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Vereadores

Propostas e o que espe-
ram para essa gestão

Novidade

O empresário Sandro 
Ferraris

Granjeiro do mês

@granjanews

Com 
o número 
crescente de 
casos de 
sequestro 
relâmpago 
despertou 
um alerta nos 
moradores 
de Cotia e 
Carapicuíba; 
granjeiros 
organizaram 
abaixo-assinado 
exigindo 
investimento 
em mais 
segurança para 
a região
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Sequestros relâmpago 
assustam moradores de Cotia

Conheça a 
Nutri & Health
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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.
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Mudança de rotina, crimina-
lidade e pandemia
A pandemia continua com seu efeito destruidor nas famílias de todo mundo. Em nossa região, 
claro não seria diferente.  Seja pela perda de seus entes queridos, problemas psicológicos, 
econômicos e de relacionamentos,  provida da quarentena e do lockdown.  Cabe aqui aquela 
reflexão do Lockdown x pessoas que precisam sair de casa para ganharem seu sustento.
A falta da vida normal , e a necessidade de ficarmos enclausurados , sem a nossa rotina, sem o 
nosso trabalho, sem os nossos afazeres, sem os nossos hobbies e atividades comuns do “anti-
go”cotidiano criam anseios, que nos trazem uma série de problemas.
Crianças ficam em casa , entediadas, com a saudade de brincar com seus amigos, os pais por sua 
vez , acabam ficando em casas cuidando dos filhos , e trabalhando via home office;   e essas roti-
nas diárias trazem as tensões. As brigas das gerações nunca foram tantas em nossa nova realidade.
Coloque também na conta as preocupações de pegar o Coronavirus e de transmitir. E a guerra 
política que assola o país ??
Não bastasse tudo isso , a criminalidade aumentou , e seu modus operandi mudou.  Mais fácil se-
questrar uma pessoa do que assaltar uma agência bancária. A vinda do PIX trouxe ao invés de pra-
ticidade e economia, trouxe o medo. Vale a pena ter o aplicativo do banco em meu celular ? 
Hoje além de sermos reféns em casa, somos reféns nas ruas. Inseguros, e sem saber se volta-
remos para casa seja pela doença do Coronavírus, seja pelas ações ousadas dos bandidos , te-
mos que somar os prós e contras  e continuarmos vivendo, afinal o mundo não para.
Equipe Granja News

Av São Camilo, 469 - 1º Subsolo, Lojas 
23/24 - Granja Viana, Cotia - SP

Agende seu horário (11) 4777-0611

Errata 
Esquecemos de colocar os 
créditos para Cotia e Cia, 
em especial o jornalista 

Neto Rossi, na matéria do 
PS do Hospital Regional 

da edição passada
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Legislativo

Por: Bruna Merighi
Durante o período das eleições 
municipais, a divisão da Câmara 
em dois lados foi nítida. Apesar 
disso, a atual gestão se intitula 
como “presidência comparti-
lhada”, com o intuito de deixar 

para trás as divergências ideo-
lógicas e proporcionar aos cida-
dãos de Cotia um governo tran-
quilo, centrado e alinhado, com 
o objetivo de melhorar a cida-
de.
A Câmara Municipal de Co-

tia está em sua primeira gestão 
com 15 vereadores, que inclusi-
ve fizeram uma eleição históri-
ca para presidente, em que os 
8 vereadores pró-governo leva-
ram a vitória elegendo Celso Iti-
ki para o cargo.

Preocupado em levar mais in-
formações aos leitores, o jornal 
Granja News mostrará em suas 
edições quem são os represen-
tantes políticos municipais de 
Cotia, visando promover uma 
ponte entre população e gover-

nantes. Seguindo essa linha de 
pensamento, o periódico con-
versou com alguns vereadores 
sobre suas propostas e o que 
esperam para essa gestão. 

Vereadores mostram seus planos para esta gestão
Mesmo após uma eleição conflituosa, o presidente da câmara chama sua gestão de “presidência compartilhada”

Celso Itiki 
Capa da edição an-
terior do GN e o 
atual presidente da 
Câmara Municipal. 
Formado em Di-

reito pela Universidade Presbi-
teriana Mackenzie, o vereador 
fala sobre sua gestão e a relação 
com os ocupantes das outras ca-
deiras: 
“Cotia é dividida em 3 grandes 
áreas: central, Caucaia do Alto 
e Granja Viana, e nós preten-
demos nos organizar para não 
deixar nenhuma parte da cida-
de esquecida. E eu falo no plural 
porque eu não governo sozinho, 
somos uma equipe. Concordan-
do ou discordando, no final nós 
deixamos as opiniões de lado e 
tomamos a melhor decisão”.

Edson Silva
Edson Silva con-
tou ao Granja News 
seus principais pro-
jetos, falou sobre 
modo de trabalho 

enquanto vereador, que se ba-
seia em visitar vários bairros di-
ferentes pela cidade de Cotia 
para recolher os pedidos dos 
moradores e levar até a Câmara: 
“Como membro do legislativo 
municipal, minha principal fun-
ção é representar a população 
de Cotia que confiou em mim. 
Assim, minha proposta é dar 
continuidade ao trabalho que 
desempenho desde minha pri-
meira eleição estando próximo 
às pessoas nas comunidades, 
nos bairros e em organizações 
sociais, públicas e privadas es-
tando sempre de portas abertas 

a quem quer que esteja preci-
sando de ajuda.
Um dos meus objetivos é unir a 
classe política da nossa cidade 
em torno de candidaturas para 
a Assembleia Estadual e o Con-
gresso Nacional que estejam de 
fato comprometidas com Cotia. 
Já temos grandes parcerias nes-
se sentido, mas é preciso am-
pliar e irei atuar para que isso 
seja viabilizado.”

Johny Santos
O empresário e atu-
al vereador de Co-
tia contou ao jornal 
sobre sua candida-
tura, início da vida 

pública, relação com o prefeito 
e quais são seus planos para o 
futuro da cidade:
“Minha candidatura foi um gran-
de desafio tanto para mim quan-
to para minha equipe. Por não 
ser conhecido no meio político 
muitas pessoas não acreditavam 
no meu potencial, mas como eu 
sempre trabalhei muito e ajudei 
muitas pessoas, fomos conver-
sando e construindo uma histó-
ria legal até chegar aqui. A mi-
nha boa relação com o Prefeito, 
mesmo em época de campanha 
sem me conhecer muito, foi de 
grande ajuda.
Meu principal projeto na campa-
nha foi o hospital veterinário mu-
nicipal, um projeto com parceria 
de um deputado. Foi um com-
promisso meu e dele de cam-
panha para Cotia e já estamos 
acertando os últimos detalhes 
para receber a emenda. Para o 
futuro da nossa cidade eu que-
ro fazer aquilo que eu prometi 
em campanha, e trabalhar mui-

to, coisa que eu sempre fiz por 
mim durante a vida, mas agora 
farei por uma cidade”.

Luis Gustavo
O empresário que 
sempre esteve en-
volvido em ações 
sociais fez parte do 
Departamento de 

Ações Regionais da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo), e trabalhou 
como Vice Presidente do Con-
selho do Sesi/Senai na região.
“Como espinha dorsal gostaria 
de me dedicar à renúncia fiscal 
neste mandato - que é atender 
as entidades do terceiro setor 
através de impostos de PFs e 
PJs. Acompanhamos também a 
intenção do Hospital Veteriná-
rio público e oferecer oportuni-
dades gratuitas aos estudantes 
do Senai.
Minha relação com Rogério 
desde o começo da vida públi-
ca dele foi de respeito e mui-
ta amizade. Fomos vereadores 
juntos em 2012 mas ele supe-
rou minhas expectativas quando 
prefeito. Está muitíssimo bem 
intencionado e tem sido muito 
dedicado e competente”, co-
menta Napolitano.

Marcinho  
Prates
Formado em ges-
tão pública, o vere-
ador possui 24 anos 
de experiência na 

vida pública, como assessor 
Câmara Municipal de Cotia, Lí-
der comunitário e Secretário de 
Transportes e Trânsito de Cotia. 
“Sempre atuante em projetos 

sociais, esportivos e religiosos. 
Com a missão de buscar jun-
to aos órgãos municipais, esta-
duais e federais melhorias para 
a cidade. Tenho a visão de pro-
mover, consolidar e ampliar de-
bates efetivos sobre os temas 
municipais. Sou intensamente 
aliançado com a transparência, 
publicidade e prestação de con-
tas acerca do bem público. 
Eu e o Prefeito temos uma rela-
ção muito boa, de muito respei-
to e desenvolvemos um gran-
de trabalho em nosso primeiro 
mandato em busca de melho-
rias para nossa cidade”, conta 
Edson.
Entre suas principais propos-
tas estão a solicitação de novas 
unidades escolares e criação de 
cursos profissionalizantes para 
alunos da rede pública; a insta-
lação de um Centro de Atenção 
Psico-Social e de um Centro de 
Hemodiálise; o Projeto Esporte 
na Praça, com o objetivo de in-
centivar a prática esportiva; cria-
ção de um Centro Veterinário 
público, entre outras mais vol-
tadas para a vida cultural da ci-
dade.

Paulinho 
Lenha
O atual vereador 
iniciou sua carrei-
ra política em 2015. 
Como sempre teve 

um bom relacionamento com o 
prefeito Rogério Franco, optou 
por apoiar a bancada pró-go-
verno. 
“Eu procuro trabalhar sempre 
de forma otimista e estar pre-
sente nos momentos importan-
tes para a cidade”.

Prof. 
Osmar
O vereador conhe-
ce muito bem a ci-
dade, e já mora 
aqui há 39 anos. 

Desde 2014 participa de proje-
tos voluntários voltados para a 
educação e formação profissio-
nal.
“Desenvolvo desde 2014 um 
projeto voluntário, por meio de 
uma ONG, que oferece cursos 
educativos e profissionalizantes 
aos sábados. Tenho muito orgu-
lho de fazer parte disso porque 
eu adoro ajudar as pessoas. No 
meu mandato espero fazer ain-
da mais pela população e pela 
cidade de Cotia”.

Sérgio  
Folha
Graduado em Le-
tras e em Direito, o 
atual vereador pró-

governo conta que seu mandato 
está focado em dar andamento 
ao projeto de Mobilidade Urba-
na que pretende melhorar e re-
formar o trecho do quilômetro 
30 ao quilômetro 21 da Rodovia 
Raposo Tavares:
“Participei da última reunião 
no DER para dar andamento ao 
projeto, representando nosso 
prefeito, Rogério Franco. Estou 
muito empenhado em fazer essa 
proposta sair do papel, vai me-
lhorar muito o dia a dia e a mo-
bilidade de quem mora ou tra-
balha aqui”.
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Por: Bruna Merighi
Para o quadro “Granjeiro do Mês” 
desta edição, foi convidado o gran-
de empresário da Granja Viana, 
Sandro Ferraris, para falar sobre sua 
trajetória na região e o que mais 
gosta de fazer, e finaliza deixando 
um pedido para os granjeiros. Con-
fira:
“Me mudei para a Granja no final 
de 1999, quando fui contratado 
para trabalhar gerenciando obras 
onde hoje é o Pão de Açúcar. Na-
quela época não tinha nada ali, era 
tudo bem rústico. Acredito que 
aquelas construções foram até um 
marco, porque a partir dali come-
çaram a aparecer mais centros co-
merciais.
Durante esse tempo trabalhando 
aqui eu fui gostando do lugar, do 
crescimento que tava começando 
a aparecer mas mesmo assim ainda 
com muito verde... parece que aqui 
as coisas vão fluindo mais natural-
mente, me senti em casa aqui.
Minha história com a Granja está 
bem atrelada ao meu trabalho. De-

pois de um tempo trabalhando nos 
centros comerciais, acabei virando 
sócio de um e foi aí que eu comecei 
a empreender aqui. Aos poucos fui 
tendo novas oportunidades, e com-
prei o terreno onde hoje é o posto 
Portal da Aldeia.
A época foi muito boa, por volta de 
2004, e o Brasil estava muito bem, 
os empresários conseguiam investir 
bastante, apareceram vários parcei-
ros… fui alugando espaços, o em-
preendimento foi crescendo e deu 
certo. Hoje ali é o portal da Gran-
ja mesmo, quase como uma parada 
obrigatória.
Eu gosto muito da Granja. Fiz várias 
amizades nesse tempo todo mo-
rando e trabalhando aqui, tenho 
grupo de amigos do Kart, grupo de 
amigos das hípicas, grupo dos ami-
gos que faziam trilha de jipe pela 
granja… mas o que mais converso 
hoje em dia são os amigos do gru-
po das motocicletas. Fazemos vá-
rios passeios de moto por aí nos fins 
de semana.
A única coisa que eu acho que pre-

cisa melhorar é a questão do trân-
sito. Sei que existem vários proje-
tos para a melhoria da Raposo, por 
exemplo. Só de mexer nisso já mu-
daria bastante e deixaria a Granja 
bem melhor de circular”, conta o 
granjeiro.
Para finalizar a entrevista, Sandro 
deixa uma mensagem esperanço-
sa para os granjeiros, e pede que 
todos continuem tomando os de-
vidos cuidados com relação à pan-
demia da covid-19 e mantenham o 
distanciamento: 
“Eu sei que os granjeiros gostam 
muito de viajar e de passear, mas a 
minha mensagem é que continuem 
mantendo o distanciamento. Nossa 
região não é a campeã de incidên-
cia, nossos hospitais estão dando 
conta e precisamos que continue 
assim. Então tomem todos os cui-
dados possíveis e evitem aglome-
rações, porque essa fase vai passar. 
Logo estaremos todos vacinados e 
vamos poder voltar a ter nossa vida 
normal”, finaliza carinhosamente o 
empresário.

Granjeiro do mês

“Continuem tomando todos os 
cuidados, essa fase vai passar”

Clínica Veterinária

96909-6193

4169-5420

É o pedido do Granjero do Mês, Sandro Ferraris. O empresário compartilhou com o 
Granja News sua trajetória na Granja e deixou um recado esperançoso aos granjeiros

Foto: Michel Cutaith
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Por: Bruna Merighi
Manter uma alimentação balance-
ada é fundamental para melhorar 
a qualidade de vida. Isso porque 
cada alimento possui determinados 
nutrientes dos quais o corpo neces-
sita para funcionar corretamente. 
Manter uma dieta saudável é capaz 
de prevenir doenças, auxiliar no sis-
tema imunológico e até reduzir o 
estresse e o cansaço.
A proprietária da loja, Carla Avelar, 
sempre gostou de estudar sobre 
produtos naturais e cuidados com 
a saúde e o bem-estar. Procurou 
se especializar no assunto fazendo 
cursos aqui e no exterior, onde teve 
contato com diferentes práticas 

para melhorar a qualidade de vida 
e a saúde por meio da alimentação, 
com produtos vindos da natureza. 
Apaixonada pelo que aprendeu e 
por adorar lidar com pessoas, mon-
tou a Nutri & Health.
O empório oferece diversos tipos 
de alimentos: são mais de 250 itens 
a granel, castanhas, temperos, sna-
cks, suplementos, vitaminas, chás e 
fitoterápicos, produtos diet, light, 
sem glúten, sem lactose, orgânicos, 
funcionais e integrais, linhas de pro-
dutos veganos, salgados e até mar-
mitex de alimentos saudáveis.
“Nosso cuidado vai além da ali-
mentação. A Nutri & Health nasceu 
para mostrar que é possível manter 

uma alimentação natural e mostrar 
a importância disso em seus impac-
tos na saúde a médio e a longo pra-
zo. Respeitamos a natureza na sua 
diversidade olhando a alimentação 
natural como fonte principal e im-
prescindível fonte de vida. Cuida-
mos agora do futuro da sua saúde”, 
afirma Carla.
A loja fica dentro do Centro Comer-
cial Pátio Nobre, localizado na Es-
trada Fernando Nobre, nº 869, em 
Cotia. Os pedidos também podem 
ser feitos por delivery, pelo telefo-
ne (11) 99478-0664.
Acompanhe as novidades por meio 
do Instagram oficial: 
@nutriehealthoficial

Nutri & Health: nova loja de alimentos naturais em Cotia
Negócios

O empório dispõe de mais de 250 itens a granel além de ou-
tros produtos de altíssima qualidade
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Inclusão

Fotógrafo (11) 997411567

 até 30 fotos profissionais por mês

Faça o Book da sua empresa para as 
redes sociais e venda mais e melhor

m
ic

he
lc

ut
ai

th

Por: Bruna Merighi
O Granja News agora tem um 
novo parceiro: a startup Audi-
ma. A partir de agora, todas as 
matérias publicadas pelo por-
tal do jornal podem ser ouvi-
das com um simples toque no 
botão de “play”. Os ouvintes 
também possuem a opção de 
pausar, reduzir ou aumentar a 
velocidade da leitura. 
Essa parceria se deu de acor-
do com a percepção da ne-
cessidade da inclusão. O últi-
mo Censo do IBGE apontou 
que no Brasil vivem mais de 
35 milhões de pessoas com 

baixa ou média visão, cerca 
de 47 milhões possuem pres-
biopia (mais conhecido como 
“vista cansada”), e mais - 10% 
da população do país é aco-
metida pela dislexia (transtor-
no de aprendizagem, caracte-
rizado pela dificuldade com a 
leitura). Mas o dado mais alar-
mante ficou para o final: apro-
ximadamente 56 milhões de 
brasileiros são analfabetos ou 
analfabetos funcionais.
Diante desse cenário, fazer 
essa parceria tecnológica com 
a Audima se tornou impres-
cindível, já que o produto da 

startup oferece praticidade, 
inclusão e conforto. Além das 
funções já citadas, o recurso 
que lê os conteúdos por meio 
de inteligência artificial possui 
uma voz humanizada e agradá-
vel aos ouvintes, e funciona em 
todos os navegadores e dispo-
sitivos (desktop e mobile). 
Para Luiz Pedroza, co-funda-
dor da Audima, “A palavra in-
clusão abraça mais pessoas, o 
áudio vai muito além do uni-
verso do deficiente visual - cer-
ca de 35 milhões de brasileiros 
- e contempla também pesso-
as que têm outras dificuldades 

de leitura como um idoso ou 
até mesmo um analfabeto fun-
cional - um a cada quatro bra-
sileiros”. 
A nova parceria, além de tudo, 
também reforça o apoio à Lei 
nº 13.146, chamada Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, possibilitan-
do integração e alcance de no-
vos públicos que passarão a 
ter acesso ao conteúdo publi-
cado. 
“Nós, do Granja News, esta-
mos sempre à procura de no-
vidades. Queremos oferecer 
apenas o melhor para nos-

sos leitores, clientes, e ago-
ra, ouvintes também. Temos 
que estar antenados e, princi-
palmente, lembrar que somos 
um jornal e, portanto, presta-
dores de serviço à população. 
Buscamos agora pensar na in-
clusão e por isso escolhemos 
fazer essa parceria com a Audi-
ma, que nos forneceu a estru-
tura necessária para dar mais 
esse passo”, afirma o diretor 
do Granja News, Rodrigo Ro-
drigues.

Granja 
News faz 
parceria 
com a 
startup 
Audima
Pensando na inclusão e no conforto para seus leitores (e futuros também ouvintes), as matérias do portal agora podem ser lidas e ouvidas 
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Educação
Últimas vagas com descontos para as 
Faculdade Integradas Rio Branco, no 
primeiro semestre de 2021
Por: Bruna Merighi
As inscrições para vestibular e va-
gas remanescentes ainda estão 
abertas para estudar nas Faculda-
des Integradas Rio Branco, porém 
já nas últimas chamadas. Para en-
trar no primeiro semestre de 2021, 
é preciso passar pelo processo se-
letivo que será online e gratuito.
São 4 grandes cursos disponíveis 
para graduação: Direito, Adminis-
tração, Sistemas de Informação 
(SI) e Relações Internacionais. 
Já para os interessados em cursar 
o MBA e futuros pós-graduandos, 
existem especializações de diver-
sas áreas que podem ser feitas na 

faculdade, como Dança, Cinema 
Audiovisual, Branding Innovation, 
e o mais recente curso incorpora-
do à grade: Análise Política. 
MELHOR COM DESCONTOS
Para aqueles que realizaram a pro-
va do ENEM nos últimos 5 anos 
e obtiveram bons resultados, é 
possível conseguir descontos nas 
mensalidades, assim como funcio-
nários de empresas conveniadas 
com as FRB-GV.
E é muito fácil conseguir conveniar 
sua empresa: mande um e-mail 
para faculdadesriobranco@cia-
deideias.srv.br ou ligue para 
11 4777 0081 e receba uma mi-

nuta garantindo  descontos pro-
gressivos por quantidade de fun-
cionários (de 10 a 20%), descontos 
permanentes até o final do curso, 
extensivo aos familiares lembran-
do que esse convênio é completa-
mente gratuito, sem ônus para as 
empresas.
EXCELENCIA NO ENSINO
A FRB-GV possui sistema de ensi-
no tradicional e sofisticado, prio-
rizando sempre a qualidade e o 
envolvimento da instituição com 
o aluno para formar profissionais 
e cidadãos conscientes. Visan-
do manter o excelente padrão de 
educação, a Rio Branco busca par-

cerias com empresas da região, 
para estabelecer uma boa relação 
com o entorno, contribuindo tam-
bém com o desenvolvimento da 
região. 
“Nós acreditamos que esse mo-
mento da universidade na vida do 
aluno é muito rico e muito impor-
tante. É um momento de transfor-
mação de visão de mundo e ama-
durecimento tanto pessoal quanto 
profissional, por isso nós fazemos 
questão de ter uma proximida-
de com esses alunos para passar 
da melhor forma o conhecimento 
técnico e a experiência”, comenta 
o diretor da faculdade, Professor 

José Maria.
E a comodidade de não precisar ir 
a São Paulo para cursar numa ex-
celente faculdade, não ter que en-
frentar a Raposo Tavares, não re-
tornar de madrugada para casa, 
ter estacionamento grátis, entre 
outras vantagens, não tem preço. 
Além da excelente proposta de 
aprendizagem, as FRB-GV oferece 
também um preço justo, compatí-
vel com o mercado, e infraestrutu-
ra completa atendendo todas as 
necessidades dos alunos dentro 
dos cursos que oferece.

YAGO BRANT
• EX-ALUNO DE
  ADMINISTRAÇÃO
• HR BUSINESS
  PARTNER NA
  SOFTWAREONE

GRADUAÇÃO 
VAGAS REMANESCENTES
Administração, Direito, Relações 
Internacionais e Sistemas de Informação

MELHOR
FACULDADE
DE COTIA E REGIÃO

Descontos de até 20% com a nota do ENEM 
ou para colaboradores de empresas parceiras.

Informações:
faculdadesriobranco@ciadeideias.srv.br/
(11) 99941-7007 / 4777-0081
       4613-8455



8 GRANJA NEWS - FEVEREIRO DE 2021 - EDIÇÃO 135 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Diretor técnico da Bodytech elege as tendências 
fitness que combinam com o perfil do brasileiro

A pandemia da COVID-19, além de ter 
alterado a rotina de milhares de pessoas 
em todos os aspectos, proporcionou uma 
mudança brusca na forma como nos exer-
citamos, e por esse motivo as perspecti-
vas para 2021 prometem importantes mu-
danças.
O fechamento de 100% das academias, 
em março de 2020, alterou a rotina de 
exercícios, e a solução foi usar streaming 
digital para se manter ativo. O mercado 
fitness foi forçado a encontrar maneiras 
inovadoras de praticar atividades físicas 
em casa.
As tendências para 2021 tiveram uma pro-
funda mudança devido ao cenário atual. 
Por exemplo, o treinamento on-line saiu 
da 26ª posição (2020) para assumir o topo 
da lista em 2021. “Fomos obrigados e de-
safiados a reestruturar nossos serviços. O 
maior   desafio foi envolver e entreter nos-

sos clientes à distância”, pontua Eduardo 
Netto, diretor técnico da Bodytech Com-
pany.
“A indústria agora lida com os efeitos du-
radouros da pandemia, e a principal prio-
ridade para todos os estabelecimentos é 
focar em novos sistemas, com modalida-
des de treinamento virtuais, uma vez que 
serão essenciais para garantir o bem-es-
tar físico e mental contínuo das pessoas 
em todo o mundo. Este conceito deve ser 
adotado por todas as academias, que re-
almente lutam pela sobrevivência. Essa 
perspectiva deve perdurar até que a pan-
demia seja ultrapassada. Minha visão é 
que, mais do que nunca, durante este pe-
ríodo de enorme incerteza global, uma 
melhor compreensão e o entendimento 
do comportamento do consumidor po-
dem nos ajudar na criação de estratégias 
que visem impulsionar o crescimento dos 

nossos negócios”, enfatiza Netto.

De acordo com a “Pesquisa Mundial de 
Tendências de Fitness para 2021”, co-
nheça a lista das 10 principais ativida-
des físicas deste ano:
1) Treinamento on-line
2) Weareables (tecnologia vestível)
3) Treinamento de Peso Corporal
4) Atividades ao ar livre 
5) Treinamento com intervalo de alta in-
tensidade (HIIT)
6) Treinamento Virtual
7) Exercício é Remédio
8) Treinamento de força com pesos livres
9) Programas de condicionamento físico 
para idosos
10) Treinamento Individual

Fitness

Conheça o top 10 das atividades físicas que serão destaques em 2021

QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50

facebook.com/gruporadarcomunicacao
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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 
prestação de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, trabalhista e financeira

Novo 
endereço

Uma grande estrutura
 para atender você
 cada vez melhor

ATENDEMOS TODAS 
AS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Avenida Professor Manoel Jose Pedroso, 209

(11) 99500-0014



Rua José Felix de Oliveira, 888 Granja Viana
Tel: (11) 4702-2096 / 93021-5879

Rodízio de Pizzas
R$ 29,90 
todas as 
noites

Rodizio de Pizza R$ 35,90 
todas as noites / Rodizio de 

Carnes - todos os dias almoço 
e jantar R$ 45,90

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.

Happy Hour a partir 
das 17:30 hrs

Buffet por quilo R$5,99 - 100g.



10 GRANJA NEWS - FEVEREIRO DE 2021 - EDIÇÃO 135 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Offices

Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4551-8289 -  Email: jetta.eng@uol.com.br

ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

Destaque

Número de sequestros relâmpago 
disparam na Granja Viana
Os moradores, assustados com a situação, fazem abaixo-assinado pedindo por mais segurança na região
Por: Bruna Merighi
Durante o último mês, os números de 
casos de roubos e sequestros relâmpa-
gos na Granja Viana aumentaram de 
maneira alarmante, e os moradores da 
região estão cada vez mais assustados. 
Ana Beatriz (nome fictício) foi uma das ví-
timas, e contou ao Granja News o que 
passou durante as 4 horas em que este-
ve sob controle dos sequestradores no 
dia 5 de fevereiro: 
“Fui abordada na rua Cherubina Via-
na, por volta das 10h15 da manhã. Dei-
xei meus filhos na escola como de pra-
xe, quando um HB20 branco me fechou 
brutalmente. Saíram 5 pessoas do carro, 
sendo uma delas, o condutor que leva-
ria meu carro. 
Me colocaram no banco de trás e me pe-
diram para colaborar porque assim nada 

de mal me aconteceria. Estavam bem 
tranquilos e foram claros nas instruções: 
queriam senha de banco, cartões e etc. Le-
varam relógio, celular, aliança, bolsa... tudo 
que estava comigo.
Depois fui levada para uma casa, onde 
fiquei por aproximadamente 4h. Sen-
ti uma mistura de medo, pavor e impo-
tência. Só conseguia pensar nos meus 
filhos e no meu marido. Nas ameaças, 
deixaram a dúvida de que tinha alguém 
na minha residência. 
Depois de 4 longas horas, o banco blo-
queou as transações do cartão, e so-
mente depois me liberaram. Fui levada 
novamente, de cabeça baixa o tempo 
todo, à uma estrada de terra. Me pedi-
ram para correr e não olhar trás até que 
eles fossem embora. O terror só aca-
bou quando eu parei na polícia rodovi-

ária da Raposo, no km 35, e informei o 
ocorrido”.
Mais recentemente, no dia 17 de feverei-
ro, outro morador da Granja foi seques-
trado. Os criminosos, entre o resgate so-
licitado à família e as transações feitas 
pelo próprio empresário sequestrado, 
conseguiram arrecadar o valor de 1 mi-
lhão de reais. 
O momento do sequestro foi captado 
em vídeo por uma câmera de seguran-
ça e circulou nas redes sociais. A vítima, 
após o susto, passa bem e teve o carro 
encontrado e devolvido, e um bandido 
foi preso pela polícia.
No mesmo dia, por volta das 22 horas, ou-
tro homem foi sequestrado no estaciona-
mento do supermercado Extra, no centro 
de Cotia. Por sorte, uma patrulha que pas-
sava próximo da prefeitura da cidade aler-

tou a GCM de que um carro do modelo 
HB20 estava parado em frente ao Banco 
Bradesco com um homem ao volante e 
outros 3 descendo do carro e entrando 
no banco.
Assim que a viatura chegou ao local, o 
motorista deu partida no carro e os ou-
tros 3 homens foram abordados, sendo 
um deles a vítima que logo confessou a 
situação aos policiais. Após o registro do 
boletim de ocorrência, a vítima teve seus 
pertences devolvidos e seu carro foi re-
cuperado Os e apreenderam os outros 
2 criminosos, que seguem presos na De-
legacia de Cotia. 
Algumas mídias televisivas que transmi-
tem para todo o estado de São Paulo tam-
bém mostraram alguns outros casos, au-
mentando a visibilidade para a situação de 
falta de segurança em que a Granja Viana 

se encontra no momento.
Os relatos de assaltos na estrada que sai 
do condomínio Fazendinha e vai até Ba-
rueri também aumentaram. Isso porque 
a rua está passando por obras e portan-
to, a movimentação na via reduziu brus-
camente, transformando o trecho em 
um prato cheio para os bandidos. So-
mente nessa região, até o momento da 
publicação da matéria, aconteceram 4 
casos e 1 tentativa.
Preocupados com suas famílias, os mo-
radores da região organizaram um abai-
xo-assinado solicitando às autoridades 
de Cotia e Carapicuíba que providen-
ciem mais segurança, patrulhamento 
de viaturas e um centro fixo de monito-
ramento. O abaixo-assinado está dispo-
nível no link: http://chng.it/qJ2hfrdKch

Foto: Michel Cutaith
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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

Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
Imposto de Rende, Folha de Pagamento e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

Em nota, a Secretaria de Segurança 
de Cotia informou que “a Guarda 
Civil Municipal, a Polícia Militar e a 
Polícia Civil têm trabalhado de for-
ma efetiva para desbaratar as qua-
drilhas organizadas que estão agin-
do na região. Os crimes têm como 
característica a rapidez. Em 30 se-
gundos, os bandidos abordam a ví-
tima e efetuam o sequestro, então, 
são crimes difíceis de antecipar. 
No entanto, a Guarda Civil Muni-
cipal tem agido de forma enérgi-
ca para eliminar este tipo de ocor-
rência, trabalhando com o apoio 
de tecnologia de ponta - os totens 
de monitoramento já se mostra-
ram eficazes -, estratégias de atua-
ção e na busca de informações que 
nos levem até os criminosos. Ain-
da, o que fortalece nosso trabalho 
é essa união das forças policiais e, 
aqui, aproveito para parabenizar o 
trabalho da PM, em nome do Ca-
pitão Fonseca, profissional parceiro 
e que compactua com os mesmos 
propósitos que o prefeito Rogério 
Franco, que é devolver a tranquili-
dade e o direito de ir e vir dos mo-
radores da cidade de Cotia. 
A sociedade, de um modo geral, 
deve sim se manifestar para que se 
fortaleça as instituições e para que 
se combata de forma eficaz esse 
tipo de crime. A Secretaria de Se-
gurança Pública se coloca à dispo-
sição da população e reitera o seu 
compromisso com a segurança do 
nosso munícipe”. Capitão Fonseca, Almir Rodrigues é Júlio César, comandante da Guarda Civil Municipal Almir Rodrigues na Central de Monitoramento da Guarda

Almir Rodrigues durante reunião na Granja Viana, com o vereador Luís Gustavo Napolitano; Cristiano Freitas, administrador regional; e o Subcomandante da Guarda Municipal, Stephano




