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Seus direitosGranjeiro do mês

Aprovado o delivery da 
Sodiê Doces Granja Viana

Empresas

@granjanews

Os animais de Cotia contam com a ajuda de 
todos para ficarem protegidos

O assessor parlamentar 
Jean Nunes

Dr Fernando Assis fala 
sobre os planos de saúde

A cidade de 
Cotia conta 
com muitas 
denúncias de 
maus-tratos, 
agressões e 
abandono de 
animais. O 
GCM Leandro 
Rodrigues é 
protetor da 
causa e luta 
para garantir os 
direitos deles.
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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 Outubro destacamos os maus tratos e abandono que 
ainda sofrem os animais da região. Na coluna Fitness, o tema é o sedentarismo, que 
aliado ao stress oriundo de um mundo corporativo cada vez mais competitivo, e a 
hábitos alimentares ruins são condições que representam risco para a saúde. Como 
Granjeiro do mês trazemos o assessor parlamentar Jean Nunes que nos contará sua 
relação com a Granja Viana.
Convidamos o renomado advogado Doutor Fernando Assis que falará sobre os 
planos de saúde, que não podem se negar a prestar serviço em situações de 
urgência acusando carência e contamos nossa experiência com o delivery da Sodiê 
Doces Granja Viana.
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$49,90 
de segunda a sexta

R$39,90 
de segunda a sexta

R$59,90 
sábado, domingo e feriado

R$49,90 
sábado, domingo e feriado

Rua José Felix de Oliveira, 888 
Granja Viana

(11) 4702-2096 / 93021-5879

Almoço - R$ 38,90 de segunda a sexta / Sábado, 
Domingo e feriado R$ 40,90 - Temos opção por quilo
Jantar -  Rodizio de Pizza  R$ 34,90 de terça, quarta, 

quinta e Domingo   R$ 37,90  Sexta, Sábados e feriados
Buffet Self Service com churrasco + rodizio de pizza 

R$ 44,90 Sexta e Sábado

De segunda a segunda
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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

Por Victoria Cattony
Ter um plano de saúde para atendi-
mentos na rede médica particular se 
tornou, com o passar dos tempos, tão 
comum à população, quanto necessi-
dades do dia-a-dia, como ter energia 
elétrica em casa ou uma linha telefô-
nica. A cada mês surge um convênio 
novo, com novas oportunidades e be-
nefícios para atrair o consumidor e le-
vá-lo a optar por filiar-se e usufruir de 
tantas opções.
No entanto, nem sempre as promes-
sas e os discursos feitos na hora de 
assinar o contrato, realmente são le-
vados a cabo. O advogado Fernando 
G. de Paula Assis passou por uma si-
tuação corriqueira com seu convênio e 
compartilhou com o Granja News ma-
neiras de contornar a questão. 
Seu pai, que estava segurado há mui-
tos anos com a mesma agência de 
saúde, precisou de uma internação ur-
gente e o hospital, na época, se recu-

sou a atendê-lo alegando não possuir 
leitos disponíveis para aquele plano. 
Fernando, sabendo que isso não de-
veria acontecer, recorreu à justiça, con-
seguiu uma liminar e resolveu o caso, 
apesar de ainda carregar questões ju-
diciais inacabadas por conta do pro-
cesso. 
“Uma verdade é que você contrata o 
plano de saúde pelos hospitais que ele 
oferece. Mas, o fato é que os convê-
nios fazem um acordo com os hospi-
tais liberando uma certa quantidade 
de leitos para aquele plano e se atin-
gir esse número eles se recusam a in-
ternar alegando lotação, mas a lotação 
não é do centro de saúde e sim da-
quela parcela de vagas pré-determina-
das”, explica ele, que também apon-
ta para a recusa em atendimento por 
questões de carência.
A carência dos convênios de saúde 
nada mais é do que períodos conside-
rados entre o ato de se assinar o con-

trato com o mesmo e, de fato, poder 
utilizar de seus serviços. Em situações 
de consultas sem urgência, o segura-
do terá um espaço maior de dias para 
começar a fazer uso, enquanto que em 
casos emergenciais, apenas contará 24 
horas após a assinatura dos documen-
tos para que o paciente esteja apto a 
passar por internações ou tratamentos 
de pronto-socorro.
Fernando acrescenta que o instru-
mento capaz de assegurar a vigência 
dos direitos dos clientes em situações 
como essas, é o Código do Consumi-
dor. Nele, é possível encontrar artigos 
e emendas capazes de evitar que o pa-
ciente passe por problemas e descon-
fortos enquanto busca tratamento e 
atendimento médico. O advogado ex-
plica que a justiça defende os indivídu-
os e garante que seja cumprida a lei.
“É mais que transparente a proteção à 
vida e a saúde dos usuários dos planos 
de saúde [...] Isso significa dizer que, 

caso o cliente esteja em dia com suas 
mensalidades, excluído o período de 
carência, o plano de saúde não pode 
se recusar a prestar um atendimento”, 
aponta ele.
Por fim, Fernando demonstra que, as-
sim como no caso de seu pai, o con-
sumidor deve ingressar com uma ação 
judicial requerendo uma liminar para 
que o atendimento seja liberado de 
imediato no hospital e o paciente te-
nha o tratamento adequado e procu-
rado desde o início, dado o momen-
to em que optou por aquele plano de 
saúde e seus benefícios. “A lei deve 
ser cumprida, goste ou não dela”, en-
cerra.

Gemignani Paula Assis – Advocacia
Fernando G. de Paula Assis
gemignani.adv@gmail.com
(11) 9 6577-8040

Convênios médicos e recusa no 
atendimento a emergências

Seus direitos foto: Michel Cutaith
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Por Victoria Cattony
Para alguns, os animais são “fi-
lhos”, seus peludinhos e muito 
bem cuidados, enquanto que, 
para outros, são encarados como 
vítimas fáceis de maus-tratos e 
agressão. A segunda situação é 
advertida e combatida há anos 
por protetores e agentes que tra-
balham em prol de defender os 
direitos dos pets. No entanto, 
ainda ocorrem muitos casos, que 
hora são denunciados, hora ainda 
nem foram descobertos.  
De acordo com a Base de Legis-
lação Brasileira, a lei Nº 14.064 
da Constituição Federal, “Altera 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, para aumentar as penas 
cominadas ao crime de maus-tra-
tos aos animais quando se tratar 
de cão ou gato”. Dessa forma, 
animais domésticos passam a ser 
considerados vítimas de agres-
são e aqueles que forem pegos 
em flagrante podem responder 

por crime e receber punições ju-
diciais, a depender do caso e sua 
gravidade.
Leandro Rodrigues, profissional 
da Guarda Civil Municipal de Co-
tia, protetor animal e fundador do 
Projeto Eu Defendo os Animais, 
dividiu com o jornal Granja News 
sua trajetória na causa e comen-
tou a respeito das situações fre-
quentes de maus-tratos aos pets 
que ocorreram e continuam a 
acontecer na cidade.
O que o fez começar a atuar na 
causa animal foi um fato que 
aconteceu com uma pessoa pró-
xima de sua família. Ela levou o 
cachorro em um Pet Shop, lá eles 
o medicaram sem autorização, e 
ele veio a falecer. Após essa e ou-
tras acusações e denúncias para o 
estabelecimento, a rede de segu-
rança pública de Cotia conseguiu 
lacrar o local e o sujeito que, des-
cobriu-se depois, se passava por 
veterinário, fugiu. Alguns animais 

continuaram dentro do espaço 
e vizinhos acionaram o GCM Le-
andro para resgatá-los. Ao che-
garem, encontraram uns mortos, 
outros em estado grave, e ainda 
utensílios inadequados para pro-
cedimentos, assim como, medi-
cações vencidas, entre outros.
“A pessoa fazia cirurgias a sangue 
frio, usava agulha de costura e li-
nha de anzol. Era uma coisa muito 
terrível, muito triste e muito cruel. 
Dali em diante comecei minha ca-
minhada. Senti que precisava fa-
zer e me dedicar mais por eles. 
Decidi que abraçaria e defenderia 
a causa e os direitos dos animais”, 
relembra o protetor, que conta ter 
uma ligação com os pets des-
de novo, quando morava com os 
pais em um sítio.
GCM Leandro conta que a maior 
recorrência no momento da pan-
demia, em Cotia, está relaciona-
da ao abandono dos animais por 
falta de condições financeiras, e 

também, os maus-tratos, princi-
palmente aos cachorros. Para ele, 
os pets devem ser considerados 
como membros da família, receber 
amor e carinho para que eles en-
treguem em troca sua companhia 
e afeto, que chega a ser indescrití-
vel. Diante disso, sua missão, junto 
de seus colegas, é dar o melhor de 
si, lutar incessantemente contra os 
maus tratos e procurar trazer solu-
ções para a proteção, consideran-
do que há uma fragilidade dos re-
cursos públicos em estrutura para 
suprir tais necessidades.
O protetor comenta que a cida-
de carece de um hospital veteri-
nário municipal, assim como po-
líticas voltadas a atender os casos 
encontrados. “Desde o resgate, 
nós encaminhamos o pet para um 
profissional. Realizamos o trata-
mento, vacinação, castração e re-
abilitação para ser encaminhado 
por meio de uma adoção respon-
sável para uma família que o aco-

lha. Também arrecadamos ração 
e redistribuímos para quem este-
ja em baixas condições financei-
ras, e assim garantimos o alimen-
to nesse período em que estão 
em dificuldade”, explica ele, após 
relembrar que tudo isso é provi-
do de sua própria renda, e/ou do-
ações que recebe de apoiadores.
Além disso, GCM Leandro pro-
cura conscientizar a população a 
respeito da lei que protege o di-
reito dos animais e ensinar às pes-
soas o quão grave pode ser caso 
alguém se enquadre em seus ter-
mos. Ele espera também que, 
com isso, gere resultados e mais 
pessoas ajudem e apoiem a cau-
sa, doando ração, medicação, ou 
até mesmo valor em dinheiro, 
para que continuem revertendo 
em prol de tratar e salvar mais vi-
das.
GCM Leandro Rodrigues
@gcmleandrosp
@projetoeudefendoosanimais

Animais de Cotia ainda 
sofrem com maus-
tratos e abandono

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
foto: Michel Cutaith
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Granjeiro do Mês
Conheça Jean Nunes, o assessor parlamentar que 
escolheu a Granja Viana como seu lar e nunca mais saiu

Por Victoria Cattony
Jean Carlos Pereira Nunes nasceu em 
Tupã, no interior de São Paulo, em 1981. 
Em busca de trabalho e melhores con-
dições, sua mãe se mudou para Barueri 
e o deixou morando com a avó. Anos se 
passaram, ele se formou em Educação 
Física, ela se estabeleceu e comprou 
uma casa recém-construída em um con-
domínio recomendado da época. Fina-
lizando a graduação, em 2003, o jovem 
se juntou a um amigo e veio para Cotia 
morar no novo imóvel da família e pro-
curar emprego.
“Por sorte do destino, minha mãe com-
prou essa casa sem piso nem nada, 
bem no ano que me formei. Vim na cara 
e na coragem. Mal cheguei e já quis ir 
morar lá, mesmo faltando basicamente 
tudo”, relembra ele, que também conta 
que, mais uma vez, ao acaso, conheceu 
o coordenador de uma academia da 
região, entregou o currículo e logo foi 
contratado como professor. Passou um 
período como proprietário e logo ven-
deu para focar-se exclusivamente nas 
aulas como Personal Trainer.
Jean já recebeu propostas para traba-
lhar em outras áreas e se mudar da cida-
de, mas ele explica que a Granja Viana 
é um local muito agradável de se morar 

e é aqui que espera poder criar seu filho 
de doze anos. “Como sou nascido no 
interior, aqui é como uma cidadezinha 
de lá, mas com todas as peculiaridades 
e facilidades de um grande centro urba-
no. Estamos no meio do mato e perto 
de tudo”, acrescenta ele.
Um fator que não agrada tanto ao Per-
sonal Trainer, além da criminalidade e 
falta de segurança que diz haver em 
Cotia, é a dificuldade que encontra para 
transitar e estacionar seu carro, princi-
palmente no “miolo” do bairro em que 
as ruas são muito estreitas e lotadas. No 
entanto, apesar disso, ele encara como 
fatores pouco relevantes deste “canti-
nho nota 10”.
Quando Jean busca as memórias da 
época em que se mudou, cita algo que 
o marcou muito no período e hoje não 
consegue mais fazer, por falta de tempo 
devido às rotinas cheias e também pela 
segurança. Para o Granjeiro, andar a pé 
e poder passear e receber a hospitali-
dade dos moradores que te tratam pelo 
nome e são muito unidos, era algo que 
gostava muito e não pratica mais. Entre-
tanto, uma peculiaridade dessa compa-
ração passado e presente, se deve ao 
fato de ele e um grupo de amigos jo-
garem futebol tradicionalmente há 16 

anos em um campo próximo, uma vez 
na semana, ininterruptamente. Essa 
prática é algo que valoriza muito conse-
guir manter entre tantas condições.
Atualmente, Jean atua como assessor 
parlamentar do deputado federal Ale-
xandre Frota e comemora as emendas 
e melhorias conquistadas para a cidade 
de Cotia, uma vez que encara o espa-
ço merecedor disso e muito mais. Para 
ele, todo granjeiro deve levar a seguin-
te mensagem como uma frase para a 
vida: “Façamos sempre o bem, que o 
resto vem”.
Por fim, ele compartilha com o Granja 
News sua felicidade por fazer parte do 
quadro desta edição, uma vez que sem-
pre folheou as páginas do jornal e admi-
rou quem fazia parte delas, e, também, 
dividiu uma de suas experiências pre-
feridas no bairro. “O que eu mais gos-
to na Granja é acordar no sábado com 
aquele clima de friozinho ensolarado 
que só tem aqui, ir até a frutaria, tomar 
um suco com meus amigos e ficar lá 
aproveitando nossa saúde e o momen-
to. Acordar saudável e bem não tem 
preço, ainda mais se for com o som dos 
pássaros cantando na janela”, finaliza.

O granjeiro do mês sente que mudou do interior para o interior, mas com a facilidade de acessar os grandes centros urbanos

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 ViannaRua José Félix de Oliveira, 1148 Loja 5
11 91003-5060

Barbearia da Granja
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Sedentarismo: Brasil lidera ranking do 
problema que é responsável por mais de 
cinco milhões de mortes no mundo

Fitness

Clínica Veterinária

97236 6570

4169-5420

Entre o público jovem a situação é delicada e permanece estagnada desde 2012, 80% dos adolescentes não seguem a recomendação da 
OMS (Organização Mundial da Saúde) de realizar uma hora de exercício físico por dia

Recentemente a revista The Lan-
cet publicou uma pesquisa com 
dados preocupantes. Dois estu-
dos foram focados entre jovens 
de até 24 anos e nas pessoas 
com algum tipo de deficiência.
Os resultados revelam que o se-
dentarismo é a causa de 5 mi-
lhões de mortes por ano, em 
todo o mundo. A inatividade 
está ligada diretamente ao ris-
co de desenvolver doenças não 
transmissíveis, como por exem-
plo: doenças cardiovasculares, 
cânceres, obesidade, diabetes 
tipo 2, pressão alta e osteopo-
rose.
As pessoas com deficiências en-
frentam maior risco de sofrer 
problemas cardíacos, diabetes 
ou obesidade, por isso, fazer ati-
vidade física é uma forma sim-
ples de se proteger.
Uma outra pesquisa realizada, 
pelo Instituto Ipsos, com 21.503 

participantes com idades entre 
16 e 74 anos, contou com a par-
ticipação de mil brasileiros. Os 
dados foram coletados entre 25 
de junho e 9 de julho deste ano 
e aponta que 52% dos brasilei-
ros entrevistados declararam ter 
aumentado de peso desde o iní-
cio da pandemia. A margem de 
erro para o Brasil é de 3,5 pon-
tos percentuais.
Na média global, pouco menos 
de 1 em cada 3 entrevistados 
(31%) engordou durante o perí-
odo. Entre as pessoas que en-
gordaram, considerando todas 
as nações, o aumento de peso 
médio foi de 6,1 kg, e em terri-
tório brasileiro foram 6,5 kg qui-
los a mais.
29% dos brasileiros relataram 
uma diminuição na prática de 
exercícios físicos durante a pan-
demia, por outro, 23% disseram 
que estão se exercitando mais. 

Com o aumento do sedentaris-
mo no período, ações menos 
saudáveis, como o consumo de 
álcool, também aumentaram.
O estudo aponta que, em mé-
dia, os brasileiros se exercitam 
apenas três horas por semana. 
Enquanto a média global é de 
6,1 horas. O Brasil aparece em 
primeiro no pódio com menos 
adeptos da atividade física, se-
guido pelo Japão e Itália com 
a média de 3,3 e 3,6 horas se-
manais. Em contrapartida, lide-
ra o ranking dos países que mais 
se mantiverem ativos: Holanda 
(12,8 horas semanais), Alemanha 
(11,1) e Romênia (11).
O estudo realizado pela The 
Lancet mostra que 80% dos ado-
lescentes não cumprem as reco-
mendações da OMS de prática 
de atividades físicas por 60 mi-
nutos diários. Além disso, 40% 
dos adolescentes nunca cami-

nham para ir à escola e 25% per-
manecem sentados por mais de 
três horas por dia. Os pesqui-
sadores também observaram o 
tempo de tela de adolescentes 
em 38 países europeus. O estu-
do detectou que 60% dos meni-
nos e 56% das meninas passam 
duas horas ou mais do dia as-
sistindo à televisão, e que 51% 
dos meninos e 33% das meninas 
passam duas horas por dia ou 
mais jogando videogame.
A saúde e a qualidade de vida 
do homem podem ser preser-
vadas e aprimoradas pela prá-
tica regular da atividade física. 
Inúmeras evidências científicas 
têm demonstrado uma forte as-
sociação entre estilo de vida ati-
vo, melhor qualidade de vida e 
longevidade.
 “O sedentarismo aliado ao 
stress oriundo de um mundo 
corporativo cada vez mais com-

petitivo, e a hábitos alimentares 
ruins são condições que repre-
sentam risco para a saúde. Os 
malefícios do sedentarismo su-
peram as eventuais complica-
ções decorrentes da prática de 
exercícios físicos, os quais apre-
sentam uma relação risco/bene-
fício bastante positiva”, explica 
Eduardo Netto, diretor técnico 
da Bodytech Company.
Em pouco tempo é possível per-
ceber como o exercício pode 
melhorar a qualidade de vida. 
E esses benefícios podem ser 
alcançados independentemen-
te da idade, da condição físi-
ca passada ou atual, e do nível 
econômico social. “Uma peque-
na mudança nos hábitos é capaz 
de provocar uma grande melho-
ra na saúde e na qualidade de 
vida. Essa pode, inclusive, im-
pulsionar a carreira profissional”, 
enfatiza Netto.
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Por Mayra Maglio    Fotos: Michel Cutaith 

O crescente trânsito na região e a mudan-
ça de hábitos durante a pandemia fez dis-
parar consideravelmente a prática do de-
livery. A facilidade do serviço de entrega 
em casa oferece aos moradores de Cotia 
e região acesso aos seus restaurantes fa-
voritos, evitando deslocamentos cansati-
vos e desnecessários. 
Após experiências com os aplicativos 
mais famosos de delivery e sistemas já 
conhecidos, a Sodiê Doces Granja Via-
na inovou e investiu em parceria com a  

LogBi EXPRESS em um delivery próprio. 
O objetivo, segundo os proprietários Nilo 
e Padoan, é oferecer uma experiência de 
consumo completa, segura e eficiente do 
início do pedido até a entrega do produto 
na casa do cliente.
O Granja News testou e aprovou o novo 
sistema de delivery da Sodiê Doces Gran-
ja Viana. Bastou entrar em contato pelo 
Whatsapp para conferir os cardápios, re-
alizar o pedido e receber as delícias da 
maior franquia de bolos do Brasil no local 
de preferência, com segurança, qualida-
de e agilidade na entrega.
Batemos um papo com os proprietários 
da loja para saber mais sobre a novidade. 
Confira!
Granja News: Por que investir em um de-
livery especializado mesmo com a exis-
tência de diversos aplicativos de delivery?

Nilo: Ouvimos o feedback dos nossos 
consumidores e trabalhamos em cima de 
uma solução que resolvesse os principais 
problemas dos aplicativos de delivery já 
existentes: a segurança, a agilidade e a 
qualidade do produto após a entrega.
Com entregadores especializados a loja 
consegue acompanhar todas as etapas, 
desde o pedido até a entrega na casa do 
cliente, oferecendo previsão real do ho-
rário de chegada via rastreamento, além 
de garantir a segurança dos clientes e en-
tregar o produto em perfeitas condições 
para que o consumidor tenha uma expe-
riência maravilhosa do início ao fim.
GN: Vocês acreditam que o sistema de 
delivery próprio é uma tendência?
Padoan: Com certeza! Os restaurantes e 
lojas que quiserem garantir uma experi-
ência de consumo completa terão que se 

adaptar ao sistema de entregas próprio. 
Para uma marca como a Sodiê que pro-
duz bolos, doces e salgados sempre fres-
quinhos é imprescindível que a entrega 
seja cuidadosa. É a melhor forma de ga-
rantir a integridade e frescor dos produ-
tos quando eles saem da loja. Isso sem fa-
lar na questão da segurança. É muito mais 
vantajoso sabermos como e por quem a 
entrega está sendo feita, assegurando o 
cliente e oferecendo um suporte eficiente 
quando necessário.
GN: O que os moradores da região po-
dem esperar da Sodiê Granja Viana para 
os próximos meses?
Nilo: Tem muita coisa boa vindo aí. Além 
do delivery próprio, que acreditamos que 
trará muito mais qualidade na entrega 
para o cliente, teremos lançamentos bem 
especiais para o fim de ano, diferente de 

tudo que já produzimos antes, mas com a 
qualidade que só a Sodiê tem. Novos bo-
los, Kit Festa, caixas de doces presenteá-
veis, salgados e sabores deliciosos para os 
bolos promocionais do mês. Vale acom-
panhar nossas redes sociais!
Av. São Camilo 1172  -  (11) 4551-8230
Whatsapp  (11) 97553-0404
Delivery próprio!
Instagram @sodiedocesgranjaviana
Facebook @granjavianasodie

Empresas

Nós testamos e aprovamos!
Sodiê Doces Granja Viana oferece excelente experiência de delivery próprio para moradores da região
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