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Em 
entrevista 
exclusiva ao 
Granja News, o 
prefeito Rogério 
Franco comenta 
medidas de 
contenção 
do avanço da 
COVID-19 em 
Cotia. Além 
de apresentar 
quais têm sido 
as precauções 
seguidas desde o 
ano passado, em 
que a pandemia se 
instaurou tanto no 
Brasil, quanto no 
mundo

Quarentena 
completa 

seu primeiro 
aniversário
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moradores de Jandira
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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.
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Primeiro aniversário da quarentena
Nossos hábitos e costumes se alteraram. Hoje estamos mais ligados quanto a higiene, uso das más-
caras, álcool em gel, mantendo o distanciamento,  tomando banho ao chegar em casa, desinfetando 
os sapatos na chegada de casa ou guardando-os numa área próxima da porta de entrada,  limpando 
os produtos comprados no supermercado ou vindos por entrega e os que podem continuam em suas 
casas sem o contato com o mundo exterior. Com relação ao trabalho, a  mudança foi o  Home office 
(para aquelas profissões que permitem) que antes eram poucos utilizados pelas empresas e que hoje 
fazem parte da rotina das pessoas  A internet passou a ter seu papel fundamental na vida das pessoas 
trazendo informações, diversão e as lives, que aumentaram significativamente para manter o contato 
com os clientes, colaboradores, amigos, família e entretenimento.
O ser humano tem uma alta capacidade de se adaptar. E neste primeiro ano de pandemia, esta-
mos nos adequando da melhor forma que possamos de acordo com a realidade de cada um.
Muitas empresas e comércios fecharam , alguns segmentos continuam fechados , muitas pessoas 
perderam seus  empregos , aumentaram as dívidas, a depressão, separações de casais, brigas de 
família (pois cada geração pensa de uma forma), aumentou a miséria e o vírus continua atuando, 
agora com variações.
Muitos acreditavam que a quarentena duraria por uma semana , duas semanas , um mês e o mais 
negativo por três meses. Hoje o Estado de São Paulo  encontra-se em sua pior fase com 2,3 mi-
lhões de casos de coronavírus , mais de 68 mil mortes e com  90 mil  pessoas internadas gerando 
uma ocupação superior a 90% dos leitos de UTI. Culpam-se as pessoas que não ficam em casa, 
quando na verdade a grande maioria precisam sair para trabalhar para ganharem seu sustento. 
Fica a dúvida, o Lockdown está adiantando ??  Nesta semana a chanceler da Alemanha, Angela 
Merkel, desistiu de adotar regras mais rígidas de confinamento no país durante a Páscoa. A medi-
da visava a frear a disseminação da covid-19.
Equipe Granja News

Av São Camilo, 469 - 1º Subsolo, Lojas 
23/24 - Granja Viana, Cotia - SP

Agende seu horário (11) 4777-0611

Vai passar!!! 
Estamos com vocês... 
Até lá fiquem seguros.
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Legislativo

Por Victoria Cattony
No dia 9 de março de 2021, ape-
nas dois meses após a posse da 
presidência da Câmara Muni-
cipal de Cotia, Celso Itiki, elei-
to em primeiro de janeiro deste 
mesmo ano, mostra a quê veio. 
Durante a 6ª Sessão Ordinária, o 
vereador aprovou o projeto que 
autoriza a compra de vacinas 
contra a COVID-19, pela cidade.
O projeto de lei nº6/2021 pro-
põe que o município de Cotia 
está autorizado a comprar os 
imunizantes com eficácia com-
provada pela Anvisa (Agência 
nacional de vigilância sanitária) 
e aplicar na população seguindo 
o plano de vacinação da cidade. 
A propositura, de autoria do Po-
der Executivo, sancionada por 
Celso, aprova que sejam com-
pradas as vacinas que não são 
fornecidas pelo Programa Na-
cional de Imunização, para que 
cresça o número de variedades 

do imunizante disponíveis à po-
pulação.
Além disso, a lei, considerada 
uma ferramenta legislativa pri-
mordial para o combate ao co-
ronavírus, autoriza que o Poder 
Executivo tenha total liberdade 
para “participar ou instituir con-
sórcios com entidades represen-
tativas, estados e/ou Municípios 
da Federação, a fim de adquirir 
vacinas, compartilhar recursos e 
tecnologias, realizar pesquisas 
ou desenvolver a capacidade de 
produção local de vacinas, espe-
cialmente por intermédio de ór-
gãos e instituições públicas”.
Estiveram presentes na Sessão 
os vereadores Sandrinho Santos 
(SD), Sergio Folha (PV), Marci-
nho Prates (SD), Felipe Varieda-
de (PROS), Edson Silva (REPUB), 
Pedinha (PV), Paulinho Lenha 
(MDB), Professor Osmar (Pode-
mos), Luis Gustavo Napolita-
no (PSD), Peka Santos (PROS), 

Serginho (PSB), Johny Santos 
(PMN), Iran Soares (PSC) e o 
Presidente, vereador Celso Itiki 
(PSD).
Celso Itiki, desde que começou 
a presidir as sessões da câma-
ra, tem acompanhado as medi-
das relevantes à saúde da po-
pulação e se mostra interessado 
em combater o avanço da CO-
VID-19. Ponto primordial para o 
momento, marcado por tama-
nho colapso, tanto no sistema 
de saúde, quanto na economia, 
decorrentes da corrida desen-
freada contra a pandemia.
O Programa Nacional de Imuni-
zação fornece as vacinas de Ox-
ford-Astrazeneca, fabricada pela 
Fundação Oswaldo Cruz; e a 
Coronavac, produzida pelo Ins-
tituto Butantan. O poder Execu-
tivo de Cotia está autorizado a 
comprar para além dessas e for-
necer à população.

Presidente da Câmara, Celso Itiki, 
aprova lei para compra de vacinas
Com 13 votos a favor, presidente da Câmara Municipal de Cotia sanciona projeto de lei durante 6ª Sessão Ordinária
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Manter ambientes limpos e livres 
de quaisquer agentes infectantes, 
nunca foi tão necessário quan-
to agora durante a pandemia, e a 
MC Limpeza Corporativa entende 
muito bem do assunto.
 ”Não vendemos serviço, entre-
gamos bem estar”, comenta uma 
das sócias.
A empresa é especializada em 
atendimento à áreas comerciais, 
como escritórios, clínicas, hospi-
tais, indústrias e galpões, escolas, 
academias, condomínios comer-
ciais e industriais, academias, sho-
pping, pet shop, entre outros, for-
necendo ao cliente satisfação com 
o serviço, uma vez que o atendi-
mento é feito de acordo com a 
sua necessidade.
 A MC Limpeza Corporativa uti-
liza-se de produtos com ação 
comprovada contra a COVID-19, 
mantendo seu ambiente seguro 
diariamente, podendo chegar à 
72 horas, livres de vírus e bacté-
rias.
Os sócios da empresa contam 
que, “uma vez um cliente decidiu 

fazer o teste do cotonete (RT-P-
CR) para verificar se os serviços e 
os produtos utilizados, realmente 
mantinham seu ambiente protegi-
do do vírus, e qual foi sua surpre-
sa e satisfação com o resultado de 
que de fato estava higienizado e 
isto nos deixou muito satisfeitos. 
Não apenas por ele estar se sen-
tindo seguro, mas também con-
firmando que nossos serviços são 
confiáveis e de qualidade”.
Pensando no conforto do cliente, 
o serviço de limpeza terceirizada 
que fornecem, evitam quaisquer 
“dores de cabeça” com vínculos 
empregatícios e contratação de 
funcionários também estão con-
templados todos os materiais e 
equipamentos para a execução 
das tarefas. Além disso os funcio-
nários são uniformizados, treina-
dos e capacitados, fazendo uso 
de todos os EPIs para seguir um 
plano de trabalho, elaborado in-
dividualmente para cada cliente, 
de modo que não impacte na ro-
tina diária no caso de terem que 
substituir algum colaborador por 

quaisquer sejam os motivos. 
Um grande diferencial no serviço 
prestado é a utilização de tabela 
de cores, onde estão identificados 
os ambientes à serem limpos e hi-
gienizados, evitando desta manei-
ra que haja contaminação cruza-
da.
Outro diferencial da empresa é a 
nebulização e pulverização ele-
trostática, no combate ao CO-
VID-19, utilizando agentes saniti-
zantes com duração de 72horas, 
90 e 180 dias.
Para solicitar orçamentos, bas-
ta entrar em contato através dos 
canais que seguem, para serem 
atendidos por um especialista.
 
MC Limpeza Corporativa
Endereço: Rua Dr. Luiz Miglia-
no,2050. Morumbi / SP.
CEP:05711-001
Contato: (11)97688-5995 (what-
sapp)
Email: contato@mclimpezacor-
porativa.com.br

Empresas
MC Limpeza Corporativa: entrega qualidade 
e confere confiança no serviço terceirizado

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420

Empresa limpa ambientes e mantém o cliente seguro contra a COVID-19



5GRANJA NEWS - MARÇO DE 2021 - EDIÇÃO 136 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Educação
Faculdades Rio Branco- Granja Vianna entregam 
qualidade de ensino próximo de casa
Por Victoria Cattony
A faculdade é, para muitos, a por-
ta de entrada para o futuro, lo-
cal onde aprenderão não apenas 
o conteúdo, mas também como 
gerir suas carreiras, construir suas 
trajetórias profissionais e trilhar 
novos caminhos com apoio e qua-
lidade de ensino.
“A escola é muito mais que um 
prédio que abriga alunos duran-
te as aulas, deve ser um ponto de 
referência para a sociedade”, co-
menta José Maria, professor-Dou-
tor e Diretor da filial da Granja 
Vianna das Faculdades Rio Bran-
co.
Para José, Internacionalista e pes-
quisador da área de ensino supe-
rior, a educação deve servir como 

ferramenta de auxílio para o jo-
vem, de modo que ele possa se 
emancipar profissionalmente e se 
tornar capaz de administrar o pró-
prio conhecimento, com o confor-
to de estudar próximo de casa em 
uma instituição de referência.
As FRB-GV (Faculdades Rio Bran-
co Granja Vianna) buscam se apro-
ximar da comunidade da região 
entregando qualidade no ensino, 
tanto nos cursos de graduação em 
Direito, Relações Internacionais, 
Sistemas de informação e Admi-
nistração; quanto nas Pós-Gradu-
ação em Análise Política, Brand 
Innovation, Dança, Cinema e Ges-
tão Estratégica de Negócios; além 
dos cursos de extensão ofereci-
dos por temporadas disponíveis 

semestralmente.
As oportunidades fornecidas pela 
faculdade não se restringem ape-
nas à proximidade, qualidade e 
apoio, também é possível conse-
guir descontos nas mensalidades 
através de convênios com empre-
sas ou do desempenho no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). As turmas formadas terão 
suas grades de horários preenchi-
das de acordo com a quantidade 
de alunos interessados nos perí-
odos disponíveis, tanto noturno 
quanto diurno.
O conceito de Aprendizagem 
continuada é um dos conceitos 
considerados pela FRB-GV, de 
modo que o estudante é estimula-
do a manter uma rotina de busca 

pelo conhecimento durante toda 
a vida, aprendendo cada dia mais 
e atingindo sua emancipação in-
telectual. Para isso, a instituição 
busca oferecer diferentes oportu-
nidades de cursos e formações, 
mantendo o aluno em diversas 
áreas do conhecimento.
Atualmente, a faculdade está com 
um curso de extensão gratuito so-
bre como alcançar a serenidade 
em meio a crise, e também têm 
trabalhado na criação de podcasts 
para o público, a fim de aproximar 
cada vez mais a comunidade da 
região com a Rio Branco, tornan-
do-se assim, um ponto de referên-
cia no ensino superior.
Por fim, José Maria ressalta que “a 
visão da FRB sobre aprendizagem 

não é meramente comercial, é de 
transformação do indivíduo e da 
sociedade, coisa rara atualmente, 
pois mesmo com as adversidades 
da pandemia, estamos dispostos 
a ser esse ponto de referência na 
região, acolhendo as pessoas da 
comunidade, como uma escola 
que valoriza o indivíduo e a cole-
tividade”.

Faculdades Rio Branco - Granja 
Vianna
Rodovia Raposo Tavares, 7.200
Granja Vianna - Cotia - SP
11 4613-8455
http://www.riobrancofac.edu.
br/site/default.aspx

Instituição busca se tornar ponto de referência na região e se aproximar da comunidade
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Destaque
Rogério Franco segue firme 
na luta contra a COVID-19

Por Victoria Cattony
O município de Cotia completou 
em 17 de março, o marco de um 
ano desde o primeiro caso confir-
mado de COVID-19 na região. De 
lá para cá, muitas medidas foram 
adotadas pela Prefeitura, coman-
dada por Rogério Franco, e que 
vigoram até hoje, devido ao su-
cesso obtido no enfrentamento 
da pandemia.
“As medidas de enfrentamento à 
pandemia começaram ainda em 
março de 2020 quando decreta-
mos estado de emergência. Fo-
ram ações voltadas à saúde e ao 
atendimento social das famílias 
mais vulneráveis”, conta o Pre-
feito de Cotia, que implementou 
o ensino remoto em abril após a 
suspensão das aulas presenciais, 
assim como, criou o kit merenda, 
uma cesta de alimentos entregue 
todo mês para cada um dos cer-
ca de 30 mil alunos da rede mu-
nicipal. 
Em 6 de abril de 2020, logo após a 
criação da Central de atendimen-
to telefônico e do chat no portal 
institucional para tirar as dúvidas 
da população sobre a pandemia, 
sintomas e como se proteger da 
doença, a cidade inaugurou o 
Centro de Combate e Referência 
ao Coronavírus, um hospital de 
campanha que funcionou até ou-
tubro do mesmo ano e atendeu 
mais de 20,9 mil pessoas, incluin-
do 440 internações
Em 2021, com o agravamento dos 
casos de covid, principalmente 
nos jovens, fato que assusta a co-
munidade médica, a Prefeitura se 
conveniou com o Hospital São Ca-
milo, oferecendo mais de 20 lei-
tos de UTI para pacientes, assim 
como adaptou a UBS Atalaia para 
se tornar o mais novo Centro de 
Combate.
“Cada vida importa, e importa 
muito. A taxa de óbitos por Co-

vid-19 entre os moradores de Co-
tia está em torno de 4%, já esteve 
mais baixa, mas estamos perce-
bendo que este novo momen-
to da pandemia é bastante sério 
e leva os casos ao agravamento 
mais rapidamente. A taxa de re-
cuperação é de mais de 90%, mas 
isso não nos deixa tranquilos, pois 
é como eu disse, estamos vendo 
cada vez mais pessoas jovens sen-
do acometidas por sintomas seve-
ros. Nossas apostas, por hora, são 
nas medidas de prevenção já co-
nhecidas e, no futuro, nos resulta-
dos da população vacinada”, afir-
ma Rogério Franco.
Até o momento, Cotia conta com, 
aproximadamente 8.219 pesso-
as recuperadas, 15.097 vacinadas, 
sendo 10.690 com a primeira dose 
e 4.407, com a segunda. A Prefei-
tura tem seguido o calendário do 
Plano Nacional de Imunização que 
estabelece os públicos prioritários 
e a campanha avança à medida 
que a cidade recebe mais doses 
enviadas pelo Governo do Estado.
A cidade possui 3 grandes polos 
de vacinação, um em Cotia, outro 
em Caucaia e o terceiro na Granja 
Viana. Todos possuem atendimen-
to no sistema drive-thru e pedes-
tre, sendo necessário o agenda-
mento de horário por meio do site 
https://cotia.sp.gov.br/agen-
damento-covid/. Para participar 
basta fazer parte da faixa etária 
que está sendo atendida, preen-
cher o formulário e comparecer 
no dia e local marcado com pelo 
menos cinco minutos de antece-
dência, portando documentos e o 
protocolo de requerimento.
A segunda dose da vacina é mar-
cada logo no protocolo entregue 
ao paciente após a aplicação da 
primeira porção do imunizante, de 
modo que o indivíduo pode ficar 
despreocupado quanto ao recebi-
mento do restante.

A Prefeitura lançou também a 
Ação Cotia Solidária, em abril de 
2020, distribuindo mais de 40 mil 
cestas básicas às famílias impac-
tadas pela pandemia, juntamente 
com milhares de máscaras de teci-
do laváveis.
 Para além desses protocolos, Ro-
gério Franco implementou a Ope-
ração Desinfecção, uma iniciativa 
com o objetivo de aumentar a se-
gurança da população mantendo 
os locais de uso comum livres de 
contaminações, através da apli-
cação de produtos saneantes di-
luídos em água e utilizados em 
lugares públicos, como ruas, es-
cadões, paradas de ônibus, entre 
outros.
Por fim, o prefeito conclui: “Con-
tamos com o apoio e conscientiza-
ção da população sobre o distan-
ciamento social, o uso de máscara, 
só sair de casa se for necessário, 
não frequentar locais com aglo-
merações, higienizar as mãos com 
frequência. A vacina vai salvar, mas 
as ações de cada um seguirão 
sendo fundamentais para vencer-
mos esta pandemia e retomarmos 
as atividades econômicas, termos 
geração de emprego e renda para 
as famílias. Vamos, juntos, com 
consciência e ação positiva, ven-
cer a pandemia!”.

Locais de vacinação:
Polo Cotia: Av. Prof. Manoel 
José Pedroso, Jd. Nomura (em 
frente à Prefeitura)
Polo Granja Viana: Shopping 
Granja Viana
Polo Caucaia do Alto: Praça dos 
Romeiros

O Prefeito de Cotia comenta o plano de vacinação e quais 
perspectivas para o futuro da pandemia
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Até 20% de desconto para empresas conveniadas.
50% de desconto para ex-alunos, pais e professores do Rio Branco.
50% de desconto para ex-alunos do Cepro Rio Branco.

MODALIDADE DE ENSINO HÍBRIDO - COM AULAS REMOTAS

Rodovia Raposo Tavares, 7.200 - Granja Viana - Cotia - SP riobrancofac.edu.br/ 11 4613-8455 @faculdadesriobranco_cotia /faculdadesriobrancocotia

ANÁLISE
POLÍTICA

MENSAIS

768R$ ,00

BRAND
INNOVATION

MENSAIS

768R$ ,00

CINEMA

MENSAIS

390R$ ,00

DANÇA

MENSAIS

415R$ ,00

GESTÃO
ESTRATÉGICA
DE NEGÓCIOS

MENSAIS

768R$ ,00

DE COTIA
PARA O
MUNDO.
Faça pós-graduação
na melhor faculdade 
da região e abra
um mundo de 
oportunidades.

Por Victoria Cattony
Mês que vem, mais precisamente 
em Abril de 2021, o jornal Granja 
News receberá sua mais nova co-
lunista. Larissa Augusta Meira, for-
mada desde 2006, nunca cogitou a 
Psicologia como uma possível pro-
fissão, principalmente por não ter 
sido uma pessoa que “falava para 
agradar”, mas sim alguém que lida-
va com os outros e suas situações 
de um modo diferente.
Após algum tempo cursando Direi-
to não se sentiu confortável com a 
graduação e, por inspiração de sua 
madrinha de batismo, também psi-
cóloga, iniciou os estudos na área, 
buscando entender as questões 
e demandas dos pacientes a fim 
de conseguir ajudar, sem procu-
rar “curar ou tentar ajudar o mun-

do todo”.
Larissa conta que segue a Metodo-
logia Junguiana, linha em que além 
de interagir com o paciente é pos-
sível estabelecer uma interpretação 
junto dele trazendo o inconsciente 
para o consciente. No entanto, não 
se prende apenas a isso, utiliza ou-
tras técnicas de acordo com a de-
manda de cada paciente, “afinal, 
cada qual é um qual”.
Para a nova colunista, todos preci-
sam de acompanhamento com um 
psicólogo, pois é “muito complica-
do obter autoconhecimento através 
de seu próprio olhar, e para isso, o 
profissional é capaz de conduzir 
o paciente a reconhecer seus pró-
prios limites e gatilhos, para que, fu-
turamente consiga quebrá-los”.
Atualmente, e principalmente no 

período da pandemia da CO-
VID-19, manter-se estável psicologi-
camente tem sido um fator essen-
cial para que o individuo consiga 
resistir e persistir encarando o isola-
mento social. Para tal, o sujeito ca-
rece de se conhecer e reconhecer.
“É importante o ser humano aceitar 
que não é uma máquina. Essa fra-
se remonta a um clássico do cine-
ma mudo, o filme Tempos Moder-
nos, de Charles Chaplin, em que 
o personagem acaba se perden-
do em seus próprios pensamentos 
e ‘surtando’ após repetir tantas ve-
zes a mesma ação. O mesmo tem 
acontecido com a humanidade”, 
comenta Lara, que, por mais clichê 
que seja, indica que todos prati-
quem o exercício da respiração em 
momentos de crise, pois só assim 

para que o cérebro receba o recado 
funcional de que não está correndo 
perigo e possa vir a se acalmar.
A coluna procura abordar temas 
importantes ao momento, como a 
questão da saúde mental na pan-
demia, depressão, ansiedade, im-
portância de terapia, entre outros 
assuntos que despertem no leitor 
o interesse por atingir o autoconhe-
cimento, priorizar o autocuidado e 
alcançar a autonomia de suas pró-
prias vidas.

Larissa Augusta Meira
Instagram: @terapia_para.todos
Contato: (11)993730863
Atendimento online

“Quero dividir o conhecimento, não ser a Sábia da 
montanha azul, e muito menos uma heroína”

Saúde

Larissa Augusta
A psicóloga e mais nova colunista 
espera compartilhar a experiência 
com o público e fazê-lo entender as 
razões para se praticar a terapia
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Os benefícios e a importância da atividade física no desenvolvimento escolar
Retomar a rotina das atividades in-
fantis na academia e na escola aju-
da a criança a amenizar o estresse 
causado pelo período de isolamen-
to social; rever os professores e ami-
guinhos de turma é algo prazeroso e 
recompensador 
A pandemia virou a vida de todos de 
cabeça para baixo. Foi necessário ter 
muita paciência e organização para 
conseguir se adaptar à nova rotina 
imposta pelo isolamento social. Esse 
período não foi algo fácil e ainda não 
é para ninguém. É um momento de 
incertezas e requer cuidado e res-
ponsabilidade. 
Para as crianças e adolescentes, a 
situação é ainda mais difícil. Não 
poder sair de casa, passear, ver os 
parentes mais próximos, principal-
mente os avós, não ir à escola, ter a 
rotina de atividades na academia in-
terrompida, não estar com os ami-
gos para brincar e correr livremente, 
tudo isso gera impaciência e estres-
se.
Os meses de quarentena atrapalha-
ram o desenvolvimento de bebês, 
crianças e adolescentes. O período 
longe da academia inevitavelmente 
diminuiu a prática de atividade físi-
ca.  “Retomar as aulas infantis, além 
de recuperar a rotina de socialização 
e interação com os colegas e profes-
sores, é válida pela importância da 
ação corporal orientada. A volta à 

rotina, mesmo que gradativamente, 
trouxe ainda mais benefícios para to-
dos. E para as crianças, foi literalmen-
te um ensaio para a volta às aulas na 
escola. Os pequenos já entenderam 
a importância do uso da máscara, 
de passar álcool em gel nas mãos a 
todo instante e do distanciamento 
com todos a sua volta”, ressalta Pau-
la Toyansk, gerente nacional Acqua e 
Kids da Bodytech Company.
Uma pesquisa realizada por neuro-
cientistas da Universidade de Illinois, 
nos Estados Unidos, reforça a impor-
tância da atividade física na rotina 
de crianças e adolescentes e aponta 
que indivíduos que praticam espor-
tes com frequência têm desempe-
nho 20% superior aos alunos seden-
tários.
Para que servem todas as brincadei-
ras na pré-escola e os rabiscos? E 
aprender a nadar ou praticar espor-
te? Seriam apenas formas de pre-
encher o tempo livre? Pode parecer 
algo simples, mas antes da criança 
chegar até a sala de aula para ler, es-
crever e receber conteúdo de cunho 
intelectual, elas precisam conhecer e 
dominar o corpo.
“Toda a aprendizagem passa pelo 
corpo. Escrever não é apenas uti-
lizar uma folha de papel e uma ca-
neta, precisamos de controle tônico 
muscular para manter uma postu-
ra adequada, coordenação moto-

ra fina para colocar a pressão corre-
ta no papel ao escrever. É necessário 
também ter ritmo para escrever, no-
ção de espaço para distribuir os ele-
mentos no papel. A atividade física, 
a brincadeira e o esporte ajudam a 
sustentar a atenção e manter o foco 
no que é prioridade. Trazem discipli-
na e contribuem para aprender so-
bre regras e respeito ao próximo, 
trabalho em equipe e autoconfian-
ça, todos elementos que irão favo-
recer a formação de caráter e per-
sonalidade. O exercício físico auxilia 
no desenvolvimento da criança, não 
apenas no aspecto motor, mas tam-
bém no cognitivo, no social e afeti-
vo. É pelo corpo que exploramos, 
conhecemos e aprendemos”, escla-
rece Michelle Stracke, educadora fí-
sica e psicomotricista na Bodytech 
Company. 
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www.ascontabil.com.br

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

empresarial, tributária, trabalhista e financeira

Novo 
endereço

Conheça os benefícios proporcionados pela prática re-
gular de atividade física no desenvolvimento escolar:
• Fortalece o desenvolvimento motor.
• Desenvolve a autoconfiança e as habilidades motoras.
• Ensina a respeitar a diversidade que faz parte da sociedade, sobre in-
clusão social e partilhar e também a trabalhar em grupo.
• Facilita o processo de aprendizagem, melhora a capacidade de con-
centração, estimula o raciocínio lógico.
• Contribui para a integração social da criança e do adolescente.
• Ajuda a conhecer, a compreender as mudanças e os limites do corpo.

Para incentivar a atividade física desde a primeira infância, a Bodytech 
criou uma campanha especial - a BT de sempre ainda mais flexível. Ao 
adquirir o plano semestral, o aluno ganha um mês de bônus, e no plano 
anual, são dois meses a mais para aproveitar todos os benefícios ofereci-
dos pela academia. Para saber mais, acesse o site www.bodytech.com.
br, selecione a unidade de preferência e consulte todas as informações 
necessárias. A promoção é por tempo limitado.
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Páscoa
Bel de Carvalho: Uma fábrica de chocolate de cortinas sempre abertas
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Por Victoria Cattony
Chocolate é, para muitos, uma 
das guloseimas mais deliciosas e 
saborosas que existem. A espe-
ciaria proveniente do cacau bri-
lha aos olhos de muitos consu-
midores, principalmente devido 
à sua variedade de sabores, seja 
ele branco, ao leite, meio amar-
go, recheado; ou com acompa-
nhamentos, como os crocantes, 
amendoados, com castanha, 
passas, enfim, uma imensidão de 
tipos, marcas e origens.
Na Avenida São Camilo, número 
1564, loja 25 do shopping Alpha 
Granja, localizada em Cotia/SP, a 
técnica de nutrição e chocolatei-
ra, Isabel de Carvalho abriu o es-
tabelecimento Bel de Carvalho, 
sua fábrica de chocolate, que até 
então atendia apenas em ataca-
do e acaba de inaugurar o co-
mércio em varejo, mantendo a 
mesma qualidade e preço do 
atacadista. 
Isabel atua na área há 35 anos, 
desde que ganhou uma forma 
de chocolates com indicações de 
preparo do produto e se apaixo-
nou. Fez cursos em fábricas, virou 

professora delas, depois montou 
sua própria linha caseira de pro-
dução industrial, participou do 
programa Note e Anote da Rede 
Record, ao lado de Ana Maria 
Braga, e hoje em dia apresenta o 
Hum Saboroso, na RIT TV, trans-
mitido de segunda à sexta-feira, 
ás 10:15 da manhã.
Bel valoriza, em seu trabalho, a 
transparência de sua produção, 
de modo que a fábrica está sem-
pre com as cortinas abertas para 
que todos os clientes possam ver 
como é feito o produto que está 
comprando, assim como tem a 
opção de escolher os recheios 
dos ovos de páscoa na hora, as-
sistindo “de camarote” enquan-
to é preparado.
No momento, a loja atende ape-
nas pedidos de ovos de páscoa 
devido à data comemorativa, 
mas em breve retomam as de-
mais produções de salgados, tor-
tas, bolos de festa, entre outros 
produtos tão deliciosos quanto 
seus chocolates.
Para mais informações, atendi-
mento via WhatsApp é no (11) 
98141-6459, e no Instagram.

A loja localizada na Granja Vianna preza pela qualidade e o preço do atacado, vendendo no varejo

Por Victoria Cattony
O concurso Desenhe Sua Páscoa 
está de volta, e esse ano a par-
ceria do Granja News é com a 
chocolateira e técnica em nutri-
ção, Isabel de Carvalho. Como 
na edição anterior, todos os cho-
cólatras e leitores mirins do jor-
nal, com até 10 anos de idade 
podem concorrer ao prêmio que 
a Bel concedeu com exclusivida-

de à nós. Um ovo de páscoa de 
3 Kg recheado com um monte 
de bombons crocantes e delicio-
sos será entregue àquele que, ao 
passar pela comissão julgadora, 
se mostrar o mais criativo possí-
vel.
Para participar do concurso, que 
estará aberto até o dia 29 de 
março, é preciso enviar um dese-
nho no email granjanews@gran-

janews.com.br ou no WhatsApp 
(11) 986929616, contendo nome, 
telefone para contato, idade e 
que represente o que é a pás-
coa para você, e o melhor con-
corrente receberá uma resposta 
da equipe da Isabel para marcar 
uma visita na loja no dia primei-
ro de abril e retirar o prêmio para 
se deliciar durante o domingo de 
Páscoa.

Segunda edição do concurso Desenhe Sua Páscoa, 
com a Bel de Carvalho by Isabel de Carvalho

Foto: Michel Cutaith
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Urbanismo

“Seu novo 
projeto de vida 
começa aqui”...  
e o trânsito 
também
Por Victoria Cattony
A Estrada Fernando Nobre, localizada na 
divisa entre as cidades de Cotia e Jandira, 
abriga uma vasta gama de condomínios 
residenciais e empreendimentos comer-
ciais, como por exemplo, o Colégio Sidar-
ta e o condomínio Beverly Hills. Além de 
pontos turísticos, como é o caso do Tem-
plo Zu Lai, destino buscado por muitos se-
guidores do budismo, apreciadores da fé, 
ou até mesmo, curiosos de plantão.
A região atingiu o pico de ocupação po-
pulacional há alguns anos e vem aumen-
tando cada dia mais o tempo que um indi-
víduo leva para se transportar de um pólo 
a outro da grande avenida, pois é muito 

comum a formação de trânsito intenso, 
não só em “horários de pico”, mas tam-
bém em turnos comuns. Alguns morado-
res da região comentam que “o conges-
tionamento na Fernando Nobre não tem 
mais hora e nem ocasião; está em todos os 
dias e em todos os momentos”.
O Vitta Tolaini acaba de ser anunciado 
como o mais novo empreendimento de 
Jandira e região. Conta com, aproxima-
damente, 411 lotes de 132 m² e 45 mil 
m² de área verde, de modo que haverá 
em média, 900 pessoas circulando pela 
Estrada diariamente, indo e vindo de 
seus trabalhos e/ou compromissos.
No site do loteamento, a aba Vitta pro-

pagandeia: “O seu novo projeto de vida 
começa no Vitta Tolaini Jandira, um lo-
teamento com controle de acesso para 
proporcionar qualidade de vida e con-
forto para você e sua família, sem deixar 
de lado a localização estratégica e infra-
estrutura completa”.
As Secretarias de Planejamento e Ha-
bitação de Jandira, quando questiona-
das pela autorização concedida à cons-
trução do empreendimento afirmam 
que “a Prefeitura aprovou o loteamen-
to, com base em estudos de impacto 
ambiental e de trânsito, aprovados pelo 
Grupo de Análise e Aprovação de Pro-
jetos Habitacionais (GRAPOHAB) e nas 

licenças entregues pela CETESB (Com-
panhia Ambiental do Estado de São 
Paulo)”.
No entanto, quanto às compensações 
devidas à população por parte do Vitta, 
como o índice de área verde que deve 
ser mantido na região, as secretarias in-
dicam caber ao poder público monito-
rar seu cumprimento, de modo que, o 
empreendimento deverá arcar com al-
gumas condições com a comunidade 
local que não foram comentadas até o 
presente momento.
Moradores da região se preocupam 
com o desmatamento realizado pela 
empresa a fim de abrir caminho aos lo-

tes, e também se indignam com o lan-
çamento de mais espaços residenciais, 
uma vez que o entorno já se encontra 
em condição extrema de ocupação. 
Larissa Proença, moradora do condo-
mínio Nova Higienópolis, vizinho ao Vit-
ta Tolaini, comenta que a infraestrutura 
de Jandira já deixava a desejar quanto 
ao fornecimento de transporte e ensino 
públicos que suportassem a demanda: 
“Agora com o novo loteamento a situ-
ação vai piorar muito mais”.
Quando questionados sobre o lotea-
mento, a equipe do Vitta não retornou o 
contato e o espaço fica aberto para pro-
nunciamentos futuros.

Novo empreendimento localizado em Jandira desmatou áreas verdes e trará novos con-
gestionamentos à Estrada Fernando Nobre




