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FitnessGranjeiro do mês

Ultrafarma chega a 
Granja Viana

Empresas

@granjanews

Prefeitura de Cotia inicia regularização fundiária 
na Vila Santa Catarina e Jd. Primavera

O contador e empresário 
Sidnei Martins

Dicas para escolher 
seu personal Trainer 

Mais uma 

ação do plano 

de Governo do 

Prefeito Rogerio 

Franco em Caucaia 

do Alto,  fazendo 

a regularização 

fundiária e 

proporcionando 

aos moradores 

dessas 

comunidades a 

documentação de 

seus terrenos de 

forma gratuita.
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Editorial

Leia. Dê sua opinião. 
Mande sugestões.
Sua participação é 
muito importante.
Você é nosso melhor 
parceiro!
Único Jornal da 
região
auditado pelo 
anunciante.

www.granjanews.com.br
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(11) 98692-9616 - (11) 4196-3590

Na edição deste mês de Setembro destacamos a regularização fundiária em Cotia , 
nos bairros Vila Santa Catarina e Jd. Primavera.  Falamos da Lei de Cotia que garante 
gratuidade nos cinemas para pessoas idosas e do anuncio do Prefeito de Carapicuíba 
Marcos Neves e do Vice-Governador Rodrigo Garcia na revitalização do Parque da Aldeia 
e reconstrução do PS Vila Dirce .  Na coluna Fitness, o diretor técnico da Bodytech, 
Eduardo Netto fala como escolher o Personal trainer ideal para alcançar as suas metas 
e na coluna de Saúde a psicóloga Larissa Augusta esclarece como o consumo das 
redes sociais podem afetar a sua saúde mental . Como Granjeiro do mês trazemos o 
empresário e contador Sidnei Martins. A todos uma excelente leitura. 
Equipe Granja News

(11) 4612-0314 • (11) 9.6305-2191 - www.uniquehairvisage.com 
Rua José Félix de Oliveira, 1.133 - Sala 2 - Granja Viana - Cotia SP

UNIQUE HAIR VISAGE



Jantar com rodízio de Pizza e Carne

Rodízio de Carnes apenas 

Rodízio de Pizzas

Incluso buffet completo com saladas, 
pratos quentes, massas e queijos. 

Buffet por quilo R$6,49 - 100g.

Estacionamento gratuito no 

almoço e no jantar, com 

manobrista.

Av. São Camilo, 397 

Granja Viana - Cotia/SP

Almoço todos os dias a partir das 11h.

R$45,90 
de segunda a quinta

R$35,90 
de segunda a quinta

R$55,90 
sexta, sábado, domingo e feriado

R$45,90 
sexta, sábado, domingo e feriado

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

Almoço 
R$ 36,90 segunda a 
quinta
R$ 38,90 sexta, 
sábado, domingo 
e feriado. Coma 
a vontade com, 
churrasco, comida de 
fogão caipira, saladas 
e sobremesa.
Buffet por Quilo 
R$ 5,99 
100 gramas

De segunda a segunda
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Fotógrafo (11) 997411567

 até 30 fotos profissionais por mês

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

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

Já parou para pensar sobre seu 
consumo das redes sociais? 
Antes era como um álbum de 
fotos exposto, compartilhan-
do momentos marcantes com 
pessoas conhecidas. Hoje em 
dia se tornou algo muito mais 
complexo, como uma expo-
sição excessiva de posiciona-
mento sobre todos os assun-
tos considerados atuais, fotos 
com filtros em cima de filtros 
– que às vezes nem reconhe-
cemos a pessoa nas fotos – 
discussões desenfreadas em 
grupos de assuntos de interes-

se, entre outros pontos que te-
mos acompanhado nesses últi-
mos tempos.
Mas convido vocês a pensar 
um pouquinho sobre essa ne-
cessidade de preencher e atu-
alizar “status” nas redes so-
ciais, além de verificar como 
está a quantidade de “likes” 
e reações às postagens, para 
checar a popularidade, a acei-
tação das pessoas e até mes-
mo uma compreensão rasa do 
quanto se é querido ou não 
nas redes sociais. 
Uma pergunta que tem sido 

feita ultimamente é: “E fora 
das redes sociais, como você 
está?”
Talvez algumas pessoas não 
consigam responder, mas en-
tender das relações sociais 
para além das telas possa ser 
um exercício importante para 
trazer a vida real mais próxima 
do que a vida virtual.
A ansiedade de uma posta-
gem que não teve boa acei-
tação, traz sentimentos de so-
lidão, rejeição e muitas vezes, 
dependendo dos comentá-
rios, pode ajudar a desenvol-

ver o quadro de depressão.
Muitas pessoas tem adota-
do um processo de desinto-
xicação das redes sociais, ou 
seja, sair das redes, desabili-
tar os aplicativos ou mesmo só 
restringir o acesso. O resulta-
do disso tem sido positivo no 
sentido de colocar a vida real 
em dia e até mesmo escolher 
o que dividir virtualmente e o 
que praticar mais no cotidiano.
E vocês? Como tem consumi-
do as redes sociais?

Como o consumo das redes 
sociais afetam a saúde mental

Saúde

Larissa Augusta 
Psicóloga- CRP 06/92511
Instagram: @terapia_para.todos
Contato: (11)93441-2128
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O final de agosto marcou a chegada de 
uma unidade Ultrafarma no coração da 
Granja Viana! Com o objetivo de estar 
presente em todos os lugares, levando 
o melhor a cada consumidor, a Ultrafar-
ma vem crescendo exponencialmente 
e expandindo suas lojas físicas de forma 
acelerada, através do licenciamento da 
marca. 
Apostando em um ambiente moderno 
e confortável para estar à altura do seu 

consumidor, a marca vem conquistando 
ainda mais o coração dos clientes. E nes-
se quesito, a unidade da Granja Viana se 
destaca. Com mais de 300m² de área de 
vendas, a loja localizada na Av. São Cami-
lo, 1032 conta com um mix diversificado 
e completo de medicamentos, produtos 
de higiene e perfumaria e dermocosmé-
ticos, bem como produtos exclusivos da 
marca Sidney Oliveira. Tudo isso aliado a 
preços super especiais. 

Um grande diferencial desta unidade é 
que o licenciamento da marca Ultrafarma 
ocorreu para o Grupo Pense, um conglo-
merado já consolidado na região, que 
tem em seu portfólio drogarias, perfuma-
rias e marcas de produtos de saúde e be-
leza, além de muitos anos de experiência 
do ramo, o que sem dúvidas, colabora 
para o sucesso dessa unidade. 
Segundo Dayara, diretora do Grupo 
Pense, “A nossa estratégia é a de somar 

forças. O propósito do Sr. Sidney está 
muito alinhado com o nosso, então unir 
a nossa expertise no negócio com a for-
ça de uma marca nacionalmente conhe-
cida e reconhecida pelo consumidor é a 
fórmula de sucesso. A unidade da Gran-
ja Viana ficou excepcional, foi um proje-
to muito bem pensado e estruturado a 
quatro mãos afim de proporcionar para 
o público da Granja uma experiência de 
compra única, aliado a preços imbatíveis 

o que já é uma marca registrada da Ultra-
farma e nós temos o compromisso de 
manter. Tenho certeza que o consumidor 
não irá se arrepender em conhecer esta 
unidade e é certo que se tornará nosso 
cliente.” 
A loja também conta com o serviço de 
delivery, sendo a recepção dos pedidos 
via telefone ou WhatsApp. 

Empresas
A Granja Viana agora tem Ultrafarma!
A drogaria conta com os melhores produtos e um excelente custo-benefício

Ultrafarma Granja Viana
Horário de funcionamento: 07h às 22h
Av. São Camilo, 1032 Cotia, SP
Telefone: 11 2690-3144
WhatsApp: 11 99642-0286

Fotos: Michel Cutaith
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A Prefeitura de Cotia, por 
meio da Secretaria de Habi-
tação e Urbanismo, vai iniciar 
a regularização fundiária de 
imóveis em situação irregular 
no bairro Vila Santa Catarina 
(Glebas 1 e 8) e Jardim Prima-
vera e adjacências. A regula-

rização será feita por meio de 
uma parceria com o Progra-
ma de Regularização Fundiá-
ria Urbana ‘Cidade Legal’, do 
Governo do Estado, através 
do Consórcio GAB Keka & 
Medral, e vai garantir que os 
atuais proprietários possam 

ter os seus imóveis cadastra-
dos no cartório e receber a 
escritura da propriedade. De-
vem ser beneficiados mais de 
800 proprietários de imóveis.
A fase de cadastramento so-
cial dos imóveis acontecerá 
entre os dias 23 e 28 de se-

tembro e servirá para a Pre-
feitura mapear exatamente 
quantos imóveis estão irregu-
lares, coletar informações e 
documentos necessários para 
a próxima etapa do programa 
que é a análise da documen-
tação e envio para o Cartório 

de Registro de Imóveis. De-
pois disso, o processo finali-
za com a emissão da escritura 
do imóvel.

Prefeitura de Cotia inicia 
regularização fundiária na Vl. 
Santa Catarina e Jd. Primavera

Destaque



7GRANJA NEWS - SETEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 142 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Dr. Ailton Ferreira
Centro Médico 

Cadastro Social de Regularização 
Fundiária – Cidade Legal
De 24 a 26 de set.: Vila S. Catariana – Gleba 1
De 23 a 28 de set.: Jardim Primavera e 
adjacências
De 24 a 26 de set.: Vila S. Catarina – Gleba 8

Documentos necessários  
para o cadastro:
Originais do RG e CPF (caso seja casado, 
documento de ambos). Certidão de casamento 
ou óbito (para o caso de viúvo (a)). Formal 
de Partilha (se divorciado). Um comprovante 
de residência anterior ao ano de 2016. Um 
comprovante de residência atual. IPTU atual. 
Comprovante de aquisição do lote (contrato 
de compra e venda, declarações, recibos ou 
outros). Caso o imóvel seja alugado, informar o 
proprietário ou imobiliária

“Este é um programa 

importantíssimo na vida da 

pessoa que comprou um imóvel 

e, por não ser em uma área 

regularizada, acaba vivendo 

com a insegurança de não ter 

respaldo jurídico que o torne 

proprietário de fato do seu bem. 

Fizemos um trabalho como 

esse em todo o bairro Jardim 

Belizário e, com a parceria do 

Estado, estamos ampliando”
Disse o prefeito Rogério Franco.

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

ATENDEMOS TODAS 
AS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Hospital Dia
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Avenida Professor Manoel Jose Pedroso, 209

(11) 99500-0014

reservas@vh.tur.br
+55 (73) 3671-4123
+55 (73) 9.9943-5430
Av. Beira Mar, 1865 - Vila de Santo André
45807-000 - Santa Cruz Cabrália - BA

Onde a brisa sopra tranquilidade
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Marcos Neves anuncia 
revitalização do 
Parque da Aldeia

Carapicuíba

Em evento realizado na noite de 
quinta-feira, 23, no Ginásio Ayrton 
Senna, o prefeito Marcos Neves e 
o vice-governador Rodrigo Gar-
cia anunciaram novo pacote de 
obras. Também participaram do 
lançamento o secretário Estadu-
al de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o secretário Esta-
dual de Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido, o secretá-
rio Estadual de Habitação, Flávio 
Amary e o secretário executivo do 
Fumefi, Vivaldo Filho.
Carapicuíba é uma das cidades 
que mais recebem investimentos 
de emendas parlamentares e os 
deputados federais Bruna Furlan, 
Cezinha de Madureira, Eli Corrêa 
Filho, Gilberto Nascimento, Mar-
cio Alvino, Milton Vieira, Renata 
Abreu e Vinicius Carvalho parti-
ciparam do evento, demonstran-
do apoio ao município. Também 
compareceram os deputados es-
taduais André do Prato, Ataide 
Teruel, Gilmaci Santos, Jorge Ca-
ruso, Léo Oliveira, Marcio da Far-
mácia e Wellington Moura.
Em sua apresentação, Marcos Ne-
ves discorreu sobre o planejamen-
to de obras na cidade, o que inclui 
novas escolas e parques com cam-

po de grama sintética, playgrou-
nd, equipamentos de ginástica, 
pistas de caminhada e pistas de 
skate. O Complexo Ayrton Senna 
terá salas de música, dança, ginás-
tica e artes marciais, além da revi-
talização do ginásio esportivo e a 
construção de uma piscina.
O pacote envolve ainda reformas 
de praças. A segurança também 
será reforçada com mais arma-
mentos e uma nova Base Móvel. 
Os antigos galpões do Inac da-
rão lugar a um Centro de Eventos, 
com teatro e salas para oficinas de 
artes. O Teatro Municipal também 
será totalmente revitalizado.
Uma obra que garante um novo 
panorama para a saúde pública é 
a construção do novo PS Vila Dir-
ce. O prédio, com 15 consultórios, 
entre outras dependências, será 
erguido no Parque do Planalto, 
em meio à ampla área verde, esta-
cionamento e segurança.
“Vamos escrever uma nova histó-
ria para o Pronto Socorro da Vila 
Dirce. Saúde sempre foi e será a 
nossa prioridade. A população 
merece um PS com toda estrutu-
ra e profissionais qualificados para 
um atendimento ainda mais hu-
manizado. Carapicuíba está em 

pleno desenvolvimento. Quero 
que esse mandato seja ainda me-
lhor que o primeiro. É cada dia 
uma nova conquista”, afirmou o 
prefeito Marcos Neves.
O vice-governador Rodrigo Gar-
cia, ao fazer uso da palavra, elo-
giou a gestão Marcos Neves. “Um 
homem que merece nosso respei-
to e junto nesta noite um time de 
mulheres e homens que pensam 
no bem da cidade de Carapicuí-
ba”, declarou.
Rodrigo Garcia ainda comentou 
sobre a mudança no panorama 
do município. “Uma cidade que 
bem administrada, articulada pelo 
prefeito Marcos Neves, tem con-
seguido investimentos históricos. 
Carapicuíba pode contar com a 
parceria do Governo do Estado, 
como a revitalização do Parque 
da Aldeia, investimentos de R$ 17 
milhões”, afirmou o vice-governa-
dor.
O vice-governador, Rodrigo Gar-
cia, também anunciou a constru-
ção de 796 unidades habitacionais 
em Carapicuíba e a duplicação da 
Avenida Antonio Faustino dos 
Santos, tornando-se o Novo Viário 
Ayrton Senna. 



9GRANJA NEWS - SETEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 142 WWW.GRANJANEWS.COM.BR

Granjeiro do Mês
Sidnei Martins, o contador que investe na 
economia e acredita no desenvolvimento

Por Victoria Cattony
Desde os 2 anos de idade, Sidnei 
Martins mora na cidade de Cotia. 
Os pais, que são de Salinas, muni-
cípio de Minas Gerais, residiam em 
São Paulo, mas possuíam o desejo 
de ter a tão sonhada casa própria. 
Diante de uma oportunidade de 
adquirir um terreno, acabaram por 
se mudar para a região e ficar ainda 
mais próximos dos antigos conter-
râneos que aqui também estavam. 
“Eu vi todo o desenvolvimento de 
Cotia, a Raposo Tavares cresceu 
junto comigo”, relembra ele.
Há aproximadamente 15 anos, mu-
dou-se para a Granja Viana, bairro 
de que se diz apaixonado, e pas-
sou a se relacionar com os vizinhos 
e montar sua própria comunidade, 
assim como seus pais com a “tribo 
de salinas” no passado. Apesar de 
terem aparecido diversas oportuni-
dades de mudar-se para São Paulo, 
o contador optou por continuar na 
cidade, devido à qualidade de vida. 
Ele diz: “Vivo em um lugar em que 
não tenho nenhuma dor de cabe-
ça, estou há cinco minutos da casa 
da minha mãe e do meu escritório. 
Se quero relaxar e meditar, estou ao 
lado do Templo Zu Lai...”.
Além destes fatores, ele elenca a 
gastronomia e o espaço arborizado 
como pontos positivos da região. 
Sidnei aponta que a cidade possui 
muitos restaurantes, com altíssima 
riqueza de qualidade e variedade. 
E, também compara a concorrência 
por espaço dentro dos parques de 
São Paulo, devido à falta de “área 
verde” do local, de modo que Cotia 
se destaca pela quantidade de es-
paços destinados a esse fim em re-
lação à metrópole.

Quanto aos pontos negativos, o 
granjeiro aponta a falta de mobili-
dade urbana como principal tópi-
co desfavorável à região. Para ele, o 
crescimento desordenado de Cotia 
e arredores, não considerou os pe-
destres, que por sua vez acabaram 
por não receber calçamento ade-
quado e ficaram com a caminhada 
comprometida, assim como Sidnei. 
Além disso, o trânsito é algo recor-
rente, de acordo com o contador, e 
deve ser considerada como parte 
do planejamento de qualquer em-
preendedor que se instale por aqui.
“A cidade está em pleno desen-
volvimento e as empresas que es-
tão surgindo precisam incluir esse 
tópico em suas políticas. Não vejo 
uma solução pública a curto prazo, 
se um motoqueiro cai, a cidade tra-
va inteira”, explica, e em seguida 
brinca que a opção que enxerga no 
momento é comprar uma bicicleta 
para os dias em que os carros não 
passem.
Contador há 26 anos, Sidnei inves-
tiu e segue investindo em vários 
segmentos da cidade. Sua empre-
sa, a CSM contabilidade empresa-
rial, que auxilia em todas as etapas 
necessárias para o desenvolvimen-
to de um empreendimento, está se-
diada em Cotia e, assim como ele, 
busca fomentar a economia local, 
para que aqueça o mercado da re-
gião e faça o capital circular e aju-
dar a todos. “Se eu contribuir com 
uma pessoa daqui, ela vai contribuir 
comigo também, e se formará uma 
cadeia virtuosa. Nós não vendemos 
serviços, vendemos a transforma-
ção na vida do empreendedor e le-
vamos o serviço deles ao sucesso”, 
finaliza.

O granjeiro do mês diz que a troca é maior quando se apoia o comércio da região

CSM Contabilidade Empresarial   https://www.csm.com.br/
(11) 4616-5887   Rua Sussumo Yoshimoto, 50 - Jd. dos Ipês, Cotia - SP
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Personal trainer: saiba como escolher o 
profissional ideal para alcançar as suas metas

e contribuir para que a jornada 
seja leve, além de estar disposto 
a ajudar a superar desafios que 
vão surgir ao longo do percurso.
4) Profissionalismo: esse ponto 
que pode determinar o resulta-
do a médio prazo, e estabelecer 
o futuro em termos de saúde e 
bem-estar.
5) Escolha um bom ouvinte, essa 
é uma das qualidades mais im-
portantes. O educador físico 
tem inúmeras ferramentas para a 
prescrição de um treino seguro e 
eficiente, mas ele tem que ouvir e 
atender a demanda do seu clien-
te. A imposição de um modelo 
de treino ou modalidade não ga-

rante o sucesso. O melhor exer-
cício é aquele que o aluno con-
segue realizar de forma contínua 
e isso está diretamente ligado ao 
prazer que a atividade física pro-
porciona.  
6) Outro ponto relevante para a 
escolha é que o profissional seja 
paciente, dessa maneira fica fácil 
garantir o sucesso do treino e a 
manter o comprometimento en-
tre profissional e cliente.
7) Indicação é a melhor maneira 
de encontrar o professor ideal. 
Conversar com amigos, conheci-
dos e se já estiver treinando vale 
realizar uma pesquisa dentro da 
própria academia.

8) Após encontrar o personal que 
se encaixe com o seu perfil, mar-
que um bate-papo com ele, du-
rante a conversa é fundamental 
questionar alguns pontos: meto-
dologia de treino, recomenda-
ção de frequência semanal, esta-
belecer quais serão os objetivos, 
valores praticados, política de re-
posição de aulas, atrasos, férias 
e cancelamentos.  Ele tem que 
ouvir a sua história, questionar 
se existem lesões, algum tipo de 
restrição, experiência com exer-
cícios e padrão alimentar. A con-
versa foi boa? Então marque uma 
aula teste para validar a experiên-
cia e ter certeza da escolha.                            

Fitness

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420

Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho - Cotia/SP
(11) 4612-4440 / WhatsApp Delivery (11) 98870-8012 @piticas_granjavianna

Vestindo o seu lado fã de domingo a domingo

Shopping Granja Vianna

Diretor técnico da Bodytech dá dicas para acertar na escolha 

Quer intensificar o treino e está pen-
sando em contratar um personal trai-
ner? Saiba quais critérios seguir para 
não se decepcionar e quais cuidados 
tomar antes da decisão final.  As dicas 
valem para o treino presencial e virtual. 
“Quando o aluno decide contratar um 
profissional de Educação Física, signifi-
ca que ele está em busca de mudanças 
e quer estabelecer novas metas, com 
um treino mais específico e cuidado-
so. A atuação do personal trainer é es-
sencial para elaborar as estratégias de 
treinamento de acordo com os objeti-
vos desejados pelo cliente, orientando 
e auxiliando em todas as etapas”, co-
menta Eduardo Netto, diretor técnico 
da Bodytech Company.

Passo a passo de como escolher 
o profissional ideal:
1) O primeiro passo é confirmar o 
registro do educador físico no siste-
ma CONFEF-CREF.
2) Se a intenção é melhorar algum 
aspecto específico como mobilida-
de, reabilitação, pós-parto, a área 
de especialização é um fator im-
portante e pode ser decisivo na es-
colha. Um bom profissional está em 
constante atualização. 
3) Além de formação e conheci-
mento, existem outros pontos im-
portantes. O personal deve estar 
comprometido com o processo, 
afinal, é um trabalho em dupla. Ele 
deve ter capacidade para motivar 
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Cotia

Lei de Cotia garante gratuidade 
nos cinemas para pessoas idosas
Às vésperas do mês em que se 
lembra o Dia Internacional do 
Idoso e o Dia Nacional do Ido-
so (1º de outubro), a cidade de 
Cotia celebra a vigência da Lei 
2.068/2019 que institui a gratuida-
de para pessoas com idade a par-
tir de 60 anos em todas as salas 
de cinema instaladas no municí-
pio. A legislação é de 2019, mas 
foi alvo de processo judicial. A 
administração municipal recorreu 
e venceu em última instância ga-
rantindo a gratuidade para este 
público em todos os cinemas da 
cidade de segunda a sexta-feira.
“Esta lei é de autoria do secretá-
rio [de Indústria, Comércio e Em-

preendedorismo] Fernando Jão, 
vereador à época, e sancionamos 
há dois anos, pois entendemos 
que vem ao encontro das ações 
e projetos voltados aos idosos. A 
Melhor Idade sempre teve aten-
ção especial da nossa gestão e 
essa Lei ratifica a preocupação 
que envolve todas as áreas, o la-
zer e o entretenimento não po-
deriam ficar de fora”, destacou o 
prefeito Rogério Franco.
Para ter acesso gratuito à sala de 
cinema, o idoso precisará ape-
nas mostrar um documento ofi-
cial com foto que comprove a sua 
idade. “A Lei proíbe toda e qual-
quer cobrança e garante a gra-

tuidade para qualquer sessão, 
desde que seja de segunda a sex-
ta-feira. O nosso objetivo sempre 
foi proporcionar amplo acesso à 
cultura aos nossos idosos”, disse 
Fernando Jão.
Nos próximos dias, os responsá-
veis pelos cinemas instalados em 
Cotia receberão orientações da 
Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Empreendedorismo sobre 
como se ajustar à lei e sobre a ne-
cessidade de manter informação 
a respeito da gratuidade em local 
visível nas dependências do cine-
ma.

A Lei 2.068 foi sancionada em 2019, mas foi alvo de processo judicial. A administração municipal recorreu e venceu em última 
instância. O benefício já está valendo de segunda a sexta-feira Foto: EBC

De acordo com um relatório 
da Secretaria de Obras e Infra-
estrutura Urbana da Prefeitura 
de Cotia, entre os meses de ja-
neiro e agosto de 2021, o Pro-
grama Asfalto Novo recapeou 
e asfaltou mais de 47km de 
vias. O programa foi lançado 
em 2018, pelo prefeito Rogé-
rio Franco e é a maior iniciati-
va em recuperação e melhoria 
viária da história de Cotia. O 
programa já resultou em cen-
tenas de ruas recapeadas com 
bairros inteiros beneficiados, 
como o Parque Mirante da 
Mata, onde a Prefeitura con-
cluiu o recapeamento de to-

das as ruas.
“Melhorando os acessos aos 
bairros, melhoramos a qua-
lidade de vida, o conforto e 
a segurança dos moradores. 
O Asfalto Novo é um divisor 
de águas na infraestrutura ur-
bana de Cotia. Só neste ano, 
aplicamos mais de 16 mil me-
tros cúbicos de massa asfál-
tica por meio do programa”, 
disse o prefeito Rogério Fran-
co. “Quem não se lembra de 
como era a Estrada de Cau-
caia, a Estrada dos Pereiras, as 
ruas do bairro Jardim Arco-Íris 
e tantas outras que receberam 
melhorias por meio dos inves-

timentos que estamos fazendo 
desde 2018?”, indagou.
Além de melhorar a qualida-
de do pavimento e aumentar 
a segurança dos motoristas, o 
programa também está levan-
do asfalto para vias que eram 
de terra e colocando fim a an-
tigos problemas e transtornos 
na vida dos moradores. En-
tre uma das estradas de terra 
que estão sendo pavimenta-
das está a estrada das Pitas, na 
Chácara Roselândia, que liga 
Cotia a Jandira.  Todo o trecho 
que corta a cidade está sendo 
asfaltado, mais de 50% da obra 
já está concluída.

Por meio do ‘Asfalto Novo’, Prefeitura recapeou e 
asfaltou mais de 47km de vias em 8 meses




