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EmpresasGranjeiro do mês

Fique por dentro 
da CPI da Enel

Carapicuíba

@granjanews

Período de seca pode trazer 
focos de incêndio em Cotia

O editor musical 
Cesar Vieira

Conheça a W.Truffi 
Blindados

Foto: Vagner Santos

Guarda Civil
Ambiental e
Bombeiros
de Cotia se
preparam
para lidar com
os possíveis
incêndios no
período da seca,
mas esperam
que a população
possa contribuir
para minimizar
os focos. É 
preciso
prevení-los.
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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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Na edição deste mês de Agosto destacamos a preocupação das queimadas , que 
atingem a região nessa época seca do ano e que todos nós podemos  colaborar para 
diminuírem com esses focos de incêndios.  Falamos também da união de comerciantes, 
vizinhos e autoridades  para combaterem a violência na Estrada do Capuava. Com 
exclusividade trazemos a CPI da Enel em Carapicuíba , a Comissão da Enel prestou 
ontem esclarecimentos  à CPI da Câmara de Carapicuíba  e o Jornal Granja News esteve 
lá acompanhando o que aconteceu. Na coluna Fitness a Bodytech fala da importância 
das atividades físicas para as crianças e na coluna de Saúde a psicóloga Larissa Augusta 
esclarece sobre o que ajuda coaching ou psicoterapia ?  Como Granjeiro do mês 
trazemos o editor musical Cesar Vieira e conheçam a empresa  W.Truffi Blindados.
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
Estamos muito felizes 
em comunicar a vinda 
do Cris a equipe Uni-
que Hair Visage. Com 
20 anos de profissão 
na Granja Viana, ele 
já é conhecido por 
muitas granjeiras por 
seu talento na colori-
metria e mechas. Seja 
bem vindo Cris!



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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Combate a incêndios é dever de todos. 
População de Cotia pode ajudar

Destaque

Durante o período de estiagem é 
mais comum a prevalência de focos 
de incêndio em regiões de mata. 
Em Cotia, com vasta área de vege-
tação e locais de difícil acesso, a si-
tuação não é diferente. Por isso, a 
Secretaria do Verde e do Meio Am-
biente, por meio da Guarda Civil 
(GC) Ambiental, orienta a popula-
ção a acionar o Corpo de Bombei-
ros (193) assim que presenciar uma 
queimada. “A resposta dos Bom-
beiros, o quanto antes, minimiza o 
impacto daquele foco na fauna, flo-
ra e na saúde das pessoas”, disse 
Gustavo Gemente, Secretário do 
Verde e do Meio Ambiente. A GC 
Ambiental também tem um canal 
de denúncia de crime ambiental 
pelo 0800 878 1100, mas no caso 
de incêndios, os Bombeiros devem 
ser acionados primeiro.
O combate a incêndios é de res-
ponsabilidade do Corpo de Bom-
beiros, da Polícia Militar, que conta 

com equipe treinada e equipamen-
tos apropriados para este enfren-
tamento. “As ações da GC Am-
biental dizem respeito às questões 
administrativas e de punição no 
caso de incêndio criminoso quan-
do é dado flagrante. Quando não 
se localiza o responsável pela área 
queimada, é passado o caso para o 
cadastro imobiliário tomar as provi-
dências de identificação deste res-
ponsável”, destacou Gustavo.
De acordo com ele, a incidência de 
focos de incêndio é mais comum 
nas áreas rurais como no distrito de 
Caucaia do Alto, região da Estrada 
do DAE e Caputera. Por conta do 
período de seca, a vegetação e o 
mato estão mais propícios a pega-
rem fogo e uma simples bituca de 
cigarro pode causar incêndios que 
se espalham rapidamente.
A Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, por meio do Departa-
mento de Educação Ambiental e 

da equipe da Guarda Civil Ambien-
tal, faz campanhas contra queima-
das todo ano junto às empresas 
como também em escolas. Porém, 
na pandemia, as palestras ficaram 
restritas. Sendo assim, a Secretaria 
de Segurança Pública auxiliou na 
divulgação de mensagens orienta-
tivas sobre queimadas por meio de 
áudios reproduzidos pelos totens 
de segurança.

Queimadas são proibidas
O artigo 4º, item V da Lei Munici-
pal 1.151/2001 trata da proibição 
de queimadas de qualquer espé-
cie, enquanto o artigo 135 diz que 
é proibido atear fogo ao lixo ou 
quaisquer tipos de resíduos, bem 
como efetuar queimadas em imó-
veis urbanos ou rurais. Tais medidas 
têm como base a Lei de Crime Am-
biental 9.605/98, regulamentada 
pelo Decreto Federal 3.179/98.

Sanções         
Na averiguação de denúncias ou patru-
lhamentos de rotina, caso o autor seja en-
contrado é autuado e orientado a apagar 
o incêndio. No caso de terrenos não habi-
tados, é feito levantamento administrati-
vo sobre o nome do proprietário e ele é 
convocado a comparecer à Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente para esclare-
cimentos e orientações para que mante-
nha o terreno sempre limpo e cercado. 
Sempre que alguém presenciar incêndio 
os Bombeiros devem ser acionados ime-
diatamente.

Foto: Divulgação
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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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Carapicuíba

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

Fotos e texto: Kleber Sadraque
Em reunião nesta quinta-feira (26/08), a 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
recebeu na Câmara de Carapicuíba o di-
retor de Relações Institucionais da Enel 
Distribuição São Paulo, Marcos Mesqui-
ta, acompanhado de Erica Frade, Nadja 
Souza e Danilo Sene da Enel para prestar 
esclarecimentos sobre o convênio junto a 
Prefeitura de Carapicuíba após a ausên-
cia da concessionária na última reunião 
em 08/07. Estiveram presentes os vere-
adores Fabinho Reis (PSDB), Prof. Batata 
(PSC), Guto (PODEMOS) e Zé Amiguinho 
(PODEMOS), bem como o presidente do 
PROCON de Carapicuíba, Evandro Xa-
vier. De acordo com os vereadores, há re-
clamações que a Enel não está cumprin-

do e dentre as citadas, os serviços para 
poda de árvores, cobranças de contas 
abusivas e filas no Ponto de Atendimento 
localizado na Avenida Rui Barbosa, 1205 - 
Centro - Carapicuíba. Sobre as questões 
ambientais, segundo vereador Prof. Ba-
tata, ressalta que as podas de árvores são 
feitas de maneira inadequada. “A manu-
tenção é feita de maneira horrível, feia, em 
que se abre um buraco no meio da árvo-
re”. De acordo com o diretor de Relações 
Institucionais da Enel, assumir a responsa-
bilidade de realizar as podas é um “acor-
do”, devido a concessionária possuir téc-
nicos para se aproximarem dos fios nos 
postes com segurança. “Para a manuten-
ção da nossa rede, nós poderíamos não 
fazer a poda, mas seríamos obrigados 

a desligar a rede a cada necessidade da 
Prefeitura para fazer o serviço” gerando 
um desconforto nos moradores, explicou 
Mesquita. Foram pontuadas questões so-
bre a demora no atendimento de muníci-
pes no Ponto de Atendimento ao Clien-
te - Carapicuíba (Centro), gerando filas. 
Os representantes presentes explicaram 
sobre o sistema de agendamento prévio 
para evitar aglomerações, mas o vereador 
Batata sugeriu a criação de mais um Pon-
to de Atendimento. “Somos uma cidade 
de aproximadamente 600 mil habitantes 
e precisamos de mais de uma agência de 
atendimento da ENEL”. A CPI segue a 
fim de apurar os problemas enfrentados 
pelos munícipes de Carapicuíba pelos 
seus legisladores

Comissão da Enel presta esclarecimentos 
à CPI da Câmara de Carapicuíba

Foto: Kleber Sadraque
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Moradores, empresas e autoridades de 
Embu e Cotia se unem para combater a 
violência na região da Estrada do Capuava

Segurança

No dia 20 de agosto, Dia do Vizinho, aconteceu a implementação 
do Programa Vizinhança Solidária Capuava, com a presença das 
polícias militares e GCMs de Embu das Artes e Cotia, e a CONSEG 
Embu das Artes Centro

Dia 20 de agosto foi comemo-
rado o Dia do Vizinho. E nes-
sa data os moradores de Embu 
das Artes e de Cotia que vivem 
na região da Estrada do Capua-
va comemoraram também uma 
importante conquista em busca 
de maior segurança e combate 
à criminalidade.
Nesta data aconteceu a imple-
mentação das placas do Progra-
ma Vizinhança Solidária Capu-
ava, ao longo da extensão da 
Estrada do Capuava, com a pre-
sença da Polícia Militar de Embu 
das Artes, Polícia Militar de Co-
tia, CONSEG Embu das Artes 
Centro, GCM Embu e GCM de 
Cotia. “Essa iniciativa conecta 
moradores, autoridades, comer-
ciantes e empresários da região 
em prol do objetivo de compar-
tilhar informações e zelar pela 
segurança de todos na região”, 
explicou Marco Pontes, morador 
e um dos idealizadores do pro-
jeto.
Em modelo inédito, o Progra-
ma Vizinhança Solidária, criado 
pela Polícia Militar de São Pau-
lo, somará conselho comunitário 

de segurança (CONSEG), mora-
dores, comerciantes, empresas 
e residências dos municípios de 
Embu das Artes e Cotia na ex-
tensão da Estrada do Capuava e 
entornos, contra o crime.
Tudo começou a partir da ini-
ciativa de um grupo de mora-
dores da região preocupados 
com a vulnerabilidade e os ca-
sos de assaltos e sequestros re-
gistrados na região da Estrada 
do Capuava, que resolveram se 
unir em busca de ações concre-
tas, por meio de diversas reuni-
ões e conversas.
Um dos maiores problemas da 
região sempre foi a extensão 
da Estrada do Capuava abran-
ger dois municípios. Com o su-
porte do CONSEG de Embu das 
Artes Centro (que apresentou o 
Programa Vizinhança Solidária 
da Polícia Militar e de forma iné-
dita uniu em um mesmo objeti-
vo as companhias de polícia mi-
litar de Cotia e Embu), o apoio 
das GCMs de Embu e Cotia, de 
empresas e comerciantes da re-
gião, o Programa Vizinhança So-
lidária Capuava saiu do papel.

Os trabalhos de organização, 
orientações, captação de ade-
sões e formação de grupo de 
comunicação entre as pessoas, 
comércios, condomínios e em-
presas deu-se início em feverei-
ro por meio do CONSEG Embu 
das Artes Centro. Empresas, 
condomínios e comércios parti-
cipantes contribuíram com pla-
cas de identificação do projeto 
para serem implantadas na ex-
tensão da Estrada do Capuava e 
entorno, conforme orientações 
do Capitão da Polícia Militar.
No dia 19 de agosto, foi reali-
zada uma reunião de apresen-
tação de envolvidos no progra-
ma na escola KIDS+ às 20:00hs 
respeitando todos os protoco-
los de higiene e distanciamen-
to, com transmissão simultânea 
online.
E no dia 20 de agosto de 2021, 
Dia do Vizinho, aconteceu a 
implementação das placas do 
Programa Vizinhança Solidária 
Capuava, ao longo da extensão 
da Estrada do Capuava.

Saiba mais sobre o programa Vizi-
nhança Solidária em: 
http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/
unidades/dpcdh/index.php/programa-
vizinhanca-solidaria/

Nomes das pessoas envolvidas no 
Projeto e no evento:
Capitão PM Lorusso da 3°Cia do 
36°BPM/M (Embu das Artes) 
1° Tenente PM Ramos da 3°Cia do 
33°BPM/M.(Cotia)

Comandante Rildo Martins GCM 
Embu da Artes
Comandante Júlio César GCM Cotia. 

CONSEG Embu das Artes Centro
Presidente: Halana Souza

Vive presid.: Marcelo Soares
Diretora Social: Alessandra Grandeza
Tutores: Marco Antonio Pontes, Vivia-
ne Oliva e Vanessa Sciarretta
Colaboradora: Elizete Paulo
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Empresas

W.TRUFFI 
BLINDADOS

www.wtruffi.com.br/
Fábrica
Estrada Velha de 
Sorocaba, 1048
Granja Viana - São 
Paulo

Tel 55 (11) 3411-1000

Showroom
Av. dos Bandeirantes, 
3548
São Paulo - SP
Tel 55 (11) 3377-7000
(11) 95045-5515

Instagram:
@blindadostruffi
Facebook: 
@truffiblindados

A blindagem que sua segurança precisa!
A W.Truffi Blindados garante um veículo protegido de situações de risco

Por Victoria Cattony
A cidade de Cotia e região, as-
sim como outras localidades 
do entorno, sofrem com ondas 
de assaltos, furtos e seques-
tros, principalmente nos cen-
tros comerciais, como é o caso 
da Granja Viana. O índice ten-
de a cair com a proteção poli-
cial fortalecida e a comunidade 
sente-se mais segura. No entan-
to, apenas isso não garante to-
tal conforto contra situações de 
risco.
“Vivemos em um país muito vio-
lento, e quem tem essa possibi-
lidade (blindar seu veículo) pode 
se dar essa qualidade extra de 
vida, onde, em meio a tantas 
preocupações, a violência ur-
bana se torna uma preocupa-
ção um pouco menor em meio 
delas”, comenta Eduardo Tru-
ffi Neto da W.Truffi Blindados, 
que possui sua linha de monta-
gem próxima às principais vias 

de acesso do território.
Uma empresa com tradição de 
família, comandada por três ge-
rações diferentes chegou na re-
gião de Cotia em busca de um 
local para constituir seu negó-
cio, e montou uma das blinda-
doras mais experientes do mer-
cado. A marca, nomeada em 
homenagem ao seu fundador, 
entrega serviço de qualidade e 
fornece ao consumidor uma ga-
rantia ainda mais certificada de 
segurança.
“A blindagem é uma coisa mui-
to séria, pois a confiança deve 
ser extrema uma vez que envol-
ve a proteção do indivíduo de 
ataques onde a sua vida está em 
risco. É um serviço que não ad-
mite falhas, pois as consequên-
cias são grandes. Nessa hora, 
melhor confiar em quem sabe o 
que está fazendo e está no mer-
cado há mais de 20 anos sem 
nunca ter tido em seu histórico 

um único incidente”, esclarece 
quando questionado sobre a ra-
zão pela qual deve-se escolher a 
W.Truffi.
Ele ainda acrescenta que a or-
ganização, constituída por mais 
de 120 profissionais diretos ou  
indiretos, busca constantemen-
te a inovação. Esse pilar funda-
mental garante uma atualização 
dos processos e materiais, visan-
do manter-se sempre em com-
panhia da modernidade. Não 
obstante, um veículo blindado 
pode colaborar com a manu-
tenção da saúde mental de seus 
clientes, como mostra o exem-
plo a seguir, compartilhado com 
o Granja News: “Já ouvimos re-
latos onde pessoas que mesmo 
nunca tendo tido algum incon-
veniente onde a blindagem a 
salvou de forma efetiva, dizem 
se sentir melhor e menos ansio-
sas por estarem a bordo de um 
blindado”.

Os profissionais da 
W.Truffi estão capacitados 
para responder a quaisquer 
dúvidas e entregar 
atendimento personalizado 
e de qualidade aos usuários. 
Todos os funcionários 
responsáveis pelas vendas 
indicarão qual a melhor 
solução para o caso de cada 
indivíduo, buscando sempre 
sua melhor proteção.
“A experiência e 
o atendimento 
especializado fazem 
com que a W.Truffi 
entregue blindagens 
bem acabadas, 
mais leves e o mais 
importante, totalmente 
seguras para os clientes. 
É estimado que mais de 
20 mil carros blindados 
pela empresa estejam 
circulando pelo País”
Eduardo, em comemoração.
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Granjeiro do Mês

“Vem para a Granja você também” 
é a propaganda de César Vieira

Foto: Michel Cutaith

Por Victoria Cattony
Há 25 anos, César Vieira não ima-
ginava como seria sua vida no fu-
turo, mas de uma coisa ele esta-
va certo: Independente de como 
a vida pudesse se transformar, seu 
lar ficaria na Granja Viana. Ele co-
nheceu o bairro por conta de um 
amigo que morava no condo-
mínio São Paulo II e decidiu que 
queria a mesma qualidade de 
vida para si e a família que espe-
rava compor.
O piloto da Copa Huayra, um 
campeonato amador de kart, já 
morava próximo à cidade, mas 
não o suficiente para se sentir rea-
lizado. Após o primeiro contato e 
o encanto inicial, começou a mu-
dar sua vida lentamente. Primeiro, 
há 10 anos, passaram o escritório 
de sua empresa para cá e, como 
conta, a paixão à primeira vista se 
concretizou.
“Eu via a Granja Viana como uma 
grande possibilidade de ter uma 
qualidade de vida melhor. Isso fi-

cou no meu subconsciente, e jun-
to com minha ligação com a na-
tureza e os animais, percebi que 
em algum momento teria de che-
gar até aqui, por que era o que eu 
mais queria”, relembra o granjei-
ro, que é parceiro do Granja News 
e estampa o logo do jornal em 
seu macacão de corrida.
Com a mudança do escritó-
rio, conta que foram conhecen-
do melhor, desbravando todas 
as qualidades do bairro, e pou-
co tempo depois, com algumas 
adaptações, como troca da esco-
la da filha e do trabalho da espo-
sa, puderam finalmente se firmar 
na região e realizar uma vontade 
cultivada há anos.
César destaca que os pontos po-
sitivos de qualidade de vida, se-
gurança e sociabilidade estão aci-
ma de qualquer crítica, mas não 
ignora o trânsito da Rodovia Ra-
poso Tavares como um dos “infer-
nos necessários para se atingir o 
paraíso”. Ele relembra que rece-

beu um “cartão de boas vindas” 
do bairro logo em seu primeiro 
dia como residente, pois levou 
mais de duas horas e meia para 
levar a filha ao colégio e retornar 
para casa.  No entanto, reconhece 
que foi um dia atípico e sua famí-
lia se adaptou ao empecilho.
“Não gosto da Raposo Tavares, 
acho que o dia que as autorida-
des entenderem que é necessá-
rio maximizar nosso tempo e ter 
acessos para entrar e sair da rodo-
via, a situação vai melhorar muito 
para quem mora e trabalha por 
aqui. É difícil não gostar de mo-
rar na Granja, mas esse é o calca-
nhar de aquiles, sem dúvida”, ex-
plica o diretor da Dueto Edições 
Musicais, uma editora musical 
que administra carreiras de com-
positores, prospecta novos talen-
tos e incentiva a criação de novas 
marcas, além de outros serviços 
no ramo.
Outro ponto importante destaca-
do por ele quanto a essa mudan-

ça radical, é a oferta gastronômi-
ca e acessível da região. O piloto 
conta que há uma vasta gama de 
restaurantes para se visitar e as 
possibilidades e propostas são 
diversas. Além do fato da Granja 
Viana proporcionar que faça mui-
tos amigos e consiga os cultivar 
facilmente em seu dia-a-dia.
Por fim, a mensagem que deixa 
àqueles que possam se interessar 
pela região é: “Quem é da Granja 
já conhece o bairro  na sua essên-
cia, agrega muito na qualidade 
de vida. E quem não conhece, ve-
nham morar aqui, eu indico para 
meus amigos e garanto que não 
irão se arrepender”.
Dueto Edições Musicais
Rodovia Raposo Tavares, 22.850 
- Conj.210 - Granja Viana, Cotia - 
SP, 06709-015
Compositores interessados, en-
viem e-mail para: 
cesar.vieira@duetoedicoes.com.br 
Telefone: (11) 2690-0939

O granjeiro do mês conta como ficou apaixonado pelo lugar e decidiu construir a vida aqui
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Cotia

Novo trecho da Dr. Ladislau Retti 
passa por revitalização viária
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Está em andamento o serviço de 
pavimentação viária em mais um 
trecho da Rua Dr. Ladislau Ret-
ti (em 2018, a Prefeitura fez a re-
vitalização do trecho entre o Par-
que Alexandre e o Jardim do Rio 
Cotia). Os trabalhos estão sendo 
executados pela Prefeitura a par-
tir do Jardim do Rio Cotia e co-
meçaram por intervenções na in-
fraestrutura de guias, remoção do 
antigo pavimento (fresagem) para 
posterior pavimentação.
A Rua Dr. Ladislau Retti liga a Es-
trada do Capuava, no Parque Ale-

xandre, à Rodovia Raposo Ta-
vares, altura do km 29, e é uma 
importante via alternativa utiliza-
da por motoristas que tentam es-
capar do congestionamento na 
rodovia. Desde 2019, a via tem 
recebido investimentos munici-
pais em melhorias, além do pri-
meiro trecho revitalizado (entre o 
Parque Alexandre e o Rio Cotia), 
a via também recebeu padroni-
zação de passeio público, sinali-
zação viária e iluminação pública 
com lâmpadas de LED.
Foto: Vagner Santos
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O poder da atividade física 
na formação das crianças
Manter hábitos saudáveis é ne-
cessário em qualquer fase da vida, 
mas é na infância que são adqui-
ridos gostos que prezam pela 
saúde e pelo bem-estar. Pensan-
do nisso, inserir os exercícios na 
rotina desde cedo possui vários 
benefícios tanto para o presente 
quanto para o futuro. Começan-
do pelo desenvolvimento motor, 
estímulo para adquirir bons há-
bitos, melhora da postura, incen-
tivo a socialização e equilíbrio do 
peso corporal, além de contribuir 
para o aumento da qualidade do 
sono. 
Crianças ativas são mais saudá-
veis e serão adultos com menos 
tendência ao sedentarismo. O es-
porte torna as crianças mais ágeis 
e resistentes, pois sua prática re-
gular e variada auxilia na forma-
ção neural, já que elas aprendem 
habilidades motoras diferentes. 
Além disso, as chances dos pe-
quenos ativos se tornarem adul-
tos apaixonados pelo exercício e 

com hábitos saudáveis são muito 
maiores”, Thaynara Almeida, co-
ordenadora Acqua & Kids.
A importância de brincar 
Quanto mais as crianças têm 
oportunidades de aproveitar o 
dia a dia brincando, melhor será 
a sua condição física, coordena-
ção motora, autoconhecimento, 
sociabilização, entre outros itens 
que são importantes para ter um 
bom rendimento escolar. Mais: 
desta forma as chances de de-
senvolver alguma dificuldade de 
aprendizado serão menores. Por 
isso, a escola e a família podem e 
devem incentivar a prática de ati-
vidades lúdicas.
Sem isso, algumas podem de-
senvolver a hiperatividade ou se 
tornarem hipotônicas, mais co-
nhecida como preguiçosas. Na 
medida em que os estímulos cor-
retos acontecem ministrados por 
professores, educadores físicos, 
fisioterapeutas ou terapeutas es-
pecializados no atendimento, as 

crianças minimizam os sintomas. 
Para pessoas que estão direta-
mente em contato com crianças 
vale ressaltar que brincar faz par-
te do desenvolvimento do ser hu-
mano. Desta maneira os “futuros 
adultos” estarão preparados para 
enfrentar o mundo. É na brinca-
deira que elas descobrem que 
o corpo faz determinados movi-
mentos e que estas ações causam 
consequências. 
Essas experiências proporcionam 
uma ajuda magnífica para o início 
do período escolar. Os resultados 
são acompanhados na alfabeti-
zação e aprendizagem da escri-
ta. A criança adquire uma melhor 
preensão manual para manusear 
o lápis, aperfeiçoa a grafia, desli-
za a mão sobre o papel e quando 
chega ao final da folha, não tem 
problema algum para parar de es-
crever naquela linha e continuar a 
escrever na linha abaixo.

Fitness

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420
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Desentupimento de ralo e fossa, Hidrojateamento de tubulação e 
Limpeza de ambientes

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

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

Pensando que muitas vezes nos ve-
mos passando por momentos difí-
ceis e nem sempre conseguimos li-
dar com essa bagagem da melhor 
maneira. Em grande parte, a dificul-
dade de lidar com as situações está 
ligada com a falta de autoconheci-
mento, pois quando não estamos 
familiarizados com as nossas carac-
terísticas de personalidade, acaba 
trazendo barreiras emocionais que 
impedem até mesmo a melhoria da 
qualidade de vida.
Mas como buscar esse autoconhe-
cimento? Existe um método certo? 
Existe uma receita pronta para con-
seguir se conhecer? Não! O que 
existe é aquilo que o indivíduo está 
disposto a enfrentar neste momen-
to. Primeiro é importante trazer o 
conceito de cada um deles, afim 
de entender o que cada um deles 
oferece: o coaching por exemplo, 
é utilizado para um objetivo pon-
tual, muitas vezes direcionado ao 
campo profissional, com foco em 
técnicas para descobrir e trabalhar 
habilidades e competências, para 
melhorar/alavancar a performance. 

Para isso é necessário buscar um 
profissional adequado, com a for-
mação condizente.
Para conceituar a psicoterapia, em 
uma analogia simples, vamos pen-
sar em uma piscina, onde o proces-
so de coaching atua na superfície, 
trabalhando características mais 
evidentes, que estão por cima da 
água. A psicoterapia atua em tudo 
o que está mais profundo, onde é 
necessário mergulhar gradativa-
mente, a fim de desvendar o que 
realmente existe “no fundo”.
Em suma, o que realmente pode 
trazer um conhecimento de si mais 
profundo, seria a psicoterapia – en-
tre outras linhas, como psicanálise, 
terapia cognitivo-comportamen-
tal, entre outras – e, para trabalhar 
os anseios pela melhora de perfor-
mance, seria a busca pelas duas 
modalidades, sempre com foco na 
qualidade do profissional.
Por isso, pesquisem sobre o profis-
sional antes de começar qualquer 
processo!
Autoconhecimento liberta!

Coaching ou Psicoterapia – 
O que realmente ajuda?

Saúde

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

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

Shopping Granja Vianna




