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Aristeu da  
Raio de Luz

Granjeiro do mês

Saiba mais sobre  
a uva Riesling

Vinhos

Granja News e Web  
Vintage no seu dial

Rádio

a noite    
  é uma 

Criança?
Com base em uma 
lei de 2005, bares e 
restaurantes estão 
sendo forçados a  
fecharem as portas 
às 23h – horário 
em que, para 
muitos, a noite está 
apenas começando. 
Insatisfeitos, 
comerciantes querem 
dialogar com o 
poder público para 
pedir mudanças na 
legislação. Confira 
os detalhes em 
reportagem exclusiva 
nesta edição. Pág. 7Pág. 15Pág. 10

Págs. 8 e 9
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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

Editorial

Brasil, o 
país da lei 
de Gerson

Quem nasceu depois de 1976 não sabe; a tal “Lei de Gerson” foi uma ex-
pressão criada naquele ano, por causa de uma propaganda de cigarro em 
que Gerson, famoso jogador da Seleção Brasileira, campeã da Copa de 70, 
diz com um carregado sotaque carioca, que “goshtava de levarr vantagem 
em tudo, cerrto?“. Terminava assim: “faça como eu: fume Villa Rica.”
Com os escândalos  políticos que ocorrem frequentemente na política brasi-
leira, tais como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, superfaturamento, 
entre outros, a expressão Lei de Gérson acaba surgindo na boca do povo 
todos os anos. Enraizada na cultura popular, virou sinônimo de levar vanta-
gem acima de tudo, sem respeitar códigos éticos ou morais.
Só melhoraremos o nosso país através de mudanças, que devem ser co-
meçadas dentro de casa através da educação e respeito, além dos nossos 
comportamentos e atitudes. Devemos parar com o egoísmo e pensar mais 
no coletivo. A força e união de cada família , torna uma sociedade mais  justa 
e ética. Pense nisso !!!
Veja a linda estória do nosso Granjeiro do mês Sr Aristeu , que com muita 
vontade, coragem ,  união e fé , atingiu o sucesso. ( Pág 10).
A todos uma excelente leitura! Equipe Granja News
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Nossa equipe de 
experts em beleza 

está sempre à 
disposição para lhe 

atender bem!

Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Av José Giorgi, 1340
Tel: (11) 4551-0305 

97293-2222

Pescados frescos
Orgânicos sob encomendas
Frutas nacionais e importadas
Verduras frescas e higienizadas
Produtos orientais
Massas recheadas

Drograria

PopularECONOMIZE
DISK ENTREGA

Av. João Paulo Ablas, 265 - Granja Viana
(11) 4617-3524  /  4702-3520
Vargem Grande Paulista

Rua Ifema, 55 loja 04 Posto RT 44 
(11) 4159-4949                        
R José Manoel de Almeida 
(11) 4159-4296

Grátis na região

Clínica Veterinária
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UBS Atalaia passa a funcionar até 
às 20h duas vezes por semana

Saúde

Depois de anunciar uma redu-
ção no tempo de espera por 
consultas com Clínico Geral, 
Pediatra e Ginecologista, de 
seis meses para menos de um 
mês (em média), nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBS’s), 
o prefeito Rogério Franco am-
pliou o horário de atendimento 
na UBS Atalaia até às 20h, toda 
terça e quinta-feira. Segundo 
o Chefe do Executivo munici-
pal, o horário estendido deve 
ser levado ainda para as UBS’s 
Portão e Caucaia do Alto.
O prefeito Rogério Franco 
passou pela UBS Atalaia, na 
quinta-feira (19/04), para con-
ferir de perto como tem sido 
o atendimento em horário am-
pliado. “Agradeço aos médi-
cos e toda a equipe que tem 

atuado ao nosso lado para 
tornar este projeto realidade. 
A ampliação do horário é um 
compromisso de campanha e 
estou muito feliz por colocá-lo 
em prática”, disse o prefeito.
De acordo com a Secretaria de 
Saúde, inicialmente, a unidade 
vai funcionar em horário esten-
dido às terças e quintas-feiras, 
sendo que, às terças-feiras, ha-
verá atendimento com enfer-
meiras, ginecologista e a parte 
administrativa da unidade, en-
quanto que às quintas-feiras, 
pediatra e clínico geral atende-
rão no horário ampliado.
“Com planejamento e respon-
sabilidade temos implantado 
projetos que melhoram a quali-
dade dos serviços públicos e a 
vida da população. Temos mui-

to a fazer por Cotia e os nossos 
esforços não cessam enquanto 
não atingirmos os nossos obje-
tivos”, disse o prefeito Rogério 
Franco. O prefeito salientou 
ainda, que já foi dado início 
ao projeto de reforma das 25 
UBS’s, três já passaram por 
reforma básica realizada pela 
equipe da própria Saúde.
“A ampliação dos horários das 
UBS’s beneficia, especialmen-
te, quem trabalha ou estuda e 
não tem como passar no ho-
rário convencional de atendi-
mento. A pedido do prefeito, 
temos trabalhado muito para, 
de forma paulatina, estender-
mos o benefício para as três 
unidades propostas”, explicou 
Magno Sauter, titular da Saú-
de.

O prefeito Rogério Franco afirmou que o horário 
estendido também será posto em prática nas 
UBS’s Portão e Caucaia do Alto

Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária
Kart Clube Granja Viana - CNPJ 09.093.751/0001-74

Convidamos as pessoas interessadas e associados para participar da Assembleia Geral 
Ordinária do Kart Clube Granja Viana a realizar-se no próximo dia 08 de Maio de 2.018 
na sede da associação, localizada na Rua Dr. Tomas Sepe, nº 443 – Jardim da Glória – 
Cotia – S.P. – CEP 06711-270, com primeira chamada para as 18:00h (dezoito horas) e 
segunda chamada para as 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), para participarem da 

apresentação, esclarecimentos, discussão e votação das contas da diretoria e seu balanço 
aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme previsto na letra b) do parágrafo I do artigo 18 do 

Estatuto Social e nos termos da Lei.

Kartódromo Internacional Granja Viana

Rua Tomás Sepé, 443 - Granja Viana
Faça sua reserva em kartodromogranjaviana.com.br ou 4702 5055

Promoção válida durante o mês de março ou enquanto durarem nossos estoques

2ª a 6ª Feira - 17h às 19h30 e 23h e 23h30
Baterias abertas de 20 minutos

APENAS R$80
Traga um amigo e ganhe Traga um amigo e ganhe 

uma camiseta da
500 Milhas cada500 Milhas cada

Traga um amigo e ganhe 
uma camiseta da
500 Milhas cada
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Bodytech realiza evento especial para gestantes 
em parceria com o Shopping Granja Vianna

Fitness

Mês das mães, a Bodytech realiza, 
em maio, uma série de eventos 
para as futuras mamães. No dia 10 
de maio, às 11 horas, está progra-
mada uma aula de Yoga. No dia 
11, às 17h45, as gestantes partici-
pam de exercícios que preparam 
o corpo para o parto e atividades 
na piscina. Essas ações integram o 
programa Mãe Ativa, criado espe-
cialmente para cuidar da saúde e 
do corpo das gestantes e de seus 
bebês.  
“O objetivo é melhorar a quali-
dade de vida das grávidas pro-
movendo uma atividade física 
agradável e segura, que respeita a 
individualidade e o processo ges-
tacional. Nesse período, o corpo 
da mulher sofre alterações meta-
bólicas e hormonais, que modi-
ficam a resposta aos exercícios”, 
ressalta Paula Toyansk, gerente 
nacional Acqua e Kids, da Bodyte-
ch Company.
“Durante a gravidez, os exercícios 
são fundamentais para proporcio-
nar tônus muscular, força, resistên-
cia, além de diminuir incômodos 

como dores nas costas, prisão de 
ventre e inchaço”, completa Sér-
gio Sales Junior, coordenador téc-
nico da Bodytech Granja Vianna. 
Há casos em que praticar exercí-
cios não é indicado. Quando a 
gestante apresenta risco de parto 
pré-maturo, pressão alta, sangra-
mento persistente entre o segun-
do e o terceiro trimestre, placenta 
prévia e pré-eclampsia, a ativida-
de física só deve ser feita com a 
orientação e a liberação do médi-
co. “Toda grávida, antes de iniciar 
qualquer tipo de exercício, deve 
consultar o seu obstetra”, lembra 
Toyansk. 
O treinamento com pesos, por 
exemplo, está liberado na maioria 
dos casos. Uma gestante saudável, 
e que já praticava exercícios com 
pesos, pode prosseguir o treino, 
respeitando os limites do corpo. 
“É recomendável diminuir a carga 
e aumentar as repetições para evi-
tar o risco de lesões e o aumen-
to desnecessário da frequência 
cardíaca. Outra dica importante é 
trabalhar sempre a respiração e o 

movimento. Realizar atividade físi-
ca durante a gestação ajuda na re-
cuperação da forma após o parto 
e tende a ser mais rápida e eficaz”, 
diz Sales Junior. 
Uma das alterações provocadas 
pela gravidez é o aumento da fre-
quência cardíaca. Por isso, é im-
portante limitar a intensidade dos 
exercícios a menos de 140/150 
BPM e assim evitar que ocorra o 
sofrimento fetal. 
A atividade física também deve 
ser suavizada sempre que a ges-
tante se sentir exausta ou ofegan-
te. Outra dica é que o exercício 
seja regular, feito de três a cinco 
dias por semana. 
A aula mais indicada para as ges-
tantes é a hidroginástica. A água 
diminui o impacto, alivia o peso 
corporal e auxilia na circulação 
linfática, estimulando a linfa e o 
relaxamento da musculatura. Tam-
bém são indicadas a realização de 
pilates, yoga, caminhada e muscu-
lação.

Praticar atividade física é extremamente importante durante a gravidez.  
Os exercícios proporcionam tônus muscular, força e resistência

Benefícios da  
atividade física
¬ Melhora na circulação 
sanguínea
¬ Redução do inchaço (na água) 
¬ Fortalecimento da musculatura 
abdominal
¬ Melhora da postura e equilíbrio 
postural
¬ Alívio do desconforto intestinal
¬ Diminuição das dores lombares
¬ Maior controle respiratório
¬ Controle no aumento do peso 
corporal
¬ Aumento da resistência para as 
exigências físicas da gestação
¬ Melhora no condicionamento 
cardiorrespiratório e de resistência 
muscular
¬ Fácil recuperação pós-parto



Confra nos Shoppings Granja Vianna e Raposo.

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. Imagens ilustrativas.

Promoção válida às segundas-feiras, exceto feriados, vésperas, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente).  

Os valores promocionais não se aplicam às salas XD, Prime e D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por tempo indeterminado.
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Granja News e Web Vintage Radio se unem 
para trazer conteúdo de qualidade à Granja

Rádio

O jornal Granja News passará a 
atuar em uma nova frente este 
ano: nas ondas do rádio! E para 
possibilitar essa novidade, firma-
mos uma parceria com a Web Vin-
tage Radio, criada pelo radialista e 
piloto de aviões Rogério Pacileo 
Junior. Na nossa próxima edição, 
você conhecerá um pouco de sua 
história na seção “Granjeiro do 
Mês”. Fique ligado!
Rogério montou um belo e amplo 
estúdio no Vianna Espaços Modu-
lares, bem na entrada da Granja. 
Inspirado nos anos 1980, o local 
funciona quase totalmente com 
equipamentos daquela época. 
“Usamos fitas aqui. Naquele tem-
po, as rádios tinham no máximo 
quatro ou seis cartucheiras, mas 
nós temos um estoque”, explica 
Rogério em conversa com nossa 
equipe no estúdio. “Como eu via-
jo bastante para o exterior, tenho 
facilidade de encontrar peças lá 
fora e trazer para cá”.
Rogério já passou por muitas rá-
dios paulistas, nas quais adquiriu 
sua experiência. Em 1992, trocou 
as cabines de rádio pelas cabines 
de comando de aviões, e hoje 
voa em rotas internacionais como 
as que ligam São Paulo à Europa. 
Mas o desejo de ter uma rádio 
própria persistiu. “Quando você 
trabalha com os outros, você tem 

que fazer o que eles querem, mas 
quando trabalha sozinho, você faz 
como quiser”.
Em suas viagens, Rogério pôde 
ouvir muitas rádios diferentes an-
tes de bater o martelo sobre o 
formato que a sua adotaria. Ini-
cialmente, ela está operando so-
mente pela internet, mas a ideia é 
ser uma rádio comunitária futura-
mente.
“Alguns assuntos são mais inte-
ressantes para a comunidade do 
que para os internautas e vice-
versa”, explica ele. “O primeiro 
passo para você ter uma rádio 
comunitária é montar uma asso-
ciação, então eu fundei a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária 
da Granja Viana. Agora tem que 
aguardar a concessão, que deve 
sair ainda em abril”, diz. Por fim, 
uma antena será instalada no topo 
do edifício, que convenientemen-
te já fica num local mais alto que 
as redondezas.
A programação também será 
das antigas. Além da trilha sono-
ra, que será toda dos anos 1980, 
haverá programas de recadinhos, 
músicas mais pedidas por tele-
fone e momento Music By Night 
com músicas mais leves. Aos sá-
bados, haverá um programa de 
dance music das 22h à 1h, no qual 
um DJ virá fazer uma mixagem 

ao vivo. “Somos uma opção para 
quem viveu aquela época, que foi 
a melhor época do rádio, e para 
quem gosta desse tipo de músi-
ca”.
Rogério conheceu o diretor do 
Granja News, Rodrigo Rodrigues, 
quando este veio entregar um 
pouco de Café Passaport no café 
que Rogério tinha no mesmo pré-
dio da rádio. Tempos depois, ao 
buscar um veículo para divulgar a 
rádio, ele descobriu que o diretor 
do Granja News e o representante 
do Café Passaport eram a mesma 
pessoa. Logo, mais do que um 
anúncio, uma parceria foi firmada. 
“Quando a concessão sair, a ideia 
é ter aqui um programa do Granja 
News, que foi nosso primeiro par-
ceiro e, se Deus quiser, vai ser para 
sempre”, diz Rogério.
“A gente vai oferecer as notícias 
para serem lidas na programação 
dele, e elas também serão pu-
blicadas no site. Vamos também 
fornecer informações como situ-
ação do rodízio, possíveis greves 
no transporte público, trânsito na 
Raposo Tavares, etc.”, comenta 
Rodrigo.
Em breve, divulgaremos mais in-
formações sobre o programa do 
Granja News!

Por Victor de Andrade Lopes
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Serviço: Web Vintage Radio. Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 22850, Conjunto 112 (dentro 
do Vianna Espaços Modulares) – Granja Viana, Cotia, SP. Contato: 4551-4050 /  

webvintageradio@gmail.com / www.webvintageradio.com.br
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Desde o início do ano, uma medida da prefeitura de Cotia tem surpreendido – e irritado –comerciantes 
pela cidade. Com base na lei 1334/2005, a administração municipal vem aplicando multas a bares e res-
taurantes que permaneçam abertos após as 23h sem cumprir com determinados itens previstos no texto.
A medida gerou descontentamento geral entre os empresários, que agora buscam meios para conquis-
tar mudanças na legislação e uma fiscalização mais cortês por parte dos órgãos competentes.

Comerciantes da cidade 
se unem para mudança na 
legislação da “Lei Seca”
Por Victor de Andrade Lopes

Acontece

Entenda a lei
Proposta pela Câmara dos 
Vereadores e sancionada em 
maio de 2005 na gestão Quin-
zinho Pedroso, a lei 1334, 
conhecida como “Lei Seca”, 
determina que os bares não 
podem funcionar entre as 
23h e as 5h. O texto diz que 
estão sujeitos à lei os “esta-
belecimentos comerciais que 
funcionem de portas abertas, 
sem isolamento acústico, es-
tacionamento e funcionários 
destinados à segurança que 
deverão ser especializados, 
inscritos e autorizados pelos 
órgãos competentes da segu-
rança pública e ainda aqueles 
estabelecimentos que atrapa-
lhem o sossego público”.
Em caso de infração, a multa 
é de dois salários mínimos na 
primeira autuação, valor que 
dobra na segunda. A partir da 
terceira, o local será lacrado, 
com direito a reforço policial em 
caso de resistência. Fica delega-
da à Guarda Civil e aos “órgãos 
já incumbidos de fiscalização” a 
função de verificar a aplicação 
da lei. Veja a íntegra dela em 
leismunicipa.is/fpgji.

Foto: Léo Diniz
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O Centro de Apoio ao Empre-
endedor (CAE), sediado em 
Cotia, está à frente da busca 
pelo diálogo com a prefeitura. 
Seu presidente, Sidnei Martins, 
diz que a entidade e seus as-
sociados não estão querendo 
bater de frente com a lei, mas 
sim chegar a um consenso.
“Promovemos uma reunião 
com empresários na qual eles 
falaram da fiscalização um 
pouco despolida, no sentido 
de que não havia nem uma no-
tificação antes da multa”, diz 
Sidnei em entrevista à nossa 
equipe na tarde de sexta-feira 
(20/4) na sede do CAE. “Algu-
mas eram entregues até por 
debaixo da porta”, conta.
Sidnei questiona a aplicação 
da lei levando em conta as li-
cenças de funcionamento que 
a própria prefeitura concede 
aos estabelecimentos. “A li-
cença deu ao empresário o di-
reito de se estabelecer e tocar 
suas atividades. Eu não posso 
simplesmente chegar punin-
do”, diz. “O certo seria primei-
ro adaptar essa legislação à 
realidade do município hoje e 
depois orientar os estabeleci-
mentos. É uma lei engavetada 
de 2005 e do dia para a noite 
começou a chover multa na ci-
dade”.
Sidnei também considera a 
lei confusa. “Faltam detalhes 
sobre os seguranças e o es-
tacionamento que ela prevê. 
Fala de isolamento acústico, 
mas se eu não produzo baru-
lho, por que eu tenho que fa-
zer isolamento? Não é porque 
a empresa ficou aberta após as 
23h que ela fere esses aspec-
tos. Além disso, o Estado está 

repassando para o comercian-
te uma responsabilidade que é 
dele”.
A preocupação do CAE é tam-
bém com a própria economia 
da cidade. Ele teme que leis 
muitos duras afugentem inves-
tidores, extinguindo empregos 
e diminuindo a oferta de lazer. 
“A lei é curta, seca e vem sem 
aviso prévio, contrariando in-
clusive a lei geral do município, 
que em seu artigo 12 prevê 
que as micro e pequenas em-
presas têm dupla fiscalização 
orientativa”, diz Sidnei, refe-
rindo-se à Lei Complementar 
207/2014, que institui a Lei 
Geral Municipal da Microem-
presa, Empresa de Pequeno 
Porte e Microempreendedor 
Individual (veja a íntegra em 
leismunicipa.is/hujci).
“Quando eu fecho um estabe-
lecimento, quem toma prejuízo 
é o município. São os empre-
endedores, juntamente aos tra-
balhadores, que fazem a roda 
girar. Se eu impeço as pessoas 
de produzirem, eu corto toda 
uma cadeia e o município sai 
prejudicado”, diz ele. Para ele, 
alguns estabelecimentos não 
durarão mais seis meses com 
essa realidade.
O CAE protocolou pedidos de 
reunião com o prefeito e agora 
aguarda um encontro com ele, 
vereadores e representantes 
das secretarias de Indústria e 
Comércio e de Gabinete. “Eu 
conheço o Rogério Franco há 
algum tempo. Ele tem uma 
mentalidade empreendedora, 
não parece ser do tipo que sai 
fechando comércios”, confi-
dencia Sidnei.

Para o advogado Paulo Henrique, da Mendon-
ça & Cristillo Advogados Associados, o que está 
ocorrendo é um embate entre dois direitos: o 
direito do empresário tocar livremente seu ne-
gócio e o direito de vizinhança. E, para ele, uma 
lei originada na Câmara, lá deverá ser alterada. 
“Precisamos abrir uma audiência pública para 
discuti-la. Se for o caso, movemos uma ação co-
letiva e buscamos a anulação dessa lei, que fere 
a Constituição”, explica ele, que acompanhou 
nosso bate-papo com Sidnei.

Outra preocupação de Paulo é com o fato do 
Estado estar presumindo que problemas existi-
rão. “O vizinho que se sente incomodado tem 
os meios dele para fazer uma reclamação”, ex-
plica. “E já existe uma Lei do Silêncio em Cotia, 
fora a lei federal do Psiu. Não importa o horário 
em que o som acontece, o que importa é o in-
cômodo. Se você faz um barulhão às 14h, você 
já está sujeito às leis”.

O vereador cotiano Edson Silva (PRB), que con-
versou conosco logo após nossa entrevista com 
Sidnei, está disposto a ajudar os comerciantes 
no diálogo com a prefeitura. “Já falei com al-
guns colegas da Câmara e eles concordaram 
que tem que haver uma mudança nessa lei e 
um diálogo com o prefeito e o secretário de 
indústria e comércio”, explica o edil. Para ele, 
a lei deveria ser adequada por setores. “É uma 
região de bares? Um horário. É uma região re-
sidencial? Outro horário. Festas e shows? Mais 
um horário”, sugere.

Durante a 12ª sessão ordinária da Câmara, rea-
lizada em 24 de abril, Edson voltou a comentar 
o assunto. “Temos que alterar essa lei o quanto 
antes. O jovem de Cotia quer sair para se diver-
tir e não consegue mais!”, disse. Seu colega Tim 
(MDB) também não a vê com bons olhos. “Se 
não estiver incomodando ninguém, não tem 
porque sair fechando. Temos que regularizar o 
funcionamento dos estabelecimentos, mas os 
comerciantes têm que poder trabalhar na cida-
de!”, criticou o parlamentar.

A reportagem procurou a prefeitura de Cotia, 
mas até o fechamento desta edição ainda não 
havíamos obtido resposta. Durante a 12ª ses-
são da Câmara, o líder do governo, Dr. Castor 
(PSD), disse estar seguro de que o prefeito Ro-
gério Franco está disposto a discutir a questão. 
“Sabemos que lei foi feita para se cumprir. Mas 

tenho certeza que o prefeito tem sensibilidade e 
sabe que os comerciantes são importantes para 
a cidade. Tenho certeza que ele vai rever essa 
lei, caso possível. Ela surgiu por causa da vio-
lência, pois estavam ocorrendo até homicídios”, 
disse Castor.

Solução diplomática Aspectos jurídicos

Movimentação na Câmara

Posicionamento da prefeitura

O advogado Paulo Henrique e o presidente do CAE, Sidnei Martins

Vereador Edson Silva



10 GRANJA NEWS - ABRIL DE 2018 - EDIÇÃO 101 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Granjeiro do mês

Aristeu: prosperando com a benção de Deus
Para nossa edição de abril, 
conversamos com um Granjei-
ro do Mês que, antes de fincar 
raízes aqui na nossa região, vi-
via lá no sertão de Alagoas, no 
Nordeste brasileiro. Aristeu Al-
ves, fundador da empresa de 
serviços de segurança privada 
Raio de Luz, chegou à Granja 
nos anos 90. Quando nossas 
ruas ainda eram relativamente 
pacatas e a violência não era 
uma realidade, ele já realizava 
rondas de moto no chamado 
miolo da Granja.
Com o tempo, seus serviços 
foram crescendo e veio a em-
presa Raio de Luz, hoje tocada 
também pelas filhas Tatiane 
Gama e Suzana Gama, pelos 
genros Leandro Borges e Ade-
mir Melo, e pelo neto William 
Borges, filho de Leandro. Se-
guindo a trajetória de Aristeu, 
a marca também cresce a cada 
ano, sempre “pela vontade 
de Deus”, como fazem ques-
tão de ressaltar tanto Aristeu 
quanto sua família. “A Raio de 
Luz cresce sem uma equipe 
de marketing para promover a 
marca”, explica Leandro, que 
acompanhou nossa entrevis-

ta. “O Aristeu é uma árvore 
frutífera e nós somos os frutos 
dele, e os frutos de uma árvore 
boa são bons frutos também”. 
Confira abaixo o depoimento 
completo de Aristeu, obtido 
com o apoio da família na sede 
da empresa, no centro de Co-
tia:
“Eu morava em Alagoas, onde 
tinha uma empresa de material 
de construção e auto peças 
que faliu. Quando isso acon-
teceu, chamei minha esposa e 
conversamos sobre a situação. 
Eu tinha um saldo devedor de 
mais de R$ 30 mil na época. 
Decidimos vender a casa e o 
estoque de mercadoria e, com 
isso, quitamos as dívidas e eu 
vim para cá em 1996, de caro-
na.
Quando cheguei aqui, peguei 
uma moto emprestada e co-
mecei a fazer rondas ali perto 
da Igreja de Santo Antônio. As 
pessoas então começaram a 
me procurar para esses servi-
ços. Eu comecei trabalhando 
para o guarda da rua da igreja 
[Rua Santo Antônio] e logo eu 
já estava negociando o ponto 
dele.

Comprei esta casa aqui em 
1999 e estamos aqui com a 
família unida até hoje. Atu-
almente eu trabalho só em 
Cotia e na Granja Viana, mas 
pretendemos ampliar. Se Deus 
quiser, meus filhos, meus netos 
e meus bisnetos vão continuar 
a empresa. Se a gente se unir, 
e com humildade, a empresa 
ainda vai ficar anos na ativa.
Conforme o mercado foi pe-
dindo novas funções, a gente 
foi correndo atrás. Por exem-
plo, quando eu trabalhava na 
rua, as empresas de monitora-
mento me ligavam e pediam 
para eu ir checar casas especí-
ficas. Foi aí que entramos com 
a parte de alarmes. Quando 
começaram a fechar ruas pela 
Granja, os moradores precisa-
ram de porteiros e segurança 
24 horas, e passamos a ofere-
cer isso também.”
Agora estamos trabalhando 
com ronda motorizada + co-
bertura, sistemas de monitora-
mento de alarmes, e de CFTV 
(câmeras), rastreamento de ve-
ículos, portaria a distancia (vir-
tual) e terceirização de mão de 
obra para portaria presencial.

Por Victor de Andrade Lopes

Serviço – Raio de Luz 
Monitoramento
Endereço: Rua Ágata, 209 - 
Jardim Nomura – Cotia, SP
Contato: (11) 4148-3911 ou 
contato@rdluz.com.br
Site: www.rdluz.com.br
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Aristeu com sua filha Tatiane Gama e seus genros Ademir Melo e Leandro Borges
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Habitação

Reunião da Secretaria de 
Habitação com o DER

Reunião da Secretaria de Habitação e Sabesp

Na busca de novas soluções 
para a modalidade da cida-
de de Cotia, a Secretaria de 
Habitação recebeu nesta se-
gunda feira dia 16 de abril, o 
representante do DER, o en-
genheiro Vivaldo e represen-
tantes de empresas do ramo 
de desenvolvimento urbano. 
Para o início de estudos de via-
bilidade técnica para melhoria 
da Estrada. Lembrando que a 
Estrada da Roselândia é uma 
jurisdição Estadual e será ne-
cessária a anuência do Estado 
para a implantação das melho-
rias pretendidas. 

No dia 12 de abril, a Secretária 
de Habitação recebeu o repre-
sentante do Bairro Jardim do 
Engenho, o senhor Gilberto, e 
o Gerente da Sabesp, o senhor 
Ernesto Mamede, para discutir 
as alternativas viáveis para so-
lucionar o lançamento irregular 
de esgotos nas ruas dos Esqui-
los, Estrada dos Galdinos, Rua 
dos Jabutis e Av. João Paulo 
Ablas. Situação esta que tem 
causado muitos transtornos a 
mais de 50 famílias do bairro. 
O gerente da Sabesp, infor-
mou que serão necessário es-
tudos, para avaliar a viabilida-
de técnica de atendimento à 
curto prazo, buscando os pon-
tos de ligação aptos a receber 
esta demanda de esgoto para 
disposição correta dos fluen-
tes. Ficou determinado  que 
até o dia 27 de Abril de 2018, 
a Sabesp retorne com o estu-
do de viabilidade, desta forma 
tentando solucionar o proble-
ma do bairro. 
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Cotia

Prefeitura de Cotia 
promove descentralização 
dos serviços públicos

Na gestão Rogério Franco, Cau-
caia do Alto, distante 17 km 
do centro, ganhou um posto 
do Centro Integrado Tributário 
(CIT), um Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), Settrans e 
Banco Povo que ficam no Cen-
tro de Atendimento Municipal 
Caucaia do Alto, na Regional de 
Caucaia.
“Caucaia do Alto está geogra-
ficamente longe do centro e 
precisa ter esta atenção do po-
der público. É uma região com 
grande potencial de crescimen-
to e que vai se desenvolver mui-
to com a duplicação da Estrada 
de Caucaia, um projeto que em 
breve vamos executar. Levar es-
tes equipamentos públicos para 
Caucaia vem ao encontro de 
uma proposta de descentraliza-
ção dos serviços e do desenvol-
vimento de Cotia”, disse o pre-
feito Rogério Franco.
O PAT de Caucaia do Alto tem o 
sistema integrado com a central 
de vagas e, no local, a popula-

ção pode se inscrever às opor-
tunidades de emprego, emitir 
carteira de trabalho, além de dar 
entrada ao seguro desemprego. 
“A prefeitura encurta distância, 
facilita e gera economia na vida 
do morador, já que não precisa 
desembolsar uma tarifa intermu-
nicipal para chegar a Cotia”, dis-
se Luis Gustavo Napolitano, Se-
cretário de Emprego e Trabalho. 
“Uma opção é tentar resolver a 
inter municipalização do trans-
porte público com o governo 
do Estado, algo mais difícil e, a 
outra é fomentar empresas em 
Caucaia, e o prefeito Rogério 
Franco caminha para isso. O que 
está acontecendo em Caucaia é 
gestão executiva do prefeito Ro-
gério Franco”, completou Napo-
litano.
O microempreendedor que 
precisar, também terá acesso a 
informações sobre como fazer 
solicitação de empréstimos junto 
ao Banco do Povo para fomen-
tar seu negócio, diretamente no  

Centro de Atendimento Munici-
pal Caucaia do Alto.
No posto da Secretaria de Trans-
portes e Trânsito (Settrans)  a 
população conta com serviço de 
protocolo, solicitação e emissão 
de cartão de estacionamento 
em vaga especial e agendamen-
to de vistorias. 
O Centro Integrado Tributário 
(CIT) Caucaia do Alto foi inaugu-
rado oficialmente em fevereiro 
deste ano. No local, a população 
tem acesso a extrato de débitos, 
emissão de certidões, expedição 
de guias para pagamentos, par-
celamento de débitos, compro-
vantes de pagamentos, 2ª via do 
carnê de IPTU, número oficial e 
social, atualização de dados ca-
dastrais, revisão de lançamentos, 
cadastro imobiliário, abertura e 
encerramento de inscrição muni-
cipal e esclarecimentos para uso 
do acesso a Nota Fiscal Eletrô-
nica.

Serviço: CIT Caucaia – Avenida Roque Celestino Pires, 1.204. Telefone 4243-9537.
Centro de Atendimento Municipal Caucaia do Alto (PAT Caucaia, Banco do Povo e Settrans) 
– Avenida Luís Sacramento, 624 (Regional Caucaia). Segunda a sexta-feira
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Política

Eleições 2018: “Quem deseja ser reconhecido 
como a ‘velha’ política hoje em dia?”, diz o 
consultor de marketing politico Marco Iten

Por Victor de Andrade Lopes

Granja News: Com sua vasta 
experiência na política, como o 
senhor vê o cenário político em 
2018? O que o diferencia do ce-
nário de 2014, quando houve as 
últimas eleições gerais?
Marco Iten: O primeiro ambien-
te a ser avaliado é o do “clima” 
político. Nesses tempos de Lava 
Jato e da busca pela moralidade 
na política, todos os partidos po-
líticos, todas as atuais lideranças 
e todas as propostas e bandeiras 
políticas estão inundadas pela 
descrença e pela desconfiança. 
Nesse clima, deveremos ter uma 
aceitação mínima pela adesão 
aos partidos e candidaturas e, 
até mesmo, uma forte redução 
de novos nomes que buscarão 
entrar na política – e isso, infe-
lizmente, favorece muitos atuais 
detentores de mandatos.
GN: Existe algum hábito que o 
candidato em 2018 precisará 
adotar para ter sucesso nas ur-
nas? Ou algum hábito que era 
normal até 2014 mas agora não 
funcionará mais?
MI: O principal diferencial das 
campanhas vencedoras é a an-
tecipação. Antecipação na Or-
ganização e na Execução da 
campanha. É um assunto que já 
venho abordando há décadas. É 

um grande vício da classe polí-
tica brasileira deixar tudo para a 
última hora. E, como vício, essa 
prática é danosa. Então, res-
pondendo essa sua excelente 
pergunta, posso afirmar que há 
uma nova geração de políticos 
que observam como os políti-
cos tradicionais são amadores 
e desorganizados, desprezam o 
planejamento, desconhecem os 
princípios da boa gestão da sua 
própria campanha.
Costumo dizer que o modelo 
clássico de campanha de rua, 
qual seja, o do candidato con-
tratar 8 a 10 jovens, uma Kombi, 
criar material impresso e fazê-los 
distribuir santinhos pelos bairros 
e ruas, uma ação nitidamen-
te caracterizada pela chamada 
“velha” política, rapidamente 
será rotulada como atrasada e 
suspeita pois, quem é que paga 
essa estrutura toda?  Havere-
mos de ver que esse modelo de 
campanha gerará mais rejeição 
do que apoios eleitorais, Brasil 
afora.
GN: Falando especificamente 
da nossa região (oeste da Gran-
de SP), o senhor enxerga alguma 
particularidade por aqui no cam-
po político?
MI: O uso e o abuso do tema da 

Fé, do vínculo entre a política e 
as diferentes crenças como ala-
vancas, como indutores de can-
didaturas, é mais marcante em 
determinadas regiões do Esta-
do, assim como em determina-
dos Estados brasileiros. Talvez 
tenhamos alguma mudança a 
ser percebida nas próximas elei-
ções, pois aqui essa característi-
ca me parece exageradamente 
utilizada. Há um ambiente maior, 
um alerta, um sinal amarelo para 
identificar esse exagero, essa 
manipulação, mas essa chama-
da fotografia está identificada 
nas pesquisas qualitativas e não 
pode ser representada por uma 
tendência, menos ainda como 
um fato consumado.
Poderemos ter uma grande sur-
presa em Outubro deste ano, ou 
a surpresa ser não termos ne-
nhuma grande surpresa, com um 
grande e perigoso conformismo 
com as mazelas que se repetem, 
sempre vindas dos que se dizem 
nossos representantes. Estando 
com a eleição ainda distante, 
quase seis meses, muitas estra-
tégias são testadas. Estamos no 
momento das pesquisas apro-
fundadas.

Ainda não foi dada a largada oficial da corrida eleitoral de 2018, mas o assunto já ocupa espaço considerável na imprensa, nas redes sociais 
e nas discussões da esfera pública em geral. Atento a isso, o Data Alpha Instituto de Pesquisa e Opinião, empresa do Many Press Inter-
national Group, grupo que controla também os jornais Granja News e Alpha Times, foi conversar com Marco Iten, jornalista e consultor de 
marketing político, mídias sociais e comunicação pública e diretor da Exterior Editora Consultoria e Marketing Ltda./MarcoIten.Com. Marco 
atua há mais de 30 anos nas áreas de Comunicação Pública e planejamento/execução de campanhas eleitorais, além de prestar consultoria 
e qualificação profissional nas áreas de Mídias Sociais, Comunicação e Imagem para órgãos públicos, políticos e empresas públicas e priva-
das. Publicou diversos livros sobre o assunto. A íntegra desta entrevista, você confere em no link bit.ly/gnmarcoiten
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Moda feminina e masculina
Os melhores precos

Importados
Multimarcas

#DescontoNaHoraQuer ganhar 
desconto 

na hora da 
compra?

Hotéis
Pousadas
Passeios
Teatros
Pets
Restaurantes

Cervejarias
Bares
Pizzarias
Estéticas 
Barbearias
Academias

Postos de 
gasolina
Auto peças
Decoração
Moda yenius

seu desconto na hora

A Secretaria de Transportes e 
Trânsito (Settrans) de Cotia im-
plantou algumas mudanças vi-
árias no centro de Cotia para 
aumentar a segurança dos pe-
destres e motoristas, além de 
garantir mais fluidez ao trânsito. 
A iniciativa contempla alteração 
no local de travessia de pedes-
tre e implantação de marcas de 
canalização. As mudanças entra-
ram em vigor nesta terça-feira 
(24/04) e diversos agentes de 
trânsito estão local para orientar 
motoristas e pedestres sobre as 

alterações.
Foram retiradas as faixas de pe-
destre no entroncamento entre 
a rua Ovídio Antônio Passos e 
a avenida Nossa Senhora de 
Fátima. Com isso, os pedestres 
fazem a travessia apenas pela 
avenida Nossa Senhora de Fá-
tima. “A travessia no encontro 
das duas vias não era segura, 
pois vinham veículos dos dois 
lados, em uma curva no início 
da descida, dificultando, inclusi-
ve, a visão dos motoristas que, 
muitas vezes, estavam atentos 

à passagem de outros veículos 
e poderiam atingir o pedestre”, 
disse Joaquim Brechó, secretá-
rio de Transportes e Trânsito.
Já no encontro das avenidas 
Nossa Senhora de Fátima e An-
tônio Mathias de Camargo, a 
Prefeitura implantou marcas de 
canalização para deixar a faixa 
da direita, da avenida Nossa 
Senhora de Fátima, livre para os 
veículos que veem da Mathias 
de Camargo, dando mais fluidez 
ao trânsito.

Mudanças viárias 
aumentam segurança e 
dão fluidez ao trânsito

Trânsito
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Vinhos

Cepa branca que está cada vez 
mais valorizada no mercado 
mundial de vinhos, chega a ser 
considerada por alguns a me-
lhor cepa branca do mundo.
Tradicionalmente, a Alema-
nha é o país que mais produz 
vinhos com a uva Riesling, e 
os melhores vinhos costumam 
ser de lá, com estilos que vão 
do seco ao doce. Além dela, 
destacam-se ainda a Áustria e 
França, no velho mundo, e Es-
tados Unidos, Austrália e Nova 
Zelândia, no novo mundo.
Ela tipicamente produz um vi-
nho muito agradável. De gran-

de acidez e frescor de boca, 
mas ao mesmo tempo muito 
aromático e vivo. Possui aro-
mas sedutores de limão, maça 
verde, mel, jasmim e quero-
sene. Os vinhos levemente 
adocicados harmonizam bem 
com pratos Tailandeses e bem 
temperados, já os secos casam 
bem com carnes brancas leve-
mente defumadas ou grelha-
das na churrasqueira.
Para não se perder no alemão 
ao tentar entender os rótulos: 
Trocken, são os vinhos secos; 
Spatlese, meio doces e Ausle-
se, doces.

Riesling
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