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no primeiro mandato 
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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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Feliz 2021
Totalmente atípico, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, que im-
pactou o mundo de maneira histórica.
A chegada de 2021 traz novos planos, desafios e projetos. Mas você sabe o que espe-
rar do novo ano? As previsões para o novo período indicam um ano de muitos cuida-
dos em todas as áreas, mas também de renascimento.
O Boi é o animal do ano novo chinês de 2021 e o elemento é o metal, marcando assim 
um momento de construção e consolidação das conquistas. Porém, será preciso mui-
to trabalho e dedicação para colher os frutos dos seus esforços. Simboliza a disciplina, 
a lealdade e superação. Ou seja, para atingir os seus objetivos, em 2021, será preciso 
erguer as mangas e colocar as mãos na massa. 
A tarefa de 2021 não é tentar levar uma vida normal, mas levar uma vida possível dian-
te do cenário de pandemia.
Precisamos ir reconstruindo os sentidos de nossas vidas a partir dessa realidade que 
nos é imposta, sabendo que nada é garantido, que o controle é apenas parcial e que, 
ainda assim, é possível fazer planos. 
Nós nos adequamos à realidade e não o contrário. Quanto mais aceitarmos isso, mais 
leve fica a vida e menos ansiosos e deprimidos vamos ficar. Mais do que nunca, este é 
um ano para se aceitar o que se pode ser e fazer.
A todos desejamos um excelente ano e uma ótima leitura.
Equipe Granja News
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Legislativo

Por: Bruna Merighi
Celso Itiki, vereador reeleito em 
Cotia pelo Partido Social Demo-
crático (PSD), assumiu a presi-
dência da Câmara dos Vereado-
res da cidade este ano, em uma 
eleição histórica em que venceu 
por 8 votos a 7, contra a chapa 
liderada pelo também vereador 
reeleito na cidade Dr. Castor An-
drade. 
Graduado em Direito pela Uni-
versidade Presbiteriana Macke-
nzie, casado e pai de 3 filhos, 
vindo de uma família que sem-
pre trabalhou no Ceagesp, Cel-
so Itiki ingressou na política no 
ano de 2012, como suplente. Em 
2016, foi eleito vereador em Co-
tia pelo seu atual partido, o PSD, 
com mais de 2.600 votos; na úl-
tima eleição, o vereador per-
maneceu na Câmara, dessa vez 
com mais de 3.300 votos.
Durante seu primeiro mandato, 
Itiki teve projetos de destaque 
aprovados na Câmara, como 
por exemplo a regulamenta-
ção dos prestadores de serviço 
da Uber, aplicativo de transpor-
te de passageiros, que de 2015 
até o início de 2018 era conside-

rado uma atividade proibida na 
cidade.
Outro destaque foi o projeto de 
mudança no regime interno da 
Guarda Civil, que facilitou a pos-
sibilidade de guardas mais jo-
vens assumirem postos de co-
mando, mesmo com patentes 
menores, já que muitos só con-
seguiam assumir essas posições 
quando estavam próximos da 
aposentadoria.
Além disso, é um dos poucos 
representantes de Caucaia do 
Alto na Câmara, levando pro-
jetos que beneficiem também 
a região para votação. A refor-
ma da Estrada de Caucaia, por 
exemplo, foi realizada após uma 
conversa entre Itiki, o prefeito e 
a equipe que implantaria a obra 
de grande porte, dentro das 
possibilidades que o local per-
mitiu.  
“Essa obra tinha várias dificulda-
des: a primeira é que a estrada 
passa por Vargem Grande, en-
tão tivemos que conversar com 
o prefeito de lá também para 
que seja feito em comum acor-
do; e outro detalhe é que como 
o comércio e as casas avança-

ram, não tinha espaço para au-
mentar tanto a via. Então tudo 
teve que ser calculado para 
acontecer da melhor forma, 
dentro do que foi possível, no 
espaço que temos. Isso além de 
outros empecilhos com empre-
sas privadas na região também. 
Mas o secretário foi lá, conversa-
mos e conseguimos”, conta Itiki.
Enquanto presidente da Câma-
ra, Itiki fala sobre a participação 
nas decisões juntamente com 
o prefeito Rogério Franco e da 
unidade da equipe. Mesmo com 
a divisão na votação para assu-
mir o cargo, o lado pró-governo 
e oposição se unem para deba-
ter o que for necessário e tra-
balhar em harmonia para que a 
engrenagem funcione correta-
mente.   
“Nosso mandato é compartilha-
do. Não tem nada que eu faça 
sozinho, tudo é em equipe. A 
câmara toda já tem vários proje-
tos para serem aprovados, mu-
danças importantes que foram 
debatidas nas sessões extraor-
dinárias… tudo que for para o 
bem da população estamos fa-
zendo em conjunto”. 

Quem é o presidente da Câmara 
de Vereadores de Cotia? 
Conheça os principais projetos feitos por Celso Itiki durante seu primeiro mandato e como segue sua 
relação com os vereadores após vencer a acirrada eleição para presidir a Câmara

Veja mais detalhes e consulte todos os pro-
jetos criados por Celso Itiki ou que contaram 
com a participação do vereador e presidente 
da Câmara para aprovação pelo link: 
https://consulta.siscam.com.br/camaracotia/Vereadores/Vereador/153
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Por: Bruna Merighi
O quadro Granjeiro do Mês rece-
be como convidada nesta edição 
a granjeira Patrícia Aragão, que 
trabalha como psicóloga na Gran-
ja Viana há mais de 15 anos, atual-
mente atendendo na clínica Dou-
tores da Granja. Patrícia abriu sua 
casa para receber a equipe (que 
respeitou todos os procedimentos 
para manter a segurança na situa-
ção da pandemia) e contou sobre 
sua trajetória de vida e histórias na 
região. Confira: 
“Eu nasci em São Paulo, cresci lá, 
e vim para a Granja Viana somente 
em dezembro de 2003, com a ideia 
de morar em um lugar mais tranqui-
lo, mas que ainda tivesse fácil aces-
so aos shoppings, teatros e toda a 
vida cultural e de compras em São 
Paulo. Meus filhos eram pequenos, 
por volta dos 4, 5 anos, e achei que 
era o momento, porque quanto 
mais velhos, mais difícil seria con-
vencê-los a mudar.
O que eu mais curto aqui é o polo 
gastronômico incrível que a Gran-
ja tem. Tinha quando eu me mudei 
e continua tendo agora. Shopping 
chegou, supermercado grande 
chegou… no meu ponto de vista, 
só melhorou. Sou apaixonada pela 
Granja Viana e não me vejo saindo 
daqui para nenhum outro lugar. 
É até um pouco polêmico esse as-
sunto, porque tem um pessoal que 
defende muito a ideia de que a 
Granja não deve crescer - e eu até 
confesso que só não sou muito fã 
dos prédios - mas eu acredito que 

a vantagem de morar aqui é tão 
grande que nem o trânsito me in-
comoda tanto, só acho que poderia 
ser melhor organizado; vejo como 
um pedágio que a gente paga para 
ter o privilégio de ter essa tranquili-
dade, esse verde e de ver nossos fi-
lhos crescendo juntos. 
Uma coisa que eu fazia antigamen-
te, que era engraçado, era ir ao pão 
de açúcar da Raposo Tavares de 
pijama e pantufa no inverno. Hoje 
como tem muito recém chegado 
de São Paulo, se eu fizer isso vão fi-
car me olhando, pensando ‘quem 
será essa doida?’, e como psicólo-
ga clínica, eu prefiro evitar. 
Patrícia conta também sua trajetó-
ria profissional e comenta as mu-
danças em seu trabalho devido a 
pandemia: “quando cheguei na re-
gião comecei a trabalhar em uma 
clínica no bairro Jardim da Glória, 
mas pouco tempo depois o Gran-
jardim foi inaugurado e eu aluguei 
uma sala onde passei a atender 
seus pacientes. 
Depois de anos, entrei para a clínica 
Doutores da Granja, onde estou até 
hoje desempenhando meu traba-
lho, mas atendi concomitantemen-
te na Granja e em São Paulo até a 
pandemia, quando acabei optando 
por fechar o consultório da capital 
e manter o atendimento somente 
online. 
Eu já estava acostumada a atender 
de forma online antes da covid, en-
tão eu já sabia que esse método 
funcionava. No começo da pan-
demia, as pessoas estavam bem e 

conseguiram vivenciar o desace-
lerar. Todo mundo estava em um 
modo frenético antes, e de repen-
te, começaram a ficar em casa, a 
não sair, a não visitar as pessoas… 
os núcleos familiares começaram a 
conviver mais e se aproximar mais. 
Porém, com o passar de alguns me-
ses, eu pude perceber que as pes-
soas começaram a se desentender, 
e vieram crises em casamentos, cri-
ses existenciais, conflitos de gera-
ção mais fortes… e por conta disso, 
a procura por apoio psicológico au-
mentou e as conversas ficaram bem 
mais densas, mais profundas”. 
No final da conversa, Patrícia dei-
xou 2 mensagens para os Granjei-
ros: “quanto a pandemia, eu sei 
que é impossível pedir para todos 
ficarem em casa, mas evite sair, se 
puder. Mesmo com a chegada da 
vacina, mantenha o cuidado; o ou-
tro recado é sobre uma visão mui-
to pessoal minha: crescer é um mal 
necessário. Dói, tem custos, mas é 
inevitável. Nós só andamos para 
frente, andar para trás é um equí-
voco. Então vamos olhar o que tem 
de bom, cuidar do que é nosso e 
receber bem quem está vindo de 
São Paulo agora procurando o que 
nós procuramos anos atrás. Se nós 
tivemos esse direito, todo mundo 
tem”, finaliza.
Veja a entrevista completa no canal 
do Granja News. Vale à pena assis-
tir! 

Granjeira do mês
“Crescer é um mal necessário, andar para 
trás é um equívoco” declara Patrícia Aragão
A psicóloga conta sua trajetória na Granja, comenta sobre as mudanças em seu trabalho durante a pandemia e deixa 2 recados para os granjeiros

Todas as soluções em 
limpeza para sua casa 

ou empresa.

Av João Paulo Ablas 93 Fone: 4702.2105       (11) 93304-5498

Clínica Veterinária

96909-6193

4169-5420

ERZ Produções & Video
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Por: Bruna Merighi
A unidade da Granja Viana da Sodiê 
Doces está agora em um contínuo 
processo de expansão da sua área de 
entregas por meio do delivery, com 
o objetivo de continuar atendendo 
seus clientes de forma segura duran-
te a pandemia, sem que estes percam 
o privilégio de provar os maravilhosos 
sabores dos bolos e quitutes, agora 
também sem precisar sair do conforto 
de suas casas. 
“Nós sempre fazemos o melhor que 
pudermos, com muito carinho. Eu e 
meu sócio chegamos aqui com vonta-
de de trabalhar, e deixar a marca ainda 
mais forte na região”, afirma um dos só-
cios da loja da Granja, Nilo Valverde.
Devido ao aumento de casos de CO-

VID-19 registrados no Estado de São 
Paulo, o Governador João Doria de-
cretou o retorno à fase vermelha em a 
partir das 20 horas durante a semana e 
o dia todo aos fins de semana. A partir 
dessa possibilidade, a doceria encon-
trou na expansão do delivery um meio 
de continuar melhorando o atendimen-
to, mesmo durante a pandemia.
A loja segue aberta dentro do que é 
permitido na fase laranja, seguindo 
todas as regras previstas no decreto 
e respeitando os procedimentos de 
segurança tanto para a equipe quan-
to para os clientes. O ambiente extre-
mamente agradável e aconchegante 
poderá continuar sendo frequentado 
durante a semana, até às 20 horas.
A produção, para dar conta da nova 

demanda esperada, segue a todo va-
por. Os bolos - carro chefe da mar-
ca Sodiê Doces - continuam sendo 
carinhosamente produzidos na pró-
pria unidade, para que sejam entre-
gues frescos, com aquele sabor que 
somente a Sodiê é capaz de propor-
cionar.
“A nossa loja continua empregando 
mais de 30 pessoas, graças a Deus, 
mesmo neste período de pandemia, 
criando oportunidades, expandindo 
nossa marca e entregando tudo com a 
qualidade de sempre. Convidamos vo-
cês a provarem nossos doces e salga-
dos, tanto aqui com a gente, como dire-
to na sua casa”, finaliza o outro sócio da 
unidade, Marco Antônio Padoan.

Sodiê Doces da Granja aumenta área de 
entrega por delivery 

Empresas na pandemia

Por conta do aumento de casos de covid-19 e possibilidade de retorno para a fase vermelha, a doceria 
encontrou outra forma de continuar atendendo seus clientes com conforto

Peça por delivery, pelo telefone: (11) 4551-8230, ou pelo 
WhatsApp (11) 97553-0404. Aproveite e acompanhe a loja pelo 

instagram @sodiedocesgranjaviana
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Órgão: Ineditoriais/EASY USE LOGÍSTICA 
LTDA.
CNPJ: 35.754.020/0001-32 NIRE: 3523575807-7
##ATO ATO N°1, DE 08 DE JANEIRO DE 2021
##TEX O Sócio Vinicius Henrique Frenhi Aguiar, 
da empresa EASY USE LOGISTICA LTDA., re-
solve tornar público o Regulamento Interno, 
Memorial Descritivo e Tarifa Remuneratória. 
##ASS VINICIUS HENRIQUE FRENHI AGUIAR
##CAR Sócio-Diretor     
##DAT Cotia/SP, 26 de Outubro de 2020. 
##ANE ANEXO
REGULAMENTO INTERNO
Armazém Geral
EASY USE LOGISTICA LTDA.,  sociedade em-
presária limitada com sede no município de Co-
tia, Estado de São Paulo, na Avenida João Paulo 
Ablas, n°900, Galpão 1, Bairro Jardim da Glória, 
CEP 06711-250, inscrita na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob NIRE nº 3523575807-
7, em sessão de 11/12/2019 e inscrita no CNPJ/
MF sob n° 35.754.020/0001-32, ESTABELECE as 
normas que regerão sua atividade de Armaze-
namento de Mercadorias da seguinte forma: 
Artigo 1º. Serão recebidas em depósito merca-
dorias nacionais e importadas já nacionalizadas 
nos armazéns, executando serviços conexos, 
tais como: armazenamento e outros similares, 
praticando qualquer ato pertinente à armaze-
nagem, guarda e conservação de mercadorias. 
Serviços acessórios serão executados desde 
que possíveis e desde que não sejam contrários 
às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da dire-
ção, as mercadorias poderão ser recusadas nos 
seguintes casos: I - quando não houver espaço 
suficiente para seu armazenamento; e II - se, em 
virtude das condições em que elas se acharem, 
puderem danificar as mercadorias já deposita-
das. Artigo 3º. A responsabilidade pelas merca-
dorias em depósito cessará nos casos de altera-
ções de qualidade provenientes da natureza ou 
do acondicionamento daquelas, bem como por 
força maior. Artigo 4º. Os depósitos de merca-
dorias deverão ser feitos por ordem do deposi-
tante, do seu procurador ou do seu preposto e 
será dirigida à empresa, que emitirá um docu-
mento especial (denominado Recibo de Depó-
sito), contendo quantidade, especificação, clas-
sificação, marca, peso e acondicionamento das 
mercadorias. Artigo 5º. As indenizações pres-
creverão em três meses, contados da data em 
que as mercadorias foram ou deveriam ter sido 
entregues, e serão calculadas pelo preço das 
mercadorias em bom estado. Artigo 6º. O ina-
dimplemento de pagamento de armazenagem 
acarretará vencimento antecipado do prazo de 
depósito, com a adoção do procedimento pre-
visto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 
1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as 
emissões de warrants serão regidos pelas dis-
posições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal 
auxiliar e suas obrigações, bem como o horário 
de funcionamento dos armazéns e também os 
casos omissos serão regidos pelos usos e cos-
tumes da praxe comercial, desde que não con-
trários à legislação vigente.
Cotia/SP, 26 de Outubro de 2020.
EASY USE LOGISTICA LTDA.
VINICIUS HENRIQUE FRENHI AGUIAR ROSA 
MARIA CASADO
RG 41.013.846-0 SSP/SP RG 5.147.409-8 SSP/SP
MEMORIAL DESCRITIVO ARMAZÉNS GERAIS
A sociedade empresária limitada denomina-
da EASY USE LOGISTICA LTDA., (Matriz) com 
sede no município de Cotia, Estado de São 
Paulo, na Avenida João Paulo Ablas, n°900, 
Galpão 1, Bairro Jardim da Glória, CEP 06711-
250, inscrita na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob NIRE nº 3523575807-7, em ses-
são de 11/12/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 35.754.020/0001-32. CAPITAL – O capital so-
cial da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil re-
ais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente in-
tegralizado em moeda nacional. CAPACIDA-
DE: A área de armazenagem do galpão é de 
1.879 m² (metro quadrado) e 16.911 m³ (metro 
cúbico). COMODIDADE: A unidade armazena-
dora apresenta condições satisfatórias à esta-
bilidade estrutural e funcional, com condições 
de uso imediato, incluindo: Galpão de 1.666 
m² (uns mil seiscentos e sessenta e seis metros 
quadrados) verticalizados, com estrutura porta
-paletes, com capacidade para 1.588 (um mil 
quinhentos e oitenta e oito) posições. Inclui ain-
da a área destinada ao escritório e administra-
ção, com 213 m² (duzentos e treze metros qua-
drados), composta por 08 (oito) salas, 01 (uma) 
recepção, corredor de circulação, 01 (um) sani-
tário masculino e 01 (um) sanitário feminino, 01 

(um) vestiário masculino e 01 (um) sanitário para 
PNE e 01 (um) refeitório. Enfim, possui infraes-
trutura completa consistindo em: Portaria; Sala 
destinada as atividades administrativas; Sala 
de reuniões; Sanitários; Sistema de proteção 
contra incêndio composto por hidrantes e ex-
tintores; SEGURANÇA: de acordo com as nor-
mas técnicas do armazém, consoante a quanti-
dade e a natureza das mercadorias, bem como 
com os serviços propostos no regulamento in-
terno e aprovados pelo profissional no laudo 
técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS: O armazém geral se propõe 
a receber mercadorias nacionais e estrangeiras 
já nacionalizadas, sendo cargas em geral, tais 
como: Medicamentos, Biomedicamentos, Pro-
dutos Biológicos, Hemoterápicos, Insumos Far-
macêuticos e Farmoquímicos, Produtos e Equi-
pamentos de tecnologia relacionados à saúde, 
Saneantes Domissanitários, Cosméticos, Pro-
dutos de higiene pessoal, Perfumaria, Comple-
mentos e suplementos nutricionais, Produtos 
alimentícios e bebidas, Eletroeletrônico, Emba-
lagens plásticas e papelão; Peças automotivas, 
e peças em geral; Polietileno; Máquinas e equi-
pamentos em geral. DESCRIÇÃO MINUCIOSA 
DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CON-
FORME O TIPO DE ARMAZENAMENTO: Nos 
Armazéns Gerais serão utilizados máquinas e 
equipamentos para guarda e conservação das 
mercadorias tais como: 02 Empilhadeiras elétri-
cas que possuem capacidade de carga de até 
2.500 kg e de até 9,00 metros de altura; 10 pa-
leteiras manuais com capacidade para até 2.500 
kg; 12 Computadores e será utilizado o sistema 
WMS de atuação para a gestão de armazéns e 
almoxarifados, um sistema que atende às legis-
lações da Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP, principalmente na questão dos 
livros fiscais de entrada e saída de mercadorias. 
OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: 
Armazenagem, guarda de conservação de mer-
cadorias, Prestação de serviços de planejamen-
to e coordenação de logística de transporte na-
cional e internacional; conforme legislação dos 
armazéns gerais vigente; Picking/Expedição; 
Preparação de containers e veículos destinados 
ao mercado interno/externo. Declaramos, para 
os devidos fins que as informações constantes 
deste memorial descritivo, definem detalhada-
mente todos os itens relacionados, referente à 
EASY USE LOGISTICA LTDA.
Cotia/SP, 26 de Outubro de 2020.
EASY USE LOGISTICA LTDA.
VINICIUS HENRIQUE FRENHI AGUIAR ROSA 
MARIA CASADO
RG 41.013.846-0 SSP/SP RG 5.147.409-8 SSP/SP
TARIFA REMUNERATÓRIA
Armazém Geral
A sociedade empresária limitada denomina-
da EASY USE LOGISTICA LTDA., (Matriz) com 
sede no município de Cotia, Estado de São 
Paulo, na Avenida João Paulo Ablas, n°900, 
Galpão 1, Bairro Jardim da Glória, CEP 06711-
250, inscrita na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob NIRE nº 3523575807-7, em ses-
são de 11/12/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 35.754.020/0001-32. ESTABELECE as tarifas 
remuneratórias da atividade de Armazenamen-
to de Mercadorias da seguinte forma:
1.Armazenagem por palete - R$ 20,00 
2.Movimentação por Palete - R$ 12,00
3.Preço Mínimo Mensal - R$ 350,00
4.Carga/Descarga - R$ 360,00
5.Embalagem pequena - R$ 2,00 
6.Embalagem Média - R$ 4,00
7.Embalagem Grande - R$ 6,00
Emissão de Warrant e Conhecimentos de De-
pósito R$ 300,00.
Obs.:Os serviços prestados nesta tarifa de ar-
mazenagem e movimentação serão baseados 
mediante as características das mercadorias. 
As tarifas poderão ser reajustadas anualmente 
com base na variação do INPC/IBGE, e deve-
rão ser registrados na JUCESP e publicados nos 
jornais Diário Oficial e Privado da região do ar-
mazém geral. O regulamento Interno e a Tari-
fa Remuneratória serão aplicados nesta matriz. 
Condições Gerais: A empresa decidirá o critério 
de aplicação da tarifa de acordo com a emba-
lagem e mercadoria. A taxa de armazenagem 
será cobrada quinzenalmente e movimentação 
será cobrada na entrada e saída. As mercado-
rias depositadas são seguradas direta e exclusi-
vamente pelo armazém geral.
Cotia/SP, 26 de Outubro de 2020.
VINICIUS HENRIQUE FRENHI AGUIAR
RG 41.013.846-0 SSP/SP 

Saúde
PS do Hospital 
Regional, ganha 
2ª chance para 
continuar de 
portas abertas

Por: Bruna Merighi
Na metade de janeiro a popu-
lação de Cotia se assustou após 
rumores de que a partir do mês 
seguinte, o pronto-socorro do 
Hospital Regional da cidade, as-
sim como o setor de obstetrícia 
não atenderiam mais o público 
em geral, operando apenas em 
casos gravíssimos, em que o pa-
ciente chegasse ao hospital de 
ambulância, ou transferências via 
CROSS. 
A Secretaria de Saúde do Estado, 
que demorou para se pronunciar 
sobre o assunto mas confirmou o 
fechamento, afirmou em nota que 
a mudança ocorreria por conta do 
aumento dos casos de infectados 
pelo novo coronavírus, e o HRC 
precisaria concentrar o atendi-
mento a esses casos, com o obje-
tivo de tornar-se referência no tra-
tamento da doença: 
“A Secretaria de Estado da Saú-
de tem atuado para salvar vidas 
e combater a pandemia de CO-
VID-19. Com o recrudescimento 
da doença, o  pronto-socorro do 
Hospital Regional de Cotia passa 
por readequação de seu perfil as-
sistencial e torna-se referenciado 
para casos da doença a partir de 
fevereiro. A partir disso, o fluxo de 

ingresso de todos os pacientes se 
dará a partir da rede primária de 
saúde. A Secretaria mantém uma 
estratégia especial de gestão de 
leitos hospitalares, para dar prio-
ridade à internação de pacientes 
com quadros respiratórios agudos 
e graves, com suporte da Cross 
(Central de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde) para as trans-
ferências”.
Se a mudança se concretizasse, as 
UPAs e UBSs de Cotia ficariam ain-
da mais sobrecarregadas, e a saú-
de dos cidadãos poderia se tornar 
precária na cidade, já que o siste-
ma municipal não daria conta da 
demanda. 
Cientes da situação, o prefei-
to Rogério Franco se reuniu com 
sua equipe e, mais tarde, se jun-
tou aos prefeitos da Conisud para 
negociar com o Secretário Esta-
dual do Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, a permanência 
do atendimento do pronto-socor-
ro do HRC funcionando de portas 
abertas, e felizmente, chegaram a 
um acordo positivo. 
Em suas redes sociais, o prefeito 
de Cotia prontamente comuni-
cou a população sobre a decisão, 
e em nota, a Prefeitura enviou o 
seguinte comunicado: “na tar-

de desta sexta-feira (22/01), pre-
feitos do Conisud participaram 
de uma reunião com o Secretá-
rio Estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, para rei-
vindicar a manutenção do Pron-
to-Socorro do Hospital Regional 
de Cotia com as portas abertas. A 
reunião aconteceu no Palácio dos 
Bandeirantes. Os prefeitos segui-
rão acompanhando o assunto de 
perto. 
Mais cedo, ainda na sexta-feira, 
aconteceu uma reunião com a Câ-
mara Técnica Deliberativa, com-
posta por secretários municipais 
de saúde da região, e o projeto 
de fechamento do Pronto-Socor-
ro NÃO foi aprovado”
Diante disto, o Pronto-Socorro do 
HRC segue atendendo normal-
mente a demanda espontânea 
por urgência e emergência”.   
Ainda antes da solução positi-
va encontrada pelas autoridades, 
o Granja News também tentou 
entrar em contato com o Secon-
ci por telefone duas vezes, e em 
ambas foi solicitado que os ques-
tionamentos do jornal fossem en-
viados por e-mail. Assim foi feito, 
mas não obtivemos retorno. 

Prefeitura de Cotia negocia com o Estado para manter o pronto-
socorro atendendo normalmente a população da cidade

Foto: Michel Cutaith

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

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

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

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

facioli@faciolicontabil.com.br



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

Rodízio de Carnes apenas 

R$39,90 
(valor promocional) incluso buffet 

completo com saladas, pratos quentes, 
massas e queijos. 

Estacionamento gratuito no 

almoço e no jantar, com manobrista.

Av. São Camilo, 397 Granja Viana - Cotia/SP

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

Rodízio de Pizzas
R$ 29,90 terça, quarta, 
quinta e domingo 
R$ 35,90 sexta e sábado

Almoço todos os dias a partir das 11h.


