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Educação

Fadelito Granja Viana vai 
além do simples educar

Com 11 anos, o Granja 
News reuniu a equipe em 
três lugares especiais.

11º aniversário 

Conheça o artista 
plástico Felipe Senatore

Granjeiro do mês

@granjanews

A construção do novo 
empreendimento preocupa 
os granjeiros por conta da 
falta de informações e de 
planejamento por parte 
da gestão municipal de 
Carapicuíba.
Com 830 unidades, nessa 
primeira etapa, trará 
para região  2.900 novos 
moradores. 
Ao final serão 
aproximadamente 2.500 
unidades com pelo menos 
mais 8.500 moradores na 
região.
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Villa Nova Fazendinha: o vizinho que 
já incomoda antes mesmo de chegar
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Editorial

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

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
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Clínica Veterinária

Empresa especializada em imagens aéreas.  
 www.k2imagensaereas.com.br   -   Tel: (11)  96509-6881

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

Avenida São Camilo, 469 - 1º Subsolo, Lojas 23/24 - Granja Viana, Cotia - SP
Telefone: (11) 4777-0611 / (11) 2690-4218

96909-6193

Adeus 2020
Ano 2020 está chegando ao fim.
Quantas coisas aconteceram, quantas pessoas encontramos, reencontramos, perdemos ... Oportunida-
des, escolhas, novos caminhos, sorrisos e principalmente: quantas mudanças e novos aprendizados.
Ninguém esperava que 2020 seria um ano atípico
Apesar das dificuldades de 2020, não podemos reclamar.
Em Junho e Julho, o Jornal Granja News  ajudou o trabalhador autônomo no qual divulgamos seus negó-
cios gratuitamente e criou o Granja Channel, canal no qual todos os clientes e parceiros foram convida-
dos a participarem, que através de programas gravados  geraram conteúdo e divulgaram seus negócios 
durante a fase mais crítica da pandemia. A todo momento conseguimos  informar nossos leitores sobre 
as notícias do Coronavírus na região , deixando os riscos de estarmos na rua de lado.
Só temos a agradecer a Deus , nossos colaboradores, clientes, leitores, parceiros e amigos por superar-
mos este ano difícil. A todos um Bom Natal e Feliz 2021!!! Até o ano que vem ...    
Equipe Granja News
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Cotia, dezembro de 2020 - De 
10 a 19 de dezembro, Cotia re-
cebe o Festival Paredes Vivas, 
projeto que utiliza a arte urba-
na como ferramenta de cons-
cientização ambiental e social. 
Com patrocínio da produto-
ra de aço Gerdau, a iniciativa 
convida a artista e liderança in-
dígena Tamikuã Txihi para pin-
tar um grande mural de graffiti 
na empena (parede lateral) em 
edifício, localizado na Rua Dez 
de Janeiro, 130.
“Enxergo a arte como instru-
mento de luta e defesa dos 
corpos, territórios e conheci-
mento dos povos originários. 
E é exatamente isso que tra-
go para o mural em empena, 
a ser realizado em Cotia: faço 
um retrato da arte indígena, 
que representa as estéticas e 

a compreensão das formas e 
cosmovisão da filosofia indíge-
na”, explica Tamikuã Txihi.
 E por acreditar que um dos pi-
lares para o enfrentamento da 
emergência ambiental e social 
é uma sociedade consciente, 
articulada e engajada, o Festi-
val vai além e disponibiliza uma 
série de cinco vídeo-aulas so-
bre a temática ambiental e arte 
urbana, com acesso gratuito e 
livre para toda a comunidade 
escolar. Professores e alunos 
poderão baixar os vídeos edu-
cativos no site do festival, pelo 
link: www.festivalparedesvi-
vas.com.br   
 “A nossa proposta é unir arte 
à consciência, educação à sus-
tentabilidade. Fazemos isso de 
três formas: (1) valorizando a 
cultura local, (2) transforman-

do as paredes que dividem 
pessoas e espaços em janelas 
para um mundo mais colori-
do, sustentável e justo, e (3) le-
vando toda essa reflexão para 
dentro da sala de aula. Essa é 
nossa forma de chamar a aten-
ção das pessoas ao problema, 
convidá-las à reflexão e capa-
citá-las para repensar e poten-
cializar suas ações e hábitos”, 
explica Pedro Frazão, artista vi-
sual e coordenador do projeto.
 A Gerdau é uma das patroci-
nadoras este ano e, além de 
apoiar o projeto no município 
de Cotia, incentivará a próxi-
ma ação do Festival que ocor-
rerá em São Paulo ainda este 
ano. “Esta é a primeira vez que 
a Gerdau patrocina o Festival 
Paredes Vivas. Acreditamos 
que arte, cultura e educação 

criam conexões e promovem 
a reflexão a partir de um mun-
do mais colorido e sustentável. 
Transformar ideias em arte nas 
ruas é uma maneira de impac-
tar pessoas de forma positiva e 
orgânica”, comenta Paulo Bo-
neff, líder de responsabilidade 
social da Gerdau.
 Além de Cotia, o Festival Pare-
des Vivas já esteve em Piracica-
ba e Jundiaí e percorre, até de-
zembro, a capital paulista.
 O projeto é uma iniciativa da 
produtora Parede Viva, e con-
ta com o patrocínio da Gerdau, 
firmado por meio do Governo 
do Estado de São Paulo, Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa, Lei Estadual de Incen-
tivo à Cultura – ProAC.

Cultura
Cotia ganha o primeiro mural 
artístico em empena produzido 
por uma artista indígena

11 9 4335-8321 / Sedenir

A ação faz parte do Festival Paredes Vivas, que convida a artista e liderança indígena Tamikuã Txihi para pro-
duzir graffiti gigante, com o objetivo de chamar a atenção para a pauta socioambiental

REFRIGERANTE 350ML
• COCA-COLA  R$ 2,22
• COCA-COLA ZERO R$ 2,22
• GUARANÁ ANTARTICA R$ 2,22
• GUARANÁ ANTARTICA ZERO R$ 2,22
• SODA ANTARTICA R$ 2,22
• FANTA LARANJA R$ 2,22
• FANTA UVA R$ 2,22
• SCHWEPPES R$ 2,32
• ITUBAINA R$ 2,10
H20 / ÁGUA / ENERGÉTICO
• H2O LIMÃO 500ML R$ 2,65
• H2O LIMONETO 500ML R$ 2,65
• BONAFONTE SEM GÁS 500ML R$ 0,95
• ENERGÉTICO RED BULL 250ML R$ 5,89
REFRIGERANTE 600ML
• COCA-COLA  R$ 3,39
• GUARANÁ ANTARTICA  R$ 2,88
• GUARANÁ ANTARTICA ZERO  R$ 2,88
• SODA ANTARTICA  R$ 2,88
REFRIGERANTE 2 LITROS
• COCA-COLA  R$ 6,49
• GUARANÁ ANTARTICA  R$ 5,30
• GUARANÁ ANTARTICA ZERO  R$ 5,30
• SODA ANTARTICA  R$ 5,10
• TUBAINA  R$ 4,10
• FANTA LARANJA  R$ 5,20
• FANTA UVA  R$ 5,20
SUCO 1 LITRO
• DEL VALLE PÊSSEGO  R$ 5,10
• DEL VALLE UVA  R$ 5,10
• DEL VALLE MANGA  R$ 5,10
CACHAÇA / VODKA
• VELHO BARREIRO 910ML  R$ 7,20
• CACHAÇA 51 965ML  R$ 7,20
• SÃO FRANCISCO 970ML  R$ 22,00
• CONHAQUE DREHER 900ML  R$ 13,00
• VODKA SMIRNOFF 998ML  R$ 34,00
• VODKA ORLOFF 1LT R$ 23,00
CERVEJA GARRAFA 600ML 
(necessário troca de vasilhame)
• SKOL (Caixa c/ 24)  R$ 127,40
• ORIGINAL (Caixa c/ 24)  R$ 142,40
• SERRA MALTE (Caixa c/ 24)  R$ 147,40
• ORIGINAL (Caixa c/ 12)  R$ 80,00
• EISENBAHN (Caixa c/ 6)  R$ 37,50
• SKOL LITRÃO (Caixa c/12)  R$ 69,00
CERVEJA
• BUDWEISER 269ML  R$ 2,35
• HEINEKEN 350ML  R$ 3,85
• SKOL 350ML  R$ 2,40
• BRAHMA DUPLO MALTE 350ML  R$ 2,80
• EISENBAHN LONG NECK 
355ML (Caixa c/ 12)  R$ 45,00
SAQUÊ
• AZUMA KIRIN SOFT 740ML  R$ 17,40
• BONSAI 750ML  R$  12,50
WHISKY
• WHISKY ESCOCÊS WHITE-HORSE  
8 ANOS 1000ML  R$ 65,00
• WHISKY JOHNNIE WALKER  
• RED LABEL 1000ML  R$ 95,00
• WHISKY JACK DANIEL’S  
TENNEESSEE 1000ML  R$ 145,00
VINHO
• VINHO SAN TOMÉ TINTO  
SUAVE 1000ML  R$ 12,00
• VINHO PERGOLA TINTO  
SUAVE 1000ML  R$ 17,00
• CHOPP DE VINHO DRAFT 600ML  R$ 7,59

Contato: Sedenir 
(11) 94335-8321

Obs. PEDIDO MINIMO 
R$ 500,00 para entrega!

Valores sujeito a alterações
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Um estudo realizado pela Ur-
ban Systems e divulgado, nes-
ta semana, pela Revista Exame 
- o levantamento ‘Melhores Ci-
dades para Fazer Negócios 2.0 
– versão 2020’- mostra que Co-
tia está entre os 100 municípios 
mais bem avaliados em relação 
a atrativos para o desenvolvi-
mento de negócios, conside-
rando condições específicas. De 
acordo com o estudo, as melho-
res notas atribuídas ao municí-
pio de Cotia estão nos segmen-
tos econômicos de ‘Comércio’ 
(5,107), ‘Serviços’ (5,716), ‘Mer-
cado Imobiliário’ (3,697) e ‘Edu-

cação’ (3,670). Cada nota, a Ur-
ban Systems chama de Índice 
de Qualidade Mercadológica 
(IQM).
O IQM do segmento da Edu-
cação de Cotia colocou a cida-
de com o 37º melhor resultado 
no ranking de 100; já em Comér-
cio, a cidade ficou em 40º lugar; 
no IQM de Mercado Imobiliário, 
Cotia ficou com a 47ª colocação, 
enquanto em Serviços, 92ª. O 
estudo da Urban Systems foi re-
alizado com a análise de indica-
dores e dados de todos os mu-
nicípios brasileiros com mais de 
100 mil habitantes, de acordo 

com a estimativa populacional 
do IBGE 2020, totalizando 326 
cidades analisadas e uma popu-
lação de 121,9 milhões de habi-
tantes.
“Cotia tem avançado muito nos 
últimos anos, diversos indicado-
res mostram isso. Acreditamos 
no potencial de crescimento e 
desenvolvimento do município 
e o poder público estará sempre 
atuando no sentido de fortale-
cer as parcerias com a iniciativa 
privada para aumentar a oferta 
de trabalho e oportunidades em 
nossa cidade”, comentou o pre-
feito Rogério Franco.

Negócios
Cotia está entre as 100 Melhores Cidades para 
Fazer Negócios, aponta estudo

11 9 4335-8321 / Sedenir
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Baraúna acompanhou de perto 
as transformações que a Gran-
ja Viana vem sofrendo. O reco-
nhecimento que obteve em seu 
campo de atuação e as ações 
que desenvolveu por aqui o tor-
naram uma das personalidades 
mais conhecidas da região. Co-
mandou importantes obras em 
Cotia, Carapicuíba, São Paulo e 
Alphaville. Foi presidente da As-
sociação dos Arquitetos, Enge-
nheiros e Técnicos de Cotia (AE-
TEC), presidente do movimento 
Granja Viva e membro do Rotary 

empresarial.
Baraúna sempre esteve próxi-
mo ao Jornal Granja News. Foi 
granjeiro do mês da edição 40 / 
Março 2013, foi colunista do Jor-
nal falando sobre Arquitetura e 
Urbanismo , participava junta-
mente com sua esposa Cintia de 
nossas festas e eventos e foi ele 
que nos convidou a fazer parte 
de seu novo projeto, o da reali-
zação do Jornal AETEC na qual 
trabalhamos por 3 edições.
Sempre ligado com a Granja 
Viana , Baraúna seria o urbanis-

ta que falaria sobre o impacto 
da obra da matéria de destaque 
desta edição, estava tudo cer-
to, mensagens trocadas, e de 
repente a notícia que ninguém 
esperava. Baraúna você deixa-
rá muitas saudades... Fique em 
paz e Deus te acompanhe.  Sen-
timentos a família
Obrigado por tudo
Rodrigues (assim que ele me 
chamava)

Homenagem

Esta edição do Jornal Granja News é dedicada 
ao  arquiteto e urbanista José Roberto Baraúna 
Filho que faleceu no dia 13/12/2020

Rua José Felix de Oliveira, 888 Granja Viana
Tel: (11) 4702-2096 / 93021-5879

Rodízio de Pizzas
R$ 29,90 terça, quarta, 
quinta e domingo 
R$ 35,90 sexta e sábado
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Buffet por quilo R$5,99 - 100g.

Rodízio de Carnes apenas 

R$39,90 
(valor promocional) incluso buffet 

completo com saladas, pratos quentes, 
massas e queijos. 

Estacionamento gratuito no 

almoço e no jantar, com manobrista.

Av. São Camilo, 397 Granja Viana - Cotia/SP

Por: Bruna Santos
Há mais de 20 anos a Rede Fa-
delito vai além do simples edu-
car. A metodologia de ensino 
das escolas da rede tem como 
principal objetivo proporcionar 
o desenvolvimento integral das 
crianças de 0 a 6 anos, em seus 
aspectos físicos, psicológicos, in-
telectuais, sociais e emocionais. 
Isso porque o Educar não se re-
sume ao cognitivo, mas sim em 
complementar as ações da famí-
lia e da comunidade, valorizando 
o ser humano em todas as suas 
individualidades.
Cada unidade Fadelito ofere-
ce um ambiente seguro e rico 

em estímulos, preparado para 
receber as crianças com todo o 
cuidado e carinho que elas me-
recem. A unidade da Granja Via-
na conta com mais de 2.000m² 
e uma exclusiva área verde com 
pomar, horta e um parque com 
grama natural, possibilitando o 
contato vivo com a natureza e a 
circulação ao ar livre.
A concepção humanista da es-
cola está fundamentada na bus-
ca pelo desenvolvimento emo-
cional, no conhecimento de si 
e do outro e no preparo para a 
vida, favorecendo a construção 
da identidade e do sentimento 
de pertencimento da criança em 

relação ao mundo que a rodeia. 
Valores como respeito ao próxi-
mo e ao meio ambiente, solida-
riedade, empatia e companhei-
rismo, são práticas que estão 
presentes em todas as ações pe-
dagógicas. 
A escola atua sob 6 princípios: 
segurança para os alunos dentro 
da escola, monitoramento online 
para que os pais possam ver os fi-
lhos participando de todas as ati-
vidades, equipe de profissionais 
qualificados, atendimento dife-
renciado, infraestrutura e educa-
ção com valores.
Uma exclusividade da rede Fade-
lito, ainda é o Baby Learning que 

se trata de um Projeto Multidisci-
plinar de desenvolvimento para os 
bebês, criado por uma equipe téc-
nica de especialistas formada por 
Pedagogas, Pediatra e Fisiotera-
peuta. Tudo para garantir para os 
nossos bebês bem-estar e muitas 
oportunidades de aprendizagem 
e conquistas.

Fadelito – Granja Viana
Rua Direita, nº 110. Vila Santo 
Antônio – Cotia, SP 
(11) 4702-7258
(11) 97118-9006
granjaviana@fadelito.com.br
Instagram: @fadelito.granja

Educação
Colégio Fadelito Granja Viana 
proporciona metodologia de educação inovadora
Rede de escolas atua há mais de 20 anos na missão de preparar crianças para o mundo

Almoço todos os dias a partir das 11h.

Fotos: Michel Cutaith
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11 anos do Granja News comemorados 
em grande estilo com direito a 3 eventos
A equipe se reuniu em três lugares sensacionais para comemorar o 11º aniversário do jornal

Aniversário

Por: Bruna Santos
Esse ano o Granja News completa 11 anos e, por 
conta da pandemia, as comemorações foram só 
para a equipe. Porém, os locais foram escolhi-
dos a dedo: a primeira celebração aconteceu 
no CARNE Restaurante e a segunda no espaço 
para eventos da Casa Felipe Senatore.
No primeiro dia de evento, a equipe toda pôde 
se deliciar com os pratos maravilhosos e muito 
bem servidos do CARNE Restaurante, em um 
espaço muito receptivo e com o melhor aten-
dimento. 
O gerente do restaurante desde a inauguração, 
Robério, deixou um depoimento agradecendo 
a escolha do jornal: “conheço o Granja News há 
10 anos, e me sinto feliz de o jornal ter escolhi-
do nosso restaurante para essa comemoração. 
Agradeço a equipe pelo trabalho que fazem na 

Granja, e que fiquem por mais muitos anos”.
Já no segundo dia de comemoração, a produ-
ção toda colocou a mão na massa - literalmente. 
Uma das principais atrações de quem vai à Casa 
Felipe Senatore é participar da preparação dos 
alimentos que serão servidos, instruídos pelo 
próprio Senatore. No caso do Granja News, não 
foi diferente e a equipe ajudou a montar os ra-
violis recheados com abóbora que foram servi-
dos no almoço. 
“Conheci o Rodrigo e a Violeta (diretor do jor-
nal e sua esposa) em um restaurante japonês 
bastante tempo atrás, e desde então desenvol-
vemos uma amizade gostosa. Tive o prazer de 
convidar a equipe deles para comemorar o ani-
versário de 11 anos do jornal porque acho que 
eles fazem um trabalho maravilhoso, e exercem 
uma função importantíssima para a cidade. Só 

posso parabenizá-los”, diz, Senatore.
O último dia de comemoração foi na Sodiê Do-
ces da Granja Viana, onde a equipe se reuniu 
com os donos da loja para um café da tarde 
doce e delicioso. Porém, a Sodiê também este-
ve presente nos outros dois eventos, pois pre-
senteou a produção do jornal com bolos de ani-
versário nos dois dias. 
Rodrigo Rodrigues, diretor do jornal, deixou seu 
depoimento e agradeceu equipe, clientes e par-
ceiros pelos 11 anos: “antes nós fazíamos festas 
para parceiros, clientes e amigos nos aniversá-
rios do jornal, mas por conta da pandemia, ago-
ra estamos fazendo algo totalmente diferente. A 
ideia desse encontro foi reunir todos que traba-
lham comigo para agradecer, porque sozinho eu 
não consigo fazer nada. Eu só tenho gratidão”.
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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
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Conheça o CARNE
O CARNE Restaurante foi inaugurado ano passado, no 
espaço onde ficava o Cabaña del Asado, na rua José 
Felix de Oliveira, nº 908. O local além de proporcionar 
um ambiente extremamente agradável, tornando o 
aniversário do GN ainda mais especial, também oferece 
pratos incríveis em um cardápio que surpreende desde a 
entrada até os drinks. 
Pioneiro na Granja Viana em servir carnes com maturação 
a seco (dry-aged), o restaurante também possui um 
cardápio autoral, e surpreende positivamente com o 
sabor maravilhoso de seus pratos e drinks. 
Veja mais no site www.cabanadelasado.com
E acompanhe nas redes sociais: https://www.facebook.
com/carnerestaurante 
https://www.instagram.com/carnerestaurante/?hl=en

Conheça a Casa Felipe Senatore
A Casa é onde o artista plástico Felipe Senatore mora 
com sua esposa, Suely, e é onde se encontra a sede do 
Studio Felipe Senatore, que já é conhecido na Granja Viana 
pelos eventos culturais que promove, ligados à arte e à 
gastronomia.
Localizada em uma das reservas da Mata Atlântica, entre 
a Granja Viana e a cidade de Embu das Artes, a casa é 
cercada pela natureza, mas ainda assim, fica a apenas 20 
quilômetros de São Paulo. 
O local não é aberto ao público, e não se trata de um 
espaço tradicional para eventos. Para visitá-lo, é preciso 
fazer uma reserva, pelo telefone (11) 99963-2988 ou pelo 
e-mail info@felipesenatore.com.

Visite e Sodiê Doces da 
Granja Viana
A rede Sodiê Doces oferece mais de 100 variedades 
de sabores de bolos, além de doces e salgados 
feitos com muito carinho. Atualmente, são mais de 
300 lojas espalhadas em 13 estados brasileiros.
A loja da Granja Viana segue o altíssimo padrão de 
qualidade da rede, além de oferecer um espaço 
bastante agradável pensando no máximo conforto 
para seus clientes. 
Acompanhe as novidades pelo instagram: @
sodiedocesgranjaviana
cotia.granjaviana@sodiedoces.com.br
WhatsApp (11) 9.7553-0404

R. José Felix de Oliveira, nº 908. Granja Viana - Cotia, SP. - (11) 4777-9111

Av. São Camilo, nº 1172. Granja Viana – Cotia, SP.

Veja mais no site: http://studiofelipesenatoregastronomia.blogspot.com/
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Destaque

Construção do empreendimento Villa 
Nova Fazendinha gera polêmica
Moradores da região estão preocupados com impacto da construção do novo 
empreendimento; Prefeitura não esclarece os questionamentos

O novo residencial Villa Nova Fazen-
dinha, localizado entre o bolsão Fa-
zendinha e o condomínio Vila Velha, é 
um assunto gerador de polêmica des-
de que começou a ser anunciado. O 
que acontece é que os moradores da 

região estão preocupados com o au-
mento considerável de pessoas circu-
lando pelas mesmas vias - já que es-
tas não estão dando conta sequer dos 
que a utilizam até o momento. 
As queixas variam entre preocupa-

ções com saneamento, meio ambien-
te e acesso à água, mas o principal 
questionamento dos moradores da re-
gião é sobre o trânsito, que já costuma 
ser bastante congestionado. “Imagi-
na com todas essas torres!”, comen-

ta uma moradora; “Um absurdo esta 
obra, queremos explicações”, comple-
ta outro. 

Por: Bruna Santos
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O Granja News contatou um urbanis-
ta que reside e conhece bem a região 
para comentar os impactos que o 
novo empreendimento pode causar: 
“O sistema viário já se encontra colapsado 
com o incremento natural de novas moradias 
horizontais, que vêm ocupando os terrenos 
vagos. Lançar mais 830 veículos a esta malha 
viária, sem planejamento para escoamento, 
tornará a situação ainda mais caótica. Mes-
mo que essas pessoas tentassem deixar os 
carros na garagem, o transporte público da 
região também é limitado. E ainda existem 
outros problemas: como ficará a questão do 
saneamento? Na matrícula nada consta a res-
peito de uma estação de tratamento de es-
goto e como será o descarte da água de reu-
so.”
No material de divulgação produzido pela 
construtora BP8, responsável pelo empreen-
dimento, consta que o novo condomínio terá 
5 torres e um total de 830 apartamentos. En-
tretanto, alguns moradores dos condomínios 
no entorno do Villa Nova Fazendinha foram 
até o stand de vendas e receberam a infor-
mação de que o projeto todo seria composto 
por 3 fases (sendo esta apenas a primeira), 
totalizando em 15 torres, com aproximada-
mente 2.500 apartamentos.
Como nenhuma dessas informações consta 
nos materiais de divulgação (panfletos, pdfs 
e etc) e nem mesmo no site do lançamento, 
um integrante da equipe do jornal visitou o 
stand de vendas para apurar os números, 
que foram confirmados pelo vendedor que 
o atendeu. 
“Esse seria um cenário ainda pior. Não tem 
nenhum material que fale sobre as outras fa-
ses do empreendimento, mas há o espaço 
para as 15 torres no terreno. Assim, subimos 
o número para, minimamente, 8.500 pesso-
as. Quais vias darão conta disso? As escolas 
da região conseguirão atender a essa deman-
da? A situação exige uma solução demasia-
damente complexa, se é que existe. Seria 
esse o novo São Vito?”, indaga o urbanista.
A Prefeitura de Carapicuíba informou que “o 
empreendimento possui as seguintes apro-
vações: alvará de construção, certificado gra-
prohab e termo de compromisso tramitado 
pelos órgãos competentes (Companhia Am-

biental do Estado de São Paulo, SABESP e 
Emplasa). O estudo de trânsito foi solicitado 
junto à documentação citada”. Também des-
tacou que “É importante esclarecer que a Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano realiza 
as aprovações que lhe cabem sempre dentro 
da lei, conforme os trâmites e protocolos es-
pecíficos”. 

As associações de moradores da região, in-
satisfeitos com a não divulgação dos docu-
mentos por parte da Prefeitura de Carapicu-
íba, estão organizando uma petição pedindo 
a liberação destes. A Associação do Fazendi-
nha, inclusive, está em contato com um ad-
vogado para entrar com uma representação 
no Ministério Público solicitando acesso aos 
documentos e exigindo um estudo de impac-
to de vizinhança. 

Um grupo de moradores do Fazendinha ten-
tou obter os documentos que autorizam a 
construção do condomínio, mas não conse-
guiram. Frustrada, uma das pessoas ques-
tiona: “onde estão essas aprovações que 
ninguém consegue encontrar? Estamos pre-
ocupados, porque as informações não condi-
zem. A Sabesp esteve aqui um ano e meio 
atrás e considerou inviável trazer o esgo-
to, só usamos fossas. Quando mudaram de 
ideia?”
O jornal também solicitou à Prefeitura o 
acesso aos documentos citados na nota en-
viada pela mesma, e foi recebida a seguin-
te resposta: “em relação à documentação, 
pode ser solicitada à construtora, que tam-
bém pode responder sobre dúvidas da divul-
gação, que não cabem à Prefeitura”.
O Granja News tentou entrar em contato 
com a incorporadora responsável pelo em-
preendimento, a BP8 - Incorporação e Cons-
trução, pelo único telefone disponibilizado 
(4444-6666) e também foi enviada uma men-
sagem com os questionamentos do jornal so-
bre o caso pelo espaço do site destinado ao 
contato, já que não há um e-mail especifica-
do. Porém, em ambos os casos, não foi ob-
tido nenhum tipo de retorno até o momen-
to da publicação desta matéria. O Jornal se 
coloca à disposição para escutar a BP8, caso 
haja interesse por parte da construtora.   
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ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

 Calor chega com receitas 
mágicas para entrar em forma

Fitness

Está oficialmente aberta a estação 
das dietas. Dias quentes combinam 
com decotes, braços e pernas e cor-
pos à mostra. E é agora que as lou-
curas para emagrecer começam.  
Dietas extremamente punitivas sem 
acompanhamento profissional, res-
trição quase total de carboidratos, 
treinos em jejum para pessoas não 
adaptadas e sem supervisão quali-
ficada, remédios e chás milagrosos 
consumidos indiscriminadamente. 
Quanta bobagem! É inviável tentar, 
em tempo recorde, perder o peso 
acumulado em anos.” Emagrecer re-
quer disciplina, consciência e foco, 
alerta Ivan Pepeliascov, nutricionista 
da Bodytech Granja Vianna. Quem 
contrariar essa máxima, coloca a saú-
de em risco.
Dica do especialista: é válido co-
meçar a se exercitar e comer melhor 
em qualquer época do ano. Esse é 
o objetivo profissional e de vida de 
todos os nutricionistas. Para muitos 
o verão é um convite favorável para 
dar o pontapé inicial. É fundamen-

tal priorizar a saúde. Resultados du-
radouros dependem de disciplina e 
consistência, afinal, um corpo saudá-
vel se constrói o ano todo e não so-
mente no verão.

Conheça 10 dicas para ajudar a ini-
ciar a mudança de hábitos:
1. Beba muita água. Mantenha-se hi-
dratado durante todo o dia;
2. Evite alimentos industrializados e 
altamente processados, de maneira 
geral contém conservantes, coran-
tes e açúcar em excesso. Barrinhas 
de cereal e biscoitos “integrais” di-
ficilmente são boas opções de lan-
che, prefira as frutas e castanhas por 
exemplo;
3. Aumente a ingestão de fibras. Con-
suma vegetais, frutas e cereais inte-
grais, por exemplo, farelo de aveia;
4. Inclua proteínas ao longo do dia 
e não somente nas refeições princi-
pais. Coma: ovos, frango, carne, pei-
xes e iogurtes naturais;
5. Se for passar o dia na praia aposte 
na água de coco, milho cozido (sem 

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

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

Fitness

Av Cauaxi, 293 , conjunto 720 , Alphaville, Barueri/SP
Tels: (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

Não caia nas fake news das pílulas mágicas para emagrecer. Para perder peso ou entrar em forma a receita que 
funciona mistura ingredientes certos: disciplina, foco e consciência
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“Vamos ter 
consciência do 
quanto somos 
privilegiados por 
morar aqui” é o 
recado do Felipe 
Senatore

Granjeiro do mês

Por: Bruna Santos
O Granjeiro do Mês de dezembro 
de 2020 é o artista plástico Feli-
pe Senatore, que recebeu a equi-
pe em seu estúdio - já famoso por 
promover eventos culturais de 
arte e gastronomia - e abriu não 
somente sua casa, mas detalhes 
de sua vida e história na Granja 
Viana. 
“Me mudei para a região há mui-
to tempo, no começo da década 
de 1970. Vim porque sempre gos-
tei muito de natureza, e na épo-
ca as ruas eram até de terra. Até 
hoje o que eu acho que a Granja 
tem de maravilhoso é isso, porque 
estou ao lado de São Paulo, e ao 
mesmo tempo, no meio da Mata 
Atlântica. 
Eu ando muito de moto aqui pela 
região, e é engraçado porque 
entrando em ruazinhas diferen-

tes, mesmo que não muito longe 
umas das outras, você encontra 
cenários completamente distin-
tos, extraordinários; mas eu vou 
também ao centrinho, que mes-
mo depois de tantos anos, me fas-
cina muito. 
É claro que com a quantidade 
maior de pessoas morando aqui, 
infelizmente o trânsito e a falta 
de acessos paralelos formando o 
congestionamento que nós co-
nhecemos na Raposo Tavares difi-
culta as coisas, mas independen-
temente disso, eu continuo sendo 
apaixonado pela Granja Viana”. 
Depois de contar sobre sua pai-
xão pela região onde reside, o ar-
tista fala sobre sua formação e car-
reira, e da ligação entre o que faz 
como profissão e a Granja: 
“De formação, sou engenheiro 
mecânico, me formei na Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie, 
na década de 1980. Porém, já na-
quela época, eu me dei conta de 
que qualquer coisa que eu fizes-
se em que eu não pudesse usar o 
meu poder criativo, eu não esta-
ria satisfeito. Então comecei a le-
var mais a sério a minha liberda-
de criativa e o fazer artístico, mais 
do que qualquer outra atividade, 
e passei a me dedicar exclusiva-
mente à pintura.
Aqui eu tenho um espaço muito li-
gado à natureza, e isso me deixa 
confortável, porque a minha pro-
dução artística tem todo um tra-
balho gestual, abstrato, de colo-
rido forte e com um apelo muito 
grande voltado à natureza. 
Morei 10 anos na Itália, em Mon-
za, porque meu pai é italiano, e a 
cidade lá tinha muito movimen-
to, muito trânsito, mas ao mesmo 

tempo era afastada, assim como 
acontece aqui. Então acho que a 
minha arte reflete sempre essa di-
cotomia. 
Quando eu vim para cá, pude le-
var minhas pinturas para o pata-
mar profissional, até pela escolha 
do local, estou entre Embu das Ar-
tes - que já é uma cidade conhe-
cida pela arte - e a Granja Viana, 
com todo esse charme especial, e 
hoje consigo proporcionar even-
tos culturais aqui; abro meu estú-
dio e minha casa para recepções. 
Inclusive, esses eventos geralmen-
te também possuem atividades 
ligadas à gastronomia, porque 
gosto muito de cozinhar - princi-
palmente pratos da culinária ita-
liana - então faço massas, pães, 
e convido os visitantes para parti-
cipar do processo de preparo da 
comida.”

No final da entrevista, Senatore 
deixa um recado aos granjeiros: 
“O granjeiro deveria se orgulhar 
muito do lugar em que mora. Va-
lorizem, experimentem crescer 
junto com a região e trazer sem-
pre melhorias para esse lugar que 
já é especial. Vamos ter consciên-
cia do quanto somos privilegiados 
por morar aqui”.

Conheça o trabalho e o espaço 
de Felipe Senatore pelos Ins-
tagrans @studiofelipesenato-
re e @casafelipesenatore; no 
site www.studiofelipesenatore.
blogspot.com; ou entre em con-
tato pelo e-mail info@felipese-
natore.com, ou telefone (11) 
99963-2988. 

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

facioli@faciolicontabil.com.br
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Covid-19

Ao longo desta segunda-feira 
(14), a Prefeitura de Cotia, por 
meio da Secretaria de Educação, 
entregou as quase 30 mil cestas 
de alimentos do Kit Merenda re-
ferente ao mês de dezembro. 
Todos os alunos matriculados na 
rede municipal receberam a ces-
ta de alimentos, desde o mês de 
abril. De lá para cá, a prefeitura 
distribuiu mais de 260 mil cestas 
de alimentos para auxiliar as fa-
mílias com a refeição de seus fi-
lhos, já que as aulas presenciais 
foram suspensas.
Desde a primeira entrega do kit 
merenda, coube às equipes das 
escolas se organizarem mensal-
mente para garantir a distribui-
ção das cestas de alimentos a 
todos os alunos matriculados na 
rede municipal. Os responsáveis 
pelos alunos retiraram a ces-
ta na unidade em que o aluno 
está matriculado e a equipe es-
colar tomou todos os cuidados 
para garantir o cumprimento do 
protocolo de segurança contra a 
contaminação pelo novo coro-
navírus.
“Agradeço a todos os colabora-
dores que atuaram para que os 
alunos recebessem a cesta de 
alimentos em segurança. Este 
está sendo um ano difícil, muitas 
famílias perderam emprego e 
renda, o kit merenda foi a forma 
que encontramos para ajudar 
as famílias com a refeição das 
crianças e adolescentes”, disse 
o prefeito Rogério Franco.

Milhares de cestas de 
alimentos são entregues 
no kit merenda aos 
alunos da rede

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

Com a suspensão das aulas presenciais, por conta da pandemia da Covid-19, a Prefei-
tura de Cotia passou a entregar uma cesta de alimento mensal por aluno
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Saúde

Unidades Básicas receberam al-
guns reparos antes de o sistema 
começar a funcionar. Maior inter-
venção foi na UBS do Caputera 
que passou de 2 para 5 consultó-
rios
A Prefeitura de Cotia, por meio 
das Secretarias de Saúde e de 
Gestão Estratégica e Inovação, 
universalizou o projeto “Conexão 
Saúde – Cotia cuidando de você”, 
com isso, o aplicativo ‘Saúde Sim-
ples Cotia’ [saiba mais abaixo] 
passou a disponibilizar a agenda 
on-line de todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) para os pa-
cientes.
As UBS’s passaram por alguns re-
paros e, em algumas, a Prefeitu-
ra precisou instalar novas redes 
de telefone e internet (conforme 
a necessidade de cada uma) para 
a implantação do sistema. Todas 
receberam monitores de senha, 
além de totens de autoatendi-
mento. Na UBS do Caputera foi 
feita a maior intervenção: a Pre-
feitura ampliou de dois para cinco 

consultórios médicos, os banhei-
ros foram reformados e contam 
com acessibilidade. A UBS tem 
sala de vacina, sala de procedi-
mento, recepção, duas salas de 
espera para os pacientes, uma 
farmácia e uma sala administrati-
va.
O projeto Conexão Saúde – Cotia 
cuidando de você foi concebido 
pelo governo municipal e todas 
as UBS’s foram informatizadas, foi 
criado o aplicativo Saúde Simples 
Cotia, o projeto-piloto funcionou, 
inicialmente, da UBS do Portão, e 
todas as adequações foram fei-
tas antes de o sistema ser leva-
do para toda a rede de Atenção 
Básica do município. Por meio do 
Conexão Saúde qualquer mora-
dor que tenha cadastro em uma 
UBS pode marcar ou desmarcar 
consulta com a atenção básica, 
além de acessar a disponibilidade 
de medicamentos por farmácia, 
agendamentos realizados e o his-
tórico das últimas consultas.
Todo o projeto foi desenvolvido 

em parceria com o Instituto Tellus, 
que trouxe a sua expertise em 
criação de serviços públicos ino-
vadores, a empresa OM30, res-
ponsável pelo sistema e, a Roche 
Farmacêutica do Brasil e o Institu-
to Beth Jacob Laffer investiram no 
projeto.
Além das adequações físicas e de 
sistema, a Prefeitura, em parceria 
com o Instituto Tellus realizou o 
treinamento e sensibilização dos 
colaboradores de todas as UBS’s, 
além disso, todos passaram por 
operação assistida e diagnóstico 
de uso e funcionamento do sis-
tema. A última etapa da implan-
tação diz respeito à comunicação 
visual das unidades: cada setor foi 
identificado por cores, além dis-
so, ganharam painéis de senha.
A saúde de Cotia cada vez mais 
conectada
Por meio do Projeto ‘Conexão 
Saúde – Cotia cuidando de você’, 
a Prefeitura lança mão da tecnolo-
gia para agilizar, otimizar e facilitar 
a relação entre o usuário e o ser-

viço de saúde. Por meio do apli-
cativo “Saúde Simples Cotia” o 
usuário das UBS’s pode agendar, 
cancelar consultas e procedimen-
tos remotamente. Além disso, as 
agendas das unidades também 
estão disponíveis no totem de 
autoatendimento (instalado em 
cada UBS) e no portal da Prefeitu-
ra de Cotia (no link da Secretaria 
de Saúde).
Para acessar a agenda basta o pa-
ciente baixar o aplicativo “Saúde 
Simples Cotia”, disponível gratui-
tamente para celulares e tablets 
ou, ainda, acessar o site da Pre-
feitura (www.cotia.sp.gov.br), 
entrar em ‘Secretaria de Saúde’ e 
‘Agendamento SUS’.
Com o uso da tecnologia, a Pre-
feitura espera grande impacto na 
queda do absenteísmo, pois o sis-
tema permite que o usuário seja 
lembrado do seu agendamento e 
possa responder confirmando ou 
cancelando a consulta, caso não 
possa comparecer, com isso, libe-
ra a vaga para outra pessoa.

Usuários de todas as UBS’s de Cotia passaram a contar 
com agenda on-line, por meio do Conexão Saúde
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Colégio Rio Branco

Ideiase ideais
Vamos compartilhar um pouco do nosso dia a dia e apresentar 
projetos que colocam a inovação a serviço da aprendizagem. 

Neste encontro, queremos contar como atuamos no
modelo remoto e planejamos a retomada gradual

das atividades presenciais.

www.crb.g12.br

Ate la

Data: 14 de janeiro de 2021
Horário: 19h

Inscreva-se para receber o link do Zoom
Inscreva-se

Conheça a nossa inspiração!
Durante um bate-papo virtual,
conversaremos sobre a nossa
proposta e você é
o nosso convidado.
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