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CotiaGranjeira do mês

Conheça os lançamentos 
do EKKOGROUP

Imóveis

@granjanews

O Granja News faz 12 anos! Em conjunto com o 
Shopping Granja Vianna, o jornal faz exposição

A corretora 
Marisa Silva

Prefeitura entrega 
mais de 100 kits

Dos dias 
26/11/21 a 
31/01/22, os dois 
aniversariantes 
de novembro 
comemoram 
com exposição 
que marca a 
trajetória de 
cada um. Visite 
o Shopping 
Granja Vianna e 
acompanhe essa 
história!
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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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12 anos do Jornal Granja News
Já parou para pensar no real motivo para comemorarmos o aniversário? 
Não é estranho que de tantos motivos existentes para comemorarmos, 
usamos a data de abertura da empresa? Nós comemoramos justamente 
o tempo em que estamos de portas abertas, o quanto estamos no 
mercado. Nestes dias difíceis que vivemos, estar aberto a cada dia, 
vale ouro. Devemos agradecer o que temos e não ficarmos chorando 
as perdas. Fazer o diferente e atingir novos mercados é primordial. 
Muitas empresas não curtem o dia do seu aniversário, mas nós curtimos 
e muito. Neste ano comemoramos nosso aniversário juntamente com 
o Shopping Granja Vianna com a exposição 12 anos de Jornal Granja 
News. É muito bom estar ao lado dos parceiros,  colaboradores, clientes, 
leitores e amigos nesta data tão especial. Amigo leitor, não deixe o 
seu dia passar como mais um dos seus outros 364 dias. Comemore 
também seu aniversário! Esta edição é dedicada, a todos colaboradores, 
anunciantes, leitores, parceiros  e amigos do nosso jornal. Uma ótima 
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

Equipe Unique comemora 4 anos em endereço no 
centrinho da Granja.  Estamos te aguardando aqui!



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$49,90 
de segunda a sexta

R$39,90 
de segunda a sexta

R$59,90 
sábado, domingo e feriado

R$49,90 
sábado, domingo e feriado

Rua José Felix de Oliveira, 888 
Granja Viana

(11) 4702-2096 / 93021-5879

Almoço - R$ 38,90 de segunda a sexta / Sábado, 
Domingo e feriado R$ 40,90 - Temos opção por quilo
Jantar -  Rodizio de Pizza  R$ 34,90 de terça, quarta, 

quinta e Domingo   R$ 37,90  Sexta, Sábados e feriados
Buffet Self Service com churrasco + rodizio de pizza 

R$ 44,90 Sexta e Sábado

De segunda a segunda
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Por Victoria Cattony
Marisa Silva, corretora de imó-
veis, mora na Granja Viana há 
mais de 17 anos. Ela e o ma-
rido se mudaram para o bair-
ro em Cotia em busca de um 
local que estivesse próximo às 
rodovias, devido ao trabalho 
do esposo que dependia de 
viajar para muitas cidades ao 
redor da Grande São Paulo, e 
também para ter contato com 
a natureza. “Aqui estamos per-
to de tudo, com um bom aces-
so e boas opções. Temos bons 
restaurantes, atendimento mé-
dico, shopping, academias, es-
colas, lazer e muito mais”, co-
menta a granjeira.
‘A corretora’, como ficou co-
nhecida devido ao excelen-
te trabalho no ramo da corre-
tagem local, principalmente 
com o sucesso de vendas dos 
condomínios residenciais Ekko 
Live Granja Viana 1 e 2, que 
agora conta com as edições 3 
e 4, explica que não sente mais 
a necessidade de ir a São Pau-

lo para conseguir o que dese-
ja, como fazia antes. Para ela, 
o desenvolvimento que o bair-
ro de Cotia apresentou é moti-
vo de alegria. “Aqui só cresceu 
e melhorou, não sinto falta de 
nada como era antes, fico feliz 
com a evolução e de poder fa-
zer tudo que quero sem preci-
sar ir para longe”, acrescenta.
A granjeira relembra um fato 
inusitado quanto ao retorno 
do quilômetro 22,5 da Rodo-
via Raposo Tavares. Marisa diz 
que, ao se mudar, era possível 
fazer uma ‘gambiarra’ e aces-
sar a ponte pela contramão, 
coisa que hoje não é possí-
vel. A corretora ri da situação 
e fala que isso é resultado do 
crescimento de um bairro que 
não tinha nada e agora tem de 
tudo, a ponto de não ser possí-
vel retornar estrategicamente 
pois sempre terão carros trafe-
gando pela região impedindo 
a ação.
“Falo que aqui é a minha cida-
de, me adaptei tanto a tudo. A 

Granja é onde eu quero con-
tinuar, porque é tranquila e 
ao mesmo tempo oferece de 
tudo. O único ponto negativo 
é a segurança falha, mas isso 
tem em todo lugar”, comple-
menta Marisa, que também 
aponta o bairro como um pon-
to estratégico.
Quanto às ofertas de trabalho, 
a corretora explica que, por 
ser uma região muito procu-
rada, a corretagem é um exce-
lente ramo para se estar, uma 
vez que sempre tem emprego 
e não lhe faltam oportunida-
des. “Não tem ponto negati-
vo aqui, fico há cinco minutos 
do shopping, de todos os res-
taurantes e locais que gosto 
de frequentar. Tem até médico 
que atende o plano de saúde, 
com terapias e tudo”, brinca 
ela, que também se lembra da 
época em que era preciso pa-
gar por um atendimento parti-
cular e nem se imaginava haver 
consultas disponíveis por con-
vênio e laboratório.

Por fim, a granjeira deixa um 
recado aos residentes do bair-
ro: “Nós temos que valorizar a 
região em que moramos, fre-
quentar os estabelecimentos 
que temos aqui, e investir o 
dinheiro neles, para que cres-
çam. Aprendi a valorizar a re-
gião que eu moro e todos de-

veriam fazer o mesmo”, finaliza 
ela, que aponta para o fato de 
antes ir até São Paulo passe-
ar sem nem conhecer os locais 
ao seu redor, e com o tempo 
começou a ir em restaurantes 
e outros lugares daqui e gos-
tou muito.

“A Granja Viana não 
é mais um bairro, se 
tornou uma cidade”, 
assim avalia a 
granjeira Marisa Silva

Granjeira do mês

A corretora diz que a Granja atende a todas as vontades e necessidades 
do morador, sem que ele precise ir muito longe
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Realização:

*Considerando VGV lançado nos últimos 5 anos. Fonte: Geoimovel. **incluso piscina de 7,80². 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 Novembro de 2021.

Lançamento

A MAIOR INCORPORADORA DE OSASCO E GRANJA VIANA*

Participe
do lançamento 
com abertura 
da casa
decorada

3 Suítes | Lavabo
3 Vagas    | Piscina

S T A N D  D E  V E N D A S :  A V.  E S TÁ C I O  D E  S Á ,  N º  1 8 8 1  -  G R A N J A  V I A N A  -  C O T I A  -  S P
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Fundada em 1999 a partir de 
uma gestão familiar, a EKKO-
GROUP tornou-se uma hol-
ding com governança corpo-
rativa e atuação em toda a 
cadeia produtiva por meio de 
suas empresas.
Um grupo antecipador de ten-
dências e com amplo cresci-
mento no setor. Voltado a ex-
periências transformadoras, 
com produtos sofisticados, 
mais de 2.000 clientes ativos e 
foco nos públicos A e B.
Hoje, a EKKOGROUP é líder de 
mercado nas regiões de Osas-

co e Granja Viana e, principal-
mente, com grandes projetos 
como o EKKOLIVE GRANJA 
VIANA, EKKOLIVE GRANJA 
VIANA 2 e agora com os lan-
çamentos EKKOLIVE GRANJA 
VIANA 3 e 4.
O EKKOLIVE GRANJA VIANA 
3 e 4 chega ao mercado em 
uma das avenidas mais valo-
rizadas da Granja Viana, para 
quem quer viver ao lado da 
natureza com lazer comple-
to para a família. Casas Du-
plex de 151m² com piscina de 
7,80m², 3 suítes com lavabo, 3 

vagas e piscina. Um empreen-
dimento único e exclusivo na 
região.

Saiba mais: 
Endereço:
Av Estácio de Sá, 1881
Granja Viana – Cotia/SP
Telefone:
(11) 4193-1471
(11) 93095-2293
Contato:
contato@ekkogroup.com.br
www.ekkogroup.com.br

Lançamentos EKKOLIVE 
GRANJA VIANA 3 e 4
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O jornal Granja News faz 12 anos!
Destaque

Contando com 144 edições de muita parceria com leitores, amigos e colaboradores, mais um aniversário é comemorado com grande estilo

Por Victoria Cattony
Ah o Thanksgiving… o feriado 
de 25 de novembro, comemora-
do principalmente nos Estados 
Unidos e com tradução para “Dia 
de Ação de Graças”, é a data que 
marca o aniversário do Jornal 
Granja News e significa tudo que 
a publicação almeja. No dia, a tra-
dição pede que todos se reúnam 
para celebrar e agradecer por 

tudo que o ano proporcionou aos 
participantes e pessoas queridas. 
Com isso, o periódico procura fa-
zer o mesmo, passando o tempo 
com amigos, familiares, clientes, 
leitores e parceiros.
Todos os anos, a equipe do jornal 
comemora a data de forma a divi-
dir a celebração com todos que a 
apoiou durante o tempo transcor-
rido. Em 2021, em parceria com 

o Shopping Granja Vianna, que 
também faz aniversário, a festi-
vidade é realizada de um modo 
diferente aos anteriores. Com di-
reito a vernissage e apresentação 
do violinista da “Escola Sonnetto  
Music”, Ricardo Proiete, realizada 
em 25 de novembro, os parceiros 
inauguraram uma exposição, com 
duração prevista de 26/11/2021 
a 31/01/2022, com as capas mais 

antigas dos periódicos publica-
dos até o momento. “Diante do 
momento, essa foi a forma mais 
adequada que encontramos para 
comemorar e não deixar passar 
em branco”, explica Rodrigo Ro-
drigues, diretor do Granja News.
Rodrigo Souza, gerente de 
marketing do Shopping comen-
tou sobre a parceria: “Oportu-
nidade de visibilizar e resgatar a 

tradição de um veículo tão tradi-
cional e expressivo para a Granja 
e termos o privilégio de acontecer 
no momento do nosso aniversário 
de 11 anos, recebemos como um 
presente, não só para o Shopping 
mas sim para nossos clientes, par-
ceiros e lojistas”.

Fotos: Bruna Lopes
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Desde o momento de sua cria-
ção, há 12 anos, o jornal sempre 
teve como pilar principal o com-
promisso com a informação e seu 
leitor, de modo a abordar temas 
que mais os interessasse. A pre-
ocupação da equipe com o meio 
ambiente, segurança, notícias so-
bre o trânsito, obras públicas, ave-
riguar campanhas eleitorais, entre 
outros temas da agenda pública 
levou o Granja News por edições 
e mais edições, e seguirá levando. 
“Até na Copa do Mundo de 2014 
a gente se fez presente. A equi-
pe da Colômbia treinou no CT 
do São Paulo e nós fomos lá en-
trevistar o cônsul do país”, com-
plementa o diretor, que também 
acrescenta a informação de que 

João Doria, antes de assumir a 
prefeitura de São Paulo, escreveu 
uma coluna sobre liderança nas 
páginas do periódico.
Além de todas as informações 
que busca trazer com maestria, 
o Granja News possui um bloco 
muito especial e particular para se 
aproximar de todos os membros 
da comunidade. O “granjeiro do 
mês” traz, em todas as edições, o 
relato de um morador do municí-
pio sobre a experiência de residir 
e viver aqui. Os entrevistados são 
habitantes do bairro que, além de 
estarem há muitos anos por aqui, 
também se destacam nos ramos 
em que atuam e buscam fazer o 
bem para a cidade. Rodrigo re-
lembra grandes personalidades 

que já passaram por essas pági-
nas, como Moacyr Franco, Már-
cio Mendes do Trio Los Angeles 
e muitos outros que dividiram um 
tempo para contarem suas expe-
riências.
Quanto à parceria com o Sho-
pping Granja Vianna, o Granja 
News esteve junto deles desde 
o primeiro ano e só tem a agra-
decer por todo esse período de 
união e parabenizá-lo pelo aniver-
sário de 11 anos e o sucesso con-
quistado. “Em todos os 11 anos 
milhares de clientes passaram por 
aqui. São memórias e momen-
tos especiais que fazem parte da 
nossa história, fazendo a diferen-
ça na cidade com projetos susten-
táveis, culturais e sociais. Temos 

muito orgulho em participar de 
tantas trajetórias de sucesso dos 
empreendedores locais e oportu-
nizar marcas nacionais a presença 
em nossa região”, comemora Ro-
drigo Souza, que também diz ser 
de grande valia ter este veículo de 
comunicação como apoiador das 
ações do local.
Além da exposição, o leitor ain-
da pode visitar o shopping e cur-
tir as festas de fim de ano por lá! 
O jornal Granja News realizou 4 
concertos natalinos, unindo os 
leitores, músicos e parceiros para 
arrecadar fundos e doá-los à co-
munidade, e neste ano convida a 
todos que curtam o Natal Fabu-
loso no Shopping Granja Vianna. 
“Neste ano, um grupo de unicór-

nios veio ajudar o Noel a distri-
buir presentes e muita alegria no 
Granja. Afinal, de magia e sonhos 
eles entendem muito bem! Trata-
se de um convite lúdico para vi-
ver momentos cheios de alegria, 
fantasia e solidariedade no nosso 
shopping. Porque quando todo 
mundo se dedica a fazer o bem, a 
magia do Natal começa a aconte-
cer. Um super tobogã, infláveis e 
uma piscina de bolinhas comple-
tam a diversão juntamente com o 
trenzinho do papai noel”, finaliza 
o gerente de marketing.
Acesse https://www.face-
book.com/media/set/?se-
t=a.275536559230838&-
type=3 e veja todas as capas 
do Jornal

foto: Michel Cutaith

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
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 (11) 997411567

Precisando de Fotógrafo?
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Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420

Na tarde do dia 17 de novem-
bro, o programa Cotia que Cui-
da, que reúne as ações sociais 
Mãe Cotiana, Além do Som, 
Novo Olhar e Ação que Alimen-
ta, realizou mais uma edição do 
primeiro primeiro projeto, dire-
cionado às gestantes da cidade. 
O prefeito Rogério Franco,  que 
esteve acompanhado da Secre-
tária de Desenvolvimento Social 
e Presidente do Fundo Social, 
Mara Franco, da vice-prefeita e 
Secretária de Direitos Humanos, 
Cidadania e da Mulher, Ângela 
Maluf e outros vereadores e se-
cretários municipais, entregou 
kits de enxoval de bebê com-
pletos a cento e duas gestantes 
que fazem o acompanhamento 
de pré-natal nas Unidades Bási-
cas de Saúde do município.
A ação “Mãe Cotiana” levou o 
programa a alcançar grandes 

marcos. Com a entrega, o Co-
tia que Cuida ultrapassou a mar-
ca de 1600 gestantes inscritas e 
contempladas. As participantes 
receberam e continuarão a re-
ceber atendimento prioritário e 
suporte para garantir o seu bem
-estar e do bebê. Mara Franco 
destacou que a equipe realiza 
tudo com muito carinho e ain-
da comentou sobre a retoma-
da das atividades presenciais 
da Prefeitura: “Estou muito fe-
liz por começarmos os nossos 
eventos presenciais exatamente 
com a entrega da Mãe Cotiana. 
Durante a pandemia, tivemos 
que adaptar as nossas ações, ti-
vemos que desacelerar pela se-
gurança de todos. Vamos con-
tinuar com o programa para 
atendermos cada vez mais ges-
tantes de nossa cidade”.
O kit estava repleto de itens e 

contava com roupinhas de frio 
e calor, bolsa de maternidade, 
manta Infantil, toalha de banho, 
fralda descartável, lençol de 
berço, conjunto de produtos de 
higiene, entre outros produtos 
essenciais para que as gestantes 
pudessem dar a luz se sentindo 
seguras e confiantes quanto aos 
cuidados com os filhos.
O prefeito Rogério Franco dei-
xou a sua mensagem às futuras 
mamães e aproveitou para dizer 
que, em 2022, a Prefeitura vai 
entregar o Pronto-Socorro In-
fantil Municipal: “É um equipa-
mento de saúde muito aguarda-
do pela população de Cotia, e 
quem tem filho pequeno sabe 
a importância de ter um atendi-
mento especializado de urgên-
cia e emergência em caso de 
necessidade”.
Por fim, o representante da Pre-

feitura de Cotia expôs seu com-
promisso e responsabilidade 
com o projeto, assim como sua 
felicidade em entregar produtos 
tão essenciais às futuras mães 
da cidade. “Este governo tem 
sensibilidade de saber que é 
na dificuldade que o poder pú-
blico tem que estar mais perto 
de quem precisa. O kit que vo-
cês levam hoje tem carrinho, ba-
nheira, mamadeira, mas não é 
só isso, tem o respeito do po-
der público com cada um de vo-
cês”, finalizou.
Acompanhe a transmissão do 
evento em https://www.insta-
gram.com/p/CWYs4SBJaCX/.
 
Cotia que Cuida
Informações e inscrições: 
11 9 6300-7500 (WhatsApp 
CRAS CREAS Online)

Ação Mãe Cotiana entrega mais de 100 
kits de enxoval de bebê em evento 
realizado no dia 17 de novembro

Fundo Social

Prefeitura de Cotia atingiu a marca de mais de 1.600 gestantes inscritas e beneficiadas gratuitamente pela iniciativa
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Tem aparecido um tema fre-
quente com alguns pacien-
tes meus: vale a pena ser 
uma pessoa boa? Vejo eles 
se questionarem com fre-
quência sobre esse assun-
to, fazendo um comparativo 
entre o desgaste de manter 
os próprios valores e a frus-
tração de ver pessoas as-
cenderem socialmente com 
ações arbitrárias. 
Percebi que esse costuma 
ser um questionamento co-
mum, pois a maioria das 
pessoas, em algum momen-
to da vida, se pegam nesse 

tipo de pensamento.
Mas eu proponho aqui uma 
outra gama de questiona-
mentos: Você sente que se-
ria feliz, agindo da mesma 
maneira que essa pessoa? 
Você consegue garantir 
que essa pessoa é realmen-
te mais feliz do que você? 
Você conseguiria viver com 
naturalidade, ferindo seus 
próprios valores?
Aqui nem estou citando va-
lores materiais, e sim va-
lores éticos, questões de 
conduta, questão de com-
portamento social. 

Quando levanto esses ques-
tionamentos, geralmente o 
que percebo é que, mesmo 
com a insatisfação de ver 
pessoas crescerem social-
mente por meios questio-
náveis, nenhum deles quer 
abrir mão de seus valores 
para tentar conseguir as 
mesmas coisas, e sim tentar 
conquistar o sucesso bus-
cando o próprio caminho, 
sem ferir seus pilares éticos. 
E pra vocês? Vale a pena ser 
uma pessoa boa?

Vale a pena ser uma pessoa boa?
Saúde

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

ENTREGAS 
NA REGIÃO
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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
Rua José Félix de Oliveira, 1148 Loja 5

11 91003-5060

Barbearia da Granja
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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 
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Novo 
endereço

Voltar a escutar tornou-se uma 
realidade na vida de muitos 
moradores da nossa cidade. A 
ação ‘Além do Som’, que inte-
gra o Programa Cotia que Cui-
da, da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, em parceria com o 
Fundo Social, beneficiou mais 
52 pessoas com a entrega de 
aparelhos auditivos, nesta 
quarta-feira (24/11), com isso, a 
ação social ultrapassou a mar-
ca de 500 aparelhos auditivos 
entregues para pessoas com 
deficiência auditiva.
O prefeito Rogério Franco fa-
lou da importância da iniciati-
va na vida das pessoas. “Estes 

aparelhos auditivos são ca-
ros até para quem tem condi-
ções de adquirir. E a Prefeitu-
ra de Cotia proporcionou isso 
para as pessoas que mais pre-
cisam. Estes aparelhos devol-
vem a qualidade de vida e a 
convivência das pessoas”, dis-
se o prefeito.
De acordo com a Secretária de 
Desenvolvimento Social, Mara 
Franco, a iniciativa tem o pro-
pósito de ir além. “Resgatar a 
capacidade de se comunicar e, 
desta forma, proporcionar que 
todos possam apreciar com 
mais qualidade de vida às rela-
ções familiares, profissionais e, 
principalmente, com mais saú-

de física e emocional”, disse a 
secretária.
Entre os beneficiados esteve o 
pequeno Luiz Eduardo P. San-
tos, de 8 anos, que mora no 
Parque Miguel Mirizola. O pai, 
Jailson, contou que aos 5 anos 
de idade o garoto tinha dificul-
dade com algumas palavras, 
mas ele não sabia por quê. 
“Ele passou com um médico 
e foi identificada a perda au-
ditiva. Esta dificuldade estava 
atrapalhando o aprendizado 
dele, por isso tinha problema 
com algumas pronúncias. Sou-
bemos do Além do Som, fize-
mos o cadastro e foi tudo mui-
to rápido”, disse Jailson. “Este 

aparelho vai fazer a diferença 
na vida do meu filho. Agrade-
ço a Deus e ao projeto”, com-
pletou.   
A dona Josefa Alice da Silva, 
de 73 anos, mora no Parque 
Alexandra, e também recebeu 
o aparelho auditivo. Ela esteve 
acompanhada da filha, Kelly, 
que contou que a mãe tem 
perda auditiva há muitos anos. 
“Um médico [da rede munici-
pal] nos falou do programa e 
fizemos o cadastro. Este apa-
relho foi providencial na vida 
dela, não teríamos como com-
prar”, disse Kelly.
A ação ‘Além do Som’ atende 
moradores de Cotia de qual-

quer idade. Basta ter prescri-
ção médica para uso de apa-
relho, ter inscrição no NIS 
(Número de Inscrição Social) 
e fazer a inscrição pelo CRAS 
CREAS On-line (Whatsapp 11 9 
6300-7500).
O evento foi acompanhado 
pela vice-prefeita e Secretária 
de Direitos Humanos, Cidada-
nia e da Mulher, Ângela Maluf, 
demais secretários municipais, 
da presidente do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
Darlene Pires e de vereadores.
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‘Além do Som’ ultrapassa a marca de 500 
aparelhos auditivos entregues

Cotia que Cuida
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Diabetes: prevenção, alimentação 
e atividade física são os aliados 
fundamentais para manter a 
qualidade de vida

Fitness

O custo do tratamento do diabetes é alto, envolve mui-
tos cuidados, medicamentos e a maioria das pessoas só 
descobrem a doença com quadro em estágio avançado

Os dados da 9ª edição do Atlas 
de Diabetes da International Dia-
betes Federation (IDF) mostram 
que existem 463 milhões de adul-
tos com diabetes em todo o mun-
do. Globalmente, a prevalência do 
diabetes atingiu 9,3%, com mais da 
metade (50,1%) dos adultos não 
diagnosticados, sendo o diabe-
tes tipo 2 responsável por cerca de 
90% dos casos.
Novas pesquisas indicam que o nú-
mero de indivíduos que vivem com 
diabetes deve aumentar de 366 mi-
lhões em 2011 para 578 milhões até 
2030 e 700 milhões em 2045, se ne-
nhuma ação urgente for tomada. 
Isso equivale a aproximadamente 
três novos casos a cada dez segun-
dos ou quase dez milhões por ano. 
Outros números também mostram 
que 80% das pessoas com diabetes 
vivem em países de baixa e média 
renda. 78.000 crianças desenvol-

vem diabetes tipo 1 todos os anos. 
E o maior número de pessoas com 
diabetes têm entre 40 e 59 anos de 
idade.
O diabetes é uma doença em que 
os níveis de glicose no sangue es-
tão acima do normal, podendo 
causar sérias complicações de saú-
de, incluindo doenças cardíacas, 
cegueira, insuficiência renal e am-
putações de membros inferiores. O 
diabetes é a sétima causa de morte 
nos Estados Unidos. 
“Dadas essas estatísticas, é alta-
mente provável que profissionais 
de exercícios em uma ampla varie-
dade de ambientes interajam com 
clientes com diabetes. A atividade 
física é uma intervenção comprova-
da que faz uma diferença impres-
sionante para a saúde dos clientes 
que têm a doença e pode ajudar a 
preveni-los para aqueles que não 
têm. Compreender como o diabe-

tes afeta a saúde física e mental de 
um indivíduo pode ser a chave para 
projetar e implementar um progra-
ma de exercícios aquáticos bem-
sucedido para esses clientes. Exer-
cícios físicos ajudam a diminuir a 
resistência à insulina e baixar o nível 
de glicose”, pontua Eduardo Net-
to, Diretor Técnico da Bodytech e 
autor do livro Atividade Física para 
Diabéticos.
No momento, o diabetes tipo 1 
não pode ser evitado. Os gatilhos 
ambientais que se acredita gerar o 
processo que resulta na destruição 
das células produtoras de insulina 
do corpo ainda estão sob investiga-
ção. Mas, felizmente, há muitas evi-
dências de que mudanças no estilo 
de vida (alcançar um peso corporal 
saudável e atividade física modera-
da) podem ajudar a prevenir o de-
senvolvimento de diabetes tipo 2. 
Até 85% das complicações e mor-

bidades entre os indivíduos com 
diabetes tipo 2 podem ser evita-
das, retardadas ou tratadas com efi-
cácia e minimizadas com visitas re-
gulares a um profissional de saúde, 
monitoramento e medicação ade-
quados e uma dieta e estilo de vida 
saudáveis. A identificação precoce 
de complicações potenciais pode 
fornecer oportunidades para inter-
venção, educação e encaminha-
mento para um especialista quan-
do necessário.
“A obesidade, especialmente a ab-
dominal, está ligada ao desenvolvi-
mento de diabetes tipo 2. A perda 
de peso melhora a resistência à in-
sulina e reduz a hipertensão. Pesso-
as com sobrepeso ou obesas de-
vem, portanto, ser incentivadas a 
atingir e manter um peso corporal 
saudável. O Programa de Preven-
ção de Diabetes descobriu que a 
perda de peso e o aumento da ati-

vidade física reduziram o desen-
volvimento de diabetes tipo 2 em 
58% durante um período de estu-
do de três anos. Entre os indivíduos 
mais velhos (aqueles com 60 anos 
ou mais), a redução foi de 71 por 
cento. E mais importante, indivídu-
os com sobrepeso que perdem até 
cinco a sete por cento de seu peso 
corporal por meio de exercícios e 
alimentação saudável podem efe-
tivamente prevenir ou retardar o 
aparecimento do diabetes tipo 2 
indefinidamente”, destaca Netto.
O aumento da atividade física é im-
portante para manter a perda de 
peso e está relacionado à redução 
da pressão arterial, redução da fre-
quência cardíaca em repouso, au-
mento da sensibilidade à insulina, 
melhora da composição corporal 
e bem-estar psicológico, tornando-
se um dos principais pilares na pre-
venção do diabetes.

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



Projeto Além do Som: 520 aparelhos auditivos entregues à nossa população.
Programa Mãe Cotiana: 1.600 enxovais de bebê entregues às nossas mamães.
Projeto Novo Olhar: 564 óculos entregues a crianças, jovens e adultos.
ProgramaAção Que Alimenta: 4.800 cestas básicas entregues à nossa população.

Cotia está lançando o maior programa de auxílio ao 
cidadão da história da nossa cidade. É o Programa 
Cotia que Cuida: que enxerga, te escuta, te alimenta 
e que está ao seu lado, desde o dia em que você 
nasce. 
Você sabe: aqui, a gente cuida da nossa gente.


