
1GRANJA NEWS - ABRIL DE 2021 - EDIÇÃO 137 WWW.GRANJANEWS.COM.BRCotia, Abril de 2021 - Edição 137 - Ano XIII   
 www.granjanews.com.br

Mercado Imobiliário

Conheça a corretora 
Marisa Silva

Fitness

A médica Guadalupe 
Pippa

Granjeira do mês

@granjanews

Em 
evento 
com escala 
global, 
Inspiradores de 
Cotia mostram 
que é possível 
prosperar e 
ter sucesso 
através de 
perseverança 
e esforço, seja 
lá qual for a 
ideia. A cidade 
participou do 
Dia Mundial da 
Criatividade de 
forma remota, 
em 22 e 23 
de abril

Cotia entra 
para a 
Rota da 
Criatividade 
Mundial

Dicas de chás para 
aumentar a imunidade

Fo
to:

 M
ich

el 
Cu

tai
th



2 GRANJA NEWS - ABRIL DE 2021 - EDIÇÃO 137 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

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 (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. Estagiária de jornalismo: Victoria Cattony Lopes

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

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

As mudanças nos fazem crescer
No editorial deste mês , queremos dividir com nossos leitores o texto do Padre Adriano Zandoná , que é pertinen-
te ao momento que estamos passando. A vida é marcada por novidades. Na medida em que vivemos, depara-
mo-nos cotidianamente com inúmeras descobertas. Em determinados momentos, as novidades são ruins, em ou-
tros, são boas, mas, querendo ou não, o “novo” sempre vem, e mudanças sempre acontecem.
Alguém que vai embora, um emprego que se perde, um amor que se vai . A vida nos reserva muitas surpresas e, 
por meio delas, podemos sempre crescer.
Existem mudanças que podem ser positivas, outras são necessárias. Quando rompemos com o medo, e assu-
mimos com humildade a graça de não sermos sabedores do futuro, podemos ser extremamente formados pelo 
mistério, o qual, aos poucos vai se revelando, desvelando nossa verdade e acrescentando àquilo que somos.
O “novo”, as mudanças, as perdas revelam aquilo que somos, pois, à medida que vamos reagindo diante de 
cada nova situação, vamos descobrindo novas áreas de nós mesmos, e podemos compreender um pouco mais 
quem nós somos. Cada tempo novo, cada situação nova na vida, é um momento privilegiado para descobrir-se 
no “melhor e no pior”, nas fraquezas e nas virtudes.
Não existe crescimento sem autoconhecimento. Por isso, não podemos temer o “novo”, porque quando o vive-
mos bem, deixando as coisas acontecerem ao seu tempo, crescemos significativamente na compreensão do mis-
tério que somos nós.
Não fugir de si mesmo e de algumas mudanças necessárias é um caminho de cura e maturidade. Enfrentar-se, 
com humildade e paciência, diante das próprias limitações, significa preparar o caminho para a virtude.
A felicidade habita no coração, o qual, lentamente, torna-se livre, natural e sem ilusões a respeito de si e da vida.
Não tema o “novo”, as mudanças, enfim, não tema descobrir-se. Permita que a vida lhe ensine a aceitar-se e amar 
aquilo que você realmente é, desprendendo-se de ilusões e de idealizações irreais.
Quando começamos a nos compreender, alcançamos a capacidade de transformar “invernos” em belíssimas 
“primaveras”. Faça essa experiência!
Equipe Granja News
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Mercado imobiliário
Ela não é mais 
uma corretora, 
ela é A corretora
Por Victoria Cattony
O ramo da corretagem de imóveis 
é marcado por status e nome no 
mercado. O cliente, hoje em dia, 
não compra apenas por gosto, e 
sim pela confiança que deposita 
em seu corretor. Se o profissional 
deposita bom atendimento, tan-
to no pré quanto no pós-venda, e 
possui uma carreira de sucesso, já 
é mais que meio caminho andado 
para que o comprador o siga.
Marisa Silva está há dois anos no 
mercado e já conquistou sua mar-

ca, entregando um atendimento 
personalizado e de alta qualidade 
aos clientes que cativou. Realizou 
mais de 60 projetos e participou 
de 6 lançamentos de empreendi-
mentos de sucesso. O último foi o 
Ekko Live Granja Viana, em que al-
cançou o total de 98% das casas 
vendidas no período de, apenas, 
três meses.
“Ser corretora de imóveis, é tra-
balhar de domingo a domingo, no 
mínimo 15 horas por dia, e usar de 
muito planejamento para admi-

nistrar a vida pessoal com o pro-
fissional. Não quero ser mais uma 
corretora, quero ser especialis-
ta no mercado imobiliário e aju-
dar pessoas a realizar seus proje-
tos de vida”, comenta Marisa, que 
tem sido selecionada e premiada 
como a corretora destaque em 
todos os projetos que participou, 
por ter o melhor desempenho.
 Hoje, após ter atuado como cor-
retora e iniciado um novo lança-
mento, o Ekko Live 2 Granja Viana, 
Localizado na Avenida São Cami-

lo 733, em frente ao Pão de açú-
car, na região da Granja Viana em 
Cotia, conta com uma equipe de 
corretores. 
Marisa comenta estar sempre em 
busca de novos corretores e com-
por a sua equipe, para que cres-
çam juntos, e se tornem referência 
no mercado imobiliário.
Marisa Silva 
www.marisasilva.com.br
Corretora@marisasilva.com.br
11 956289087

Conheça Marisa Silva, a profissional que fez sucesso 
vendendo muitos imóveis em pouco tempo
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Com 13 votos favoráveis, a Câmara 
Municipal de Cotia aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 8/2021 na 12ª Sessão 
Ordinária, realizada na manhã da 
terça-feira, dia 20 de abril. De auto-
ria do Poder Executivo, a proposi-
tura institui o Programa Temporário 
de Ação Coletiva de Incentivo ao 
Trabalho (PTACIT), visando reduzir 
as dificuldades financeiras enfren-
tadas por muitas famílias durante a 
pandemia de Covid-19.
O objetivo do projeto é promover 
a reinserção no mercado de traba-
lho aos cotianos desempregados 
há mais de oito meses, sem rendi-
mentos próprios e pertencentes a 
família de baixa renda. O PTACIT 
oferecerá auxílio no valor de até R$ 
900,00 mensais, mais despesas de 
alimentação e deslocamento, me-
diante a realização de trabalhos 
para a administração municipal e 
participação em atividades de ca-
pacitação profissional e cidadania.
Para participar do Programa é pre-
ciso, além de estar desempregado 
há mais de oito meses, ter renda fa-
miliar mensal inferior a meio salá-
rio mínimo por pessoa e ser maior 

de idade. Apenas um membro de 
cada família pode ser beneficiado 
pelo PTACIT. Os detalhes e requi-
sitos para seleção dos candidatos 
estão detalhados no Projeto de Lei 
www.cotia.sp.leg.br 
Todos os vereadores estiveram pre-
sentes na 12ª Sessão Ordinária. 
OFÍCIO CIRCULAR:
Ofício Circular nº 7/2021 –Convo-
ca os Vereadores para participar da 
Sessão Ordinária, a realizar-se no 
dia 20 de abril de 2021.
PROJETO LIDO E APROVADO:
Projeto de Lei nº 8/2021 – do Execu-
tivo – Institui o “Programa Tempo-
rário de Ação Coletiva de Incentivo 
ao Trabalho – PTACIT”, NO Municí-
pio de Cotia, e dá providências cor-
relatas. APROVADO POR 13 VO-
TOS
OFÍCIOS LIDOS:
Câmara Municipal de Cotia – Balan-
cete da Receita e da Despesa refe-
rente a março de 2021.
Ministério da Cidadania – Comuni-
cado de celebração de convênio, 
cujo objeto é “Aquisição e instala-
ção de Parques Infantis (playgrou-
nds), para áreas públicas de lazer lo-

calizadas no Município de Cotia-SP.
REQUERIMENTO LIDO:
·Requerimento nº 7/2021 – de au-
toria do Vereador Professor Osmar 
– Requer dispensa das formalida-
des regimentais, para apreciação 
na presente Sessão, em regime de 
urgência especial, da seguinte ma-
téria: PROJETO DE LEI Nº 8/2021 – 
DO EXECUTIVO.
INDICAÇÃO LIDA:
Indicação nº 108/2021 –de autoria 
do Vereador Johny Santos – Inclu-
são dos funcionários do transpor-
te coletivo (motoristas de ônibus e 
cobradores) no grupo prioritário da 
vacinação contra a COVID-19.
MOÇÕES LIDAS:
Moção nº 7/2021 – de autoria do 
Vereador Prof. Osmar – De Pesar 
pelo falecimento do Sr. Walter de 
Andrade Junior. APROVADO POR 
UNANIMIDADE
Moção nº 8/2021 – de autoria dos 
Vereadores – De Pesar pelo faleci-
mento da Sra. Diomar dos Santos 
Cordeiro. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE

Cotia

Legislativo aprova a criação de 
Programa de Incentivo ao Trabalho

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420
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Campanha

Arte sem fome ajuda artistas em Carapicuíba
Por Victoria Cattony
A campanha solidária intitulada 
Arte sem Fome, criada pela par-
ceria do COMCUCA (Conselho 
Municipal de Cultura de Carapi-
cuíba) com a Sociedade Civil, en-
cabeçados por Patty Manauara, 
presidente do Conselho, e ou-
tros agentes da sociedade civil, 
como o rapper DBS Gordão Che-
fe, a atriz circense Fabiana Mina, 
Pai Flávio, conselheiro de cultura, 
e tantos outros.
A iniciativa busca atender os ar-
tistas de todas as vertentes que 
residem na cidade de Carapicu-
íba e estão passando por dificul-
dades no período da pandemia, 
por estarem afastados de seu 

sustento e incapazes de fazer di-
nheiro por meio de sua arte. Sen-
do elas, desde artesãos que ex-
põem em feiras de artesanato, 
até músicos e dançarinos.
Para ajudar, a comunidade pode 
doar alimentos e/ou cestas bási-
cas nos pontos de coleta voluntá-
rios, comandados por Pai Flávio, 
Patrícia Souza e Mãe Iraildes, ou 
contribuir com qualquer quantia 
por meio da VAKINHA online (ht-
tps://www.vakinha.com.br/va-
quinha/arte-sem-fome).
Aos artistas que interessarem 
se inscrever, um formulário está 
aberto por tempo indetermina-
do, no link https://forms.gle/
ihseJUC89sx82LzLA. E todos 

aqueles que quiserem contribuir 
a seu modo, basta entrar em con-
tato pelas redes sociais e/ou con-
tatos da iniciativa.
Os idealizadores da campanha 
comentam que a cidade não 
valoriza os artistas locais tanto 
quanto deveriam, de modo que 
o Arte sem Fome será uma ma-
neira de interromper esse pro-
cesso que remonta de tempos 
atrás.
“Espero que com esse projeto, 
as pessoas possam ter a opor-
tunidade de mostrar a sua arte e 
serem reconhecidos na sua cida-
de. Minha luta de vida, é a luta 
pela arte de Carapicuíba pq nós 
como artistas aqui da cidade 

nunca tivemos espaço nela, não 
éramos fortalecidos, e tínhamos 
de ir para fora buscar reconheci-
mento”, comenta Fabiana Mina.

Locais de doação:
Espaço Cultural PATTY DBS 
PRODUÇÕES (Rua Pongaí, 
N• 14 - Vila Santa Tereza) - 11 
98341-3881 
Comunidade Cultural Tradicio-
nal de Terreiro (Rua Nilo Pe-
çanha,37 – Vila Caldas)- 11 
98426-3069 
Espaço Ciranda de Luz da Ciga-
na Yuria (Rua Porto Alegre,19 
Cohab II) - 11 98476-8908

Iniciativa busca entregar cestas básicas àqueles que viviam de sua arte e ficaram “esquecidos” durante a pandemia
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Destaque
Cotia na Rota da Criatividade Mundial

Por Victoria Cattony
O World Creativity Day, ou Dia 
Mundial da Criatividade, é cele-
brado desde 2017, após o reco-
nhecimento, pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), do dia 
21 de abril como a data oficial da 
criatividade no mundo. 
O festival, idealizado por Lucas 
Foster, em 2018, é um evento co-
laborativo que reuniu, em 2021, 
mais de 120 cidades em 19 países 
pertencentes à Rota da Criativida-
de Mundial. A cidade de Cotia fez 
parte da celebração e apresentou 
diversas palestras em vídeo grava-
do e Lives promovidas por Inspi-
radores da região que buscam di-
fundir a Educação Criativa, a fim 
de motivar e capacitar os muníci-
pes para empreenderem e investi-
rem em seus futuros projetos.
“Nossa grande missão da Revo-
lução Criativa em Cotia foi ajudar 
na aprendizagem e requalificação 
profissional das pessoas para o 
mercado de trabalho, assim como 
no desenvolvimento de novas ha-
bilidades”, comenta o Curador e 
Embaixador do evento na cidade, 
Anderson Rovaris.
Anderson conta que quando sub-
meteu sua jornada para avaliação 
ficou ansioso e apreensivo, pois a 
seleção de Embaixadores é muito 
criteriosa, mas assim que recebeu 
o resultado confirmando sua ins-

crição, o coração transbordou de 
alegrias, já que passaria a ter reco-
nhecimento mundial.
Dentre as mais de 1400 atividades 
promovidas ao redor do globo, 
o município contou com a parti-
cipação de grandes personalida-
des locais, tratando de diferentes 
assuntos ligados ao tema. Alguns 
deles são: Roberto Stelzer, Marce-
lo Saez e Natali Gomes.
Em vídeo intitulado Desbloqueio 
criativo, Natali explica: “Criativi-
dade é associação, e associação 
depende de repertório. É uma 
coisa que qualquer um tem a ca-
pacidade de adquirir e desenvol-
ver, se aceitar as limitações e apro-
veitar as oportunidades”.
Já Roberto Stelzer usou de seu es-
paço no festival para apresentar o 
experimento Diorama FPV e de-
monstrar que é possível aprender 
brincando. “É um brinquedo que 
se transforma em um objeto para 
se tornar uma experiência tecno-
lógica. Com a câmera acoplada 
no carrinho e com o óculos de re-
alidade aumentada, você conse-
gue se ‘transportar’ para dentro 
do carrinho e ter a visão de como 
seria dirigir e passear pelo cená-
rio”, explicou o criador.
O vereador Luis Gustavo Napoli-
tano, que também realizou uma 
Live no dia 22 de abril, foi um dos 
padrinhos e maiores apoiadores 

do festival em Cotia. Em sua apre-
sentação comentou sobre o uso 
do financiamento coletivo (Crow-
dfunding) como forma de tornar 
um projeto em realidade, inde-
pendente de qual ele seja.
“Quando recebi o e-mail de con-
firmação do WCD, lembrei do Luis 
e o convidei para ser padrinho 
do projeto em nossa cidade, pois 
além de cidadão ele é um gestor 
público com uma visão super cola-
borativa e participativa”, relembra 
o embaixador Anderson Rovaris.
Durante os dois dias de duração 
do festival, diferentes escolas cria-
tivas do mundo ofereceram mais 
de 110 mil bolsas de estudos para 
aqueles que participassem e se in-
teressassem em se capacitar e de-
senvolver a Economia Criativa.
Para os próximos anos, Ander-
son e os demais inspiradores da 
região esperam incluir Cotia no 
programa Unesco Cidades Mil, 
promovido pela instituição e posi-
cionar, mais ainda, o município no 
ranking mundial de criatividade e 
educação.
Por fim, a mensagem deixada por 
Marcelo Saez em sua apresen-
tação, define o ensinamento do 
evento este ano. “A gente sabe 
que para crescer é preciso esfor-
ço, e no final isso terá valido mui-
to a pena!”.

A cidade participou, em 22 e 23 de abril, do Dia Mundial da Criatividade, apresentando atividades e palestras
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Atualmente, estamos acompanhan-
do o contínuo crescimento dos 
quadros de ansiedade e depres-
são, o que tem proporcionado um 
aumento bastante significativo na 
busca por acompanhamento psi-
quiátrico e psicológico. Dessa for-
ma, é possível constatar que as pes-
soas estão começando a entender 
que cuidar da saúde mental é um 
ato de sobrevivência na luta para vi-
ver melhor dentro da realidade que 
estamos vivendo.
Em uma situação como essa, é co-
mum ter esses sentimentos, junta-
mente com o estresse de um coti-
diano completamente diferente de 
antes. Mas quando o medo e a tris-
teza tomam proporções maiores, a 
ponto de não conseguir controlar 
seus próprios pensamentos e não 
conseguir realizar atividades coti-
dianas, talvez seja a hora de procu-
rar ajuda. 

Mas como fazer para procurar essa 
ajuda? Em primeiro lugar, é impor-
tante buscar sobre a linha terapêu-
tica que mais atende ao que você 
está passando e procurar uma in-
dicação – alguém que já conheça 
o trabalho daquele profissional – e 
entrar em contato para uma con-
sulta inicial, afim de apresentar suas 
questões e entender melhor como 
funcionará a terapia com aquele 
profissional.
Essa coluna será para trazer infor-
mações, esclarecimento de dúvidas 
e orientações sobre como melhorar 
a saúde mental e os benefícios da 
psicoterapia.
Caso sinta que é o seu momento de 
buscar ajuda, entre em contato:

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

Meta é superar 700 bolsas que be-
neficiarão até 2,8 mil pessoas
Com a campanha “Doe Sangue, Salve 
Vidas”, o Rotary Club inicia em 24 de 
abril a ação na região Oeste da Gran-
de São Paulo. A mobilização, que já 
acontece anualmente desde 2014, des-
ta vez, une esforços de diversas unida-
des da entidade internacional para am-
pliar o alcance geográfico e conseguir 
mais doações. Com a participação dos 
Rotary Clubs de Barueri-Alphaville, Ba-
rueri-Tamboré, Carapicuíba, Osasco, 
Jandira-Santana de Parnaíba-Aldeia da 
Serra e Barueri-Centro Comercial Al-
phaville, o objetivo é reforçar os esto-
ques do sistema de saúde, quase es-
gotados por causa do agravamento da 
pandemia do novo coronavírus.
“Este é um momento de empatia, so-
lidariedade, apoio e cuidado com o 
próximo. Com o aumento diário das 
internações, a demanda por sangue e 
derivados também sobe e as reservas 
precisam ser continuamente reabaste-
cidas. Doar sangue é uma ação simples, 

mas um ato de amor que salva vidas”, 
afirma Celso Luiz Tracco, presidente do 
Rotary Club de Barueri-Alphaville.
De acordo com a Fundação Pró-San-
gue, os tipos sanguíneos O+ e O-, 
além do A-, estão em falta em São 
Paulo. Já os estoques dos tipos A+ e 
B- estão entrando em nível de alerta. 
“A meta é superar 700 bolsas de san-
gue, beneficiando até 2,8 mil pesso-
as”, complementa Tracco.
A unidade externa que transportará 
os equipamentos de coleta percor-
rerá os municípios em datas já deter-
minadas, junto com a equipe e com 
o veículo do Hemocentro São Lucas, 
instituição que tradicionalmente se 
dispõe a apoiar as campanhas anuais 
do Rotary Club. Toda a estrutura apro-
priada para as coletas será montada 
em cada local de atendimento.
A capacidade de atendimento será 
de 18 pessoas por hora, para manter 
o distanciamento e a segurança de 
todos. Cada coleta durará, em média, 
20 minutos, e para evitar filas e even-

tual risco de aglomerações, serão 
distribuídas senhas. Cada bolsa de 
sangue obtida será posteriormente 
examinada e tratada no Hemocentro 
São Lucas Terapia Celular. Após, pas-
sará por separação em quatro com-
ponentes que permitem usos em di-
ferentes necessidades.
Jandira será o primeiro município 
a receber a equipe preparada para 
atender doadores voluntários, no 
Condomínio Nova Higienópolis. Ca-
rapicuíba, Barueri e Santana de Par-
naíba, incluindo Alphaville, Tamboré 
e Aldeia da Serra, serão os próximos 
locais na programação, que segue até 
julho próximo.
Protocolos e cuidados
Os profissionais de saúde que aten-
derão os doadores estão treinados 
para atuar dentro das mais rigorosas 
regras sanitárias de segurança - in-
cluindo protocolos contra a Covid-19.
As coletas ocorrerão sempre das 9h às 
14h, e o atendimento será por ordem 
de chegada. Quem se dispor a parti-

cipar, passará por um cadastramento, 
incluindo uma triagem inicial, segui-
da de entrevista médica (anamnese), 
para verificação do estado geral de 
saúde e demais requisitos.
Locais e datas de coleta
• 24/4 - Condomínio Nova Higienópolis / Jan-
dira
Estrada Fernando Nobre, 1.000. Tel.: (11) 
97140-2597
• 8/5 - SAS Morada dos Pássaros / Aldeia da 
Serra
Av. dos Pássaros, 192 - Barueri. Tel.: (11) 99689-
2326
• 22/5 - Instituto São José /Jandira
Rua Dep. José Costa, 77 - Centro. Tel.: (11) 
4707-4371
• 26/5 - Sede do Rotary Club Carapicuíba
Av. Sandra Maria, 501 - Jardim das Belezas. 
Tel.: (11) 99370-9520.
• 28/5 - Igreja Batista Memorial Alphaville
Av. Tamboré, 1.603/1.511 - Barueri. Tel.: (11) 
4195-4645 / (11) 97411-1896.
• 4/6 e 5/6 - Parque Shopping Barueri
Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da 
Silva, 400 / Aldeia de Barueri. Tel.: (11) 97415-
8578.
• 17/7 - Alpha Shopping / Alphaville (a con-
firmar)
Alameda Rio Negro, 1.033. Tel.: (11) 97415-
8578
• 2º semestre - Osasco, local e data a definir.
Tel.: (11) 99515-0191, com Carlos Alberto.

Covid-19 e saúde mental: entre sobreviver e viver

Rotary Clubs lançam campanha 
para doação de sangue em SP

Saúde

Larissa Augusta 
Psicóloga- CRP 06/92511
A psicóloga é a mais nova colunista 
espera compartilhar a experiência 
com o público e fazê-lo entender as 
razões para se praticar a terapia

Rua Cataguá 2 Salão 3  Jd 
Santa Teresa -Carapicuíba 

  Delivery
 (11) 41873969 
(11) 96285-5657     

O melhor da culinária 
japonesa

Com queda de doadores durante a pandemia, ação visa reforçar estoques do sistema de saúde
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Dicas de chás para amenizar a ansiedade e aumentar a imunidade
O friozinho chegou e é o momento 
exato para abusar dos chás e apro-
veitar todos os benefícios das folhas 
e flores. Durante a temporada fria, 
eles ajudam a prevenir gripes e res-
friados, servem para aquecer o cor-
po e manter o bom funcionamento 
do corpo.
“Tomar chá é um ritual que propor-
ciona uma sensação de aconchego, 
tranquilidade, relaxamento e é bene-
fício para a saúde. As plantas contam 
com propriedades nutricionais que 
ajudam a prevenir doenças e deixam 
o organismo mais fortalecido. A dica 
é: aproveite cada gole para desfrutar 
lentamente o sabor e sentir o aroma 
prazerosamente. Está liberada a in-
clusão de gotas de própolis e mel, 
outra opção é colocar canela ou cra-
vo”, pontua Diana Dall Agnol da Bo-
dytech.
A nutricionista listou alguns chás 
para aumentar a imunidade e ameni-
zar a ansiedade. Conheça os benefí-
cios e as propriedades de cada um e 
escolha o seu preferido:
Ansiedade
Camomila: age no sistema digesti-
vo e nervoso, ameniza a ansiedade 
e a sensação de mal estar, tem ação 
estimulante de cicatrização e reduz 
os incômodos causados por cólicas 
e espasmos durante a menstruação.

Erva cidreira: alivia dores de cabe-
ça e tosse, melhora a qualidade do 
sono, atenua sintomas de ansiedade 
e nervosismo e promove o bem-es-
tar e a tranquilidade.
Lavanda: rica em óleos essenciais 
que possuem propriedades antide-
pressivas, é cicatrizante, ameniza do-
res musculares e reumatismo, hiper-
tensão, problemas cardíacos, acalma 
os nervos e ajuda a dormir.
Maracujá: diminui inflamações, me-
lhora o sono, reduz sinais de enve-
lhecimento precoce e quantidade 
de glicose no sangue, combate a in-
sônia, possui vitaminas A, B e C e fi-
bras que ajudam a equilibrar a flora 
intestinal.
Valeriana: aumenta os níveis de me-
latonina, ajuda a induzir ao sono e 
tem propriedades sedativas e tran-
quilizantes. É contraindicado para 
gestantes.
Imunidade
Guaco: tem ação anti-inflamatória, 
expectorante, broncodilador, antias-
mático e antioxidante.
Limão: utilizado de várias maneiras 
na alimentação, é uma fonte rica em 
nutrientes e vitaminas. O fruto libe-
ra polifenóis que protegem a pele, 
os cabelos e garantem mais ener-
gia para o corpo, contém vitamina C; 
por ter propriedades diuréticas é um 

excelente aliado no combate à re-
tenção de líquido e elimina toxinas, 
desintoxica o organismo, diminui o 
inchaço e a pressão arterial e comba-
te gripes e resfriados.
Gengibre: excelente opção para re-
gular a pressão arterial, combate azia 
e gases intestinais, auxilia na perda 
de peso e melhora os sintomas de 
náuseas.
Alho: fortalece o sistema imunológi-
co, protege a saúde do coração, alia-
do importante na diminuição do co-
lesterol e é rico em vários minerais, 
como potássio, cálcio e magnésio.
Chá verde: possui grande quantida-
de de antioxidante, cafeína, aminoá-
cido, vitaminas B, E, C, cálcio, zinco, 
potássio, magnésio e ferro propor-
cionando mais saúde. O consumo 
da planta aumenta o desempenho 
físico, ajuda a emagrecer, combate 
infecções, diminui o risco de desen-
volver diabetes, melhora a função 
cerebral, o humor e a digestão.
Dica da especialista: dê preferência 
aos chás naturais (folhas/flores); fer-
va a água, depois coloque na xícara 
uma colher de sopa da planta, dei-
xando em infusão por um período 
de cinco a 10 minutos.

Fitness

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50

facebook.com/gruporadarcomunicacao

ANUNCIO GRUPO RADAR - REVISTA DA GRANJA 25 cm X 4 cm.indd   1 08/11/2019   15:45:24

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

Toda avó tem uma 
indicação de plantas 
para resolver vários 
tipos de problemas
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O universo das 
gostosuras na 
Granja Viana
Por Victoria Cattony
Se lembram da “Fantástica fábri-
ca de chocolate”, mais conhecida 
como Bel de Carvalho, localizada na 
Granja Viana? Pois então, nem um 
mês depois da páscoa, a chocola-
teira Isabel de Carvalho retorna para 
anunciar mais uma das muitas novi-
dades de sua loja.
A partir de agora, a loja não vende 
apenas os deliciosos chocolates, do-
ces e bolos, mas também incluiu no 
cardápio do varejo, alguns produ-
tos já existentes e muito bem con-
solidados do atacado. São eles: sal-
gadinhos de festa, como coxinhas e 
bolinhas de queijo; e, também, pra-
tos especiais e idealizados para da-
tas comemorativas, como o Dia das 
Mães.
“Na Páscoa muitos clientes questio-
naram a qualidade do meu chocolate 
devido ao preço muito baixo. E isso 
é justificável, porque quando faze-
mos produtos muito baratos, é preci-
so economizar de algum modo. Mas 
eu não economizo nos ingredientes, 
uso tudo do melhor para investir no 
meu comprador e dar a oportunida-
de de ele consumir um produto de 

primeira linha e acessível”, comenta 
a culinarista que tem anos de forma-
ção e experiência na área.
Atualmente, a loja possui dois paco-
tes promocionais imperdíveis. O pri-
meiro, chamado de Kit Festa 1, aten-
de 10 pessoas e conta com um Bolo 
de brigadeiro de aproximadamen-
te 1,2Kg, 100 salgadinhos e 50 do-
cinhos, por apenas R$199,00. Já o 
segundo, o Kit Festa 2, contém um 
Bolo de Brigadeiro com 2,2 Kg apro-
ximados, 200 salgadinhos e 100 doci-
nhos, custando R$259,00.
Mas não acabam aí as promoções 
não! O cliente tem a opção de ir até 
o estabelecimento, localizado na 
Avenida São Camilo, número 1564, 
loja 25 do shopping Alpha Gran-
ja, e comprar qualquer um dos kits, 
podendo retirar em até 3 meses, de 
modo que garante a comida para a 
festa, sem perder o preço baixo. 
Além disso, a Bel de Carvalho by Isa-
bel de Carvalho está vendendo o 
“cento” das coxinhas, risoles de pre-
sunto e queijo, bolinhas de queijo e 
enroladinhos de salsicha por apenas 
30 reais, neste mês das Mães. 
“Nessa data, o produto mais pro-

curado na loja, é o bolo, afinal, que 
mãe não gosta de ganhar um não é? 
E por isso coloquei o Bolo de briga-
deiro de 1Kg na promoção, custan-
do 40 reais. Não encontra esse preço 
em nenhum outro lugar, se for com-
parar o ingrediente e a qualidade”, 
anuncia a apresentadora do progra-
ma Hum Saboroso, da RIT TV.
A loja atende, para pronta-entrega, 
de Segunda à Sexta-feira, das 11 às 
20 horas, e aos Sábados, com horá-
rio reduzido, das 11 às 17 horas. Já 
para as encomendas, a proprietária 
indica que sejam realizadas com, no 
mínimo, dois dias de antecedência, 
para que não haja a possibilidade 
de o consumidor ficar sem o produto 
que procura, e tenha a oportunida-
de de curtir essas gostosuras como 
se deve.
A equipe do Granja News pôde ex-
perimentar alguns dos salgadinhos 
e afirma, de barriga cheia, que vale 
muito a pena comprar e visitar a loja 
para ver de perto a produção e co-
nhecer mais dos doces e bolos que a 
marca vende.

Gastronomia

Bel de Carvalho
Avenida São Camilo, número 
1564, loja 25 do shopping 
Alpha Granja, Cotia/SP
Tel: (11) 98141-6459 whatsapp
Instagram: @beldecarvalho_

A Bel de Carvalho agora vende salgadinhos para lá de 
deliciosos, além dos bolos, doces e chocolates magníficos
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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

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

facioli@faciolicontabil.com.br

Fotógrafo (11) 997411567

 até 30 fotos profissionais por mês

Faça o Book da sua empresa para as 
redes sociais e venda mais e melhor
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Direito de resposta

“O Empreendimento VITTA TOLAINI 
JANDIRA foi desenvolvido em um ter-
reno localizado na Estrada São Fernan-
do e Estrada das Pitas, no Município 
de Jandira - SP.
Os Empreendedores são: TERCASA 
(a Tercasa é sucessora da Imobiliária 
Zeitune Ltda e atua no ramo de lote-
amentos há mais de 50 anos), CMN ( 
35 anos de experiência) e TRADISOLO 
(com 23 anos no ramo).
Foram aprovados 411 lotes a partir 
de 132 m2 (com 6 metros de frente), 
sendo 328 lotes residenciais e 83 lo-
tes mistos (residenciais/comerciais). 
O Projeto preservou 46.869,21 m2 de 
área verde (16.688,85 m2 a mais do 
que o mínimo de 20% exigido por Lei), 

além de ter sido feita a Restauração de 
71.754,00 m2 de Área de Preservação 
Permanente (A.P.P.) através do Projeto 
Nascentes (SARE nº 27.682).
O trâmite do Processo teve sua apro-
vação através da Certidão de Confor-
midade nº 01/2.019 de 20/09/19 e do 
Alvará de Loteamento nº 01/2.020 de 
28/05/20, ambos expedidos pela Pre-
feitura do Município de Jandira, pelo 
Certificado GRAPROHAB nº 040/2.020 
de 04/02/20 e Registrado na Matrícu-
la nº 8.112 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Barueri através do R.23 de 
01/12/20.
Fizeram parte do Processo de apro-
vação o EIV/RIV (Estudo e Relatório 
Prévio de Impacto de Vizinhança) de 

agosto/2.017 e RIT (Relatório de Im-
pacto de Tráfego) de outubro/2019.
O VITTA TOLAINI JANDIRA terá Con-
trole de Acesso com cancelas e leitu-
ra por TAG, e será administrado pela 
Associação dos Moradores já consti-
tuída.
Os Empreendedores fizeram uma Par-
ceria com a Plataforma Digital INSTA-
CASA (que oferece mais de 100 tipos 
de Planta) e todos os compradores 
dos lotes terão direito a escolher de 
forma gratuita uma opção de Planta 
de sua casa, fazendo com que o Em-
preendimento tenha um excelente pa-
drão urbanístico.
Pensando na realidade atual de tráfe-
go, o Projeto foi idealizado com o alar-

gamento de 5,00 metros da Estrada 
São Fernando e também de 5,00 me-
tros da Estrada das Pitas (proporcio-
nando 01 pista de rolamento a mais 
em todo seu entorno), sendo a tota-
lidade de seus custos suportadas pe-
las Empreendedoras. Ainda, para con-
tribuir com a melhoria do trânsito na 
Região, os Empreendedores contra-
taram (arcando com 100% dos cus-
tos) um segundo Estudo de  Impacto 
de Trânsito junto à Empresa Especia-
lizada em trânsito Mazzili Arquitetura, 
para dimensionar e modelar o tráfego 
no sistema viário de entorno dos Con-
domínios da Região, para subsidiar a 
tomada de decisão quanto a implan-
tação de futuras melhorias viárias por 

parte do Poder Público, juntamente 
com os Condomínios da Região.
A Área Institucional do Empreendi-
mento de 7.549,30 m2 está localizada 
de frente para a Estrada das Pitas. Os 
Empreendedores construirão e doarão 
(arcando com 100% dos custos) uma 
Pista de caminhada com Paisagismo e 
instalarão Equipamentos de Ginástica 
neste local, conforme Termo de Acor-
do firmado com a Municipalidade. 
A manutenção deste Local e de seus 
Equipamentos também serão doados 
pelos Empreendedores pelo período 
de 2 anos. A Prefeitura poderá dar ou-
tra destinação ao Local a qualquer mo-
mento se assim o quiser.
VITTA TOLAINI JANDIRA”

Empreendimento VITTA TOLAINI JANDIRA 
referente à matéria veiculada na edição 136/março 
2021 no Jornal Granja News  “LOTEAMENTO EM 
JANDIRA PREOCUPA A REGIÃO”
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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

Granjeira do mês
Guadalupe Pippa: “Trocaria fácil São Paulo pela Granja Viana”
Por Victoria Cattony
Maria Guadalupe Barbosa Pip-
pa tem 61 anos, nasceu em Re-
cife, no Pernambuco, apesar de 
se considerar mais paulista que 
pernambucana, uma vez que 
está no estado há mais de 25 
anos. Veio à terra da garoa para 
fazer residência médica e passa-
das duas semanas já havia deci-
dido nunca mais sair; se encan-
tou pela cidade e acabou por se 
estabelecer, realizando o Mes-
trado e o Doutorado na Univer-
sidade de Medicina de São Pau-
lo.
A Médica Reumatologista se 
mudou para a Granja Viana no 
Novo Milênio. Em 2000, após in-
dicação de um amigo próximo, 
e buscando um local com mais 
segurança e área para que os fi-
lhos pudessem crescer felizes e 
saudáveis, Guadalupe e o ma-
rido, também médico, juntaram 
a família e passaram a residir no 
bairro.
“Devido ao nosso trabalho, não 
passávamos muito tempo em 
casa, então procuramos nos mu-
dar para um lugar em que nos-

sos filhos, que eram pequenos, 
pudessem brincar e interagir ao 
ar livre. Nos encantamos com a 
tranquilidade e a beleza da re-
gião, e não deu outra, viemos 
correndo”, comenta a médica.
Maria, uma mulher determi-
nada, que ama trabalhar e es-
tudar, reconhece que a região 
perdeu, com o tempo, a facili-
dade em trânsito, uma vez que, 
após uma explosão desenfrea-
da de condomínios a cidade fi-
cou permeada de congestiona-
mentos e horários de pico cada 
vez mais intensos. Mas ainda as-
sim acredita que valha muito a 
pena continuar morando pela 
Granja, principalmente devido 
à variedade de serviços de qua-
lidade disponíveis e à hospitali-
dade das pessoas. “Eu acho que 
estou muito bem servida aqui”, 
conta.
Um tópico que lamenta quanto 
a região, é a segurança. A médi-
ca, que gosta muito de andar a 
pé e adorava fazê-lo, não se sen-
te à vontade para praticar este 
exercício em determinados ho-
rários e locais, por sentir receio 

de sofrer algum tipo de ataque, 
seja ele por furto, sequestro re-
lâmpago, entre outros que cos-
tumam ocorrer com frequência 
na Granja e em outros bairros da 
cidade.
No entanto, encontra diversos 
elementos positivos na Granja 
Vianna. Um deles é a tranquili-
dade dentro dos loteamentos 
residenciais. “Eu costumo dizer 
que meus filhos só trocavam de 
quintal no condomínio, porque 
tinham muitos amigos na rua e 
estavam sempre juntos brincan-
do por aí. Eu adorava fazer vá-
rias festinhas, à fantasia, de car-
naval, enfim, de tudo um pouco. 
Era uma delícia”, relembra a 
Granjeira.
Outra característica que a en-
canta, é o “cheiro de verde” que 
podia sentir logo que cruzava 
as fronteiras da cidade e esta-
va próximo de casa. Guadalupe 
conta que, atualmente, o aroma 
não é tão perceptível quanto an-
tes, mas ainda é possível apreciá
-lo em dias de chuva, junto à bo-
nita vista da região.
“Uma coisa que comprometeu 

Cotia, foi a falta de planejamen-
to e organização durante a sua 
formação. Quando comparada 
com outros locais próximos, é 
visível o quanto cresceu desen-
freada e desorganizada, mas o 
proveito que pudemos tirar dis-
so foi a variedade de bons servi-
ços. Não precisamos mais ir até 
São Paulo para encontrar coisas 
de qualidade, vamos descobrin-
do tudo por aqui perto. Amo 
isso”, ressalta a médica reuma-
tologista.
Por fim, a mensagem que dei-
xa aos Granjeiros é a de bus-
car sempre manter o ambiente 
saudável e preservá-lo para que 
continue sendo um excelente lu-
gar para criar os filhos e viver de 
modo tranquilo, pois vale muito 
a pena morar na Granja Viana, 
apesar do trânsito.

Maria Guadalupe Barbosa Pip-
pa, Médica Reumatologista
Doutores da Granja
Avenida São Camilo, 980- Gran-
jardim Centro Comercial- Granja 
Viana, Cotia
(11) 4702-0626

Conheça a médica reumatologista que mora na região há mais de 20 anos e pretende continuar por muitos mais
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Rua José Felix de Oliveira, 888 Granja Viana
Tel: (11) 4702-2096 / 93021-5879

Rodízio de 
Pizzas

R$ 35,90 
todas as noites

Buffet por quilo R$5,99 - 100g.

Rodízio de Carnes apenas 

R$45,90 
(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

Almoço todos os dias a partir das 11h.


