
1GRANJA NEWS - DEZEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 145 WWW.GRANJANEWS.COM.BRCotia, dezembro de 2021 - Edição 145 
Ano XIII   -  www.granjanews.com.br

CotiaGranjeira do mês

Pedágio Ambiental 
com doação de mudas

Meio Ambiente

@granjanews

O comércio de Cotia 
espera por você!

A psicanalista 
Fátima Marinho

Anistia de juros e multas 
para impostos atrasados

Nada 
melhor 
do que ir 
ao centro 
passear e 
fazer compras, 
certo? A 
cidade está 
de portas 
abertas para 
receber todos 
e incentivar 
a economia 
local.
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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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Boa Festas !!!
Desejamos a todos leitores, anunciantes, colaboradores, parceiros e 
amigos um feliz natal e um próspero ano novo, cheio de paz, alegria 
e principalmente saúde. Segue abaixo uma linda história na qual 
queremos compartilhar com todos
Equipe Granja News

Conta-se de uma senhora riquíssima que, ao chegar ao céu, foi 
conduzida por um anjo à sua residência. Para sua decepção era um 
casebre muito pobre, construído com péssimo material, pequeno e 
mal acabado. Ao seu lado ficava um belíssimo palacete, espaçoso e 
construído com muito luxo. Mais decepcionada ficou ao saber que a 
moradora do palacete era aquela senhora humilde e pobre, que fora sua 
empregada na Terra. Indagou ao anjo qual a razão de tamanha injustiça 
e aberração. Ao que o anjo respondeu: « Aqui nós construímos as casas 
com o material que as pessoas nos enviam da Terra.» Que material você 
está enviando para o céu ??
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

(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
Fátima Marinho, psicanalista, 
neuropsicopedagoga e artete-
rapeuta, se mudou para a Gran-
ja Viana há 23 anos, quando se 
casou. Seu noivo, na época, já 
morava no bairro de Cotia e ela, 
que estava no ABC Paulista, co-
nheceu o local, se encantou, e 
optou por ficar aqui. “Adorei a 
ecologia, os animais silvestres e 
a tranquilidade da região”, con-
ta a granjeira, que também co-
menta sobre as amizades que 
pôde construir com o passar 
dos anos, mesmo chegando 
sem conhecer ninguém.
 Dentre as coisas que mais gos-
ta na Granja, Fátima cita como 
principais, a segurança e tran-
quilidade que encontra nos con-
domínios residenciais, as pesso-
as e os restaurantes. Além disso, 
ela fala com felicidade sobre a 
riqueza da fauna e da flora lo-
cais. “Aqui é muito lindo, bas-
tante exuberante. Na minha 
casa sempre vem tucano, papa-
gaio, arara, garça, saruê, gam-
bá, e tudo que plantamos nas-
ce e floresce com muita força”, 
acrescenta a psicanalista que 
se diz apaixonada por flores e 
plantas, tanto que criou e proje-
tou seu próprio jardim. Em seu 
quintal, a granjeira tem um po-
mar com árvores frutíferas carre-
gadas.
Os pontos negativos da Gran-
ja Viana, de acordo com a neu-
ropsicopedagoga se encontram 

na mobilidade cada vez mais 
reduzida, se comparada com 
a época em que se mudou, e 
também nas construtoras imo-
biliárias, que, segundo ela, não 
seguem um planejamento urba-
nístico ao projetar seus empre-
endimentos. “Eles vêm para cá, 
destroem o verde, constróem 
e não deixam o que encantava 
as pessoas. Aqui era um refúgio 
dentro de São Paulo”, explica 
ela, que aponta para o fato de 
que o bairro poderia, até mes-
mo, se tornar um ponto turístico 
e realizar festivais ao longo do 
ano, como é o caso da cidade 
de Campos de Jordão, se hou-
vesse maior carinho, cuidado e 
atenção por parte dos gestores 
públicos. 
A arteterapeuta faz parte do 
Rotary Club de Cotia Mulheres 
Empreendedoras e comemora a 
ação que farão neste natal, além 
de todo o envolvimento com a 
vacinação e outras questões de 
saúde e educação. No ano de 
2021, aproximadamente 230 ca-
deiras de rodas normais e para 
banho foram conquistadas pe-
las rotarianas para serem doa-
das a instituições de idosos, em 
nome da campanha Árvore do 
Bem. Os produtos estão novos, 
são de ótima qualidade, e já es-
tão sendo entregues às organi-
zações.
Fátima tem uma clínica que 
atende em 2 endereços por São 
Paulo e Cotia chamada Platafor-

ma Life. Lá atendem crianças, 
adolescentes, adultos e idosos 
com questões cognitivas e an-
gústias emocionais. Fátima con-
ta que, durante a pandemia, 
houve um considerável aumen-
to de casos entre jovens, devido 
ao confinamento social e chama 
todos a participarem da Semana 
do Cérebro, evento que ocorre 
em março e instrui sobre saúde 
mental, uma vez que, de acordo 
com a granjeira, é para todos e 
não deve assustar a ninguém.
Por fim, a profissional deixa um 
recado aos granjeiros, indican-
do que entrem para o Rotary e 
façam da Granja um lugar me-
lhor, pois têm coisas lindas a se 
mostrar. “E se comer fruta com 
semente, jogue no quintal, por 
que se não crescer no seu, o 
passarinho leva para o quintal 
de outro e o verde sempre au-
menta”, finaliza ela com o lema 
que leva com os colegas.

Plataforma Life
https://www.facebook.com/
plataformalife/ 

Atendimento: 
-The Square Open Mall, Ro-
dovia Raposo Tavares, km 22 
-Granja Viana, Cotia 
-Av. São Gualter, 433 -Alto de 
Pinheiros, SP
-11 99165-0711

“A Granja Viana poderia virar um centro turístico 
e gastronômico caso recebesse a devida 
atenção”, assim define a Granjeira deste mês

Granjeira do mês

Fátima Marinho, compara o bairro com Campos de Jordão e diz que poderia ter 
até um festival em determinada época do ano, para atrair turistas
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Fátima Marinho ao lado do seu marido e socialite Roberto Marinho
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Meio Ambiente

Edital de Convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Seccional Residencial Átrios Granja 
Viana, da COOPERATIVA HABITACIONAL 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 Assem-

bleia que se realizará no Colégio Português, no dia 12/12/2021, obedecendo aos seguintes horários e quorum, 
para a sua instalação sendo a 1ª convocação às 08h00minhs, 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- Sorteio e escolha dos apartamentos 

da Torre 1. Cooperativa Habitacional Alpha -  Jorge Frederico Ramos - Diretor Presidente.

A Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente de Cotia, em 
parceria com o Parque Jussara 
Ambiental – Viveiro de Árvores 
Nativas e Ornamentais, fará um 
‘Pedágio Ambiental – Edição 
de Natal’, no domingo (19/12), 
das 9h às 14h, na região central 
de Cotia, fazendo a distribuição 
de mudas de árvores que foram 
doadas pelo Parque Jussara.
As equipes da Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente es-
tarão nos semáforos da Rua 
Prof. José Barreto, altura do 17; 
Rua Senador Feijó, altura do 
362 e, Avenida Nossa Senhora 
de Fátima, 22, região central.
“Esta será a nossa última mo-
bilização do Pedágio Ambien-

tal de 2021. Mais uma ação que 
trará aos munícipes uma gran-
de aproximação ao Meio am-
biente e a biodiversidade de 
Cotia, com certeza centenas de 
mudas serão doadas”, disse o 
secretário Gustavo Gemente.
Para a ação do dia 19, a Secre-
taria do Verde e do Meio Am-
biente levará mudas de Palmei-
ra Juçara, Sabão de Soldado, 
Suinã, Guatambú, Manduira-
na, todas as mudas serão en-
tregues dentro de saquinhos 
biodegradáveis que não preci-
sam ser retirados para o plan-
tio. Além das mudas, também 
será feita a distribuição de se-
mentes de Ipê Rosa e material 
educativo.

Domingo (19/12) tem edição 
especial de Natal do Pedágio 
Ambiental com doação de mudas
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O comércio de Cotia está de 
portas abertas para todos!

Destaque

A Prefeitura está incentivando que sua população frequente os estabelecimentos da cidade e consuma direto nas lojas

Por Victoria Cattony
Desde o momento em que a pan-
demia de COVID-19 foi decreta-
da, grande parte dos estabeleci-
mentos de comércio da cidade 
de Cotia e muitos outros locais fe-
charam em razão das normas de 
segurança. Alguns conseguiram 
manter as atividades por meio 
das plataformas digitais e aplicati-
vos de entrega, mas isso não sig-
nificou que acumulassem lucro. 

Pelo contrário, boa parte das lojas 
e outros setores como restauran-
tes terminaram por encerrar ativi-
dades e demitir funcionários. Essa 
bola de neve decorrente do iso-
lamento social, a falta de dinhei-
ro e outros fatores levou à falência 
muitos serviços do município.
“Foi complicado para todos. In-
felizmente, não só em Cotia, mas 
no estado, no país e no mundo, 
vimos muitas portas se fecharem 

definitivamente. Nosso comércio 
foi sobrevivente. Algumas cida-
des passaram e estão passando 
com mais traumas por este mo-
mento. Nosso comércio já reto-
mou as atividades e estamos com 
muita esperança que as compras 
de fim de ano representem a re-
cuperação da cadeia econômica 
em nossa cidade”, comenta Ro-
gério Franco a respeito do mo-
mento e como Cotia enfrentou a 

situação.
O prefeito do município conta, 
em entrevista de vídeo, que há al-
gum tempo, o comércio retomou 
suas atividades, seguindo as nor-
mas de segurança vigentes, e es-
pera que os consumidores bus-
quem fortalecer a economia local 
e ir comprar os itens que desejam 
direto nas lojas físicas. “Para Co-
tia, o grande benefício de o clien-
te voltar a consumir na loja física 

é que aumenta a chance de ele 
estar consumindo no nosso co-
mércio, fortalecendo a economia 
local, a geração de emprego, aju-
dando na arrecadação de impos-
tos que são convertidos em bene-
fícios para a população. A compra 
digital leva o consumidor para lo-
jas de outras cidades e até de ou-
tros países e não ajuda a econo-
mia local”, explica ele.

Venha conhecer a Arena Pitanga Beach!
Agende uma aula experimental

91099-2540

Fotos: Vagner Santos
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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

Em razão de buscar minimizar os 
danos causados pela pandemia 
no comércio, a Prefeitura adotou 
medidas durante o isolamento e 
após sua liberação. Ao longo de 
todo o período de restrições, por 
meio da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Empreendedorismo, 
Cotia fez parcerias do SENAC, 
SEBRAE, entre outros, e promo-
veu cursos e capacitações sobre 
e-commerce, criação de sites e 
lojas virtuais. Também se mante-
ve presente no auxílio para reno-
vação e inserção nos meios digi-
tais, por conta do novo modelo 
de vendas virtuais, via telefone, 
internet e aplicativos. Além disso, 
a Prefeitura realizou trabalho ati-
vo para a regularização das MEI’s 
para que pudessem acessar be-
nefícios e vantagens; divulgou 
programas públicos de incentivo 
e criou o Portal do Empreende-
dor e a Escola Virtual, com dicas 
e aulas especializadas e profissio-
nalizantes. Além disso, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, foi lançado o programa 
Cotia Solidária, no início da pan-
demia, que distribuiu milhares de 
cestas básicas para a população 
mais carente em busca de suprir 
suas necessidades.
O comércio local depende de 
muitos incentivos dos consumi-
dores para continuar funcionan-

do em momentos difíceis, desse 
modo, cabe à população buscar 
passear pelo centro e comprar 
por lá, em lugar de optar por si-
tes e plataformas digitais. “Espe-
ramos que o comércio se recupe-
re, lucre com a movimentação de 
fim de ano e que tenha condições 
de fazer promoções que atraiam 
mais consumidores”, comple-
menta Rogério Franco.
Por fim, o prefeito deixa uma men-
sagem aos consumidores: “Vive-
mos momentos de grande difi-
culdade para todos. A pandemia 
da Covid-19 não passou e ainda 
exige muita cautela por parte de 
toda a sociedade. Nas compras 
de fim de ano, busquem man-
ter os protocolos vigentes. Cotia 
avançou muito na vacinação, te-
mos 100% da população adulta 
com pelo menos uma dose da va-
cina. Priorizem o comércio local. 
Vamos ajudar a cidade a se forta-
lecer, criar emprego, gerar renda 
e qualidade de vida para todos. 
Desejo que as famílias possam ce-
lebrar as festas de fim de ano com 
serenidade. Que todos tenham 
paz e saúde. Os meus sentimen-
tos a todos que perderam entes 
queridos para a Covid ou que fo-
ram vitimados por outras situa-
ções. Que Deus possa abençoar 
as famílias cotianas”, finaliza.
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 (11) 997411567

Precisando de Fotógrafo?

Michel Cutaith

Entrevista exclusiva do 
Prefeito de Cotia Rogério 
Franco ao Jornal Granja News
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A Prefeitura de Cotia lançou o Novo 
Sistema de Parcelamento de Dívidas 
de Cotia (NSPDC) que prevê a redu-
ção de juros e multas para o paga-
mento de impostos municipais atra-
sados como IPTU, ITBI e ISSQN. O 
contribuinte poderá solicitar o par-
celamento de sua dívida até o dia 
23 de dezembro de 2021. Poderão 
ser incluídas dívidas com vencimen-
tos ocorridos até 31 de dezembro de 
2020. O processo de adesão ao NSP-
DC poderá ser on-line ou presencial-
mente [veja abaixo].
De acordo com o NSPDC, a redução 
de multas e juros será de 55% a 85%, 
conforme o número de parcelas e, 
em caso de pagamento à vista, have-
rá 95% de redução de multas e juros. 
“Fizemos uma análise e ficou defini-
do que era momento de, mais uma 
vez, anistiarmos os juros e multas de 
impostos municipais. É mais uma for-
ma que encontramos para ajudar a 
população a ficar em dia com a fa-
zenda municipal e, por outro lado, 
arrecadamos valores que são trans-
formados em projetos e benfeitorias 
para toda a população”, disse o pre-
feito Rogério Franco.
A anistia de juros e multas não se 
aplica aos débitos de infrações à le-
gislação de trânsito; multas por des-
cumprimento de contratos e valores 
decorrentes de decisões judiciais. To-
dos os detalhes sobre o NSPDC es-
tão disponíveis na Lei Complementar 
318/2021

Descontos apenas em juros e multas
O Sistema de Parcelamento de Dé-
bitos de Cotia visa recuperar crédi-
tos tributários para aderir ao NSPDC 
o contribuinte poderá fazer a solicita-
ção on-line pelo site da Prefeitura de 
Cotia (www.cotia.sp.gov.br), entrar 
em “Cidadão On-line e abrir o link 
“Anistia”. A partir daí, terá que pre-
encher as informações solicitadas. 
Ou, ainda, presencialmente no Cen-
tro Integrado Tributário (CIT), me-
diante agendamento em (www.co-
tia.sp.gov.br/agendamento-cit/). 
O contribuinte que tiver algum par-
celamento de dívida em andamento 
deverá comparecer ao CIT para fazer 
uma nova adesão.
Pelo NSPDC, o contribuinte poderá 
parcelar a sua dívida em até 24 vezes. 
O desconto nos juros e multas vai va-
riar de acordo com o número de par-
celas: de 25 a 36 parcelas, o descon-
to será de 55%; 13 a 24 parcelas, 65%; 
7 a 12 parcelas, 75%; 6 parcelas, 85% 
e, à vista, 95% de desconto nos juros 
e multas.
O valor mínimo das parcelas será 
de R$50,00 no caso de pessoa física 
e de R$ 100,00, jurídica. O valor de 
cada parcela será calculado median-
te a divisão do débito pelo número 
de parcelas previstas, considerando 
a redução dos juros e multas previs-
tas, corrigido até a formalização da 
anistia.

Prefeitura de Cotia lança anistia de juros 
e multas para impostos atrasados

Cotia

Contribuinte até o dia 23 de dezembro para aderir ao programa de anistia de juros e multas do IPTU, ITBI e ISSQN. Adesão também poderá ser feita on-line

Serviço
Novo Sistema de Parcelamento de Dívi-
das de Cotia
Período de adesão: Até a 23 de dezem-
bro
Adesão On-line
Acesse: www.cotia.sp.gov.br

Entre em “Cidadão Online” e “Anistia”
Adesão presencial
Agendamento: www.cotia.sp.gov.br/
agendamento-cit/
Foto: Vagner Santos
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Prefeitura de Cotia iniciou o envio 
dos carnês de IPTU 2022

Cotia

A 1ª parcela vence no dia 20/01, mesma data de vencimento da cota única. Para quem parcelar, o vencimento será sempre no dia 20 de cada mês subsequente

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

Rua José Félix de Oliveira Nº 1148 - Loja 5 - Granja Viana

(11) 9 1003-5060 @barbeariadagranja

A Prefeitura de Cotia, por meio 
da Secretaria da Fazenda, já 
está enviando os carnês do Im-
posto Predial Territorial Urbano 
(IPTU) 2022. O imposto poderá 
ser pago em até 12 vezes (des-
de que cada parcela não seja 
inferior a R$ 50 para pessoa físi-
ca e R$ 100, jurídica). A primeira 
parcela e a cota única têm ven-
cimento no dia 20 de janeiro 
e, para quem parcelar, o venci-
mento será sempre no dia 20 de 
cada mês subsequente.

O contribuinte que pagar o im-
posto à vista terá 10% de des-
conto no valor do tributo e o 
pagamento pode ser feito em 
qualquer agência bancária, lo-
téricas e Internet banking até 
a data do vencimento. Após 
o vencimento, o contribuinte 
deve atualizar o boleto no site 
da Prefeitura ou pelo aplicativo 
Telegram (saiba mais abaixo).
A Secretaria da Fazenda infor-
mou que alguns contribuintes 
receberão a cobrança do im-

posto via Documento de Arre-
cadação Municipal (DAM), já 
que os dados do proprietário 
estão desatualizados e a Prefei-
tura utilizou apenas o número 
da inscrição cadastral do imóvel 
para enviar a cobrança. Nestes 
casos, o pagamento só poderá 
ser feito em agências da Caixa 
Econômica Federal, Banco do 
Brasil e Santander, além de lo-
téricas.
Anistia aberta para imposto 
atrasado

A Secretaria da Fazenda de Co-
tia também está informando aos 
contribuintes, juntamente com 
o carnê do IPTU 2022, sobre 
pendências de anos anteriores. 
Para estes casos, está em aber-
to o prazo de anistia de juros e 
multas de impostos vencidos 
até 30/12/2020. Mais informa-
ções em (www.cotia.sp.gov.br).
Como emitir 2ª via de impostos 
pelo portal e aplicativo?
O contribuinte de Cotia que não 
receber o carnê do IPTU 2022 

antes da data de vencimento da 
1ª parcela (20/01), poderá aces-
sar o portal da Prefeitura (www.
cotia.sp.gov.br) ou baixar o apli-
cativo “Cidadão Cotia”, dispo-
nível no Telegram, e que pode 
ser baixado gratuitamente pela 
App Store e pela Google Play 
Store. Tanto no portal quanto 
no aplicativo, a Prefeitura dis-
ponibiliza boletos de impostos 
como ISS para autônomos, IPTU 
e Taxas de Licença e de Funcio-
namento.

Para baixar acessar pelo aplicativo, bas-
ta ter o Telegram no aparelho, pesqui-
sar por “Cidadão Cotia” (sem acento), 
clicar no canal que irá aparecer e digitar 
“/” (barra). No ‘menu de opções’ bas-
ta escolher a opção desejada, como “/
IPTU”, por exemplo, para emitir a se-
gunda via do tributo. A partir daí, basta 
fazer o download do boleto, em PDF 
ou Word para efetuar o pagamento 
pelo código de barras, ou, se preferir, 
escolher a opção PicPay ou Internet 

Banking (Bradesco ou Banco Inter) para 
fazer o recolhimento da taxa.
Já pelo portal da Prefeitura, o serviço 
“Cidadão Cotia” está disponível no 
link “Cidadão Online”.
IPTU 2022
Cota única (10% de desconto): venci-
mento dia 20 de janeiro
1ª parcela (sem desconto): vencimento 
dia 20 de janeiro
Demais parcelas (sem desconto): venci-
mento dia 20 de cada mês
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Bodytech começa a trilhar um caminho 
de diversidade, equidade e inclusão

Fitness

Com palestras e aulas práticas, os ensinamentos geram sensibilização 
na vida pessoal e profissional, transformando a equipe

A Bodytech Company é uma 
empresa reconhecida no mer-
cado por sua qualidade téc-
nica, por seus equipamentos, 
sua tecnologia de ponta, seu 
ambiente diferenciado e por 
estar sempre à frente dos con-
correntes com soluções que 
melhoram a vida da sua clien-
tela, auxiliando em suas evo-
luções e incentivando o que 
existe de melhor em cada ser 
humano. E, dessa mesma ma-
neira, acreditando que as mu-
danças acontecem de dentro 
para fora, decidiu trilhar um 
caminho que envolve a diversi-
dade, a equidade e a inclusão.
O projeto BT Co + Diversa 
está na primeira etapa. É lite-
ralmente uma fase de autoco-
nhecimento para todas as pes-
soas envolvidas. O programa é 
pautado em diversidade, equi-
dade e inclusão. São mais de 
3 mil colaboradores se desco-
brindo e quebrando crenças 
disseminadas por muitos anos 
na sociedade e pelo mercado 
fitness. 
“Sei que será uma longa jor-
nada. Esses quase seis meses 
de encontros com discussões 
necessárias e com temas rele-
vantes podem machucar, libe-

rar gatilhos, mas são essenciais 
para pausar, pensar, se ques-
tionar e ter uma nova postura. 
Tenho certeza de que é o iní-
cio do fim do discurso discri-
minatório e da reprodução de 
crenças sem sentindo. A meta 
é capacitar mais de mil colabo-
radores de todo o Brasil até o 
final do ano de 2022, incluindo 
profissionais de Educação Físi-
ca, lideranças, recepcionistas e 
diretoria”, aponta Ana Urqui-
za, consultora de diversidade 
e responsável pelo desenvolvi-
mento BT Co + Diversa.
O projeto leva para o time 
workshops que são planeja-
dos para sensibilizar e tocar 
na ferida. Os temas focam em 
questões de gênero, pessoas 
com deficiência, pessoas gor-
das, comunidade LGBTQIA+ 
e raça. “Cada encontro é pro-
gramado para tornar o mo-
mento único. Trazemos pes-
soas convidadas com histórias 
inspiradoras e que atuam em 
suas áreas. Sempre com muita 
informação, com espaço para 
questionamento e esclareci-
mento. Essa troca é bastante 
importante, mexe com o ín-
timo de cada um e alguns te-
mas podem causar desconfor-

to. É um momento de reflexão, 
de expor suas fraquezas e vul-
nerabilidades, sem julgamen-
to, mas com empatia.”, pon-
tua Urquiza. 
“Estava trabalhando na re-
cepção organizando os aten-
dimentos, quando um rapaz 
comentou que havia visitado 
a academia com seus amigos, 
que gostou bastante da uni-
dade e queria fechar um pla-
no. Passei todos os detalhes 
e condições de cada plano. 
Para concretizar a venda, soli-
citei um documento com foto, 
nesse exato momento, senti na 
fala - “este é meu documento 
social, mas se precisar tenho 
o original” – um certo receio 
de ser constrangido. Pergun-
tei como ele gostaria de ser 
chamado, e a conversa com o 
Diego seguiu de maneira natu-
ral e tranquila. As capacitações 
e as sensibilizações realizadas 
pelo projeto, foram essenciais 
para saber lidar com a situação 
e atender a pessoa de manei-
ra acolhedora”, relata Gregory 
Velozo Santos, Supervisor de 
Unidade na Bodytech Eldora-
do.

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

Ana Urquiza
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Pois é, nessa época do ano essa per-
gunta sempre vem, até por conta da 
música tradicional de Natal, cantada 
por Simone. Mas, e se tentássemos 
realmente responder a essa pergun-
ta? Ainda mais com esses dois últi-
mos anos “pandêmicos” que tive-
mos?
Mas me sinto à vontade para levan-
tar alguns questionamentos que 
considero importantes para refle-
xão. 
1. Você conseguiu alcançar alguma 
meta importante? Seja ela qual for, 
concluir um curso, iniciar uma nova 
trajetória, empreender um novo ne-
gócio, algo assim. 

2. Você retomou contato com al-
guém com quem não falava há tem-
pos? Não importa a forma, presen-
cial, on line, qualquer forma vale.
3. Você cuidou da sua saúde? Seja 
física, mental, espiritual ou todas! 
Esses questionamentos podem aju-
dar a mensurar sobre o que você re-
almente fez e o que realmente ainda 
precisa fazer, para chegar em seus 
principais objetivos.
Se não conseguiu nenhum desses 
três questionamentos, está aí uma 
grande oportunidade de começar! 
Boas festas e um Feliz 2022 a todos!
Para sua saúde mental, busque 
ajuda!

Então é Natal, e o que você fez?
Saúde

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

ENTREGAS 
NA REGIÃO




