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Granjeiro do mês

O empresário 
“Nelsão da Baff’s”

Alexandre Frota

O Deputado Federal e 
o novo PSDB Cotia

Conta um pouco de sua 
história e amor por Cotia

Dr. Ailton Ferreira

@granjanews

As ruas mais 
escuras e vazias 
durante o período 
de isolamento social 
devido à pandemia 
do Coronavírus 
torna a região 
mais propícia 
para assaltos; 
e as mulheres 
são as principais 
vítimas desde que 
os registros de 
casos de violência 
começaram a 
aumentar. O 
Corregedor Geral 
da cidade contou 
ao Granja News 
quais medidas estão 
sendo tomadas 
pelas autoridades 
para melhorar 
a segurança e 
prevenir novas 
ocorrências. 
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GRANJA VIANA VIRA ALVO 
DE ASSALTOS E SEQUESTROS
GRANJA VIANA VIRA ALVO 
DE ASSALTOS E SEQUESTROS
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Editorial

Granja News se solidariza 
com seus clientes e parceiros 
e abre o Granja Channel
O Jornal Granja News tem 
em seu DNA a importância de 
informar, trabalhar a favor da 
comunidade, unir as pessoas 
e surpreender os clientes. 
Preocupado com eles, e não 
poderia ser diferente neste 
momento de pandemia, o 
Jornal Granja News criou 
o Granja Channel, canal 
no qual todos os clientes e 
parceiros foram convidados a 
participarem, que através de 
programas gravados irão gerar 
conteúdo e divulgarão seus 
negócios.
Estes programas, são postados 
no Youtube do Jornal Granja 
News https://www.youtube.
com/user/GranjaNews , site 
www.granjanews.com.br ( em 

vídeos ) e outras redes sociais 
utilizadas pelo Jornal Granja 
News.
A grade do Granja Channel 
conta com programas dos mais 
diferentes segmentos. Direito, 
Contabilidade, Música, Fitness, 
Vendas , Desenvolvimento 
humano , empreendedorismo, 
Patinação, Administração, 
Religião e Dança são alguns 
exemplos do que oferecemos. 
E muita coisa ainda está para 
entrar. A Granja Viana tem 
muita coisa boa. Os programas 
estão entrando no canal desde 
o começo deste mês. Agora 
é hora das marcas ajudarem e 
não de vender. Este é nosso 
pensamento,  comenta o 
Diretor do Jornal Granja News 

Rodrigo Rodrigues.
Inscreva-se  no canal  https://
www.youtube.com/user/
GranjaNews
Neste momento de 
Coronavírus , o Jornal Granja 
News tem o compromisso de 
divulgar todas as campanhas da 
região em prol da comunidade, 
manter informado os leitores 
sobre as principais notícias 
da região e tem oferecido 
gratuitamente, divulgação nas 
redes sociais do Jornal Granja 
News para anúncios de pessoas 
autônomas.
Agradecemos a Hostmarx 
Desenvolvimento de sites e 
a agência Bring 360 por todo 
apoio e carinho neste projeto.

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

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
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(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
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Clínica Veterinária

CHURRASQUEIRA -  PISCINA 
ESPAÇO GOURMET 

QUADRA - SAUNA - SPA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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O MELHOR TRATAMENTO 
PARA SEU ESPAÇO DE LAZER 

www.espacodaspiscinas.com.br 
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Bom, a verdade é que, embora 
seja seu primeiro mandato, mui-
tas pessoas costumam criticar os 
políticos sem antes sequer pes-
quisar sobre o trabalho do par-
lamentar.
Alexandre Frota é um dos de-
putados mais votados do Esta-
do de SP
No seu primeiro ano, Frota ain-
da no PSL , foi convidado para  
coordenar a maior de todas as 
reformas , a Reforma da Previ-
dência , onde se destacou por 
abrir diálogo com as mais di-
versas lideranças. Além disso 
foi alçado pela imprensa nacio-
nal como o Estrategista da co-
missão e, realmente, foi aponta-
do pelo Ministro Paulo Guedes 
como fundamental em todo o 
processo.
Na sequência foi coordenador 
também da comissão especial 
da Previdência dos Militares.
Que conseguiu no final aprovar 
também as aposentadorias de 
uma classe que ele sempre aju-
dou, a Classe dos Policias BOM-
BEIROS MILITARES.
Frota também atuou como titu-
lar da comissão de cultura, onde 
foi o responsável por grandes 
discussões com o ex-ministro da 
Cidadania e da Cultura.
Hoje o polêmico Deputado é 
coordenador da CPMI da Fake 
News  a principal comissão da 
casa.
Frota hoje é um dos maiores 
opositores ao Governo Bolso-
naro, costuma dizer “eu combi-
nei com ele durante a campanha 
que seriamos diferentes, iria-
mos combater a corrupção, co-
locar ordem na cultura, se afas-
tar do centrão”, mas Bolsonaro 

fez exatamente o contrário, em 
fevereiro de 2019 Alexandre Fro-
ta foi o primeiro deputado a se 
afastar do Governo Bolsonaro e 
a gritar para o Brasil o que está 
acontecendo até hoje. Ele se 
manifestou muito antes.
Hoje além de ser líder da Fren-
te Democrática Independente, 
que é Pró Sergio Moro, contra a 
corrupção, e tem como pautas a 
liberdade de expressão, luta pe-
los mais necessitados, Frota se 
tornou um grande interessado 
em melhorar as áreas da saúde 
e da segurança, para onde já en-
tregou milhões de reais .

Frota e Cotia 
Frota escolheu Cotia para mo-
rar em 2010, já com sua família, 
Fabiana esposa e os dois filhos 
Enzo Gabriel de 13 anos e Bella 
Frota de 1 ano e três meses. 
Mas desde 2001 Frota anda pela 
Granja Vianna e Cotia. Morador 
da Chácara Cantagalo, modes-
to Bairro, sem luxo, Frota hoje se 
diz feliz em poder olhar para trás 
e entender a guerra que travou 
com a vida e as drogas nos anos 
em que era astro da Globo. Hoje 
vive exclusivamente para a famí-
lia dele e de milhares de Cotia-
nos a quem tem ajudado de to-
das as formas.
Só em 2019 a cidade Cotia rece-
beu do Deputado Federal Ale-
xandre Frota o valor de R$ 13 
milhões, para área da saúde, in-
fraestrutura e melhorias em ge-
ral. 
Esse valor está computado na 
Câmara Federal e já foi empe-
nhado para a Prefeitura de Co-
tia.
Vejam que o valor foi bem alto 

o que mostra que o Deputado 
mesmo em 2018 não tendo fei-
to campanha para se eleger na 
cidade, foi fiel a cidade que es-
colheu para viver com a família.
Frota enviou também R$ 
250.000,00 para asfalto em Cau-
caia do Alto, mais R$ 250.000,00 
para infraestrutura de Cotia, e 
R$ 1.000.000,00 milhão também 
para área de infraestrutura da ci-
dade. 
Totalizando R$ 15.000.000,00.

Em 2019 também o Deputado 
recebeu R$ 900.000,00 da ban-
cada Paulista e destinou direto 
para o Corpo de BOMBEIROS 
de Cotia R$ 300.000,00 para 
compra de equipamentos, R$ 
300.000,00 para a Policia Militar 
de Cotia e mais R$ 300.000,00 
para reforma da delegacia geral 
de Cotia .
Este ano o Novo PSDB do Go-
vernador João Dória tem planos 
para o Deputado Frota, em con-
versa recente com Bruno Araújo, 
Presidente Nacional do Partido, 
declarou que já deu liberdade 
para Frota escolher o que irá fa-
zer agora em 2020 segundo Bru-
no Araújo, “Frota decide, e o 
partido irá apoiar com infraes-
trutura e verba.”
Para isso o PRESIDENTE ESTA-
DUAL Marco Vinholi fez uma in-
tervenção no diretório do PSDB 
de Cotia, que praticamente es-
tava estagnado, não existia, ti-
nha 1 vereador e o Vice Prefei-
to, mas ambos saíram para outro 
partido na chapa do atual Pre-
feito.
A Intervenção foi realizada e 
Frota deverá assumir a Presidên-
cia de Cotia, com aval dos Presi-

dentes Nacional e Estadual e do 
Governador.
Frota quer fazer o partido cres-
cer na cidade. 
Frota também se reserva o direi-
to de falar sobre os planos futu-
ros.
Agora focado no combate ao 
Covid 19 , recebeu na semana 
passada mais 10 milhões de re-
ais para áreas da saúde e para 
indicar para as cidades ou a ci-
dade que tenha interesse.
Neste Ano de 2019, Frota ain-
da entregou emendas para o 
Gracc, AACD, AACC, Hospital 
São Paulo, Santa Casa De SP, 
Hospital de Câncer de Barretos, 
e mais 60 hospitais que  recebe-
ram as emendas do Deputado 
Frota . 
Hoje na câmara Frota já tem 157 
projetos de lei só de 2020 e em 
2019 apresentou 44 projetos de 
lei. Nada mal para um início de 
mandato, já com mais de 200 
discursos em plenário.
Defensor da vida, contra a cor-
rupção e da saúde principal-
mente na área infantil o Depu-
tado se apresenta como um 
trabalhador e defensor da po-
pulação em geral.
Frota ainda tem planos de mon-
tar com o vereador da cidade 
Edson Silva um reduto sócio cul-
tural e esportivo e para isso já re-
servou a quantia de 2,5 milhões 
de reais para este ano, poderá 
ser Federal ou Estadual, a verba 
que sair primeiro.
Sobre as eleições de Cotia, disse 
que as coisas estão muito confu-
sas na cidade, mas que vai deci-
dir com a Estadual e a Nacional 
o que irão fazer, uma vez que o 
PSDB não faz parte da chapa do 

atual Prefeito. 
O PSL, outro partido do qual 
Frota tem muita influência, mar-
cou reunião para o próximo 
mês e aí veremos quem vamos 
apoiar ou se não vamos apoiar 
ninguém ou quem sabe até lan-
çar candidato.
Nós tínhamos o vice prefeito 
que futuramente poderia ser até 
um nome para a Prefeitura da 
Cidade pelo o Novo  PSDB, mas 
ele optou por outro partido .
Vamos pensar em todas as pos-
sibilidades, mas agora é hora de 
trabalhar pela cidade.
Um partido reformista, por 
convicção e prática, defensor 
da liberdade de iniciativa, do 
combate à burocracia e aos pri-
vilégios de corporações, da res-
ponsabilidade fiscal, mas tam-
bém um partido que não abre 
mão da luta contra as desi-
gualdades, da justiça social e 
do bem-estar comum. Este é o 
Novo PSDB, reunidos em Brasí-
lia no ano passado, 700 delega-
dos, governadores, prefeitos, jo-
vens lideranças, parlamentares 
e militantes ajudaram a definir 
as teses-guias que serão segui-
das pelos tucanos em posicio-
namentos sobre os temas mais 
relevantes da agenda nacional. 
De um processo amplo de con-
sultas, que chegou a mobilizar 
meio milhão de pessoas, resul-
tou o manifesto “Acima de tudo, 
a Democracia”, que sintetiza 
este novo momento do PSDB.
Bruno Araújo Presidente Nacio-
nal PSDB
Marcos Vinholi Presidente Esta-
dual PSDB
Alexandre Frota Deputado Fe-
deral PSDB

Alexandre Frota 
e a cidade de Cotia

O novo PSDB

Há um ditado popular bastante conhecido que diz que “o trabalho dignifica o homem”. 
É provável que você já tenha ouvido falar que o Deputado Federal único representante da 
região e morador de Cotia venha se destacando dentro da Câmara Federal .
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Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
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facioli@faciolicontabil.com.br

4703-2528

Destaque

Aumento da 
violência na Granja 
Viana durante a 
quarentena
Por: Bruna Santos
Os relatos de ocorrências de as-
saltos e sequestros têm deixado 
os moradores da Granja Viana 
em estado de alerta nas últimas 
semanas. Durante o período de-
cretado da quarentena por con-
ta da pandemia da COVID-19, as 
ruas menos movimentadas têm 
sido vistas por criminosos como 
bastante oportunas para o co-
metimento de crimes.
Na última quarta-feira (17), uma 
mulher foi abordada por um cri-
minoso ao descer do ônibus no 
km 22 da Raposo Tavares. A víti-
ma afirma que o homem que a 

ameaçou tentou roubar seu ce-
lular. A GCM foi acionada, en-
controu o suspeito pouco tem-
po depois e o prendeu. 
O começo de junho registrou 
várias ocorrências: uma mulher 
foi assaltada no centro da Gran-
ja, enquanto guardava compras 
no estacionamento e levada até 
o condomínio onde reside. Fe-
lizmente, a segurança interna do 
condomínio percebeu e conse-
guiu conter o assaltante.  
Outro caso recente é o do bazar 
que ajuda a manter a APAE Co-
tia, que registrou o 4º furto em 
um período de uma semana. Os 

criminosos pularam o muro vizi-
nho e invadiram o local durante 
a madrugada em todos os ca-
sos. No momento, a instituição 
pede ajuda e conta com a soli-
dariedade da população para 
receber doações visando cobrir 
o prejuízo. 
Alguns outros moradores de 
condomínios da região tam-
bém andam reclamando do au-
mento de assaltos e/ou tenta-
tivas. O morador de um desses 
condomínios chegou a abrir um 
abaixo-assinado online pedindo 
por mais iluminação na Estrada 
do Capuava, já que o local têm 

sido um dos preferidos pelos as-
saltantes, principalmente com o 
tráfego reduzido. 
O abaixo-assinado conta com 
mais de 1.700 assinaturas, e 
pretende chegar a 2.500. Por-
tanto, segue ativo e disponível 
por meio do link: 
https://bit.ly/3dbjJpS
Segundo o Inspetor Corregedor 
Geral de Cotia, Rodrigo Ávila, o 
plano da prefeitura é trocar toda 
a iluminação da cidade, entre-
tanto, enquanto ainda não foi 
concluído o projeto, existe um 
sistema que pode ser acionado 
para auxiliar os cidadãos no mo-

mento em que precisarem pas-
sar por vias mais escuras, como 
a Estrada do Capuava e a do 
Embu das Artes:
“Esse sistema tem um dispositi-
vo que se chama ‘Cerca Eletrô-
nica’. Pelo monitoramento da 
polícia, é possível abrir o mapa, 
rastrear e direcionar uma viatura 
para o local. Se por algum moti-
vo, a viatura não estiver lá, auto-
maticamente o operador pode 
deslocar outra equipe para fazer 
a segurança do local”, conta o 
Corregedor.  

As ruas menos movimentadas têm sido vistas como oportunas para criminosos 
cometerem assaltos; mulheres são as principais vítimas de violência na região

Fotos: Michel Cutaith
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Assessoramento e prestação 
de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, 
trabalhista e financeira

De acordo com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, o número de inqué-
ritos policiais investigados na ci-
dade de Cotia, de janeiro a abril 
deste ano seguiam diminuindo 
e passaram a aumentar nova-
mente, após o início da quaren-
tena. 
Rodrigo Ávila também afirma 
que estratégias estão sendo 
traçadas para prevenir futuras 
ocorrências e baixar os núme-
ros: “Com base nas estatísticas, 
nós montamos um mapa com 
a quantidade de ocorrências 
em cada local e a natureza des-

tas; então deslocamos as equi-
pes de acordo com a necessida-
de. Nosso trabalho é feito com 
base em inteligência e estraté-
gia, com o objetivo de melhorar 
cada vez mais a segurança para 
a população”. 
Os dados da SSP-SP são ainda 
mais alarmantes quando se tra-
ta da violência contra a mulher. 
Os registros de inquéritos inves-
tigados subiram no período de 
janeiro a abril de 2020. Em janei-
ro, foram registrados 34 inquéri-
tos; em fevereiro, foram 36; em 
março, 27 inquéritos; e em abril, 
os números deram um salto para 

50 registros, quase o dobro em 
relação ao mês anterior.
O caso da jovem Kalliny Trevi-
sam, que foi sequestrada e es-
tuprada no caminho para o tra-
balho (km 30 da Rodovia Raposo 
Tavares), e depois encontrada 
pela PM em cativeiro após mais 
de 8 horas de sequestro, reper-
cutiu bastante na mídia e au-
mentou a visibilidade para o 
movimento crescente deste tipo 
de violência na região.
No último sábado, policiais 
prenderam um homem acusado 
de cometer atos obscenos ao 
ver mulheres sozinhas em pon-

tos de ônibus. As vítimas afir-
mam que o suspeito encostava 
o carro próximo a elas, e se to-
cava deixando à mostra o órgão 
sexual, enquanto ameaçava-as 
armado de uma faca e de uma 
arma de fogo. Entretanto, como 
não houve flagrante, o indivíduo 
acabou sendo liberado poste-
riormente. As vítimas criaram 
uma página no Facebook para 
expor o homem e seus crimes, 
com o objetivo de alertar possí-
veis futuras vítimas.  
Para tentar reverter essa realida-
de e ajudar mulheres que pas-
sam por qualquer tipo de violên-

cia, foi implementada a Patrulha 
Maria da Penha. “Se trata de 
um grupo de policiais treinados 
para defender mulheres em situ-
ações vulneráveis, principalmen-
te em caso de violência domés-
tica. Existe um aplicativo em que 
essas mulheres podem se cadas-
trar, e esse aplicativo possui um 
botão de ‘pânico’, que ao aper-
tar, uma equipe é imediatamen-
te deslocada para o local onde 
foi acionado o pedido de aju-
da”, explica o Corregedor. 

Rod. Raposo Tavares, Km 26,5 (sentido interior). -Av. José Giorgi, 33 - Cotia
Telefone: (11) 4702-6297 / (11) 4617-4019

VOLTAMOS
Rodízio 

Jantar 
Casal 115

R$

,00
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“A gente demora um pouco para 
chegar, demora um pouco para sair, 
mas quando estamos aqui temos a 
sensação de paz”, diz Nelson Camargo

Granjeiro do mês

Por: Bruna Merighi
O Granjeiro desse mês é Nelson 
Camargo, mais conhecido como 
“Nelsão da Baff’s”, dono da rede 
de cafeterias Baff’s e responsá-
vel por várias atividades da Gran-
ja Viana. O empresário conta ao 
Granja News várias experiências e 
projetos desenvolvidos na região 
e deixa uma mensagem para to-
dos granjeiros.
“Me mudei para a Granja na dé-
cada de 90. Inicialmente, viemos 
para cá por conta dos meus fi-
lhos que estudavam no Colégio 
Rio Branco, e nós queríamos mo-
rar perto da escola deles, só que 
eu acabei me apaixonando pela 
Granja, com esse ‘jeitão’ meio in-
teriorano e resolvemos comprar 
um terreno, construir nossa casa e 
ficar de vez. 
Meus filhos cresceram aqui, e eu 
e minha esposa participamos jun-
tos de várias atividades da Gran-
ja Viana. Nós criamos um grupo, 
junto com outros granjeiros que 

se chama Ciclotia Granja Viana, e 
durante muito tempo nós nos reu-
níamos no centro comercial onde 
fica a Kalunga e saíamos por vol-
ta das 20h para pedalar por duas 
horas pela Granja. Éramos em 30 
ciclistas, mais ou menos, mas, in-
felizmente com o trânsito e a vio-
lência o grupo foi se dispersando. 
Isso é até uma das coisas que eu 
sinto falta aqui: antes a gente po-
dia caminhar pelas ruas tranquila-
mente sem se preocupar mesmo a 
noite, hoje já não dá mais para fa-
zer isso por conta do trânsito e da 
violência que aumenta conforme 
a população vai crescendo. Por 
outro lado, todo esse desenvolvi-
mento nos trouxe coisas boas, te-
mos mais lojas, shoppings, ficou 
mais cômodo morar aqui. Tem o 
lado bom e o lado ruim.
Ganhamos muito restaurantes, 
essa variedade, esse lado gastro-
nômico da Granja é muito bom, 
temos muitas alternativas. Eu e 
minha família costumamos fre-

quentar bastante a Cachaçaria, 
comemoramos sempre os aniver-
sários lá. Vamos sempre ao Repita 
também, que é um restaurante de 
comida árabe que gostamos bas-
tante.
Nós aproveitamos muito as ati-
vidades daqui; nos envolvemos 
com a Granja. Durante bastante 
tempo eu fiz parte do Conselho 
gestor do Cemucam e da Asso-
ciação dos Usuários, hoje conti-
nuo sendo conselheiro. Inclusive, 
o grupo que andava de bicicle-
ta a noite passou a andar aos fins 
de semana no parque e estamos 
sempre ajudando quando precisa. 
Houve um período em que acon-
teceu um corte de verbas para 
manutenção do Cemucam e nós 
fizemos um mutirão para reorgani-
zar em limpar um pouco o parque. 
Essa união nossa é muito boa. 
Desse grupo, que formava o Ci-
clotia, também foi criado o pas-
seio Pedala Cotia, que eu orga-
nizo anualmente e já faz parte do 

calendário oficial da cidade de 
Cotia. Reunimos mais de 200 ci-
clistas todos os anos que saem do 
parque Cemucam e pedalam até a 
Represa do Morro Grande.
Em 2014, fui convidado pelo Pa-
dre Pedro para organizar a Quer-
messe de Sto. Antônio. Quando 
eu comecei, a festa era pequena e 
bem tradicional. Hoje, crescemos 
muito e a quermesse se tornou o 
2º evento mais importante de Co-
tia, mantendo a característica e as 
tradições juninas; estimamos que 
circulem pela festa, por fim de se-
mana, de 5 a 10 mil pessoas. Infe-
lizmente, esse ano não teremos a 
quermesse por conta do Corona-
vírus”, conta Nelson.
O empresário também fala sobre 
a sua rede de cafeterias, a Baff’s e 
da participação de sua família na 
empresa: “Eu fundei a Baff’s após 
vender as ações em outra empre-
sa que eu tinha, e em 2008 mon-
tei o escritório aqui na Granja, e 
hoje somos mais de 50 unidades. 

Sou muito orgulhoso, minha famí-
lia toda trabalha na empresa. Esta-
mos ranqueados entre os melho-
res pontos de fast foods de São 
Paulo, tivemos o privilégio, há um 
tempo, de visitar a Suiça para co-
nhecer a fábrica da Nestlé após a 
Baff´’s ser incluída entre uma das 
melhores varejistas do ramo ali-
mentício”. 
Ao final da entrevista, Nelson dei-
xa um recado para os granjei-
ros: “Aqui ainda é um lugar mui-
to bom de se viver, e acredito que 
todos granjeiros levem no cora-
ção sempre o quanto somos pri-
vilegiados por morar nesse lugar. 
A gente demora um pouco para 
chegar, demora um pouco para 
sair, mas quando estamos aqui 
temos a sensação de paz. Vale 
à pena a gente preservar e lutar 
para a nossa Granja não perder 
essa a característica de campo”. 

Offices

Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4551-8289 -  Email: jetta.eng@uol.com.br
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Dr. Ailton comenta como viu na Medicina 
uma forma de mudar a vida das pessoas

Entrevista

Por volta de 1984, Dr. Ailton teve 
uma surpresa em sua clínica. “Eu 
estava atendendo quando escutei 
um burburinho na recepção. Um 
senhor muito educado era cum-
primentado por muitos ali. Era o 
prefeito da época, sr. Ivo”. Ele fez 
uma pergunta para o Dr Ailton:  
“O senhor é muito querido aqui, 
está ajudando muita gente, eu vim 
aqui lhe fazer o convite para ser 
Secretário de Saúde de Cotia”? 
Ailton se sentiu muito honrado, 
emoção que teve que dividir com 
todos os familiares. Mas não tinha 
tempo para se dedicar ao cargo, 
além de sua clínica, tinha bastan-
te trabalho em São Paulo como 
médico do Corinthians e estava se 
instalando em Cotia.
Iniciou ali um pensamento de  en-
trar na política. 
Pouco antes de entrar na vida pú-
blica, Ailton dava plantão no Hos-
pital da Graça, e teve muito con-
tato com a população e com 
grandes médicos. “Era um hospi-
tal maravilhoso, adorava dar plan-

tão lá. Era um hospital particular 
do Dr. Francisco ou “Chico Tripa’’, 
como era conhecido”, contou.
Nessa época, muitos amigos pe-
diam para Ailton sair candidato.
Ailton, na época, não conhecia a ci-
dade. O primeiro passo foi procu-
rar alguém que conhecesse toda a 
cidade, e encontrou um motorista 
do antigo mercado Maricalvo. “Se 
ele é motorista e entrega as com-
pras do mercado, deve conhecer 
tudo”, pensou. “Este motorista 
teve um papel importante na mi-
nha campanha, pois ele me apre-
sentou toda a cidade e também 
muitas pessoas”. Dr. Ailton dispu-
tou campanha muito desacredi-
tado pelos amigos, ele disputava 
com grandes populistas da cidade 
(o prefeito Ivo, Zé Camargo e uma 
quantidade muito grande de vere-
adores contra), “Com o lema ensi-
nado pelo seu pai, (Penso grande 
por que Deus é grande)’’, Dr. Ail-
ton venceu as eleições de forma 
muito expressiva, bem na frente 
de seus adversários.

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50
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Início da vida pública
Como prefeito, Dr. Ailton enfren-
tou muitos desafios. Cotia era 
uma cidade que quando chovia as 
pessoas não chegavam em suas 
casas.  “Era comum o trabalhador 
sair com uma bota pra encarar o 
barro e depois trocar de calçado 
quando chegava no trabalho, e eu 
como médico, pensava que tinha 
que asfaltar a cidade, pois o asfal-
to evitaria muitas doenças”.
Começou ali uma força tarefa de 
asfaltar toda a cidade. “Mas não 
era só colocar o asfalto, tínhamos 
que fazer primeiro todo o siste-
ma de captação de águas pluviais 
para depois entrar com o asfalto, 
já que o maior inimigo do asfalto 
é a água, e asfalto sem guia e sem 
esgoto não é asfalto. Tanto que, o 
que eu fiz, está ai até hoje e com 
pouco custo, pois é um asfalto de 
muita qualidade.” Ailton asfaltou 
mais de 200 quilômetros lineares 
em toda a cidade. “Quando fala-
mos em asfalto, falamos em me-
lhorar a saúde da população, o es-
goto quando cai na terra e bate 
o sol, ele desaparece, os esporos 
dos vermes estão naquela poei-
ra. Quando bate o vento a pessoa 
respira aquilo. O asfalto dá digni-
dade e o direito de ir e vir, além de 
poder chegar uma ambulância ou 
outros serviços”.

Dr. Ailton voltou ao cenário polí-
tico no governo Rogério Franco, 
como Secretário da Indústria e 
Comércio, onde conseguiu ajudar 
muitas empresas nesta época de 
dificuldade por conta co Corona-
vírus, visitou as indústrias de Co-

tia, como a Vivenda do Camarão, 
empresa que ele trouxe para a ci-
dade quando foi prefeito. 
Hoje a frente da clínica, Centro 
Médico Cotia. Dr. Ailton transfor-
mou sua Clínica em Hospital dia.

Vida pública

Administração

De família humilde, Dr. Ailton fazia Cursinho pela manhã, ia pra casa almoçar e depois dormia um pouco até a hora de ir para o colégio. Ele estudava 
no período noturno e quando chegava em casa, ficava estudando direto até a hora de ir ao cursinho pela manhã. “Fiz isso durante um ano”



8 GRANJA NEWS - JUNHO DE 2020 - EDIÇÃO 127 WWW.GRANJANEWS.COM.BR
A N O S

13 dicas para ajudar a 
aumentar a imunidade

Nutrição

1. Tenha uma alimentação 
balanceada e variada (frutas, 
principalmente as cítricas; vegetais 
verde-escuros; boas proteínas, como 
peixes e ovos; e especiarias, como: 
alho, cebola, salsinha, coentro no 
preparo dos alimentos).
2. Cuide bem do seu intestino, 
ele é sua barreira imunológica. 
Evite o consumo de alimentos 
industrializados e refinados. A 
suplementação de bactérias 
probióticas e glutamina pode ser 
interessante em alguns casos. 
3. Aumente a ingestão de alimentos 
fonte de Zinco (fundamental para 
síntese de células imunológicas), como 
semente de girassol, abóbora, nozes, 

semente de chia, carnes e lentilha.
4. Garanta um bom consumo 
de vitamina C, que é muito 
importante para produção de 
células imunológicas, por meio de 
alimentos como acerola, limão, 
goiaba, kiwi, morango, laranja, 
brócolis, pimentão, couve, salsinha.
5. Shots antioxidantes ao acordar 
podem ajudar: limão + extrato de 
própolis + cúrcuma.
6. Própolis é uma substância com 
efeito protetor contra bactérias, 
vírus e infecções. É um ótimo 
agente imunomodulador e 
promove ativação de células de 
defesa.
7. Inclua gengibre na sua rotina 

(chá, água saborizada e ralado na 
salada).
8. Mantenha bons níveis de 
vitamina D se expondo ao sol por 
pelo menos 20 minutos ao dia, se 
necessário, faça a suplementação.
9. Cuide do seu sono, durma cedo e 
no mínimo 6 horas por noite.
10. Atenção: não exagere nos 
exercícios físicos, muito volume e 
alta intensidade podem prejudicar 
a imunidade.
11. Para aumentar a sensação 
de saciedade nesses dias de 
isolamento, consuma boas 
proteínas em todas as refeições 
como: ovos, queijos (ricota e 
cottage), peixes, frango e carnes 

em geral. Além disso, alimentos 
que contenham boas fontes de 
gordura ajudam a promover a 
saciedade, por exemplo, castanhas 
(prefira as cruas e as torre em casa) 
e abacate, mas tenha cautela com 
quantidades pois são alimentos 
mais calóricos.
12. O aumento de fibras solúveis 
na alimentação proporciona 
sensação de saciedade: aveia, 
sementes de chia e linhaça 
dourada, saladas e hortaliças
13. Beba muita água, mantenha-se 
hidratado.

Frutas cítricas, vitamina C, 
brócolis, própolis, limão, 
gengibre, ovos e queijos 
compõem a lista de itens que 
não podem faltar no dia a dia

Manter a imunidade alta é 
importante para que o orga-
nismo consiga combater bac-
térias e vírus. Em tempos de 
pandemia essa função é ain-
da mais essencial. Ter uma 
alimentação saudável asso-
ciada à prática de atividade 
física é a receita ideal para 
garantir que o sistema imu-
nológico promova a ativação 
das células de defesa. A nu-
tricionista Vivian Mansur, da 
Bodytech Granja Vianna, lis-
tou 13 dicas para ajudar a au-
mentar a imunidade e a sa-
ciedade. Confira as dicas:

Por: Bruna Merighi
Michel Cutaith atua como fotógrafo 
profissional há mais de 40 anos, o que 
lhe deu um extenso e variado portfó-
lio. Na maior parte de sua carreira, tra-
balhou na cidade de Itu, entretanto, re-
centemente mudou-se para a Granja 
Viana e integrou-se a equipe do Gran-
ja News. 
Nesses anos, pôde captar imagens de 
eventos sociais, publicidade, indústrias, 
produzir ensaios fotográficos em estú-
dio e ao ar livre, além de editorias de 
revistas e jornais. Michel também tra-
balha para a revista Suplementação, 
fotografando celebridades do mundo 
fitness. 
Além de ser o mais novo integrante 
da equipe do Granja News e de foto-
grafar para a revista Suplementação, 

o fotógrafo também está dando aulas 
particulares de fotografia, que se ade-
quam a necessidade do aluno. A ideia 
de dar aulas surgiu de uma observação 
em que Michel notou que os alunos de 
cursos maiores se formavam com mui-
to conhecimento teórico e pouco co-
nhecimento prático, então esse passou 
a ser o seu diferencial.
Sobre o fotógrafo
A carreira de Michel começa em 
1977, quando o ainda futuro fotógra-
fo se junta com amigos para montar 
uma revista. Juntos criam uma edito-
ra em Itu, onde Michel começa a se 
interessar pela fotografia. Entretan-
to, depois de algum tempo, a edito-
ra acaba e Michel passa a trabalhar 
como auxiliar protético.
Quando conseguiu comprar sua pri-

meira câmera, Michel mudou-se para 
São Paulo, onde fez vários cursos no 
Senac, no Museu Lasar Segall e pos-
teriormente, se formou em fotografia 
pelo Ceunsp.
Ao retornar para Itu, alugou seu primei-
ro estúdio e começou a trabalhar para 
um jornal, simultaneamente, revelando 
fotos, mas sua carreira como fotógrafo 
deslanchou quando começou a foto-
grafar eventos sociais com uma câmera 
mais moderna e com as técnicas apren-
didas em São Paulo. 
“Sou apaixonado por fotos, não me 
vejo em outra profissão”, afirma.
Contato
WhatsApp: (11) 99741-1567
Instagram: @michelcutaith
Site: www.michelcutaith.com.br

Atendemos via Delivery Ifood e 
Whatsapp: 11984033848. E também 
retirada na Estrada da Aldeia, 186 

Granja Viana

Aproveite a promoção 
de segunda a Sábado, na 

compra de um açaí de 
380 ml ganhe outro. 

Informe o voucher “granja News”

Boas vindas ao 
novo fotógrafo 
do Granja News
Com longa e sólida carreira de fotógrafo 
profissional, Michel Cutaith traz novidades para 
a fotografia na Granja Viana


