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Empresas

Coopressel, Desentu-
pimento, Limpa fossa e 
Hidrojateamento

Kart

Conheça Anderson 
Rovaris da Orange Maker

Granjeiro do mês

@granjanews

Trânsito na Avenida São Camilo incomoda 
motoristas e causa alvoroço nas redes sociais!

Foto: K2 Imagens aéreas

Granja News e Cesar 
Vieira juntos nas pistas

Fo
to:

 M
ich

el 
Cu

tai
th

População 

sofre com o 

congestionamento 

na via e busca 

maneiras de 

melhorar a 

situação. “Do 

jeito que está não 

dá para ficar”, 

comentam.

.



2 GRANJA NEWS - MAIO DE 2021 - EDIÇÃO 138 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.
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Será que a minha falta de clientes se 
deve só a pandemia ???  Você sabe 
porque seu cliente deixou de com-
prar com sua empresa ? Como está 
o seu atendimento a clientes ??  De 
acordo com a Harvard Business Re-
view, 46% dos clientes insatisfeitos 
contam sobre seu mau atendimento 
para cerca de 10 pessoas.  Imagina o 
prejuízo que isso não causa?
 Um bom atendimento pode contri-
buir diretamente para a fidelização 
do cliente, destacar sua empresa dos 
concorrentes e alavancar suas vendas 
, por isso selecionamos 10 frases de 
atendimento ao cliente proferidas por 
empresários, políticos e outras cele-
bridades famosas para te inspirar.
1 Só há um patrão, o cliente. E ele 
pode despedir todo mundo na em-
presa, do presidente para baixo, sim-
plesmente gastando seu dinheiro em 
algum outro lugar. Sam Walton, fun-
dador do Wallmart

2 Um cliente é o visitante mais im-
portante em nossas instalações. Ele 
não depende de nós. Nós depende-
mos dele. Ele não é uma interrupção 
em nosso trabalho. É nosso objetivo. 
Não é um estranho no nosso negó-
cio. É parte dele. Não lhe fazemos um 
favor ao servi-lo. Ele nos faz um favor 
ao nos dar uma oportunidade de ser-
vi-lo. Mahatma Gandhi, líder político 
indiano
3. Custa cinco vezes mais caro conse-
guir um novo cliente do que manter 
um que já se tem. Tom Peters, pro-
fessor e consultor de negócios, autor 
de diversos livros
4. Faça o que você faz tão bem, que 
as pessoas vão querer vê-lo novamen-
te, e vão trazer seus amigos. Walt Dis-
ney, desenhistas, cineasta e empresá-
rio do entretenimento
5. Não é o patrão que paga os salários. Os 
patrões apenas controlam o dinheiro. Quem 
paga os salários é o cliente. Henry Ford

6. Todo mundo tem clientes. Só trafi-
cantes e empresas de software é que 
tem usuários. Bill Gates, fundador da 
Microsoft
7. Os clientes se lembram de um bom 
atendimento durante muito mais 
tempo do que se lembram do pre-
ço. Kate Zabriskie, consultora e pa-
lestrante
8. Se você criar um caso de amor com 
seus clientes, eles próprios farão sua 
publicidade. Philip Kotler, professor, 
escritor, consultor e um dos mais cul-
tuados gurus do marketing
9. Sem clientes você não tem um ne-
gócio. Tem um hobby. Don Peppers 
e Martha Rogers, consultores, no li-
vro Retorno sobre Clientes
10. Só há uma definição para o obje-
tivo de uma empresa: criar um cliente. 
Peter Drucker, professor, escritor e 
consultor de negócios, outro guru da 
administração
Equipe Granja News
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Voltamos a atender com todo cuidado e carinho. 
Agende seu horário com antecedência
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by Leo Lima

UNIQUE HAIR VISAGE

Atendimento é tudo!!!



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.
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Destaque

A via é pequena, mas 
o trânsito é imenso!

O congestionamento na 
Avenida São Camilo, na 
Granja Viana, é um dos 
assuntos mais discutidos 
entre os moradores e 
trabalhadores da região

Foto: K2 Imagens aéreas

Por Victoria Cattony
“Mais um dia de caos na Av. São 
Camilo. Demorei 30 minutos para 
andar 50 metros”;
“Acontece isso tudo por que o 
retorno do km 22 é um terror para 
a população de Cotia. Trava tudo, 
a Rodovia Raposo Tavares,  a Av. 
São Camilo e a estrada que vai 
para Carapicuíba. Onde estão 
as autoridades e engenheiros de 
nossa cidade?”;
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Essas e tantas outras mensagens 
são postadas diariamente nas re-
des sociais de moradores da re-
gião da Granja Viana totalmente 
descontentes e desconfortáveis 
com a dificuldade de transitar na 
Av. São Camilo e trechos adjacen-
tes, devido ao congestionamen-
to constante e à falha no planeja-
mento urbano.
Em maio de 2019, a Prefeitura de 
Cotia apresentou o plano de mo-
bilidade do Km 21 ao 30 da Rodo-
via Raposo Tavares e vias internas, 
que, dentre outras atribuições, 
previa a transformação da Aveni-
da em um caminho de mão úni-
ca, objetivando controlar o fluxo 
de veículos que transitam por lá 
e, assim, minimizar o congestio-
namento.
Além disso, em outubro de mes-
mo ano, a Secretaria de trans-
portes e trânsito de Cotia (Set-
trans), instalou uma rotatória no 

encontro entre a via que interli-
ga o município com a cidade de 
Carapicuíba e a Rua José Félix de 
Oliveira, outro caminho bastante 
movimentado no bairro, com a fi-
nalidade de controlar o tráfego in-
tenso no local, já que o semáfo-
ro implantado anteriormente não 
trouxe tantos resultados positivos.
“Realmente 30 minutos para an-
dar 2km é um absurdo! A São Ca-
milo está totalmente parada. Alô 
prefeito, secretário… vocês pre-
cisam olhar para a avenida e a 
Rua José Félix. Nós, motoristas, 
não aguentamos mais”, comenta 
uma moradora em grupo do Fa-
cebook, em abril de 2021.
O Secretário Municipal de Trans-
portes e Mobilidade de Cotia, Joa-
quim Brechó, quando questionado 
sobre as proposituras do plano im-
plementado pelo Prefeito Rogério 
Franco, explica que a aplicação da-
quelas e outras ações dependem 

de investimentos estaduais que se-
rão depositados na Rodovia Rapo-
so Tavares. Ele comenta que, após 
essas mudanças, a Prefeitura espe-
ra alcançar melhores resultados.
Moradores da região e arredores, 
inconformados com as condições 
de circulação, se uniram e criaram 
um abaixo-assinado na platafor-
ma digital Avaaz.org- Petições da 
comunidade, chamada “Solução 
do Trânsito na Avenida São Ca-
milo, Granja Viana”. O documen-
to conta com mais de 650 assina-
turas, e contabiliza novas a cada 
instante, demonstrando de forma 
evidente suas frustrações.
“Como se sabe, a avenida São 
Camilo é uma importante via de 
acesso à rodovia Raposo Tavares, 
sendo utilizada por motoristas 
vindos de outras cidades. O au-
mento de movimentação viária é 
percebido, nos últimos anos, em 
todas as regiões, especialmente 

em vias importantes como essa. 
Por conta disso, o poder públi-
co municipal tem realizado diver-
sas intervenções para minimizar o 
congestionamento e criar alter-
nativas aos condutores. Recen-
temente, a São Camilo foi total-
mente revitalizada, bem como a 
Rua José Félix de Oliveira, a Rua 
Roma, a Estrada Zurique, entre 
outras, como forma de ajudar no 
escoamento do viário”, responde 
o secretário quando questionado 
a respeito do elevado índice de 
automóveis no bairro.
Aparentemente, a população não 
sente o empenho dos órgãos pú-
blicos, e se manifesta como pode. 
“Está terrível em qualquer horá-
rio, e ainda vem mais condomínio 
por aí”, finaliza outra usuária das 
redes sociais.
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Por Victoria Cattony
O kartismo vem crescendo em po-
pularidade nesta última década. 
A cada ano, mais e mais sujeitos 
se interessam pela modalidade e 
assumem como hobby, investindo 
dinheiro, tempo e parceria no es-
porte.
A competição surgiu em julho 
de 2014 como uma brincadeira 
entre funcionários do Shopping 
Center Norte. Ganhou notorie-
dade, adquiriu contatos, rece-
beu o nome de um fabricante de 
carros e também de uma divin-
dade, o Deus do Vento; em 2015 
já possuíam duas categorias de 
bateria, Light e Pro, dedicadas 
aos que não praticavam a mo-
dalidade e aos que possuíam al-
gum tipo de experiência, e 25 pi-
lotos por Grid.
O evento, idealizado por Caio Cé-
sar Oliveira e um amigo, possui 8 
anos de estrada, como uma copa 
itinerante, e já conta com 5 bate-
rias, 4 regulares (Light, Leve, Pe-
sado e Pro) e uma de treino, para 
atender, em torno de 180 locações 
de pilotos.
“O objetivo da Huayra é o de via-

jar e conhecer outros lugares, as-
sim como, abranger pilotos de 
todos os tipos possíveis, desde 
aqueles que não sabem nada até 
aqueles que possuem uma traje-
tória maior”, comenta Bruno Va-
rella, um dos primeiros a correrem 
com Caio, e agora, organizador.
Em 16 de maio, ocorreu a 1ª das 
9 etapas da competição, que é 
dividida em dois turnos. No do-
mingo do mês das mães, o Kar-
tódromo Internacional da Granja 
Viana recebeu famílias, amigos e 
entusiastas do esporte para pre-
senciar o evento. Os organiza-
dores comentam a felicidade de 
entregar algo que respeite as 
normas de distanciamento so-
cial, e também, possa levar di-
versão àqueles que assistirem, 
além do incentivo ao esporte, já 
que as corridas mantiveram um 
nível satisfatório de qualidade e 
competitividade, com todos os 
corredores ao mesmo nível.
Quanto à premiação, é realiza-
da uma classificação do pódio e 
cada um dos que ocuparem as 
etapas, ganham algum tipo de 
produto como forma de valori-

zação de seu investimento junto 
à Huayra. Sendo eles em grande 
maioria, relacionados com a prá-
tica esportiva, como por exem-
plo, protetores de costelas, e/ou 
macacões personalizados.
“O campeonato não dá dinheiro, 
dá produto. Alguns nos criticam 
por premiar os vencedores de um 
kartismo amador, mas só estamos 
valorizando o que o piloto desen-
volve com seu treino. Sabemos 
que não é um esporte barato, te-
mos que valorizar o trabalho e a 
dedicação que tem em participar 
conosco”, explica César Vieira, o 
vencedor desta etapa da Copa 
Motorfast by Huayra.
Os organizadores explicam que 
ainda há algumas vagas abertas 
para aqueles que se interessarem, 
em determinadas categorias. No 
entanto, não será possível abrir 
novas baterias com outras moda-
lidades ainda este ano, uma vez 
que o agendamento do Kartódro-
mo é realizado com um certo pe-
ríodo de antecedência, e no mo-
mento trariam falsas esperanças 
aos entusiastas, caso afirmassem 
que seria possível.

Quando questionados sobre os 
motivos pelos quais as pessoas 
devem se inscrever no campeona-
to, os idealizadores são bastante 
diretos e enfáticos quanto ao am-
biente amigável e acolhedor que 
há, possibilitando que famílias se 
reúnam e desfrutem de um exce-
lente evento. “Correr na Huayra é 
motivo de alegria. É um processo 
cansativo, mas ao final do dia, fi-
camos realizados e agradecidos”, 
finaliza Bruno.
Mais informações @copahuayra 
(Instagram)
Confira também, o calendário das 
próximas etapas, seguido dos re-
sultados das corridas:

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420

Esportes

O piloto César Vieira, 
parceiro do nosso 
jornal, venceu a 
primeira etapa da 
Copa Motorfast by 
Huayra
Por Victoria Cattony
“Para mim, é uma grande honra 
representar o Granja News. Mes-
mo antes de morar e trabalhar 
aqui, já tinha um carinho e res-
peito pelo jornal. Achava legal o 
bairro ter essa representação. En-
tão quando o Rodrigo, diretor do 
Granja, me convidou para a par-
ceria, não hesitei”, explica César 

Vieira, editor musical, e piloto de 
kart no tempo livre.
Há 7 anos, César foi convidado 
pelo irmão a praticar o esporte, e 
por mais que se considerasse um 
tanto quanto “velho” para iniciar, 
o sangue de velocidade corria nas 
veias da família e seria inevitável 
ignorar. Em 2016 se filiou à Copa 
Huayra, na categoria Light, por-
tando todos os equipamentos ne-
cessários para ter sucesso e, hoje, 
algum tempo depois, assumir o 
pódio logo na primeira etapa da 
partida.
O histórico de vitórias não come-

çou no dia 16 de maio de 2021, 
no Kartódromo Internacional da 
Granja Viana, e sim muito antes. O 
piloto conta que ganhou corridas 
logo no primeiro ano de disputas, 
mesmo sem muita prática e expe-
riência. “Foi uma grande evolu-
ção”, relembra.
O Jornal Granja News agradece 
pela parceria e espera presenciar 
tantas vitórias quanto a que pôde 
acompanhar na última partida, 
com a ultrapassagem de dois pi-
lotos na última curva, seguida de 
uma reviravolta surpreendente. 
Além de um grande amigo, tam-

bém nos concedeu a honra de ter 
o logo estampado no macacão 
para praticar seu grande hobby.
Por fim, César comenta sua opi-
nião acerca da Copa Huayra e o 
quanto isso pode ser importante 
para influenciar outros a partici-
parem também. “Hoje, a compe-
tição consegue reunir pilotos de 
diversas modalidades que enten-
dem que tem uma competitivida-
de lá dentro, e acabam agregan-
do e fidelizando conosco. Todo 
ano reunimos novos competido-
res para movimentar a disputa”, 
encerra. 

O Granja News invadiu as pistas de Kart

Copa Huayra
É mais que uma competição, é um esporte para toda a família
A 1ª etapa da corrida de Kart ocorreu em maio no Kartódromo Internacional da Granja Viana, com transmissão ao vivo no Youtube do Granja News

Click Pix Studio / Pedro Bragança
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Home office: a importância de 
se manter ativo nesse período 
crítico da pandemia
Praticar exercício físico de intensida-
de moderada promove melhora na 
resposta imunológica e ajuda a redu-
zir marcadores inflamatórios crônicos 
de baixo grau. A incerteza e a pre-
ocupação causadas pela pandemia 
podem aumentar quadros de ansie-
dade e estresse. A atividade física re-
gula e ameniza essas sensações. A 
saúde e a nossa qualidade de vida 
podem ser preservadas e aprimo-
radas pela prática regular de exercí-
cios. Inúmeras evidências científicas 
têm demonstrado uma forte asso-
ciação entre estilo de vida ativo, bem
-estar e longevidade.
O trabalho home office tem seus 
pontos positivos e negativos. Por es-
tar em casa, temos acesso a comida 
com mais rapidez, ficamos em frente 
ao computador por horas, sem qual-
quer tipo de movimento ou pausas 
para ativar a musculatura. Eduardo 
Netto diretor técnico da Bodytech 
Company, listou os cinco principais 
pontos negativos da jornada de tra-
balho em casa. Saiba quais são: se-
dentarismo, dor crônica no pescoço 
e nas costas, depressão e ansiedade, 

obesidade e distúrbios de sono.
 
“Nunca é tarde para começar a pra-
ticar atividade física. As pessoas que 
decidem investir e focar em um esti-
lo de vida mais saudável são bene-
ficiadas com menor incidências das 
queixas de desconforto e dores; ob-
tém melhora na flexibilidade, na mo-
bilidade e na sensação de bem-es-
tar; além da diminuição do estresse 
e da ansiedade. O exercício é um ex-
celente aliado para evitar os vícios 
posturais; estimula a concentração e 
o foco”, pontua Netto.

Eduardo listou algumas atitudes 
para combater o comportamento 
sedentário, e de certa forma, pre-
venir possíveis efeitos negativos a 
saúde:
1) Levante-se e ande pelo escritó-
rio ou residência a cada 30 minutos. 
Sempre que puder, faça uma pau-
sa, seja para tomar um café, ir ao 
banheiro ou realizar nossa rotina de 
exercícios propostos. Evite ficar para-
do por muito tempo.
2) Sempre procure ficar de pé ou 

ande pela sala ao falar ao telefone ou 
responder a uma mensagem de voz.
3) Considere trabalhar um pouco na 
posição de pé. Existem mesas que 
podem ser ajustadas para ter acesso 
ao computador permitindo perma-
necer um período em pé.  Alternar a 
posição é uma excelente estratégia.
4) Na leitura de algum relatório, que 
demande um certo tempo, a cada 
oito páginas, procure se levantar e 
andar.
5) Levante-se e faça os exercícios 
de alongamentos propostos a se-
guir, pelo menos duas vezes ao dia 
ou sempre que ocorra algum des-
conforto. Faça algumas investidas ou 
agachamentos fáceis (ou seja, não 
extenuantes) pelo menos uma vez a 
cada meia hora.
6) Permita sempre um descanso para 
sua visão. Olhe para fora da janela 
por alguns minutos, de tempos em 
tempos, concentre-se consciente-
mente em objetos no limite de sua 
visão, faça exercícios visuais, deslo-
cando as pupilas para a esquerda e 
direita. para cima e para baixo.

Fitness

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50

facebook.com/gruporadarcomunicacao
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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
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Coopressel: oferece o melhor serviço à preço justo
Por Victoria Cattony
Muitos podem achar delicado tratar de 
assuntos como ralo, fossa e tubulação en-
tupidos, mas não deixa de ser uma ne-
cessidade primordial de qualquer esta-
belecimento e/ou residência, que essa 
situação seja resolvida o quanto antes.
A Coopressel é a empresa que irá solu-
cionar o problema da maneira mais ade-
quada e evitar que tenha qualquer tipo 
de “dor de cabeça” relacionada ao fato. 
Atuam no mercado há dois anos, forne-
cendo serviço de qualidade, atendimen-
to diferenciado e o melhor equipamento 
e tecnologia.
“Os funcionários estavam fazendo o ser-
viço em outro lugar, passei por ali, con-
versei com eles e prontamente já estava 
em contato com o sócio da empresa. O 
atendimento impecável significou mui-
to”, comenta Rodrigo Rodrigues, diretor 
do Granja News, que recebeu a equipe 
em sua casa e aprovou o serviço.
A companhia conta com diferentes cola-
boradores, desde pedreiro, até um ele-
tricista, todos capacitados e qualificados 
para melhor atender o cliente. Os técni-
cos são instruídos a avaliar caso a caso 
e indicar ao contratante a maneira mais 
econômica e eficiente para solucionar 

sua situação, de modo entregar um servi-
ço de qualidade a um preço justo.
“A nossa metodologia consiste em aten-
der e resolver o problema do cliente, de 
modo atencioso e objetivo. Nossas con-
correntes prezam por cobrar o máximo 
que podem no serviço; enquanto nós 
queremos conquistar nossos fregueses 
e mantê-los sempre conosco, com bom 
trabalho e preço justo”, comenta Rober-
to Mongelli Lomonaco, um dos sócios da 
firma.
A Coopressel possui um caminhão que 
comporta 10.000 litros (2.000L de água 
e 8.000L de dejetos) e um carro peque-
no, destinado a serviços menores, como 
desentupimentos de pias e ralos. Os ser-
viços oferecidos são: Desentupimento 
(Limpa fossa, por exemplo); Hidrojatea-
mento de tubulação, para que o esgoto 
flua livremente pelos canos; e Serviços de 
limpeza, com sanitização de ambientes, 
realizada através da pulverização de pro-
dutos capazes de eliminar o COVID-19 
do espaço.
A empresa, que presenteia seus clientes 
com um porta-caneta ao final do traba-
lho,  possui convênio com uma agência 
especializada em descarte de resíduos. 
O caminhão, após a finalização de algum 

procedimento, é levado ao local, possui 
seu tanque esvaziado, e de tempos em 
tempos é realizada uma “limpeza de fun-
do de tanque”, que consiste na lavagem 
e manutenção para retirada de resíduos 
depositados ao fundo do reservatório.
Roberto conta que o valor é estimado 
durante a visita técnica e varia de acordo 
com a necessidade, além de haver a pos-
sibilidade de negociação. No entanto, 
adianta que, em média, a limpeza da fos-
sa custa a partir de R$800,00, a depender 
da profundidade, tamanho e litragem do 
depósito de resíduos a ser desentupido.
Atuam na região da Grande São Paulo, 
incluindo cidades como Indaiatuba, Sal-
to, Itu, Cotia, Barueri, Jandira, Sorocaba, 
São Roque, entre outras. Em algumas de-
las é imprescindível a prestação do servi-
ço, uma vez que não há, como na área da 
Granja Viana, despejos corretos de esgo-
to, sendo necessária a existência de fos-
sas por residência, o que, por sua vez, 
demanda a manutenção de tempos em 
tempos.
SERVIÇO
Coopressel – Serviços para sua casa ou 
empresa
11 94507-2164
http://coopressel.com.br/

Empresas

Desentupimento de ralo e fossa, Hidrojateamento de tubulação e Limpeza de ambientes são uns dos procedimentos que a empresa presta
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ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

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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Estamos em um momento de maior 
flexibilização, onde as escolas estão 
passando por revezamento entre 
aulas presenciais e online, contando 
com todos os cuidados de higiene 
e distanciamento social. Assim sen-
do, o medo da doença e a necessi-
dade de manter todos os cuidados 
ainda são fatores psicologicamente 
prejudiciais para todos nós e, ainda 
mais para crianças e adolescentes.
Essas faixas etárias vêm apresen-
tando um crescente percentual de 
crises de ansiedade e quadro de 
depressão. A questão que quero 
trazer aqui é que, geralmente, os 
pais percebem que algo não está 
muito bem quando o quadro já está 
instalado e apresentando sintomas 
mais sérios, tais como tremores 
corporais, suor excessivo, crises de 
choro descontroladas, comporta-

mento mais agressivo, entre outros.
Porém, os primeiros sinais costu-
mam aparecer bem antes. Geral-
mente começa com mudanças de 
comportamento bem sutis, tais 
como: mudança no apetite (comer 
em excesso ou perda de apetite), 
mudança na rotina de sono (picos 
de insônia e sonolência profunda), 
comportamento mais recluso (dimi-
nuição no diálogo habitual, prefe-
rir ficar sozinho), além alguns sinais 
mais agressivos, quando os pais 
tentam algum diálogo.
Para ajudar nesses casos, a primei-
ra orientação é sempre tentar algu-
ma forma de diálogo e buscar mos-
trar apoio emocional. Caso perceba 
que não é o suficiente, busque aju-
da/orientação psicológica específi-
ca para a faixa etária de seu filho/
filha, para que tenha o acompanha-

mento adequado e assim, reequi-
librar as emoções e pensamentos, 

melhorando o comportamento so-
cial e familiar.

Pandemia e o comportamento dos filhos: quando o 
comportamento pode ser um sinal de alerta

Saúde

Larissa Augusta 
Psicóloga- CRP 06/92511
Instagram: @terapia_para.todos
Contato: (11)93441-2128
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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

Granjeiro do mês
“Vez ou outra orava e pedia para o Papai do céu uma casa 
nesta região da Granja!”, conta o Granjeiro do mês

 Por Victoria Cattony
Anderson, um entusiasta da Cul-
tura Maker, embaixador do mu-
nícipio de Cotia no evento que 
ocorreu em Abril na cidade, o 
World Creativity Day (WCD), 
possui diversas formações, sen-
do a primeira delas, pelo SENAI, 
no curso de Aprendizagem in-
dustrial de eletroeletrônica.
O homem, apaixonado por tec-
nologias exponenciais e com-
prometido em gerar impacto 
social por meio de projetos edu-
cacionais, trabalhou por muitos 
anos como vendedor nas Regi-
ões Sul e Oeste de São Paulo e, 
diariamente, utilizava a Estrada 
Fernando Nobre para ir e voltar 
do serviço, já que ainda não ha-
via sido concluída a construção 
do Rodoanel interligando os tre-
chos do trajeto.
“Nossa, estou ficando velhinho! 
Lembro que passava na Fernan-
do Nobre, uma ruazinha bem 
estreita e sem iluminação, com 
animais por todos os lados, e 
parava, pegava meu antigo Pal-
mtop e tirava fotos dos cavalos 
e bois na estrada”, rememora o 
sujeito curioso.
Quanto ao pôr do sol, o espe-
cialista em eletrônica e automa-
ção, comenta achar lindo, tanto 
no entardecer da época, quanto 
atualmente, apesar das mudan-

ças evidentes, como a ausência 
do gado ao redor.
Em 2009, o jovem vendedor to-
mou a decisão de iniciar sua 
jornada empreendedora e in-
terromper com as viagens cons-
tantes à Argentina e ao Chile por 
conta do trabalho, que o impe-
diam de estar mais próximo da 
família. Com isso, passaram por 
algumas dificuldades no decor-
rer de dois anos, até que, a si-
tuação se inverteu, os contratos 
de serviço começaram a apare-
cer, e, finalmente, a tão sonhada 
casa na Granja Viana, veio.
Em meio ao relato, Anderson 
agradece a generosidade do 
“Papai do céu” e conta que, até 
hoje, anos depois, sempre que 
passa pela Estrada Fernando 
Nobre, experiencia uma sensa-
ção única de felicidade e grati-
dão.
“Moro atrás do Templo Zu-lai, e 
após anos de uma vida frenéti-
ca, aprendi a me conectar comi-
go mesmo e com o mundo de 
uma forma bem diferente. Mo-
rar na Granja é como morar no 
interior”, relata o entusiasta do 
conceito de Lifelong Learning 
(Desenvolvimento contínuo do 
estudo), e atual graduando de 
Pedagogia.
Entre tantos relatos emocio-
nados, ele inclui alguns aspec-

tos curiosos da região, como o 
fato de, já ter encontrado um 
Cowboy no Drive-thru do MC 
Donalds, ou a grande variedade 
gastronômica do bairro, que tor-
na desnecessária a ida a Cam-
pos do Jordão para de sentir em 
um lugar pitoresco e aconche-
gante, rodeado de bons vinhos 
e ótimos restaurantes.
Por fim, o Pai de família, que so-
breviveu a um processo de infar-
to e assumiu como propósito de 
vida, incentivar jovens e adultos 
na busca por um mundo melhor 
com projetos sociais em comu-
nidades carentes de uma educa-
ção com a qualidade que mere-
ce, conta que “morar em meio 
a natureza, rodeado de pesso-
as preocupadas com nosso bem 
estar físico e mental, é o melhor 
que há”.
“Fazer a diferença que quere-
mos no Mundo está no DNA 
de nosso bairro. Venham mo-
rar conosco, ainda dá tempo!”,  
finaliza.

Anderson Rovaris Vieira 
Orange Maker
www.orangemaker.com.br
@orangemaker_ 
@andersonrovaris
WhatsApp Orange Maker: 
(11)98584-0127 

Anderson Rovaris mora em Cotia desde 2009 e comenta o sonho de morar na região
Foto: Michel Cutaith




