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Contrato de locução no
Governo Kiko dobra de
valor emmenos de 1 ano

O Governo do prefeito
Kiko Teixeira (PSB) está mais
uma vez na berlinda. Um
contrato de locução para
eventos oficiais da Prefeitura
de Ribeirão Pires merece ser
melhor analisado.
A Folha recebeu denúncia

de possível irregularidade no
contrato de locução firmado
com o Alex de Oliveira nos
anos de 2018 e 2019.
Segundo o denunciante,

existe uma diferença de
100% entre amesma presta-
ção de serviço nas contrata-
ções. No contrato referente
a 2018 consta o valor de R$
77.000,00, já no referente a
2019, o montante contrata-
do é de R$ 154.000,00.
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Futebol de várzea de
RP chega nas oitavas

Só três
vereadores
assinam
CEI da Luz

PPáággiinnaa  0033

No último domingo foram definidos os 16 times que
disputarão as oitavas-de-final no estilo mata-mata e
além disso também foram definidos os 4 times que foram
rebaixados. Torcida fez a festa nos campos. PPáággiinnaa  1111

Danilo, Rubão e Amigão
são os únicos vereadores
independentes da Câmara
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A

Aos amigos tudo de bom
Segundo o dicionário, ética é parte da filo-

sofia responsável pela investigação dos prin-
cípios que motivam, distorcem, disciplinam
ou orientam o comportamento humano,
refletindo especialmente a respeito da essên-
cia das normas, valores, prescrições e exorta-
ções presentes em qualquer realidade social.
Se levarmos para o campo da

administração pública, podemos
definir princípios éticos como sendo
buscar a maior lisura possível nas
ações e contratos firmados entre o
ente privado e o público.
Um dilema ético surge quando há

necessidade de se fazer uma escolha difícil,
desagradável e que implica um princípio
moral.  Um comportamento antiético resulta
da falta de ética ou de uma transgressão das
normas definidas em um código ético pro-
posto pela sociedade.
Pois bem, ao que tudo indica faltou com-

prometimento ético na contratação de locu-
ção firmado pela Prefeitura de Ribeirão Pires

que de um ano para o outro majorou em
mais de 100% o valor previsto para paga-
mento do profissional contratado. 
Apesar de comprovada qualidade profissi-

nal, os gestores da Estância não se atentara-
ram ou não quiseram se atentar ao fato de o
contratado ter relações próximas e pessoais

com o profissional responsável por
atestar o trabalho realizado. Essa
proximidade chega ao ponto de
ambos serem vistos constantemente
pelo Paço e em reuniões em secreta-
rias municipais.
Até aí nada de doloso, contudo,

fere um princípio básico das contratações
públicas. No artigo 37 da Constituição
Federal, bem como de legislações que nor-
teiam os atos administrativos, inclusive os
procedimentos licitatórios, ademais, em
resumo, visam impor aos atos de todo agen-
te ou gestor público, a legalidade, a impes-
soalidade e a moralidade em contratações.
Fica a dica! 

“Faltou o 
princípio da

impessoalidade”
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Que o prefeito da Estância, Kiko
Teixeira (PSB), está recebendo críti-
ca até de familiares. 

***          

Que ao comentar postagem na
internet, o irmão Aarão Teixeira
disparou: “Tem coisas que apren-
deu em Rio Grande da Serra, fazer
calçadas no centro, e na saúde,
(sair) carregando 45 milhões. Isso é
muito triste”, escreveu Aarão ao
ironizar que Kiko só faz obras no
Centro de Ribeirão Pires, e que res-
ponde na Justiça pelo desvio de R$
45 milhões na Saúde quando pre-
feito de Rio Grande.         

Que o presidente do PRB de
Ribeirão Pires, Leandro João,
rechaçou a informação de que o
partido irá seguir com Kiko nas
próximas eleições municipais. 

*** 
Que Kiko estuda ter o vereador

Silvino de Castro (PRB) como vice-
prefeito na chapa, mas Leandro
descartou e afirmou que o PRB
terá candidatura própria ao
Executivo em 2020. 

*** 
Que na terça-feira uma cena

chamou a atenção no Gabinete do
prefeito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira.  

*** 
Que o braço direito do prefeito

de Rio Grande, Carlos Eduardo da
Silva, o Carlinhos, foi visto junto da
prefeiturável de Rio Grande,
Dayna Franco (PTB), aguardando
para um encontro com Kiko. Que a
cena chamou a atenção de todos.
Coincidência?

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

A Câmara de Ribeirão Pires
rejeitou na sessão de ontem (9)
o requerimento de autoria do
vereador Rubens Fernandes, o
Rubão (PSD) que pedia a aber-
tura de uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) para investi-
gar o contrato de iluminação
pública firmado pela Prefeitura
e a Ribeirão Luz. Além de
Rubão, apenas outros dois
legisladores votaram favoráveis
a abertura, Amigão D’Orto
(PTC) e Danilo da Casa de Sopa
(PSB). 

“Requeri a CEI, pois a
Prefeitura já pagou mais de R$
4,7 milhões para a empresa
(Ribeirão Luz), e boa parte das
ruas da cidade estavam apaga-
das. Temos que investigar o
contrato”, defendeu Rubão. 

O líder do Governo, Amaury
Dias (PV), se posicionou con-
trário, destacou que o requeri-
mento trazia inconsistência
jurídicas, entre as quais, a
ausência de fato específico e a
inexistência do período de
investigação. 

“Não possui critérios consti-
tucional, não foram cumpridos
os requisitos para o pedido de
abertura. Parece que (Rubão)
jogou para galera, se entrar é
gol”, finalizou. 

Para que o requerimento
fosse votado pela Casa, seria
necessária a assinatura de seis
parlamentares. 

O contrato entre a
Prefeitura e a Ribeirão Luz ter-
minou no início de abril, uma
nova empresa foi contratada
para prestar os serviços.

Só três vereadores de RP
querem CEI da Iluminação
Apenas Rubão, Amigão e Danilo da Sopa assinaram requerimento de inclusão

Divulgação

Rubão foi o autor do requerimento que contou com o apoio dos vereadores Amigão e Danilo da Casa de Sopa

Após insinuação de Anselmo 
Rubão pede para ser investigado

O pedido de abertura da
Comissão Especial de Inquérito
(CEI) para apurar possíveis irre-
gularidades no contrato entre
a Prefeitura de Ribeirão Pires e
a Ribeirão Luz, então responsá-
vel pela manutenção da
Iluminação pública na cidade,
acabou em troca de farpas

entre o autor do pedido, verea-
dor Rubens Fernandes, o
Rubão (PSD) e o colega
Anselmo Martins (PR).

“Tem que tomar cuidado...
(com a abertura da CEI) o seu
nome pode ser citado lá (CEI)”,
cutucou Anselmo, se referindo
a uma possível interferência a

favor de Rubão de um dos
donos da Ribeirão Luz, na elei-
ção que levou o vereador a
presidir a Casa de Leis no pri-
meiro biênio. 

Anselmo não deixou claro
qual teria sido a ajuda.

Rubão, indignado partiu
para o ataque: “Peço para o
senhor que abra uma CEI para
me investigar. Prova que eu fui
beneficiado de alguma forma.
Quem não deve não teme”.

Rubão disse que só venceu
as eleições para presidente em
2017  devido ao voto do verea-
dor Paulo Cesar (MDB). 

Este por sua vez disse que
só seguiu a orientação da pre-
sidência estadual da legenda, o
mesmo teria feito o vereador
José Nelson de Barros, tam-
bém do antigo PMDB, hoje
MDB.

O empresário citado é
Junior Orosco, então homem
forte do PMDB na região do
Grande ABC.
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Benedito quer revitalizar
campo de areia

O vereador Benedito Rodrigues de Araújo (PT) solici-
ta ao Prefeito Municipal, através da Secretaria da
Juventude, Esporte e Lazer, informações quanto a viabi-
lidade de elaborar estudos objetivando revitalização do
campo de areia localizado na área da pista de skate,
conforme dispõe;

Considerando que recentemente foi executado pela
Secretaria Serviços Urbanos a manutenção na pista de
skate, serviço esse de grande importância para os prati-
cantes de esportes, questiona-se: 

1. Há possibilidade desta conceituada Secretaria
elaborar estudos objetivando também a realização de
manutenção no campinho de areia com a colocação de
tela de proteção ao redor do mesmo e traves?

2. Caso afirmativo, manter esta Casa informada
quanto as providências adotadas, bem como, data pre-
vista para a realização do ora requerido.

3. Caso negativo, qual o fator que inviabiliza? 

Marcelo solicita alça
de acesso na SP-122

O vereador Marcelo Cabeleireiro (sem partido), solicita
ao Departamento de Estrada e Rodagem – DER, informa-
ções quanto a possibilidade de agendar reunião com os
Vereadores desta Casa, quanto à reabertura de alça de
acesso para veículos (como era anteriormente) na rodovia
SP-122 “Deputado Antonio Adib Chammas” com acesso a
Av. São João, Bairro Jardim Santa Tereza.

Considerando que atualmente tornou-se inadmissível a
Rodovia SP-122 contar somente com uma única entrada
de acesso aos bairros Jardim Santa Tereza e Santa Tereza
II, sendo esses, os mais populosos da cidade, pelo fato dos
sérios transtornos causado aos condutores de veículos
com destino aos Bairros Vila Lavínia, Oásis Paulista,
Parque América, Rio Pequeno e demais bairros adjacen-
tes, questiona-se:  1. É possível o agendamento da
reunião ora requerida? Caso afirmativo, informar data
e horário da mesma. Caso negativo, quais são os
fatores que inviabilizam? 

João Mineiro pede
melhorias em bairros

O vereador João Batista Dias (PSDB), o João
Mineiro, sugere a Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra que se determine a Defesa Civil a realização
de vistoria no muro do imóvel da Estrada do Rio
Pequeno, “Chácara Aurora “nas proximidades do nº
561, Bairro Parque América.

Além disso, o vereador também quer o envio de
planilha de orçamento da revitalização da Viela exis-
tente entre as Ruas João Américo com a Rua Roseira e
Estrada do Rio Pequeno.

Segundo o parlamentar, o pedido se justifica, para
que esse Subscritor tenha noção dos valores da revita-
lização de referida viela para envio de propositura ao
Deputado Estadual visando a destinação de emenda
parlamentar para a contemplação da obra.

“Temos preocupação com a cidade e trabalhamos
incansávelmente para que Rio Grande da Serra seja
cada vez melhor para todos”.

Akira solicita carro para
Apae de Rio Grande

O vereador Ricardo Akira Auriani (PSB) solicita ao
deputado estadual Caio França (PSB) a apresentação
de emenda parlamentar destinada a aquisição de um
veículo tipo Van para Apae de nossa cidade, apropria-
do para o transporte de pacientes portadores de defi-
ciência.

Conforme o vereador, tal requerimento tem proce-
dência, uma vez que Rio Grande da Serra é apontado
como uma das cidades mais carentes do ABCD, a falta
de veículo apropriado para o transporte desses
pacientes que necessitam se deslocarem para os hos-
pitais e clínicas da região para se tratarem em espe-
cialidades que a cidade não oferece, tem gerando
vários transtornos ao nosso município, haja vista que
a demanda na área da saúde têm crescido considera-
velmente, bem como o atendimento a essas pessoas.

“É importante dizer que a referida doação certa-
mente será de grande valia para nossa cidade”.

Bibinho requer verba
para Saúde Municipal

O vereador Bibinho (PSDB) e demais vereadores
solicitam a senadora Mara Gabrilli (PSDB) informa-
ções quanto à viabilidade da apresentação de emenda
no valor de um milhão de reais destinada à nossa
cidade para o Setor de Saúde

Considerando que é de extrema importância a
população poder contar com aqueles que elegem,
pois é a única forma de corresponder e atuar em favor
daqueles que o elegeram;

Considerando que a destinação de referida verba
para nossa cidade seria de grande valia, pois melho-
raria o atendimento emergencial aos nossos muníci-
pes questionamos: Há possibilidade de Vossa
Excelência adotar providências que resultem na apre-
sentação de emenda visando a destinação de verba
para a área da saúde de nosso município? Caso nega-
tivo, quais as razões que inviabilizam a realização do
ora requerido?

Claudinho: emenda de
R$ 2 milhões para RGS

O vereador Claudinho Monteiro (PSB) e demais parla-
mentares solicitam a senadora Mara Gabrilli (PSDB) infor-
mações quanto à viabilidade da apresentação de emenda
no valor de dois milhões de reais destinada a infraestrutura
para pavimentação de diversas ruas do município.

Os parlamentares justificam tendo em vista que Rio
Grande está inserido em área de 100% de proteção aos
mananciai que dificultam a instalação de indústrias, porém
tem potencial de crescimento nas áreas de turismo ecológi-
co, agricultura familiar, piscicultura intensiva, cooperativas,
pequenas indústrias não poluentes, prestação de serviços e
comércios. Apesar de termos matas e várzeas consideradas
muito bem preservadas, com alguns animais e pássaros sil-
vestres e sermos o pulmão do ABC em virtude de nossas
nascentes e vegetação e possuir uma das maiores riquezas
que o mundo necessita, sua exuberante vegetação, o orça-
mento é irrisório, e, devido ao fraco processo de desenvol-
vimento, foi rotulada como a cidade mais carente do ABC. 
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Guri e Dentistas do Riso
conscientizam sobre
saúde bucal em RGS 

Programa está sendo implantado nas escolas municipais 

Na terça-feira (7), o Projeto
Guri, em parceria com o Projeto
Dentistas do Riso, esteve na
Emeb Primeira-Dama Zulmira
Jardim Teixeira em Rio Grande
da Serra, onde desenvolveram
diversas atividades lúdicas,
incluindo apresentação teatral,

para informar e incentivar os
alunos em relação a mudanças
relevantes quanto à saúde
bucal. Após a peça os Dentistas
do Riso distribuíram kits de
higiene bucal.

Ambos os projetos desenvol-
vem, através da Secretaria de

Educação e Cultura trabalhos de
implantação de políticas públi-
cas culturais e educacionais, na
área da música e da saúde, e
tem como referência a criativi-
dade, a responsabilidade, a
diversidade, a cooperação e a
equidade, valores considerados
pelos profissionais dos Projetos
valores essenciais na formação
de crianças e jovens.

Outros programas e projetos
estão contribuindo para o cres-
cimento educacional dos alunos.

Aulas dinâmicas e ministra-
das para as crianças da 2ª fase
das escolas municipais é a nor-
mativa dada para ensinar o idio-
ma Inglês. Se o Inglês é a boa
nova para o ensino municipal, os
estudantes do Ensino
Fundamental da rede pública é
ofericido de forma gratuita os
cursos de Espanhol e Robótica,
como forma de capacitar os
jovens para o mercado de traba-
lho.

Dentistas do Riso se apresentaram para os estudantes da escola municipal

Foto: Divulgação
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O Governo do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) está mais uma vez
na berlinda. Um contrato de locu-
ção para eventos oficiais da
Prefeitura de Ribeirão Pires mere-
ce ser melhor analisado.

A Folha recebeu denúncia de
possível irregularidade no contra-
to de locução firmado com o Alex

de Oliveira nos anos de 2018 e
2019.

Segundo o denunciante, existe
uma diferença de 100% entre a
mesma prestação de serviço nas
contratações. 

No contrato referente a 2018
consta o valor de R$ 77.000,00, já
no referente a 2019, o montante

contratado é de R$ 154.000,00. 
Outro ponto posto pelo denun-

ciante fica por conta das datas dos
contratos. O referente a 2018 ven-
ceria em julho de 2019, porém já
existe outro contrato inciando em
março de 2019 com encerramen-
to em fevereiro de 2020.

Ainda segundo a denúncia, os
contratos ferem a Constituição
Federal de 1988, pois um servidor
responsável por atestar os servi-
ços prestados teria relações pes-
soais com o contratado.

O artigo 37 da Constituição
Federal de 1988 impõe aos atos
de todo agente ou gestor público,
a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, publicidade e eficiên-
cia, nos contratos firmados.

A Folha indagou a Prefeitura de
Ribeirão Pires sobre os contratos
firmados, bem como, o montante
de reajuste aplicado, mas até o
fechamento não houve resposta.
Indagou ainda o nome do servidor
responsável por atestar as notas e
o fato de dois contratos com o
mesmo objeto e fornecedor esta-
rem vigentes, também não foi res-
pondido.

Governo Kiko Teixeira reajusta contrato
de locução em 100% em um ano
Informações obtidas pela Folha, o contrato passou de R$ 77 mil em 2018 para R$ R$ 150 mil em 2019. Processo pode ter outras irregularidades

Divulgação

Festival do Chocolate é um dos eventos que se utiliza de locução 

Kiko volta atrás e promete substitutivo
para lei de comedouros para animais

Após vetar integralmente o pro-
jeto de lei aprovado pela Câmara
de Ribeirão Pires, de autoria do
vereador Edmar Aerocar (PV), que
implanta em Ribeirão Pires bebe-
douros e comedouros para animais
em situação de rua, o prefeito Kiko
Teixeira (PSB) voltou atrás e pro-
meteu enviar para Casa um projeto
substitutivo para análise dos legis-
ladores. 

Kiko havia indicado que a pro-
posta era inconstitucional e que
cabia ao prefeito municipal indicar

a lei.
Capa da Folha na edição da últi-

ma terça-feira, o prefeito acabou
pressionado pela população e cha-
mou o vereador ao seu Gabinete
propondo mudanças na legislação.
O teor das correções ainda não
foram apresentadas.

Com a recuada de Kiko, a Casa
acatou o veto do Executivo, por 15
x1 (Amigão D’orto) uma abstenção
(Danilo da Casa da Sopa).

Em sua página oficial, Edmar
escreveu: “O veto hoje na Câmara

desse projeto teve por finalidade
apresentar na próxima semana um
novo projeto, com o mesmo pro-
pósito, porém adequado juridica-
mente, onde foram definidas as
responsabilidades dos tutores e
atribuições de fiscalização”.

Edmar agradeceu o apoio popu-
lar: “quero agradecer as manifesta-
ção das mais de 900 pessoas a
favor desse projeto nas redes
sociais, além das mais de 100 men-
sagens no meu Whatzapp me
incentivando a seguir adiante”.
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RGS entrega pavimento
da avenida Cido Franco

Solenidade de inauguração acontece às 17 horas

Está agendada para amanhã
(11), a partir das 17 horas, a
inauguração das obras de pavi-
mentação da avenida prefeito
Cido Franco, via que une a região
central a SP-122.

Com cerca de 1 quilômetro, a
avenida recebeu a construção de
calçadas, drenagem e acessibili-
dade.

A pavimentação da Cido
Franco segue o cronograma do

plano de mobilidade urbana da
cidade, dentro do mesmo padrão
posto nas avenidas José Bello e
Guilherme Pinto Monteiro.

As intervenções na avenida é
parte de um pacote de obras que
integra a pavimentação asfáltica
das principais vias de acesso do
município. A Prefeitura investe
R$ 41 milhões oriundos do pro-
grama de Mobilidade Urbana da
União. Ao término das obras,
mais de 15 quilômetros de aveni-
das estarão pavimentadas e
adaptadas para acessibilidade,
ciclofaixas e sinalização.

O prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) comemorou a entre-
ga de mais uma obra.  

“Fico feliz em ver que estamos
levando para população de Rio
Grande da Serra uma gama de
serviços e contribuindo para o
desenvolvimento econômico e
social”, destacou o mandatário. 

Ainda no sábado, às 15 horas,
a Prefeitura dará ordem de início
na pavimentação da rua
Fernando Costa, no Parque do
Governador.

Avenida é ligação da região central com a rodovia SP-122
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Crea-SP inicia dia 13 
fiscalização na região

Municípios do Grande ABCD receberão força-tarefa do Conselho

O Crea-SP – Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São
Paulo  inicia na manhã de
segunda-feira (13) a sexta e últi-
ma etapa das ações de fiscaliza-
ção programadas para o primei-
ro semestre de 2019. A equipe
de fiscalização visitará, em uma
semana, cerca de 80 cidades do
Vale do Paraíba e Grande ABCD.  

No primeiro semestre de

2019 os Agentes Fiscais do
Conselho estão fiscalizando o
exercício profissional em diver-
sas áreas de mineração, águas
subterrâneas, barragens de con-
tenção e hidrelétricas, indús-
trias de todos os segmentos
(principalmente as vinculadas
aos setores de petróleo, alimen-
to, química, farmacêutica, bor-
racha, cerâmica, bebida e
agroindústria) e as chamadas

“obras de arte da engenharia”
(pontes, passarelas, túneis e via-
dutos) – além de estabeleci-
mentos hospitalares, a exemplo
de anos anteriores. Somente na
região do Grande ABC cerca de
100 empreendimentos serão fis-
calizados.

A respeito do trabalho que as
forças-tarefas vêm desenvolven-
do, o presidente do Crea-SP,
Eng. Vinicius Marchese
Marinelli, vem reforçando que,
“nos últimos dois anos já vínha-
mos fiscalizando algumas dessas
atividades, como as dos estabe-
lecimentos de saúde públicos e
privados e seus equipamentos
médico-hospitalares, além de
outras que pudessem prejudicar
o meio ambiente, em usinas de
açúcar e álcool, empresas de
extração de minérios, poços
artesianos, aterros sanitários,
indústrias e empreendimentos
da área agronômica, como a
produção de sementes e mudas,
armazenamento e coleta de
embalagens".

"Também dedicamos - desta-
ca Vinicius - especial atenção
aos grandes empreendimentos
e obras de grande porte, par-
ques de diversões e outros
locais de entretenimento, e
ainda as concessionárias de ser-
viços públicos. O que estamos
fazendo em 2019 é a continui-
dade de um planejamento que
iniciamos nos primeiros dias da
nossa gestão".

Para o presidente da
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Ribeirão Pires -
AEARP, engenheiro Sérgio
Poloni dos Reis, “é um acerto
muito grande da atual gestão do
Crea-SP, com o alto investimen-
to em fiscalização, pois fortalece
os profissionais e garante mais
segurança para toda popula-
ção”.

Reunião da Comissão Auxiliar de Fiscalização de Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação
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Irmãos gêmeos são detidos após
roubarem funcionários de escola 

Uma dupla de irmãos gêmeos
foi presa, na tarde da última
segunda-feira (6), após invadi-
rem e roubarem funcionários da
Escola Municipal Galdino Jesus
dos Santos, em Mauá.  

Segundo informações, os
irmãos de 22 anos entraram na
unidade escolar pelo portão da
frente, alguns momentos depois
do início das aulas no período da
manhã.  Seis funcionários da
Secretaria Escolar foram rendi-
dos e tiveram telefones celula-

res, bolsas e outros pertences
levados. A dupla fugiu após o
roubo.  

Funcionários antigos da escola
reconheceram os dois assaltan-
tes, uma vez que eles já haviam
estudado no local. Acionada
pelos próprios funcionários, a
Guarda Civil Municipal de Mauá
passou a realizar rondas nas pro-
ximidades da escola, localizada
no Jardim Canadá. 

De acordo com as informa-
ções divulgadas, os irmãos foram

localizados em uma casa aban-
donada no mesmo bairro. Com
eles foram encontrados quatro
aparelhos celulares - sendo um
deles produto de um furto ocor-
rido em fevereiro deste ano.  Os
demais pertences roubados na
escola não foram encontrados.

Em nota, a Prefeitura de Mauá
apurou a ação dos guardas muni-
cipais como correta, “possibili-
tando a busca e captura dos
assaltantes”, que foram conduzi-
dos ao 3º D.P, no Jardim Itapeva.

Igrejas são alvos de
criminosos em Ribeirão
Após furtos em escolas, templos religiosos também são violados por bandidos

Subiu para três o número de
igrejas roubadas/furtadas em
Ribeirão Pires. Após o roubo à
Igreja Matriz São José, no dia 8 do
mês passado, e o furto à Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias, no dia 17, agora o alvo
foi a Igreja Evangélica Avivamento
Bíblico, na Vila Caiçara.  

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, o furto

aconteceu entre a noite do dia 5 e
a madrugada do dia 6. Ao chegar
ao local, já durante o dia, o repre-
sentante percebeu que a  porta do
templo religioso estava arromba-
da e objetos não estavam mais no
local. Foram levados um projetor
multimídia e um instrumento
musical.  

Assim como nos demais casos,
não havia câmeras de segurança

nas dependências da igreja. Os
responsáveis ainda não foram
identificados.  

No último mês, que ficou mar-
cado pelos furtos de computado-
res em escolas da Estância, a
Folha também havia divulgado o
caso do assalto à Igreja Matriz,
onde o padre e uma secretária da
Matriz Paroquial foram mantidos
presos no banheiro enquanto o
assaltante realizava o roubo. 

As investigações da Polícia Civil
poderiam ser facilitadas pelas
imagens capturadas pelas câme-
ras de segurança da Prefeitura, no
entanto o equipamento de vigi-
lância estava direcionado a outro
ponto do local e não flagrou a
ação do criminoso.  

Ainda em abril, a Igreja de
Jesus Cristo dos Santos Últimos
Dias teve uma mesa de som, cai-
xas amplificadas, microfones, pro-
jetor  multimídia e um rádio furta-
dos.  

Segundo o representante, o
local já sofreu outros furtos em
meses anteriores, mas que não
foram noticiados à Polícia Civil.  

A Igreja Avivamento Biblíco é a terceira furtada em Ribeirão Pires

Adolescentes acionam freio
de emergência de trem

Dois adolescentes - um de 14
anos e outro de 17 anos -  aciona-
ram os freios de uma composição
férrea que seguia sentido Rio
Grande da Serra, na noite do últi-
mo dia 22. 

O fato foi visualizado pelo
encarregado da CPTM através das
câmeras de vigilância do carro. Os
adolescentes infratores rompe-
ram o lacre de segurança do
botão que aciona o freio de emer-
gência, reduzindo a velocidade do
trem sem qualquer motivo apa-
rente. 

O maquinista ainda conseguiu
conduzir a composição até a esta-
ção Rio Grande da Serra. As por-
tas foram mantidas fechadas até
que os vigilantes fossem aciona-
dos e os menores apresentados
como autores. 

Os adolescentes infratores
foram encaminhados até a
Delegacia de Policia de Ribeirão
Pires, onde afirmaram que “deu
na cabeça e no embalo acionarem
o freio de emergência do trem”. 

Ambos foram entregues aos
responsáveis legais e devem ser
apresentados ao representante
do Ministério Público.

Traficante é preso
em Ribeirão Pires

Na noite do último dia 23, poli-
ciais militares prenderam um
homem envolvido com a venda de
entorpecentes na cidade. De acor-
do com o boletim de ocorrência, o
indiciado estava guardando entor-
pecentes em um matagal próximo
a Rua São Bernardo do Campo, no
Jardim Minarosa. Foram apreendi-
dos 400 unidades de cocaína, 510
unidades de crack e 302 gramas
de maconha.  O homem foi levado
ao Distrito Policial, onde foi elabo-
rado o auto de prisão em flagran-
te. 

Mulher consegue escapar
de tentativa de roubo
de carro na Estância

Na noite do último dia 5, uma
mulher foi abordada por um crimi-
noso enquanto chegava à casa de
uma amiga, na Vila São Jorge, em
Ribeirão Pires. De acordo com
Boletim de Ocorrência, o crimino-
so estava armado, aproximou-se
da vítima e anunciou o assalto. A
mulher, então, acelerou o veículo
impedindo a ação do homem. A
Polícia Militar foi acionada no
local, mas não localizou a homem.
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Fotos: Divulgação e Folha 

A pastora Marli Silva durante o 1º Seminário Mulheres Vitoriosas com o tema:
“A minha vinha eu não guardei". Evento realizado na Assembleia de Deus 

Ministério de Santos, na Vila Sueli em Ribeirão Pires, dirigida pelo 
Pastor Setorial Marcelo Gonzaga

Em abril, destaque para a união de Carolina Yahata e Jean Pierre, 
sob a benção dos pais de Carolina, Francisco e Orani, e a mãe de Jean, Luciana. 

As felicitações são de amigos e familiares.

Alunos da
Escola de
Futebol Chute
Inicial
Corinthians
em Ribeirão
Pires durante
os treinos.

Maringá (dupla Castilho e Maringá), Amaralzinho,
Albino e Zé Lau (Rádio ABC), durante 
almoço no Restaurante Transvaal
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Algumas equipes classificadas

Aliados, Alvorada, Acea e
Bolívia foram rebaixados
Rodada do último domingo definiu os times rebaixados e os 16 classificados
No último domingo aconte-

ceu a última rodada da fase de
grupos do Campeonato
Municipal de Futebol - Divisão
Especial de Ribeirão Pires, antes
da fase eliminatória da competi-
ção. 

Com isso ficaram conhecidos
os 16 times que passaram para
fase mata-mata e as quatro
equipes que foram rebaixadas.
Os quatro times que caíram de
divisão foram: Aliados,
Alvorada, Acea e Bolívia.

As partidas decisivas ocorre-
ram, simultaneamente, nos
campos da Arena Diva (Vila
Monteiro), Campo do Jardim
Caçula, Campo de Ouro Fino
Paulista e no Centro Esportivo
Vereador Valentino Redivo, na
Vila Gomes.

Confira os resultados: jogos
das 9 horas - Alve Verde 3x1 Vila
Belmiro; Vasquinho 1x0
Maristela; Comercial 3x1 São
Caetaninho; Olaria 2x1 Santa
Luzia. Jogos das 11 horas -
Guanabara 6x1 Acea; Beija flor
3x4 Frente Negra; Alvinegro 2x0
Vila Bonita; Planalto 1x0 Quarta
Divisão. Jogos das 12:40 -
Alvorada 1x2 Barro Branco; Vila
Suissa 1x0 Aliados e Brisão 4x3
Luzo.

Se classificaram para as oita-
vas de final as 16 melhores cam-
panhas do torneio, com desta-
ques para: S.E Planalto,
Vasquinho F.C, Confiança F.C e
S.E Olaria.

Confira os confrontos das
oitavas de final que acontecerão
no dia 19:

S.E. Planalto x E.C Brisão;
Confiança F.C. x S.E. Beija-

Flor;
Vasquinho F.C. x E.C.

Comercial;
S.E. Olaria x E.C. Vila Bonita;
A.A. Quarta Divisão x A.A.

Frente Negra;
E.C. Jardim Luzo x S.E.

Guanabara;
Barro Branco F.C. x Alvi Negro

F.C.;
G.E. Maristela x G.E.U. Santa

Luzia.
Locais e horários das partidas

a definir. Os oito primeiros colo-
cados, ou seja, os mandantes
tem a vantagem do empate
nesta fase.

Esses jogos não serão realiza-
dos neste domingo devido ao
Dia das Mães.

O torneio é realizado pela
Liga de Futebol Amador da cida-
de, com o apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Esportes.

Time do Beija-Flor

Time do Jardim Luzo

Time do Comercial

Time do Confiança

Time da Quarta Divisão

Time do Maristela

Time do Vasquinho

Time do Planalto

Time do Brisão

Time do Santa Luzia

Time do Alvinegro
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Passeio Inclusivo está
com inscrições abertas 

Evento acontece no dia 26 de maio

Estão abertas as inscrições
para o XI Passeio Turístico,
Inclusivo e Ecológico de Rio
Grande da Serra. 

O evento faz parte do calendá-
rio de festividades pelo 55º ani-
versário de Rio Grande, e será
realizado no dia 26 de maio.

Interessados devem fazer o
cadastro de segunda a sexta, das
8h às 17h, na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, situada na Rua
do Progresso, nº 700, com Ivone
ou Dôra. 

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4820-8206.
Vale ressaltar que não há custos
para as inscrições, e o passeio é
realizado com profissionais capa-
citados e treinados para receber o
público.Crianças e adultos seguem de Jeep pela cidade de Rio Grande 

Foto: Divulgação

Novo espaço terapêutico em Ribeirão
Reinaugurada segunda-feira

na Avenida Francisco Monteiro,
143 (antiga Oficina do Corpo), o
mais novo espaço terapêutico
de Ribeirão Pires com a masso-
terapeuta e acupunturista
Alexandra Januário.

Ela se formou em fisioterapia
mas decidiu migrar para a área
da medicina tradicional chinesa
(Mtc).

Se aperfeiçoou no Japão na
técnica Nagano de acupuntura,
e alguns anos depois criou a téc-
nica Hari, que nada mais é que a
massagem intercalada com acu-
puntura, craniopuntura e refle-
xologia, massagem relaxante e
shiatsu estimulando pontos
meridianos. 

Esta técnica é reconhecida
pela Federação Paulista de
Acupuntura e teve uma alta
repercussão. 

O resultado é surpreendente
com uma quantidade enorme

de benefícios para o corpo e
mente, entre eles estão a
melhora da ansiedade, estímulo
da circulação sanguínea, redu-

ção do stress, ajudando em
dores musculares e crônicas
como hérnias de disco, lombal-
gia e cervicalgia. Foto: Divulgação

Alexandra Januário é a massoterapeuta responsável pelo tratamento
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EXTRATO DE PORTARIAS

Portaria nº 150/2019-EXONERAR a Srª.
EDILEUZA SOARES DO CARMO, portadora
da cédula de identidade nº 32.303.742-2, do
cargo de Assistente Educacional, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provi-
mento Comissionado, a partir de 17 de abril de
2019. 

Portaria nº 151/2019- NOMEAR a Srª.
MARILENE CONCEIÇÃO DE PAULA, portado-
ra da cédula de identidade nº.16.613.795-9, no
cargo de Auxiliar de Odontologia, lotada na
Secretaria de Saúde – SS, provimento efetivo,
a partir de 18 de abril de 2019.

Portaria nº 152/2019-NOMEAR a Srª.
ADRIANA DA SILVA, portadora da cédula de
identidade nº.26.811.910-7, no cargo de
Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde
– SS, provimento efetivo, a partir de 18 de abril
de 2019.

Portaria nº153/2019-NOMEAR a Srª.
JUCILEIA MORATO DOS SANTOS, portadora
da cédula de identidade nº.42.075.527-5, no
cargo de Agente de Trânsito, lotada na
Secretaria de Segurança  trânsito e Defesa
Civil – SSTDC, provimento efetivo, a partir de
18 de abril de 2019.

Portaria nº154/2019-NOMEAR a Srª.
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA,
portadora da cédula de identidade
nº.32.352.790-5, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura – SEC, provimento efe-
tivo, a partir de 18 de abril de 2019.

Portaria nº155/2019-NOMEAR o Sr. MAR-
COS PAULO AQUINO DOS SANTOS, portador
da cédula de identidade nº.33.349.504-4, no
cargo de Servente Serviços Gerais, lotado na
Secretaria de Administração – SA, provimento
efetivo, a partir de 18 de abril de 2019.

Portaria nº156/2019-NOMEAR o Sr. ODAIR
GUIMARÃES, portador da cédula de identi-
dade nº.42.377.338-0,  no cargo de Motorista,
lotado na Secretaria de Cidadania e Inclusão
Social – SCIS, provimento efetivo, a partir de
18 de abril de 2019.

Portaria nº157/2019-NOMEAR a Sr.
MICHELLE REGINA DOS SANTOS RIBEIRO,
portadora da cédula de identidade
nº.34.786.273-1, no cargo de Atendente de
desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura – SEC, provimento efe-
tivo, a partir de 18 de abril de 2019.

Portaria nº158/2019-NOMEAR a Sr. LIL-
IANE DIAS DE OLIVEIRA, portadora da cédu-
la de identidade nº.41.573.926-3, no cargo de
Atendente de desenvolvimento Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura – SEC,
provimento efetivo, a partir de 22 de abril de
2019.

Portaria nº159/2019- NOMEAR a Sr.
NUBIA ARLETE DOS SANTOS, portadora da
cédula de identidade nº.44.056.531-5, no cargo
de Agente administrativo, lotada na Secretaria
de Administração – SA, provimento efetivo, a
partir de 22 de abril de 2019.

Portaria nº160/2019- NOMEAR a Srª.
MAYARA VEDOVELI VIDAL DE OLIVEIRA, por-
tadora da cédula de identidade nº.41.706.097-
X, no cargo de Professora de Educação
Infantil, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura– SEC, provimento efetivo, a partir de
22 de abril de 2019.

Portaria nº161/2019-EXONERAR a pedido
a Srª. RAFAELA SANTOS CANSI FORTE , por-
tadora  da cédula de identidade nº45.052.941-
1, do cargo de Assessor Administrativo IV, lota-
da  na Secretaria de Governo - SG, provimen-
to Comissionado, a partir de 22 de abril de
2019.  

Portaria nº162/2019-NOMEAR a Srª. SIL-
VANIA MARIA DA SILVA, portadora da cédula
de identidade nº.45.312.463-X, no cargo de
Chefe de Setor, lotada na Secretaria de
Comunicação– SC, provimento comissionado,
a partir de 25 de abril de 2019.

Portaria nº163/2019-NOMEAR a Srª.THAIS
SANTANA HORACIO, portadora da cédula de
identidade nº.38.440.291-4, no cargo de Chefe
de Setor, lotada na Secretaria de Finanças–
SF, provimento comissionado, a partir de 25 de
abril de 2019.

Portaria nº164/2019-NOMEAR o
Sr.VINICIUS CARDOSO ALVES DA SILVA, por-
tador da cédula de identidade nº.47.051.195-3,
no cargo de Fiscal, lotado na Secretaria de
Obras e Planejamento– SOP, provimento efeti-
vo, a partir de 25 de abril de 2019.

Portaria nº165/2019-NOMEAR o Sr.SIDNEI
DA SILVA ALMEIDA, portador da cédula de
identidade nº.32.335.397-6, no cargo de
Pedreiro, lotado na Secretaria de Serviços

urbanos– SSU, provimento efetivo, a partir de
25 de abril de 2019.

Portaria nº166/2019- NOMEAR a
Srª.SHEILA VILEFORT SALDANHA, portadora
da cédula de identidade nº.24.670.004-x, no
cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na
Secretaria de Saúde– SS, provimento efetivo, a
partir de 25 de abril de 2019.

Portaria nº167/2019-NOMEAR a
Srª.DANIELA APARECIDA MACEDO
OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade
nº.42.720.895-6, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura– SEC, provimento efe-
tivo, a partir de 25 de abril de 2019.

Portaria nº168/2019-CONCEDER ao Sr.
JORGE FERREIRA MARQUES, portador da
cédula de identidade nº 9.703.029-6, no cargo
de Coordenador Médico, lotado na Secretaria
de Saúde - SS, provimento comissionado,
15(Quinze) dias, de licença prêmio em descan-
so referente ao quinquênio de 2013 a 2018, no
período de 07 de maio de 2019 a 21 de maio
de 2019.

Portaria nº169/2019- CONCEDER a Srª.
ILZA MARIA PAULINO, portadora da cédula de
identidade nº 21.315.894-2, do cargo de
Professora de Educação Básica I Infantil, lota-
da na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento efetivo, 02 (dois) anos de afasta-
mento, para tratar de assuntos particulares, a
partir  de 30 de abril de 2019.

Portaria nº170/2019- CONCEDER a Srª
IZABEL CRISTINA DOS SANTOS BATISTA,
portadora da cédula de identidade nº
53.074.553-7, no cargo de Professora de
Educação Básica I Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura-SEC, provi-
mento efetivo, 15 (Quinze), dias de licença
prêmio em descanso referente ao quinquênio
de 2012 a 2017, no período de 15 de julho de
2019 a 29 de julho de 2019.                                               

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA - Prefeito Municipal

Portaria nº 129/2019- NOMEAR a Srª
HELENICE APARECIDA DE ARRUDA DA
SILVA , portadora da cédula de identidade
nº11.640.619 , no cargo de Secretário
Executivo de Política e Promoção Social, lota-
da no Gabinete do Prefeito - GP, a partir de 18
de março de 2019.  

Portaria nº 130/2019- CONCEDER a Srª.
NANCY SOARES DE CARVALHO, portadora
da cédula de identidade nº 7.983.949, do cargo
de Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde - SMS, provimento efetivo, 02 (dois)
anos de afastamento, para tratar de assuntos
particulares, a contar  de 02 de abril de 2019.

Portaria nº 136/2019-NOMEAR o Sr.
ANDRE SICCO DE SOUZA portador da cédula
de identidade nº. 20.440.440 , no cargo de
Secretário Municipal, lotado  na Secretaria do
Governo - SG, a contar dia 08 de abril de 2019.

Portaria nº 137/2019- EXONERAR a pedido
a Srª. KATIA REGINA CLEMENTE, portadora
da cédula de identidade nº 24.970.351-8, do
cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento Efetivo, a partir de 15
de abril de 2019.  

Portaria nº 138/2019-EXONERAR a pedido
a Srª. MARILENE DA SILVA DAVID ALVES,
portadora da cédula de identidade nº
34.323.446-4, do cargo de Atendente de
desenvolvimento infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura- SEC, provimento
Efetivo, a partir de 11 de abril de 2019.  

Portaria nº 139/2019-NOMEAR a Srª. MAR-
GARIDA DE PAULA CARDOSO, portadora da
cédula de identidade nº. 16.613.627, no cargo
de Auxiliar de Odontologia, lotada na
Secretaria de Saúde– SS, provimento efetivo, a
partir de 12 de abril de 2019.

Portaria nº 140/2019-NOMEAR o Sr.
JOSAFÁ DA SILVA ALMEIDA, portador da
cédula de identidade nº.52.594.638-x , no
cargo de Assistente Social, lotado na
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social–
SCIS, provimento efetivo, a partir de 11 de abril
de 2019.

Portaria nº141/2019- NOMEAR o Sr. LUIS
CARLOS LOPES, portador da cédula de identi-
dade nº.15.604.401-8, no cargo de Servente
Serviço Geral , lotado na Secretaria de
Administração– SA, provimento efetivo, a partir
de 15 de abril de 2019.

Portaria nº142/2019-NOMEAR a Srª. GIS-
LAINE APARECIDA DO NASCIMENTO, porta-
dora da cédula de identidade nº.42.585.420-6,
no cargo de Atendente de Desenvolvimento
Infantil, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura– SEC, provimento efetivo, a partir de
04 de abril de 2019.

Portaria nº143/2019-NOMEAR o Sr. PET-

TERSON CALAZANS CONCEIÇÃO COSTA,
portador da cédula de identidade
nº.54.652.373-0, no cargo de Servente Serviço
Geral , lotado na Secretaria de Administração–
SA, provimento efetivo, a partir de 04 de abril
de 2019.

Portaria nº144/2019-NOMEAR a Srª.
KAMILLA ORTEGA DE MORAES, portadora da
cédula de identidade nº.33.407.242-6, no cargo
de Gestor, lotada na Secretaria de Obras e
Planejamento– SOP, provimento comissionado,
a partir de 04 de abril de 2019.

Portaria nº 098/2019 - EXONERAR a pedi-
do a Srª. ANA CRISTINA FERREIRA DE
SOUZA KULCSAR, portadora da cédula de
identidade nº 38.422.873-2, do cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento efetivo, a partir de 18 de fevereiro
de 2019.  

Portaria nº 099/2019 - EXONERAR a pedi-
do a Srª. IRAIDES DA COSTA MENDES LEITE,
portadora da cédula de identidade nº
25.580.131-2, do cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo,
a partir de 18 de fevereiro de 2019.  

Portaria nº 100/2019 - NOMEAR a Srª.
VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA, portadora
da cédula de identidade nº.44.399.769-X, no
cargo de Agente Administrativo, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura – SEC,
provimento Efetivo, a partir de 14 de março de
2019.

Portaria nº 101/2019 - NOMEAR a Srª.
REGINA KUBOTA, portadora da cédula de
identidade nº.30.194.031-9, no cargo de
Enfermeiro, lotada na Secretaria de Saúde –
SS, provimento Efetivo, a partir de 14 de março
de 2019.

Portaria nº 102/2019 - NOMEAR a Srª.
VERÔNICA FERREIRA DE JESUS LEMOS,
portadora da cédula de identidade nº.
27.616.353-9, no cargo de Auxiliar de
Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde –
SS, provimento Efetivo, a partir de 14 de março
de 2019.

Portaria nº 103/2019 - NOMEAR a Srª.
ELIZABETH CONCEIÇÃO SARAIVA DA SILVA,
portadora da cédula de identidade nº.
37.423.436-X, no cargo de Auxiliar de
Odontologia, lotada na Secretaria de Saúde –
SS, provimento Efetivo, a partir de 14 de março
de 2019.

Portaria nº 104/2019 - NOMEAR o Sr.
ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DOS
SANTOS, portador da cédula de identidade nº.
13.782.840-8, no cargo de Pedreiro, lotado na
Secretaria da Administração – SA, provimento
Efetivo, a partir de 14 de março de 2019.

Portaria nº 105/2019 - NOMEAR a Srª.
RAIMUNDA BESERRA GOMES, portadora da
cédula de identidade nº.49.627.829-0, no cargo
de Professor de Educação Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura – SEC,
provimento Efetivo, a partir de 15 de março de
2019.

Portaria nº 106/2019 - NOMEAR a Srª.
REGINA CELIA PERDÃO, portadora da cédula
de identidade nº. 18.772.085-X, no cargo de
Servente de Serviço Geral, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura – SEC,
provimento Efetivo, a partir de 15 de março de
2019.

Portaria nº 107/2019 - NOMEAR a Srª.
ADRIANA FERREIRA DA SILVA, portadora da
cédula de identidade nº. 42.568.887-2, no
cargo de Farmacêutico, lotada na Secretaria
de Saúde - SS, provimento Efetivo, a partir de
18 de março de 2019.

Portaria nº 108/2019 - EXONERAR a pedi-
do o Sr. DIEGO MAURO DA SILVA, portador da
cédula de identidade nº 41.159.091-1, do cargo
de Enfermeiro, lotado na Secretaria de Saúde -
SS, provimento efetivo, a partir de 18 de março
de 2019. 

Portaria nº 109/2019 - EXONERAR a Srª.
MARCIA APARECIDA DA SILVA, portadora da
cédula de identidade nº 23.580.109-4, do cargo
de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento Comissionado, a con-
tar de 18 de março de 2019. 

Portaria nº 110/2019 - CONCEDER a Srª.
LUCIANA GISELE BOMTEMPO, portadora da
cédula de identidade nº 35.195.959-2, lotada
na Secretaria da Administração - SA, no cargo
de Agente Administrativo, provimento efetivo,
afastamento de 04 (quatro) anos para tratar de
assuntos particulares, com prejuízos em seus
vencimentos, conforme processo administrati-
vo nº. 461/2019 e conforme parágrafo único da
Lei Municipal nº.1743/08 de 17 de dezembro de
2008, a partir de 28 de fevereiro de 2019.

Portaria nº 111/2019 - CONCEDER o Srº.
LUIZ CARLOS RUFINO DA SILVA, portador da
cédula de identidade nº. 9.957.006-3, no cargo
de Procurador Municipal, lotado na Secretaria
de Assuntos Jurídicos – SAJ, provimento efeti-
vo, conforme portaria nº 416/2000, licença
prêmio de 45 (quarenta e cinco) dias em des-
canso, referente ao quinquênio de 2010 a 2015,
no período de 07 de março de 2019 a 20 de
abril de 2019. 

Portaria nº 112/2019 - CONCEDER a Sr.ª
ROSICLEI DE LIMA MENESES, portadora da
cédula de identidade nº. 34.884.652-6, no
cargo de Encarregado de Patrimônio, lotada na
Secretaria da Administração – SA, provimento
efetivo, conforme portaria nº 150/2011, licença
prêmio de 15 (quinze) dias em descanso, refer-
ente ao quinquênio de 2011 a 2016, no período
de 11 de março de 2019 a 25 de março de
2019.

Portaria nº 113/2019 - NOMEAR o Sr.
KELER DE MATTOS MUNHOZ, portador da
cédula de identidade nº. 22.791.766-2, no
cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado
na Secretaria da Administração – SA, provi-
mento Efetivo, a partir de 21 de março de 2019.

Portaria nº 115/2019 - NOMEAR a Srª.
GECILENE ANGELICA BATISTA, portadora da
cédula de identidade nº. 30.215.442-5 no cargo
de Chefe de Setor, lotada na Secretaria da
Administração - SA, provimento Comissionado,
a partir de 21 de março de 2019.

Portaria nº 116/2019 - NOMEAR a Srª ROSI
RIBEIRO DE MARCO, portadora da cédula de
identidade nº. 16.524.882-8 no cargo
Secretário Municipal, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, a partir de 18 de
março de 2019.

Portaria nº 117/2019 - CONCEDER a Srª.
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, portadora
da cédula de identidade nº. 18.639.908-X, no
cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento Efetivo, afastamento
de 30 (trinta) dias, no período de     12 de
março de 2019 a 10 de abril de 2019, para
tratar de doença em pessoa da família, con-
forme processo administrativo nº 670/2019 e
conforme artigo 105 da Lei Municipal nº
1221/99.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA - Prefeito Municipal

”RESUMO:
PROCESSO 70/2019 - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 15/2019 - OBJETO: Aquisição de
mobiliário destinado a atender as Unidades
Básicas de Saúde.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo
no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 

Empresa: Angelus Comercial e Consultoria 
Item 1, Qtd. 15 unid., Valor Unitário R$

220,00, Valor Total R$ 3.300,00.
Valor Total da Empresa: R$ 3.300,00.
Empresa: Trend Comercial Eireli EPP
Item 2, Qtd. 13 unid., Valor Unitário R$

100,00, Valor Total R$ 1300,00; Item 3, Qtd.1
unid., Valor Unitário R$ 605,00, Valor Total R$
605,00; Item 4, Qtd.1 unid., Valor Unitário R$
1420,00, Valor Total R$ 1420,00; Item 5, Qtd.4
unid., Valor Unitário R$ 302,00 Valor Total
R$1208,00

Valor Total da Empresa: R$ 4533,00.
O item 06 restou se fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira

– 06/05/2019”
”RESUMO:
PROCESSO 73/2019 - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 16/2019 - OBJETO: Aquisição de
equipamentos de informática destinados a
atender as Unidades Básicas de Saúde.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo
no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 

Empresa: Trend Comercial Eireli 
Item 1, Qtd. 03 unid., Valor Unitário R$

3.280,00, Valor Total R$ 9.840,00.
Valor Total da Empresa: R$ 9.840,00.
Empresa: Espaço 2 Tecnologia e

Informática 
Item 2, Qtd. 02 unid., Valor Unitário R$

2.535,00, Valor Total R$ 5.070,00; Item 3, Qtd.
01 unid., Valor Unitário R$ 2.000,00, Valor Total
R$ 2.000,00.

Valor Total da Empresa: R$ 7.070,00.
Empresa: Avanti Negócios e Tecnologia

Eireli 
Item 4, Qtd. 04 unid., Valor Unitário R$

1.100,00, Valor Total R$ 4.400,00. 
Valor Total da Empresa: R$ 4.400,00.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira

– 07/05/2019”
”RESUMO:
PROCESSO 224/2019 - PREGÃO PRES-

ENCIAL Nº 17/2019 - OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a manutenção
com reposição de peças para veículos leves,
utilitários e pesados da Secretaria de
Educação e Cultura, Secretaria de Serviços
Urbanos e Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo
no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 

Empresa: Rubeci da Silva Gomes
Mecânica - ME 

Item 1, Qtd. 01 unid., Valor Unitário R$
4.692,00, Valor Total R$ 4.692,00. Item 2, Qtd.
01 unid., Valor Unitário R$ 7.008,00, Valor Total
R$ 7.008,00. Item 3, Qtd. 01 unid., Valor
Unitário R$ 7.904,00, Valor Total R$ 7.904,00.
Item 4, Qtd. 01 unid., Valor Unitário R$
3.645,00, Valor Total R$ 3.645,00. Item 5, Qtd.
01 unid., Valor Unitário R$ 1.378,00, Valor Total
R$ 1.378,00. Item 6, Qtd. 01 unid., Valor
Unitário R$ 1.065,00, Valor Total R$ 1.065,00.
Item 7, Qtd. 01 unid., Valor Unitário R$
1.160,00, Valor Total R$ 1.160,00. Item 8, Qtd.
01 unid., Valor Unitário R$ 3.203,00, Valor Total
R$ 3.203,00. Item 9, Qtd. 01 unid., Valor
Unitário R$ 4.772,00, Valor Total R$ 4.772,00.
Item 10, Qtd. 01 unid., Valor Unitário R$
10.034,20, Valor Total R$ 10.034,20.

Valor Total da Empresa: R$ 44.861,20.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira

– 09/05/2019”
Pregão Presencial n° 19/18 - PROCESSO

232/2019 - OBJETO: Registro de Preços para
fornecimento de impressos gráficos, para aten-
der a Secretaria de Saúde e Secretaria de
Administração.

DATA DE ABERTURA: 23 de maio de 2019,
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados
pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações, e telefones para
contato: (11) 4820-3366.

Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário
de Finanças – 09/05/2019.

PROCESSO 773/2019 - PREGÃO Nº
18/2019 – Registro de preços para aquisição
de cartuchos de tinta/ toners originais de diver-
sas marcas e modelos, para atender as neces-
sidades das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra. ABERTU-
RA: 22/05/19, às 10 horas, no DEPARTAMEN-
TO DE LICITAÇÕES- SF, situado na Av. D.
Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, e esclarecimentos, poderão
ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados
pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 46/2019 – Proc. nº 529/2019 –
Detentora: MARIZETE DE MATOS GOMES ME
– CNPJ: 31.811.832/0001-11 - Objeto: Prestação
de serviços de borracharia, para conserto de
pneus da frota de veículos leves, pesados e
máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal
de Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
07/05/2019 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 92.000,00. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 07/05/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 47/2019 – Proc. nº 1842/2018 –
Detentora: DROGARIA POPULAR MELHOR
PREÇO EIRELI – CNPJ: 11.670.466/0001-10 -
Objeto: Fornecimento de medicamentos para
atendimento de mandados judiciais da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
07/05/2019 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 100.591,20. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
07/05/2019.

CCââmmaarraa    ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
PORTARIA Nº 010.05.2019 – EXONERAR o

senhor WAGNER RUBINELLI, do cargo de
Diretor Jurídico de Gabinete, de provimento em
comissão, a partir do dia 07 de maio de 2019.
PORTARIA Nº 011.05.2019 – NOMEAR o senhor
WAGNER RUBINELLI, para o cargo de
Assessor Jurídico Legislativo do Gabinete, de
provimento em comissão, a partir de 08 de maio
de 2019. 

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
RESOLUÇÃO N.º 003.05.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL

DE RIO GRANDE DA SERRA APROVOU E EU
PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, DE
AUTORIA DA MESA: 

“Autoriza doação de bens móveis e equipa-
mentos para o Poder Executivo Municipal”.

Artigo 1.º - Fica a Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores de Rio Grande da Serra, autor-
izada a fazer doação para o Poder Executivo
Municipal, de bens móveis e equipamentos que
não estão mais sendo utilizados pelo
Legislativo, conforme relação que consta no
Processo n.º 008.04.2019 - baixa patrimonial de
desafetação de bens, e Processo n.º
007.04.2019 - baixa patrimonial de bens

inservíveis
Artigo 2º - Em vista do disposto no artigo

anterior, fica autorizada a baixa no patrimônio
da Câmara Municipal, dos bens a que se refere
essa Resolução.

Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
07 de maio de 2019 -  55º   Ano de Emancipação

Político-Administrativa do Município.
Vereador Claudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais na mesma

data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenadora de Apoio Legislativo
Projeto de Resolução n.º 003/2019
Proc. n.º 198.04.2019
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Dia das Mães são 
todos os 365 dias do ano 

O jornal FFoollhhaa  homenageia todas as formas de ser mãe 

No próximo domingo (12)
comemoramos o dia delas: as
mães - essa figura materna que é
de extrema importância em nossas
vidas.  

Existem os mais variados tipos

de mães que podemos imaginar: a
mãe rígida; a mãe que é um pouco
mais boazinha; a mãe cheia de
regras e, também, a mãe que é
meio doida. Existe mãe que é pre-
sente; mãe que é ausente; mãe

que não é de sangue; também há a
mãe que é pai e até mesmo o pai
que é mãe.  Ainda há filhos que
possuem duas mães, ou dois pais
que também cuidam e amam
como uma mãe. O fato é que inde-
pendente do tipo, todas as mães
têm algo em comum: o amor por
seus filhos.  

Como afirmam as mães Jéssica
Santos e Thalita de Carvalho, ser
mãe é amar incondicionalmente.
“Com apenas um olhar, saber o
que a criança está pensando”, diz
Jéssica.  “Ser mãe é a maior e
melhor benção que se pode ter. É
olhar para o filho, esquecer os pro-
blemas e ter certeza de que tudo
ficará bem”, afirma Thalita de
Carvalho.  

Em homenagem a todas as for-
mas de ser mãe, a Folha encontrou
quatro histórias de mães batalha-
doras, que apesar das dificuldades
realizam o possível e o impossível
para ter o sorriso estampado nos
rostos de seus filhos.  Mãe que logo
na primeira gravidez deu luz as três
meninas; mãe que teve que lutar
por dez anos para realizar o sonho
de ter uma filha; mãe que recebeu
a missão de cuidar de uma filha
especial e mãe que trabalha para
dar cuidar de seus cinco filhos.  

Para elas e todas as mães leito-
ras do nosso jornal, a equipe da
Folha deseja um Feliz Dia das Mães
e lembra que o dia das mães, na
verdade, são todos os 365 dias do
ano!

“Amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo”, Machado de Assis

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal
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“Após 10 anos de 
tratamento, engravidei”
Sandra precisou lutar para conseguir superar todas as barreiras e ser mãe

Ser mãe sempre foi o sonho de
Sandra França. Após casar-se com
Luiz Carlos, em 2005, a dona de
casa iniciou o tratamento médico
para conseguir engravidar. “Em
2013, descobri que tinha pólipo
uterino. Após uma cirurgia, recebi
a notícia que havia um micro
mioma que impedia a possibilida-
de de gravidez”, conta Sandra. 

“Em 2014, comecei a tomar
hormônios fortes e, após várias
tentativas, pensei na possibilidade
de adoção ou inseminação artifi-
cial”, afirma.  

Mesmo após várias tentativas,
acompanhamento médico e con-
sumindo altas dosagens de hor-
mônios, Sandra não desanimou e
continuou com esperança. A von-
tade de ser mãe sempre foi maior,
e após constatar de que estava
com 15 dias de menstruação atra-
sada, veio a confirmação de que
estava grávida. 

Com 39 semanas de gestação
de alto risco, Sandra foi com o
marido à maternidade e às 14h do
dia 18 de janeiro de 2016 nascia a
Tainá, hoje com 3 anos de idade.

Sandra França junto a sua filha Tainá, hoje com 3 anos 

Foto: Arquivo Pessoal 
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Três vezes “mamãe” 
de primeira viagem 
Nathália Andretta comemora seu primeiro Dia das Mães ao lado de suas 3 filhas

Não há dúvidas de que o amor
de uma mãe pelo filho é incalcu-
lável. Aos 20 anos, Nathália
Andretta descobriu que, ao ser
mãe, o sentimento que já é imen-
surável poderia - de uma única
vez - ser multiplicado por três. No
dia 18 de janeiro deste ano, a
jovem mãe deu a luz as trigêmeas

Mirella, Marcela e Maitê.  
Nathália conta que levou um

susto ao descobrir que estava
grávida de trigêmeas. “Na minha
primeira consulta do pré-natal já
descobri que eram três”, lembra.
“Eu só sabia chorar, estava em
desespero porque não sabia
como ia me virar com as três.” 

A família de Nathália também
ficou assustada com a chegada
das três meninas, mas não demo-
rou e logo estavam todos cheios
de amor e esperando por elas.

O dia do nascimento das três
irmãs foi um pouco inesperado.
“Fui a uma consulta do pré-natal,
minha pressão estava alta e o
líquido aminiótico de uma das
bebês estava quase zerando”,
conta Nathália. “Os médicos já
encerraram ali a minha gestação
e subi pra sala de parto.”  

Mirella foi a primeira a chegar
ao mundo, exatamente às 18h15.
Um minuto depois chegou
Marcela, e às 18h17 nasceu
Maitê.  “Quando vi o rostinho
delas me senti realizada.  É quase
impossível descrever a emoção
que tomou conta do meu cora-
ção, não só hoje, mas desde que
os grandes amores da minha vida
nasceram. Tudo mudou para
melhor e em tão pouco tempo
conheci a cor do verdadeiro
amor, aquele que vem para ficar
para sempre. Hoje sou uma mãe
feliz e uma mulher realizada!”,
finaliza.

Nathália deu a luz as trigêmeas Mirella, Marcela e Maitê

Foto: Arquivo Pessoal 
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Um grande exemplo 
de mãe a ser seguido

Simone é a base para seus cinco filhos e trabalha em dois empregos

Simone Aparecida teve que
amadurecer muito cedo. Aos 15
anos veio sua primeira filha,
Julyana, que atualmente tem 28
anos. Em decorrência de sua
gravidez, ela precisou parar os
estudos na sétima série, mas
isso não a impediu de ir à busca
de seu sonho e concluir o ensino
médio. Aos 34 anos, Simone vol-
tou a estudar, com auxílio do
EJA (Educação de jovens e adul-
tos).  

Simone também é mãe de
Joyce, Lucas, Luan e Arthur.
Passou por adversidades e ven-
ceu muitas barreiras.   

Atualmente trabalha em dois
empregos, dividindo  seu tempo
como auxiliar de enfermagem
home care eauxiliar de desen-
volvimento infantil, para a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra. 

Guerreira, Simone é provedo-
ra do seu lar e sustenta sozinha
sua casa.  Para Julyana, Simone
é seu maior exemplo. “Minha
mãe é minha companheira,
minha irmã mais velha, minha
essência”.

Simone com sua filha sua primeira filha Julyana 

Foto: Arquivo Pessoal
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“Minhas filhas são o 
motivo da minha alegria”

Miriam Welyda contou com a ajuda de sua mãe para  criar suas três filhas 

Miriam Welyda é mãe de três
lindas meninas - Ana Victória, Lucy
e Maria. “Ana Victória é a mais

velha e ama as irmãs, dedica muito
carinho, além de ser muito prote-
tora. A Maria é a mais nova, tem

quatro meses, é esperta e já quer
sair engatinhando”, conta.  

O trabalho de mãe é algo que
requer muito cuidado. No caso
dela, a tarefa se torna uma pouco
mais difícil, mas isso faz com que
Miriam tenha forças para buscar o
melhor para suas três filhas.   

Quando Lucy fez quatro meses
de idade, foi descoberto pelos
médicos que ela possuía um tumor
na cabeça que afeta a sua visão.
Além disso, a pequena Lucy tem
hidrocefalia e teve um derrame
deixando o lado direito do corpo
paralisado.  

“Por um ano foram feitas cirur-
gias e internações. Hoje, é preciso
realizar a cada três meses o exame
de ressonância magnética para
acompanhamento”, diz a mãe.
“São momentos difíceis, mas ver
cada uma delas sorrindo me mos-
tra que cada esforço vale a pena,
pois as três são o motivo de toda a
minha alegria” conta Miriam.  

Hoje, o seu desejo é se especia-
lizar em auxiliar de enfermagem
home care, a fim de poder ajudar
mães com crianças especiais. 

Miriam dedica boa parte de seu tempo para cuidar de sua filha Lucy

Foto: Arquivo Pessoal 
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No Brasil a data passou a ser comemorada em 1918

A mais antiga comemoração
do Dia das Mães é mitológica. Na
Grécia antiga, a entrada da prima-
vera era festejada em honra de
Rhea, a Mãe dos Deuses. A
Enciclopédia Britânica diz: "Uma
festividade derivada do costume
de adorar a mãe, na antiga Grécia.
A adoração formal da mãe, com
cerimônias para Cibele ou Rhea, a
Grande Mãe dos Deuses, era rea-
lizada março, em toda a Ásia
Menor.

Nos Estados Unidos, as primei-
ras sugestões em prol da criação
de uma data para a celebração
das mães foi dada pela ativista
Ann Marie Reeves Jarvis, que fun-
dou em 1858 os Mothers Days
Works Clubs com o objetivo de
diminuir a mortalidade de crian-
ças em famílias de trabalhadores.
Jarvis organizou em 1865 o
Mother's Friendship Days (dias de
amizade para as mães) para
melhorar as condições dos feridos

na Guerra de Secessão que asso-
lou os Estados Unidos no período. 

Reconhecida como idealizado-
ra do Dia das Mães na sua forma
atual a filha de Ann Marie Reeves
Jarvis, a metodista Anna Jarvis,
em 12 de maio de 1907, dois anos
após a morte de sua mãe, criou
um memorial à sua mãe e iniciou
uma campanha para que o Dia
das Mães fosse um feriado reco-
nhecido. Ela obteve sucesso ao
torná-lo reconhecido nos Estados
Unidos em 8 de maio de 1914.

No Brasil, coube à Associação
Cristã de Moços do Rio Grande do
Sul (ACM-RS) a iniciativa da come-
moração. A primeira celebração
no país ocorreu em 12 de maio de
1918, em Porto Alegre. Aos pou-
cos, a festividade foi se espalhan-
do pelo país e, em 1932, o então
presidente Getúlio Vargas, a pedi-
do das feministas da Federação
Brasileira pelo Progresso
Feminino, oficializou a data no
segundo domingo de maio.

Desde então, a comemoração
é um dos acontecimentos de
maior comoção nas famílias brasi-
leiras. 

Ann Marie Reeves Jarvis, a mulher que inspirou o Dia das Mães

Foto: Reprodução

O Dia das Mães vem
desde a Grécia Antiga 
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