspensão de 
reintegrações de posse, no atual 
momento de calamidade públi-
ca, em função da pandemia do 
novo Coronavírus. O objetivo é 
evitar o agravamento da situa-
ção de vulnerabilidade econô-
mica, e da exposição de famí-
lias ao Coronavírus, já que uma 
eventual remoção tornaria ainda 
mais difícil o isolamento da po-
pulação.
Além disso, a Promotoria de Jus-
tiça e Urbanismo do Ministério 
Público da Capital apresentou 
uma recomendação no mesmo 
sentido. Afirma, que a efetiva-
ção de ordem de reintegração 

de posse mobilizaria muitas pes-
soas, geraria aglomeração nos 
espaços públicos e seria um gra-
ve risco no momento atual, tan-
to aos ocupantes da área quan-
to aos profissionais responsáveis 
pelo cumprimento da medida. 
Recomendam ainda, que no 
momento de pandemia deve 
prevalecer a preservação da vida 
e da saúde da população.
Evidentemente, que não se trata 
de legitimar invasão de área pú-
blica, apenas manter as famílias, 
provisoriamente, em suas mo-
radias, a fim de salvaguardar a 
saúde dos ocupantes e dos ser-
vidores na situação pandêmica. 
Por fim, ressaltamos que Muni-
cípio de Cotia permanecerá to-
mando medidas para a recupe-
ração do Parque das Nascentes, 
e a suspensão da reintegração é 
uma situação excepcional, que 
só deve prevalecer enquanto 
perdurar situação de calamida-
de pública, decretada em razão 
da pandemia causada pela CO-
VID-19”.

Para fazer denúncias sobre 
queimadas e outros crimes am-
bientais em qualquer parte do 
município de Cotia, basta li-
gar para ou números 0800-878 
1100 ou (11) 4614-4014; ou man-
dar e-mails para os endereços 
smaa@cotia.sp.gov.br ou fiscali-
zacao.smaa@cotia.sp.gov.br. 

Também é possível entrar em 
contato com a Polícia Militar am-
biental pelos canais: (11) 5067-
1810 ou 1bpamb2cia3pel@poli-
ciamilitar.sp.gov.br.

Mata Atlântica é 
desmatada para a 
venda de lotes ilegais
Por: Bruna Santos
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Alameda Cauaxi, 293 , CJ 701, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 99989-7765  

www.ascontabil.com.br

Recuperação Judicial, Assessoramento e 
prestação de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, trabalhista e financeira

Novo 
endereço

Rua República do Libano, 33 Jd das Palmeiras - Carapicuíba
www.espacodaspiscinas.com.br

 (11) 4169-1283

Produtos para manutenção 
de piscina, limpeza e 
impermeabilização.
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Offices

Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4551-8289 -  Email: jetta.eng@uol.com.br

ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

Que tal ter uma Secretária Remota que
SEU NEGÓCIO NÃO PODE PARAR!

Atende suas ligações

Agenda reuniões virtuais E muito mais...
Envia recados por WhatsApp

youroffice.com.br

11 4196-3600

11 95600 1514

Diretor técnico da Bodytech 
esclarece dúvidas sobre o treino 
de máscara e indica a melhor 
opção para utilizar na academia

Fitness

Usar o acessório mostra que você 
se importa com a própria saúde e 
com a saúde do outro
Vou ficar cansado mais rápido? 
Qual será a sensação? Vou aguen-
tar? E a respiração? Essas são as 
principais dúvidas de muitos pra-
ticantes de atividade física: como 
será o treino usando máscara. A 
certeza é que o novo acessório 
deve estar presente em todas as ta-
refas realizadas durante o período 
na academia. 
A pandemia mudou o hábito de mi-
lhares de pessoas e aos poucos a vida 
vai voltando ao “normal” de maneira 
gradual e repleta de cuidados para se 
proteger da Covid-19. Para os chine-
ses, o uso diário de máscara já era algo 
comum, com o intuito de se proteger 
da poluição. Entretanto, atualmente, o 
uso de máscara faz parte da rotina de 
todos. 
“Para nós, é algo recente e que deve 
durar mais algum tempo. A solução, 

então, é aprender a conviver com a 
máscara em ambientes públicos. No 
quesito treino, sim, é possível realizar 
exercícios usando o EPI; ele é seguro 
e essencial para a saúde. Será neces-
sário enfrentar o principal obstáculo, 
a queda da frequência respiratória, 
uma vez que a pessoa é obrigada a 
respirar mais devagar para vencer a 
resistência imposta pela máscara. É 
um momento de adaptação fisioló-
gica, as atividades de alta intensida-
de serão especialmente difíceis de 
serem realizadas. É importante ter 
paciência, se manter ativo e treinar 
de maneira leve ou moderada”, es-
clarece Eduardo Netto, diretor técni-
co da Bodytech Company. 
As melhores opções para treinar 
são as máscaras desenvolvidas ex-
clusivamente para atividade física. 
Outra opção são as feitas de algo-
dão ou TNT, de preferência as com 
camada dupla, filtro no meio e te-
cido hidrofóbico para evitar o acú-

mulo de líquido. Máscaras hospi-
talares e as N95 não são indicadas 
para treinar. 
Seis dicas e cuidados na utiliza-
ção de máscara durante a ativi-
dade física:
1) Respire devagar e profundamen-
te, ao invés de tentar aumentar a 
frequência respiratória, a barrei-
ra proporcionada pela máscara di-
ficultará a captação de oxigênio e 
eliminação de CO2.
2) No momento atual, o ideal é fo-
car na saúde, e os treinos devem 
ser realizados com intensidade leve 
ou moderada. Os exercícios de bai-
xa intensidade exigem menos alte-
rações e, consequentemente, ge-
ram menor desconforto.
3) Para ser eficiente, a máscara 
deve cobrir boca, nariz e ficar rente 
ao rosto, mas sem incomodar. 
4) Ao realizar atividades mais in-
tensas ou de longa duração, por 
exemplo, ciclismo ou corrida, tenha 

sempre um EPI de reserva. O aces-
sório molhado perde a capacidade 
de filtração.
5) Durante o treino, é essencial 
prestar atenção e monitorar as 
sensações. Ao perceber algo fora 
do mal, pare e chame um profes-
sor. Para controlar o ritmo e medir 
a percepção de esforço, consulte a 
escala Borg, a qual apresenta uma 
numeração que costuma ir de 0 a 
10. Nesse sentido, o número 0 sig-
nifica o estado de repouso, em que 
não há esforço mínimo do atleta. 

Por sua vez, o número 10 envolve o 
grau de valor máximo, que corres-
ponde ao momento de maior es-
forço do indivíduo. Neste momen-
to, o aconselhável é não ultrapassar 
os níveis 7 e 8. s
6) Usar máscara nos treinos é uma 
regra essencial para que todos es-
tejam em segurança. Essa atitude 
mostra que você se importa com a 
própria saúde
e com a saúde do outro. Não se es-
queça de levar a sua toda vez que 
for treinar.

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

facioli@faciolicontabil.com.br
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Edson Stella, proprietário do Gauchitos’s Grill e do 
D’Stella, é o Granjeiro do Mês de Outubro de 2020

Granjeiro do mês

O Granjeiro do Mês da 131ª edi-
ção do Granja News é o proprie-
tário do recém reinaugurado 
Gauchitos’s Grill – Churrascaria e 
Pizzaria, Edson Stella. O empresá-
rio que também possui uma fran-
quia já conhecida de restaurantes, 
o D’Stella – Grill e Restaurante, 
contou ao jornal suas vivências na 
Granja e deixou um convite espe-

cial para todos os Granjeiros:
“Moro na Granja há aproximada-
mente 16 anos. Conheci a região 
por meio de um amigo que tinha 
uma choperia aqui, que acabou 
não dando certo e eu fiquei com 
o ponto. Ali começou o primeiro 
Gauchitos’s e depois de um ano 
aberto, eu me mudei de Osasco 

para cá.  
Na época só tinha mato em vol-
ta, e foi o que me encantou. Ti-
nha um estilo interiorano, que cla-
ro, foi se perdendo um pouco por 
conta do crescimento, mas ainda 
tem. Do quilômetro 21 para cá, 
era mato. Esse estilo de vida me 
atrai muito. 
Eu me sentia no Sul, acho o clima 
meio parecido. Eu só me acostu-
mei com São Paulo depois que 
me mudei para a Granja. Gosto 
de muita coisa aqui: do ambiente, 
dos condomínios, das pessoas... 
me familiarizei com o lugar. 
Costumo frequentar um pouco 
o shopping, por causa das crian-
ças, e alguns bares como o Água 
Doce, por exemplo, com meus 
amigos. Mas confesso que passo 
a maior parte do tempo nos res-
taurantes, trabalhando. 
Têm poucas coisas que me inco-
modam aqui. Uma delas é o trân-
sito na Rodovia Raposo Tavares, 
que acredito que seja o proble-
ma de todo granjeiro; e a outra é 
a saúde, que é precária na região. 
Não temos um grande hospital na 
Granja, ou vamos para o Centro 
de Cotia, ou, na maior parte das 

vezes, para São Paulo.
Mas não tenho do que me quei-
xar, eu prosperei muito aqui. De-
pois que fechei o Gauchitos’s, abri 
o Sabor Brasileiro, que hoje é um 
dos D’Stella, que é focado em tra-
balhar para empresas, montando 
cozinhas industriais; depois apare-
ceram oportunidades de abrir res-
taurantes novamente e assim fui 
crescendo. Estou há 25 anos no 
ramo de restaurantes. 
Montei o D’Stella no Tamboré, e 
um tempo depois, mais um no In-
dustrial San José. Era para ter o 4º 
D’Stella, que seria na Av. São Ca-
milo, mas eu achei que tinha tudo 
a ver com o antigo Gauchitos’s e 
resolvi trazê-lo de volta.
Depois de mim, meus pais e meu 
irmão vieram para a Granja. Assim 
que conhecerem o lugar que eu 
morava, não tinha como eles não 
se apaixonarem tanto quanto eu e 
acabaram se mudando para cá e 
abrindo seus próprios negócios”. 
Ao final, Edson deixa uma men-
sagem em forma de convite para 
os granjeiros conhecerem o novo 
Gauchitos’s Grill – Churrascaria e 
Pizzaria, que fica na Avenida São 
Camilo, nº 397:

“Para o almoço nós temos o pra-
to por quilo, com um preço bem 
convidativo e o rodízio de car-
ne que fazemos por 49,90, todos 
os dias, pelo mesmo preço. Além 
disso temos pratos executivos e a 
la carte, tanto no almoço quanto 
no jantar. 
Não podemos esquecer nossos 
mais de 70 sabores de pizzas, que 
no rodízio estão por R$ 39,90; e as 
porções... Se quiser fazer só um 
happy hour também, aqui é o lu-
gar ideal, já que temos um bar-
man excelente. O estacionamento 
é gratuito, mas atendemos tam-
bém por delivery, almoço e jantar.
O andar de cima pode ser aluga-
do para eventos, e nós montamos 
o cardápio de acordo com o pe-
dido. 
Lembrando que os nossos 
preços são os mesmos todos 
os dias da semana. Venha 
nos conhecer!”, conclui o 
empresário. Peça por delivery: 
telefone (11) 4612-4633 ou 
WhatsApp (11) 94229-1507.
Confira as novidades pela 
página do Instagram:  
@gauchitossgrill
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A N O S

O novo normala
1 6  D E  O U T U B R O  -  2 1 H

LOCAL:

Va
lor

  R
$ 7

50
,00

Valor  R$ 750,00


