
1GRANJA NEWS - JULHO DE 2021 - EDIÇÃO 140 WWW.GRANJANEWS.COM.BRCotia, Julho de 2021 - Edição 140 - Ano XIII   
 www.granjanews.com.br

Vargem Grande PtaGranjeiro do mês

Santa Granja 
Friends Spot
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@granjanews

Os Programas Ilumina Cotia e Asfalto Novo 
estão deixando a cidade mais segura, 

confortável e bonita!

O apresentador Ernani 
Kinchen

Capitão Evandro concede 
entrevista exclusiva

Os 
projetos 
implementados 
pelo prefeito 
Rogério 
Franco têm 
requalificado a 
cidade com nova 
pavimentação 
das vias e 
substituição 
das lâmpadas 
de sódio pelas 
mais econômicas 
e eficientes, de 
LED.
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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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Como a maioria dos setores da economia brasileira e mundial, a in-
dústria e o comércio sofreram os impactos da pandemia durante 
praticamente todo o ano de 2020. Queda de faturamento, queda 
da produção, aumento do desemprego e a dificuldade para cum-
prir com os pagamentos correntes foram algumas das consequên-
cias sentidas por indústrias e comerciantes em um ano bastante atí-
pico e desafiador.
Mas, mesmo depois de meses muito difíceis, as atividades conse-
guiram encerrar 2020 já vivenciando um ciclo de recuperação, indi-
cando que o ano de 2021 apresenta a expectativa de uma recupe-
ração mais estruturada e constante. Com isso, o mercado começou 
o ano com grande otimismo e maior confiança na capacidade de 
reação e conscientes da importante participação que cada setor 
tem na economia nacional e na sociedade como um todo.
Esse otimismo se confirma por projeções da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) que estima crescimento de 4% do PIB brasilei-
ro em 2021, ante uma queda de 4,30% em 2020.
Estamos esperançosos com o crescimento da Economia Mundial.
A todos uma excelente leitura.
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

Muito otimismo 
para este segundo 
semestre

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

Ernani Kinchen: O Cidadão Cotiano
Por Victoria Cattony
Funcionário público, concursado 
da Prefeitura de Cotia, formado 
em ciências econômicas e direi-
to, pós graduado em diversas dis-
ciplinas, com passagens pela Rá-
dio Max FM, atuante na TV Granja 
Viana e no ramo do armamento, 
como despachante. Esse é Ernani 
Kinchen, um granjeiro “raíz”, que 
acompanhou o desenvolvimen-
to do bairro e arredores bem de 
perto.
“Meus pais vieram para cá em 
1969, quando ainda se chamava 
Granja dos Viana. Era literalmen-
te uma granja! A Raposo Tavares 
não tinha nem mureta no meio. 
Não passava quase nenhum carro, 
‘malemal’ um jeguinho de vez em 
quando”, relembra o ex-colunista 
da Jovem Pan News, que acres-
centa a curiosidade sobre a famí-
lia ter sido a primeira a ter uma li-
nha telefônica na região, no ano 
de 1980.
Kinchen começou na comunica-
ção com programas informativos 
sobre o tráfego urbano. Na sequ-
ência, com o aumento da audiên-
cia e da visibilidade, o convidaram 
para palestrar sobre direito de 
trânsito, e desde então, a paixão 

pela política só aumentou. O ho-
mem, que se autointitula como mil 
e uma utilidades, tem estudado 
cada dia mais o mundo que rodeia 
o cenário administrativo governa-
mental e busca projetar Cotia no 
mundo, por meio de seu progra-
ma na TV Granja Viana.
Para ele, o município de São Pau-
lo é uma cidade linda e maravilho-
sa, um ponto turístico coladinho 
na capital paulista, que merece 
todo o seu carinho e admiração. 
“Eu prego amar o próximo, fazer 
caridade e promover tanto a leitu-
ra quanto o estudo aqui na Gran-
ja. Tenho orgulho de ser morador 
daqui. Meus amigos e minha vida 
são cotianos”, rememora o Gran-
jeiro, que acrescenta ter sentido 
falta do local, principalmente de 
andar pelas ruas tranquilas, até 
mesmo quando morou no Méxi-
co, país da América do Norte.
Além das lembranças boas e da 
calmaria do bairro, Ernani, que 
tem como hobbies o cinema, a 
cerveja e leitura, aponta que, ape-
sar de gostar de olhar como as 
coisas vem mudando, como o fato 
de não poder andar de bicicleta 
pela Raposo Tavares como fazia 
antigamente, a região carrega um 

costume grosseiro e repugnante. 
Para o apresentador do progra-
ma Fecha a Conta, que completa 
um ano em 04 de agosto, a popu-
lação peca no quesito educação 
no trânsito. “Várias pessoas instru-
ídas, detentoras do saber, estacio-
nando em vaga de deficiente. Isso 
me enoja”, acrescenta.
Por fim, o estudante da política 
pede que, independente da reli-
gião ou crença de qualquer gran-
jeiro, todos tem que continuar 
deixando a Granja mais bonita. 
Para Kinchen, o município é um 
ponto privilegiado de contato do 
interior com a metrópole e todos 
aqueles que tiverem condições de 
ajudar, devem continuar pratican-
do o bem e cuidando do próximo, 
independente se são seres huma-
nos ou animais, todos merecem o 
apoio.

Ernani Kinchen
https://www.instagram.com/
kinchen_oficial/tagged/
https://www.facebook.com/
granjaviana.tv
https://www.facebook.com/Ta-
ximahall

O agente de trânsito e apresentador do Fecha a conta na TV Granja Viana, conta o que acha da cidade e como é morar aqui há mais de 48 anos



OFERTAS VÁLIDAS

29/7 A 1/8

QUINTA-FEIRA 
A DOMINGO

Coca-Cola
Tradicional - 1,5 L

Açúcar União
Refinado - 1 kg

Ofertas válidas de 29/7 a 1/8 apenas na loja da Granja Viana (Av. São Camilo, 1.032/ 1.066 - Cotia). 
Itens sujeitos à disponibilidade no estoque.

Café DIA
Tradicional - a Vácuo 
250 g

Maionese Hellmann’s
Tradicional - 500 g

Manteiga Extra Batavo
c/ Sal - 200 g

Papel Higiênico DIA
30 m - Folha Dupla Neutro
Perfumado
c/ 12 un.

Lava-Roupas em Pó 
Tixan Ypê
Primavera - 2 kg

Bombom Sortido Garoto
250 g

Hambúrguer 
Texas Burger Seara
672 g

Cerveja Heineken
Pilsen - Lata
350 ml
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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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• Jardim dos Palmares (todas 
as ruas)
• Centro de Caucaia
• Granja Viana
• Água Espraiada
•Estrada Zurique
• Av. São Camilo
• Rua José Félix de Oliveira
• Rua Roma
• Estrada dos Pereiras 
(cerca de 9 km de 
pavimentação)

• Jardim Rio Cotia
• Algarve
• Jardim Torino
• Parque Miguel Mirizola
• Nova Vida
• Parque Alexandre
• Parque São George
• Jardim das Oliveiras
• Jardim Pioneira
• Jd. Santa Paula

Destaque
Em breve Cotia será uma 
cidade ainda mais iluminada e 
asfaltada, como nenhuma outra!
Os programas Asfalto Novo e Ilumina Cotia vem realizando mudanças significati-
vas no município, e continuarão entregando excelentes serviços para a população

Por Victoria Cattony
Muitos moradores da região de 
Cotia já devem ter se deparado 
com equipes do Departamento 
de Iluminação Pública do muni-
cípio e da Secretaria de Obras e 
Serviços da cidade, trabalhando 
no período da noite principal-
mente, mas também nos demais 
horários, realizando serviços de 
requalificação das vias e alteran-
do as luminárias urbanas.
Essas atividades estão atreladas 
a dois projetos implementados 
em 2018 pelo prefeito Rogé-
rio Franco, o Programa Asfalto 
Novo e o Ilumina Cotia. O pri-
meiro, busca melhorar os aces-
sos ao município e, também, a 
trafegabilidade nos bairros, por 
meio de uma requalificação do 
pavimento, realizando a fresa-
gem, que é a remoção do anti-
go e, posteriormente, nivelando 
a base para aplicação da nova 
massa de asfalto. 
“Além de melhorarmos as con-
dições de centenas de ruas e 
avenidas com revitalização as-
fáltica, estamos levando asfalto 
para ruas, estradas e avenidas 
de terra. Por meio do programa, 
antigos sonhos, de décadas, se 

tornaram realidade. O destaque 
vai para a duplicação e revitali-
zação da Estrada de Caucaia”, 
comenta Rogério Franco.
Já o Ilumina Cotia vem realizan-
do a substituição das lâmpadas 
de sódio usadas anteriormen-
te, que produziam um feixe de 
luz contido e consumiam alta 
taxa de energia, por luminárias 
de LED, que, além de mais ba-
ratas, consomem menos e ilumi-
nam mais. O serviço foi aplicado 
em diversos bairros da cidade, 
e, como consequência, trouxe 
mais segurança e tranquilidade 
aos moradores e aos gestores 
do município. 
“Ganha o poder público, com a 
redução de consumo, e a comu-
nidade, pois passa a contar com 
ruas mais iluminadas e, portan-
to, mais seguras. Dados com-
parados entre junho de 2020 
e junho de 2021 mostram uma 
queda significativa de ocorrên-
cias das seguintes naturezas: 
furto, roubo e tráfico de entor-
pecentes. São resultados que 
refletem uma série de ações e 
investimentos públicos e a me-
lhoria na iluminação está entre 
eles”, acrescenta o Prefeito do 

distrito, sobre os resultados po-
sitivos do projeto implementado 
em 2018.
A Prefeitura pretende, com os 
dois programas, requalificar por 
completo todo o sistema de ilu-
minação pública, expandi-lo a 
locais que não possuem o servi-
ço, e, também, revitalizar a pa-
vimentação das vias. “Foram in-
vestimentos que melhoraram o 
conforto para os motoristas, a 
segurança de todos e, com cer-
teza, a valorização e o desenvol-
vimento do distrito”, comemora 
Rogério sobre a implementação 
dos planos por parte do gover-
no municipal, encabeçado por 
ele.
Até o momento, milhares de 
metros lineares de pavimenta-
ção foram executados pela Se-
cretaria de Obras e Serviços de 
Cotia, em diversos bairros e ruas 
municipais. E também, mais de 
20 milhões em investimento fo-
ram aplicados no Ilumina. 
Acompanhe na tabela abaixo, 
alguns dos bairros que já foram 
atendidos, e aguarde, pois os 
Programas pretendem atingir a 
todos os restantes.

Programa Asfalto Novo 
(bairros e ruas atendidos)

• Centro Cotia
• Centro Caucaia
• Granja Viana
• Jardim Nomura
• Bairro dos Mendes

• Jardim Arco-Íris
• Jardim Belizário
• Jardim Atalaia
• Granja Carolina

Programa Ilumina Cotia 
(bairros atendidos)





8 GRANJA NEWS - JULHO DE 2021 - EDIÇÃO 140 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

“Vejo Vargem Grande Paulista como uma cidade com 
potencial imenso”, diz o Vice-Prefeito do município

Exclusivo

Por Victoria Cattony
“Evangélico, 27 anos na Polí-
cia Militar, Capitão PMESP (Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo), bacharel em direito e 
professor”, essa é a descrição 
dada por Evandro Luiz Teixei-
ra em suas redes sociais. O 
policial saiu candidato à vice
-prefeitura de Vargem Grande 
Paulista nas eleições de 2020, 
deixando para trás a possibi-
lidade de ascensão na carrei-
ra em que dedicou mais de 25 
anos de vida, e assumindo a 
cadeira junto ao prefeito ree-
leito, Josué Ramos.
Atualmente, ocupando o cargo 
político, ele conta que sua vida 
não se resume apenas ao mili-
tarismo, mas também lecionou 
na área da educação, e com 
isso aprendeu que essa é a 
principal área de investimento 
para prevenir situações nas de-
mais pastas governamentais.
“Saúde é um campo bastante 

relevante, mas com uma boa 
educação, acredito que muitas 
patologias podem ser preveni-
das. Os três pilares principais 
de qualquer mandato devem 
ser essas duas acrescidas da 
segurança”, explica Evandro, 
que conta com exclusividade 
ao Granja News seu maior so-
nho para o mandato. Ele alme-
ja construir um complexo de 
ensino que atenda todas as ne-
cessidades das crianças da ci-
dade, desde o bem-estar imu-
nológico e o vigor físico, até o 
preparo para o mercado de tra-
balho vinculado a cursos técni-
cos. 
Diante da situação da pande-
mia de coronavírus, o vice-pre-
feito tem voltado seus esforços 
para angariar emendas parla-
mentares que suplementem 
áreas não cobertas pelas de-
mandas do município, mas que 
auxiliem na gestão da saúde.
“Como VGP tem um orçamen-

to reduzido, montamos pla-
nos detalhados e com destina-
ção pré-definida para solicitar 
emendas e atender aquilo que 
o nosso cofre não alcança. De-
vido ao meu relacionamen-
to com políticos que frequen-
tam a mesma igreja que eu, o 
mesmo partido, e até mesmo 
aqueles que cultivei na banca-
da militar, consegui em 3 me-
ses de mandato, 550 mil reais 
para compra de insumos, den-
tre outros destinos na área da 
Saúde, provenientes dos depu-
tados federais Renata Abreu e 
Guilherme Mousse, e do Capi-
tão Derrite”, esclarece e come-
mora sua principal conquista 
de curto prazo.
Para longo prazo, o Capitão 
da Polícia Militar está com pro-
jetos para a área de Seguran-
ça Pública do município, uma 
vez que vê esse setor bastante 
defasado em Vargem Grande 
Paulista. Ele está articulando, 

junto aos gabinetes e secreta-
rias responsáveis, a transferên-
cia da sede da companhia de 
polícia do subdistrito de Cotia 
para a cidade. Com isso, trará 
consigo, a possibilidade de se 
criar um convênio desse setor 
com o Estado, e assim imple-
mentar um sistema de Cidade 
inteligente, entrelaçando to-
dos os poderes e atuando em 
ciclo completo.
Por fim, o professor deixa uma 
mensagem que carrega consi-
go desde novo e espera nun-
ca abandonar, para conseguir 
alcançar tudo que almeja, não 
apenas no mandato, mas na 
vida. “É preciso ter foco, força, 
honra e fé para atingir nossos 
objetivos. E não devemos nos 
esquecer de que não necessi-
tamos ser melhores ou piores 
que ninguém, mas sempre di-
ferentes”.

Capitão Evandro, com 7 meses de mandato, comenta realizações e sonhos para o futuro

CAPITÃO EVANDRO 
facebook.com/capitaoevandro/
instagram.com/capitaoevandro/

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

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

Foto: M
ichel C

utaith
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As informações contidas nesse anúncio, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário e peças e decoração dos materiais de divulgação têm caráter exclusivamente promocional, o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte desse empreendimento constam do Memorial 
Descritivo, Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e do compromisso de compra e venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto que será atingido anos após a entrega do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de acordo com o projeto de paisagismo. EKKO Vendas LTDA. – ME – Creci J-34937. Impresso em Julho de 2021.

Se você procura um lugar para curtir os amigos, sentir-se muito 
bem acolhido e gratificado, vá ao Santa Granja Friends Spot

Friends Spot

Por Victoria Cattony
Os granjeiros Edu e Fê abriram, 
em maio deste ano, as portas do 
espaço que promete revitalizar o 
relacionamento dos moradores 
da região, com uma experiência 
excepcional e de altíssima quali-
dade. O ambiente é acolhedor, 
familiar, perfeito para confrater-
nização e encontro de amigos.
O Santa Granja Friends Spot 
oferece excelência no atendi-
mento com seus clientes. Todos 
os profissionais estão instruídos 
a buscar assistí-los em todos os 
aspectos possíveis, fazendo com 
que o deslocamento não tenha 

sido em vão, e sim, por um lam-
pejo de felicidade e emoção. 
“Sempre recebemos nossos 
clientes com tapete vermelho” 
comentam Edu e Fê.
Além do salão de beleza e esté-
tica com procedimentos como 
massagem e depilação, e do 
Bistrô com pratos compostos 
por ingredientes de primeira li-
nha, como o picadinho de filé 
mignon com farofa de bana-
na ou o quibe de forno servido 
com arroz sírio, o local, também, 
promove atividades como músi-
ca ao vivo aos sábados acompa-
nhado da feijoada característica. 

E tudo com preços justos e aces-
síveis.
“As pessoas querem se sentir 
bonitas e merecem sair daqui de 
alma lavada. A felicidade delas 
é o que nos move e é a nossa 
maior realização,” comemoram 
os proprietários do local que en-
tregam atendimento personali-
zado, e horários flexíveis e adap-
táveis ao gosto do cliente.

Santa Granja Friends Spot
Avenida São Camilo, 1417
Instagram: @santagranja
Contato: (11) 97638-0301 Fê  
(11) 97676-1380 Edu

O espaço localizado na Avenida São Camilo possui bistrô, salão 
de beleza e oferece experiências únicas e memoráveis
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Educador físico ressalta os cuidados 
do treino durante o inverno

O inverno chegou e com ele po-
dem surgir algumas desculpas 
para deixar o treino para depois. 
“Não caia em tentação, siga a 
rotina de exercícios para man-
ter-se ativo e saudável. Para não 
deixar para o dia seguinte, uma 
boa estratégia é adaptar os ho-

rários”, alerta Eduardo Netto, 
diretor técnico da Bodytech. 

O educador físico listou alguns 
cuidados no período do inverno:
Tempo de aquecimento: nos-
so organismo, em específico a 
musculatura, reage ao frio con-

traindo os músculos, na tentati-
va de produzir calor, merecendo, 
portanto, uma atenção especial 
a preparação do corpo para o 
exercício físico, ativando a mus-
culatura, dessa forma favore-
cendo a circulação sanguínea e 
aumentando a temperatura cor-
poral. 
Motivação para treinar: uma 
excelente opção é exercitar em 
grupo ou pelo menos com um 
amigo(a). Isso. sem dúvida, po-
derá lhe ajudar a manter-se fiel à 
prática, mesmo nos dias em que 
a preguiça apertar; procure os 
horários em que o frio é menos 
intenso, a hora do almoço pode 
ser uma ótima opção; foque nos 
benefícios mentais proporcio-
nados pelo exercício: melhora 
da memória, concentração e da 
qualidade do sono; elevação do 
humor; aumento da disposição 
física e mental. Lembre-se de 
que os exercícios em ambientes 
como academias, onde a tem-
peratura é controlada, podem 
contribuir para manter a frequ-
ência e não desistir.

Treino em casa: é fundamental 
ter espaço para não esbarrar em 
nenhum móvel ou objeto. Man-
ter a hidratação antes, durante e 
depois, além de utilizar roupas 
adequadas. Durante o inverno 
os cuidados devem ser redobra-
dos. Antes de iniciar a sua ativi-
dade, faça um aquecimento.
Choque térmico: ao exerci-
tar-se durante a estação fria, é 
importante manter as extremi-
dades do corpo com mais prote-
ções: gorros, meias especiais e 
luvas são recomendadas. Quan-
to à preocupação de choque 
térmico, basta utilizar roupas 
em camadas. Um erro frequen-
te é treinar com peças pesadas 
e exageradas. Vista roupas em 
camadas, que possam ser remo-
vidas assim que começar a suar, 
e coloque novamente conforme 
necessário. O ideal é: primeiro, 
coloque uma peça fina de mate-
rial sintético, como polipropile-
no. Evite algodão, pois fica úmi-
do próximo à pele.

Fitness
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Ato nº 2, de 15 de julho de 2021”.
 A empresa EASY USE LOGÍSTICA LTDA, por 
meio do seu fiel depositário, Sr. Vinicius Hen-
rique Frenhi Aguiar, torna público o EDITAL 
DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 

50/2021, de 22/06/2021.
ANEXO

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILI-
DADE Nº 50/2021

A Junta Comercial do Estado de São 
Paulo torna público que o fiel depositário 

dos gêneros e mercadorias recebidos pela 
matriz da sociedade empresária “EASY USE 

LOGÍSTICA LTDA”, NIRE 35235758077, CNPJ 
37.754.020/0001-32, localizada na Avenida 

João Paulo Ablas, nº 900, galpão 01, Jardim da 
Glória, Cotia/SP, CEP 06711-250, Sr. Vinicius 
Henrique Frenhi Aguiar, portador da cédula 
de identidade RG nº 41.013.846-0 – SSP/

SP, inscrito no CPF/MF sob nº 226.525.138-
00, assinou em 22/06/2021, o Termo de 

Responsabilidade nº 50/2021, com fulcro nos 
arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 
e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, 
do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração, devendo ser publicado e arquivado 
na JUCESP o presente edital, nos termos do 
art. 8º da supracitada Instrução Normativa. 

Walter Iihoshi, Presidente da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo.

 Vinicius Henrique Frenhi Aguiar
 Sócio Administrador
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ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

Não só na geração atual, mas 
em tempos de pandemia – que 
ainda estamos vivendo – mas 
nunca ficou tão escancarado o 
quão frágil ou forte pode ser 
uma relação. Antes tínhamos o 
período que ficávamos fora para 
trabalhar e realizar outras ati-
vidades, que ajudavam a lidar 
com nossos relacionamentos de 
maneira mais distante, dando a 
sensação de ser mais leve. Des-
de o ano passado, ao sermos 
“confinados” em casa, fomos 
obrigados a colocar uma lupa 
nos relacionamentos, observan-
do, com olhos mais atentos à 
pessoa com quem estamos.
Esse olhar, muitas vezes traz uma 
bagagem mais pesada, fazendo 
com que observemos mais as 
falhas, as dificuldades, do que 
qualquer histórico positivo que 
a relação possa apresentar. Por 
conta disso, dessa “lupa” que 
muitos casais acabaram decidin-

do pela separação. Quase como 
se antes não conhecesse muito 
bem a outra pessoa e somente 
agora ‘se deu conta’ de que não 
combinam.
E o que isso quer dizer sobre 
nós? Proponho aqui uma re-
flexão sobre como decidimos 
quais pessoas mantemos por 
perto e quais preferimos nos 
distanciar. O que exatamente 
usamos como base para tomar 
essas decisões? Vamos refletir 
sobre as nossas relações para 
torna-las saudáveis (para todos 
os envolvidos). Enxergar o outro 
com uma lupa não é necessa-
riamente algo ruim, aliás é fun-
damental! Vermos o outro de 
forma inteira com suas forças e 
fraquezas ajuda a conhecer me-
lhor o outro e também pode 
ajudar a buscar o autoconheci-
mento para juntos fortalecerem 
a relação. 

Saúde Mental: Relacionamento
Saúde

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

Já parou para pensar em como você se relaciona? De 
que maneira você constrói suas relações?

Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho - Cotia/SP
(11) 4612-4440 / WhatsApp Delivery (11) 98870-8012 @piticas_granjavianna

Vestindo o seu lado fã de domingo a domingo

Tels: 11 2496-5527  /  11 94783-6499
www.ayumiclean.com.br
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