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Planet PetFitness

O Chef Alexandre 
Oliveira

Granjeiro do mês

@granjanews

Pronto-Socorro Infantil de 
Cotia começa a ganhar forma

Bodytech inova 
o BT Care

Conheça o Studio Pet

Há um 
ano, o Prefeito 
Rogério Franco 
prometia a 
construção de 
uma unidade 
hospitalar 
voltada às 
emergências 
infantis. Agora, 
já é possível 
vislumbrar como 
serão as salas e 
os corredores 
do P.S.I.

Foto: Léo Diniz
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Editorial

Leia. Dê sua opinião. 
Mande sugestões.
Sua participação é 
muito importante.
Você é nosso melhor 
parceiro!
Único Jornal da 
região
auditado pelo 
anunciante.

www.granjanews.com.br
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Nesse mês de Junho gostaríamos de 
agradecer os nossos leitores o carinho 
junto ao nosso Instagram @granjanews 
, pois alcançarmos a marca de 13.000 
seguidores
O Instagram do Jornal Granja News foi 
criado para informar os nossos leitores 
, sejam acidentes na Raposo Tavares , 
segurança da região , sobre a vacina-
ção ( saúde ) , meio ambiente , opor-
tunidades e apoio a problemas da co-
munidade através do Repórter Leitor.
Nosso compromisso é com a notícia 
de Cotia, Granja Viana , Caucaia do 
Alto , Carapicuíba, Embu das Artes, 

Vargem Grande Paulista e São Roque.
Nosso público no Instagram é predo-
minantemente Feminino com 61,1 % 
contra 38,9% do público Masculino , e 
nossos leitores estão na faixa etária de 
18 a 64 anos , com predominância no 
público entre 25 a 44 anos.
Neste mês tivemos 587.137 impres-
sões.
Mais uma vez agradecemos a todos 
leitores, clientes, parceiros e amigos 
por mais uma conquista !!!
Muito obrigado
Equipe Granja News

(11) 4612-0314 • (11) 9.6305-2191 - www.uniquehairvisage.com 
Rua José Félix de Oliveira, 1.133 - Sala 2 - Granja Viana - Cotia SP

UNIQUE HAIR VISAGE

13.000 seguidores no 
Instagram @granjanews!

Apresentamos a parceria com o Dr. Fernando Ferraz, especialista em harmoniza-
ção facial- botox e preenchimentos, que traz seu trabalho impecável com as técni-

cas mais atuais para cuidar da sua beleza. Agende uma avaliação gratuita!



Jantar com rodízio de Pizza e Carne

Rodízio de Carnes apenas 

Rodízio de Pizzas

Incluso buffet completo com saladas, 
pratos quentes, massas e queijos. 

Buffet por quilo R$6,49 - 100g.

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.

R$45,90 
de segunda a quinta

R$35,90 
de segunda a quinta

R$49,90 
sexta, sábado, domingo e feriado

R$39,90 
sexta, sábado, domingo e feriado

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

Almoço 

R$ 35,90 
a vontade com, 
churrasco, 
comida de fogão 
caipira, saladas 
e sobremesa.
                                         
Buffet por Quilo 

R$ 5,99 
100 gramas

De segunda a segunda
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Granjeiro do Mês

Para Alexandre Oliveira, a Granja Viana 
é um paraíso dentro de São Paulo
Por Victoria Cattony
Alex, mais conhecido como Leba, 
é um dos proprietários da empresa 
Mar e Mato, sendo responsável pela 
área gastronômica, ligada ao primei-
ro nome da marca. Ele é o único, no 
Brasil, que fabrica frutos do mar, prin-
cipalmente ostras,  defumadas e gra-
tinadas sem o uso de conservantes, 
mantendo o estado natural do pro-
duto e buscando alternativas ecoló-
gicas, afim de gerar o mínimo impac-
to ambiental possível.
Enquanto que, para abordar o 
Mato, sua esposa, Luanda Guari-
glio, é quem comanda. Ela confec-
ciona Kokedamas, que em resumo 
são bolas de musgo que compor-
tam plantas sem a necessidade do 
uso de vasos, sendo uma tradição 
antiga da cultura japonesa. Dessa 
forma, além de produzir belíssimos 
artesanatos, também agrada aos 
princípios sustentáveis da marca.
O casal vive entre a Granja Via-
na e Maresias, no litoral norte de 
São Paulo, locais em que atendem 
clientes realizando eventos e ven-
dem os produtos, de forma acessí-
vel, para que os consumidores pos-
sam buscar e levar para apreciar no 
conforto do lar.
O chefe de culinária, de 47 anos, 

nascido em São Roque, se mudou 
para cá na infância pois o bairro es-
tava mais próximo da Metrópole e 
facilitaria o acesso para o trabalho 
dos pais. “Na época, o condomí-
nio Fazendinha, nem existia. Foram 
meus pais, junto de outros morado-
res, que se reuniram e formaram o 
complexo. Acabamos nos apaixo-
nando pelo lugar e estamos aqui 
até hoje”, explica Leba.
Para Alex, a Granja de antigamente, 
não possuía tantas opções de lazer 
e entretenimento, apesar de guar-
dar lembranças muito boas da in-
fância. O marido de Luanda analisa 
que a cidade de Cotia teve um cres-
cimento muito grande e desorgani-
zado, com a construção de muitos 
condomínios e prédios. No entan-
to, julga que, mesmo com o trânsi-
to e esse descontrole, existem mais 
pontos positivos de se morar no lo-
cal, em comparação aos negativos.
“O trânsito daqui é ruim, mas mes-
mo assim, possuimos uma qualida-
de de vida muito boa. A Granja tem 
o ar de cidade interiorana, pois te-
mos o prazer de conhecer as pes-
soas, combinar de ir ao centrinho 
tomar um café, parar para bater um 
papo, acordar com os papagaios e 
a revoada das maritacas pela ma-

nhã, sem deixar de estar próximo à 
São Paulo”, comenta o ex-morador 
de Mogi-mirim, cidade que analisa 
como pertencente ao interior.
Ademais, Alex comenta que, ape-
sar das notícias a respeito da segu-
rança do bairro, ele acredita que, 
mesmo não sendo aquilo que os 
moradores esperam, ainda assim é 
uma excelente opção para se mo-
rar. “É muito fácil falarem que aqui 
não é seguro, mas se olhar para o 
todo, não estamos tão ruins quanto 
parece”, explica.
 Quanto às boas lembranças que 
relembrou, um dos sócios da Mar 
e Mato divide alguns bons mo-
mentos da infância, como as ginca-
nas locais, as brincadeiras com car-
rinho de rolimã e, posteriormente 
com Mobiletes, que realizava junto 
do mesmo grupo de amigos. Já na 
adolescência, tinham um restauran-
te que consideravam ser o Point da 
turma, por ser o ponto de encontro 
dos jovens que moravam por lá.
Por fim, Alexandre Oliveira deixa 
uma mensagem para aqueles que 
consideram se mudar para a região 
em que viveu boa parte da vida. 
“Se alguém estiver pensando em 
vir para cá, não deve pensar duas 
vezes. Pelo verde, o ambiente aco-

lhedor e de interior, e pela seguran-
ça. A Granja é um lugar de gente 
bacana que vive o dia a dia corri-
do e quer um local para descansar. 
Muitos bairros perderam essa es-

sência, mas nós continuamos assim, 
é incrivel”. 
MAR E MATO
https://www.instagram.com/ma-
rematoo/

O chefe de cozinha mora na região há 22 anos e afirma que a menina dos olhos de mel de SP não está na Avenida Paulista, e sim aqui
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Destaque

Desentupimento de ralo e fossa, Hidrojateamento de tubulação e 
Limpeza de ambientes

11 94507-2164   http://coopressel.com.br

Edital de Convocação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária das Seccionais Residen-
cial Átrios Granja Viana e Residencial Reserva do Furquim, da COOPERATIVA HABITA-

CIONAL ALPHA – CNPJ: 28.486.186/0001-50.
A Cooperativa Habitacional Alpha, de acordo com artigos 40 e 42  do seu Estatuto Social e ar-
tigo 5º. da Lei no. 14.030/2020 convoca os seus (quem estiver ativo – adimplente) cooperados 
a comparecerem a esta Assembleia que se realizará no Clube dos Subtenentes e Sargentos 
do II Exército, sito Av. Luiz Rink, 187 - Vl São José - Osasco, no dia 03/07/2021, obedecendo 
aos seguintes horários e quorum, para a sua instalação sendo a 1ª convocação às 09h00min-

hs, com 2/3 (dois terços) dos Associados; a 2ª convocação às 10:00hs. com metade mais 
um dos Associados, e, a 3ª e última convocação às 11:00 hs., com o número mínimo de 10 
(dez) Associados, com a seguinte ordem do dia: 1- Informações sobre Obras do Residencial 
Reserva do Furquim; 2- Apresentação dos relatórios financeiros (2019/2020) do Residencial 
Reserva do Furquim; 3- Informações sobre Obras do Residencial Átrios; 4 -Apresentação 

dos relatórios financeiros (2019/2020) do Residencial Átrios; 5 - Assuntos gerais. Cotia, 15 de 
junho de 2021. Cooperativa Habitacional Alpha -  Jorge Frederico Ramos - Diretor Presidente.

Edital de Convocação da 3ª Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA HABITA-
CIONAL ALPHA - CNPJ: 28.486.186/0001-50

A Cooperativa Habitacional Alpha, de acordo com artigos 40 e 42 do seu Estatuto Social 
e artigo 5º. da Lei no. 14.030/2020, convoca os seus (quem estiver ativo – adimplente) 
cooperados a comparecerem a esta Assembleia que se realizará no Clube dos Subte-

nentes e Sargentos do II Exército, sito Av. Luiz Rink, 187 - Vl São José - Osasco,  no dia 
04/07/2021, obedecendo aos seguintes horários e quorum, para a sua instalação sendo 
a 1ª convocação às 08:00hs, Com 2/3 (dois terços) dos Associados; a  2ª convocação 

às 09:00hs, com metade mais um dos Associados, e, a 3ª e última convocação às 10:00 
hs, e término as 11:00hs com o número mínimo de 10 (dez) Associados, com a seguinte 
ordem do dia: Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 2 -Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; 3- Aprovação das contas dos exercícios de 2019 e 2020; 4 - Aprovação 
da devolução financeira aos cooperados desistentes nos anos 2019 e 2020; 5 - Assuntos 

gerais. Cotia, 15 de junho de 2021. Cooperativa Habitacional Alpha -  Jorge Frederico 
Ramos - Diretor Presidente.

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

(11)  99299-3121 
interiores@claudiakuhnen.com.br

Sua casa mais linda,
leve e funcional

11/08/2021 E 26/08/2021 – 11 HORAS
PR.: 5014584-61.2019.8.21.0001
Inf.: (51) 3029-5797/98206-0728

santayanaleiloes@gmail.com

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL VIRTUAL 
IMÓVEL NA GRANJA VIANNA II, COTIA/SP

Edital completo no site:
www.santayanaleiloes.com.br

O P.S.I, localizado na região central da cidade, promete ser referência em atendimento médico para crianças

Por Léo Diniz
Desde o período eleitoral de 2020, 
o então prefeito de Cotia, Rogério 
Franco, e seu vice Almir, anuncia-
ram na chapa, a vontade de ocupar 
um prédio que se encontrava aban-
donado há anos e construir a unida-
de médica especializada no suporte 
à saúde infantil.
“A nossa cidade cresceu muito, as 
demandas de saúde também e, nos 
últimos anos percebemos esta ne-
cessidade de atendimento emer-
gencial voltado para as nossas 
crianças. Vamos ter leitos de UTI e 
de Semi-UTI no nosso pronto-so-
corro, um investimento que aten-
de aos anseios da população que 
mora e que utiliza os serviços públi-
cos municipais”, disse o candidato.
O canteiro de obras já está insta-
lado, e boa parte da construção já 
foi concluída. Contará com diversos 
consultórios, salas de inalação, me-
dicação, gesso, leitos de emergên-
cia, equipamentos modernos, en-
tre outros serviços necessários para 

entregar o melhor auxílio e garan-
tir que a promessa da Prefeitura se 
concretize.
A instalação, que se encontra pró-
xima ao retorno que dá acesso ao 
centro de Cotia, na rua Engenheiro 
Leon Psanquevich, terá 1.200 me-
tros quadrados de área construída 
e receberá todas as intervenções e 
adequações necessárias para rece-
ber o serviço de saúde e atender 
aos padrões de qualidade.
O prefeito Rogério Franco comen-
tou que este PS Infantil vai ajudar 
muito as crianças da cidade que 
precisam de um atendimento mé-
dico rápido e de qualidade. O servi-
ço da rede pública de saúde almeja 
ser referência na emergência hospi-
talar.
Com previsão de entrega para este 
ano, ainda, a obra, que está apro-
veitando uma parte da estrutura 
que daria lugar a um camelódromo, 
surpreende os visitantes e curiosos 
por seu espaço e quantidade de sa-
las.

Cotia terá Pronto-
Socorro Infantil, obras 
estão à todo vapor
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Bodytech inova o BT Care, programa que 
aponta para os novos caminhos da saúde
Programa de treinamento foi todo 
repaginado e tem como objetivo 
a melhora da imunidade, função 
muscular, saúde mental e perda e 
controle de peso
Um dos programas de treinamen-
to de maior sucesso da rede de 
academias Bodytech está de volta: 
o BT Care. Inicialmente, foi criado 
para atender os alunos que tinham 
alguma condição especial, idosos, 
gestantes ou com alguma patolo-
gia como diabetes, pressão alta ou 
quem tem necessidade de um cui-
dado especial durante os exercícios.
A pandemia do Covid-19 mostrou 
novas formas de se praticar ativida-
des físicas, como por exemplo em 
casa com o próprio peso do corpo 
ou com auxílio de objetos utilizados 
no dia a dia e de forma online com 
aulas ministradas por educadores fí-
sicos, e assim as pessoas puderam 
descobrir novos prazeres na hora de 
se exercitar. De alguma maneira, a 
saúde se tornou prioridade na vida 
de todos. 
A rede Bodytech sempre pionei-
ra, remodelou imediatamente o BT 
Care, e entendeu o mercado, onde 
em 2060 os idosos acima de 65 anos 
representarão mais de 25% da popu-

lação, de acordo com os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). 

Metodologia e Pilares
O BT Care retorna para a grade da 
Bodytech para atender o público 
50+ e todos aqueles que necessitam 
de auxílio individualizado, especiali-
zado e personalizado prescrito por 
um profissional de educação física. 
O principal objetivo do BT Care é 
incentivar e motivar cada vez mais 
essas pessoas a treinarem e que os 
exercícios físicos passem a fazer par-
te da rotina diária auxiliando na es-
tabilidade, mobilidade, equilíbrio, 
força e saúde cardiovascular. A ati-
vidade física melhora a imunidade, 
saúde mental, função muscular e 
emagrecimento.
Um estudo publicado em 2021 pela 
Revista Sports Med, reunindo pes-
quisadores de universidades ingle-
sas, escocesas, belgas e espanho-
las, mostra que praticar 150 minutos, 
pelo menos, durante a semana reduz 
o risco de morte por doenças infec-
ciosas, incluindo o Covid-19 em 37% 
e diminui a chance de contrai-lo em 
31%.  
Além disso, evidências científicas 

que foram analisadas pelos pes-
quisadores da Universidade de São 
Paulo (USP) provam que a força e a 
massa muscular ajudam a prever o 
tempo de internação, o que enfatiza 
o valor da saúde muscular no prog-
nóstico dessa doença.
“Praticar exercícios todos os dias é 
um hábito importante para o bem
-estar do corpo e da mente, mas, aci-
ma de tudo, incluir a atividade física 
na rotina ajuda a prevenir e comba-
ter doenças graves. Esse é o princí-
pio do Programa Care. Por conta das 
sequelas deixadas pela Covid-19, 
decidimos remodelar o programa, 
e incluir novos protocolos de atendi-
mento, e para reforçar o time convi-
damos especialistas da área médica, 
que serão os embaixadores do pro-
jeto. Nosso objetivo principal é pro-
mover a busca da saúde, onde nos-
sos instrutores assumem um papel 
de consultor de qualidade de vida. 
As prescrições serão voltadas para 
a melhoria do sistema imunológi-
co, perda de peso, saúde mental e 
melhoria da força muscular”, expli-
ca Eduardo Netto, diretor técnico da 
Bodytech.

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
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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

Fotógrafo (11) 997411567

 até 30 fotos profissionais por mês

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

m
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Atualmente vemos tantas pessoas dando 
testemunhos de como atividades físicas sal-
varam da depressão, relatando o quanto a 
mudança de rotina mudou a vida a manei-
ra de viver. Mas, convenhamos: esse tipo de 
relato não convence a todos, não é mesmo?
Além de já estarmos cansados de saber que 
hábitos saudáveis trazem benefícios para o 
corpo, é importante trazer também os mo-
tivos de fazer tão bem para a saúde mental. 
De acordo com muita leitura e estudo so-
bre o tema, vou tentar trazer aqui uma abor-
dagem que pode ser um novo convite para 
dar os primeiros passos.
Vamos começar pensando nos quadros de 
depressão e ansiedade – lembrando sem-
pre da necessidade de buscar ajuda psico-
lógica e psiquiátrica para tratamento ade-
quado – nesses quadros, um dos principais 
sinais é o de não conseguir, não ter ânimo 
para realizar atividades simples, tais como: 
levantar da cama, realizar atividades domés-

ticas,  tomar banho, entre outras.
E como é possível perceber que a pessoa 
está melhorando? Esse é exatamente o 
ponto! São as pequenas vitórias que vão fa-
zendo a diferença no tratamento. À medida 
em que a pessoa consegue, gradativamen-
te, realizar as ações básicas, já supracitadas. 
A partir daí, o próprio tratamento psicotera-
pêutico e psiquiátrico já menciona e incen-
tiva o início das atividades físicas. Sempre 
começando por atividades leves, como ca-
minhadas, alongamentos. 
Sabemos que a prática de exercícios físi-
cos libera a endorfina, substância produzida 
pelo cérebro, que gera a sensação de bem 
estar e que podemos atrelar também à sen-
sação de vitória de ter conseguido comple-
tar a atividade e ver resultados concretos no 
corpo.
Que tal tentar fazer um pouco a cada dia, 
traçando pequenos desafios?
Procure ajuda!

Saúde física e saúde mental: O que a prática de 
atividades físicas tem a ver com saúde mental?

Saúde

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

www.aspectocontabil.com 
e-mail: atendimento@aspectocontabil.com 
Telefone: 11-5843-4040 
WhatsApp: 11-98884-6869 

Serviços: 
Contabilidade | Controladoria | Consultoria | Tributos | Recursos 
Humanos | Auditoria | Paralegal | Certificação Digital

Especialidades: 
Contabilidade Comercial | Industrial | Importação e Exportação | 
Prestação de Serviços | Clínicas Médicas e Pets | Produtor Rural | 
ONGs

Somos especializados na prestação de serviços contábeis des-
de 1990. Nossa experiência e know-how adquiridos contribuem 
para empresas de pequeno, médio e grande portes atingirem 
resultados notáveis e alcançarem, de maneira definitiva, o su-
cesso que tanto buscam.  

Somos Multidisciplinares: 
Nossa equipe possui um conjunto completo de 
competências construídas a partir de sólida forma-
ção acadêmica e experiência em diversos setores, 
por meio da atuação em empresas e no desenvolvi-
mento e consultoria de projetos, auditoria, tributário 
e contábil. 
Nossa missão é oferecer excelência nos serviços, 
agende uma visita ou faça um tour virtual em nosso 
site. 
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Planet Pet
O Spa Day que seu cachorro merece! O Studio Pet é mais 
que uma simples pet shop, é uma experiência única
Por Victoria Cattony
Eliane Abbud é criadora e expositora 
de cães há mais de 30 anos. Desde 
pequena em contato com os animais, 
criou muito amor e carinho pelos ca-
chorros. Certo dia, após vender um 
de seus filhotes para a amiga Hilda 
Helena Canto Vergueiro, esta ligou 
para aquela e deu a ideia de abrirem 
um pet shop, pois não havia, na re-
gião, nenhum estabelecimento que 
atendesse às necessidades do pelu-
do, como um banho e tosa adequa-
do aos padrões e atendimento per-
sonalizado.
“O Studio Pet começou por conta de 
um cachorro que não tinha lugar para 
tomar banho”, conta com carinho e 

bem humorada, a dona da loja.
Lá, os 3 funcionários treinados e ca-
pacitados com os melhores produ-
tos e ferramentas, juntamente com 
Abbud, realizam um orçamento fo-
cado nas carências do pet, indican-
do com precisão quais devem ser as 
medidas tomadas no cuidado com 
ele durante o banho e a tosa, afim de 
atender aos padrões de cada raça. 
As técnicas empregadas seguem os 
modelos de Trimming e Grooming. 
A primeira relaciona-se com a forma 
como deve ser feito o corte da pela-
gem do animal, enquanto que a se-
gunda diz respeito à escovação dele 
após o banho.
“O Studio Pet não é uma pastelaria, 

em que a gente busca vários cachor-
ros de uma vez, colocamos todos 
como mercadoria em gaiolas amon-
toadas e não damos o mínimo con-
forto. Eu gosto de fazer com que seja 
a melhor experiência possível para 
eles. Então busco um por vez com 
meu carro, deixo o salão todo para 
que ele seja o centro das atenções 
e receba, completamente, o amor e 
carinho que merece, como uma mu-
lher no cabeleireiro”, explica Eliane, 
que também conta não misturar os 
peludos de donos diferentes no car-
ro, pois espera que, seja uma diver-
são para eles.
O serviço atende na região do Al-
phaville e Condomínio Fazendinha, 

na Granja Viana. De segunda a sex-
ta, das 09 às 18 horas. E aos sábados, 
das 09 às 15:30 horas.
Abbud finaliza contando que cultiva 
clientes há mais de 10 anos, sejam 
eles semanais, quinzenais ou men-
sais, pois de uma coisa tem certeza, 
“nenhum deles abre mão do trata-
mento que eu entrego”.

Studio Pet 
Avenida São Camilo, 1003
Região Alphaville e Fazendinha
Atendimento:
Segunda à Sexta, 09 às 18 horas
Sábados, 09 às 15:30
Contato:
 (11) 4169-5420

Com os serviços de banho e tosa personalizados, profissionais treinados e material da melhor qualidade
Fotos: Michel Cutaith


