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Frente Parlamentar
em favor do ABC

Corpus Christi terá Missa
e Procissão na região

Justiça mantém prisão
dos 10 acusados de

trabalharem no tráfico
A Justiça manteve a pri-

são dos 10 acusados de
trabalharem em uma refi-
naria de drogas em Rio
Grande da Serra. Os acusa-
dos são todos homens,
com idade entre 20 e 30
anos. Na sexta-feira (14), a
Polícia Militar da cidade
chegou até a refinaria de
entorpecentes responsável
por abastecer o tráfico,
após denúncia anônima.
Ao todo, oito policiais

participaram da ação defla-
grada no Parque América
que resultou na prisão de
10 pessoas. Três viaturas
realizaram o cerco à resi-
dência, localizada na Rua
Cruzeiro. Página 08 Acusados amontoados em frente a casa usada para o tráfico

Deputado estadual Thiago Auricchio (centro) será o
coordenador do Grupo que irá discutir questões regionais na
Assembleia Legislativa e que tomou posse ontem. PPáággiinnaa  0033
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram
os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.

REINALDO   GONÇALVES   MACÊDO,   estado  civil
divorciado,  profissão advogado,  nascido  em  São  Miguel
Paulista,  SP  no dia dezenove de fevereiro  de mil nove-
centos e sessenta e seis (19/02/1966), residente e  domici-
liado Avenida Princesa Izabel, 1292, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ LOPES DE MACÊDO e de NILSETE GON-
ÇALVES SANTOS. MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO SILVA,
estado civil divorciada, profissão do  lar,  nascida  em
Mauá, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil nove-
centos  e  setenta  e  seis  (29/12/1976), residente e domi-
ciliada Avenida  Princesa  Izabel, 1292, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de OSVALDO EVANGELISTA DA SILVA e de
MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SILVA.     

SAMUEL  DE  SOUZA  SANTOS, estado civil solteiro,
profissão segurança, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  cinco  de  novembro de mil novecentos  e noventa e
seis (05/11/1996), residente e domiciliado Rua João
Dicieri,  220, A, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de AMA-
RILDO NASCIMENTO SANTOS e de ROZELI DE SOUZA SAN-
TOS. FABIANA  CORREIA  DE  MEIRELES, estado civil soltei-
ra, profissão babá, nascida  em Santo Antonio do Caiua, PR
no dia vinte e seis de julho de mil  novecentos  e  noventa
e um (26/07/1991), residente e domiciliada Rua  João
Dicieri,  220,  A,  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de IDALI-
NO CORREIA DE MEIRELES e de MARIA JOSÉ SOARES DE
MEIRELES.       

GIVANILTON  CHAVES  SOARES, estado civil solteiro,
profissão soldador, nascido em Mauá, SP no dia vinte e
sete de fevereiro de mil novecentos e  oitenta  e  cinco
(27/02/1985),  residente  e  domiciliado Avenida Orlando
Grecco, 2640, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
ILTON SOARES e de SUELI BARBOSA CHAVES. LUCIMARA
SARDINHA  SOARES,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia trinta de setembro de mil
novecentos e oitenta  e cinco (30/09/1985), residente e
domiciliada Avenida Orlando Grecco,  2640,  Colônia,
Ribeirão  Pires, SP, filha de ANTONIO CARLOS SOARES e de
KATIA MARIA GONÇALVES SARDINHA SOARES.                    

JOÃO  GEOVANE  DA  SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de loja,  nascido  em  Caruaru,  PE no dia
vinte e nove de outubro de mil novecentos  e noventa e
três (29/10/1993), residente e domiciliado Rua Pacífico,
80,  Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de GEOVANE JOSÉ
DA SILVA e de ELENILDA ANALIA DA SILVA. CINTIA  DANIEL
LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascidaem
Mauá,  SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e
noventa e seis   (18/09/1996),   residente  e  domiciliada
Rua  Pernambuco  (Vl Monteiro),  03,  Aliança,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ DE PAULA LIMA e de MARIA DE
LOURDES LOURENÇO DANIEL.                           

LUCAS  BATISTA  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo,  nascido em São Caetano do
Sul, SP no dia dezesseis de fevereiro  de mil novecentos e
noventa e cinco (16/02/1995), residente e  domiciliado Rua
Poá, 09, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de LUCIO BATISTA
DA SILVA e de MARCIA SANTOS DE SOUZA SILVA. VANESSA
DE SOUZA EVANGELISTA, estado civil solteira, profissão do
lar, nascida  em Mauá, SP no dia seis de maio de mil nove-

centos e noventa e oito  (06/05/1998),  residente  e  domi-
ciliada  Rua  Poá,  09, Suíssa, Ribeirão  Pires, SP, filha de RAI-
MUNDO NONATO PEREIRA EVANGELISTA e de MARISA DE
SOUZA.                                                      

BRAIAN  RIBEIRO  RAMOS,  estado civil solteiro, pro-
fissão atendente de telemarketing,  nascido  em  Mauá, SP
no dia cinco de fevereiro de mil novecentos  e noventa e
seis (05/02/1996), residente e domiciliado Rua Santa
Maria,  181,  casa  2, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de
EMERSON DA SILVA RAMOS e de VANIA MARA RAMOS.
BEATRIZ  PAULO MARIN, estado civil solteira, profissão do
lar, nascida em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  vinte  e  seis  de
setembro de mil novecentos  e noventa e sete
(26/09/1997), residente e domiciliada Rua Santa  Maria,
181,  casa  2, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTO-
NIO JESUS MARIN e de MARCIA PAULO MARIN.                          

GILSON   FERREIRA  DOS  SANTOS,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão soldador, nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia primeiro de setembro de mil  novecentos e oitenta e
oito (01/09/1988), residente e domiciliado Rua  Anita
Garibaldi (Jd Guanabara), 27, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  APARECIDO  FERREIRA  DE SOUZA e de GERALDA
NUNES DOS SANTOS SOUZA. DAIANE  MARIA  LIMA  DE
SOUZA,  estado  civil  divorciada,  profissão empregada
doméstica, nascida em Mauá, SP no dia vinte e um de
outubro de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco
(21/10/1995),  residente  e domiciliada  Rua Anita Garibaldi
(Jd Guanabara), 27, Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de
ADELINO  FERREIRA DE SOUZA e de FIDELINA MARIA LIMA.                                                                 

ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão soldador, nascido  em Paulo Afonso, BA no dia
nove de agosto de mil novecentos e setenta  e seis
(09/08/1976), residente e domiciliado Rua Caiçara, 92, São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de ANTONIO FRAN-
CISCO DOS SANTOS e de ELIZABETE DE SOUZA SANTOS.
SILVIA  LETICIA FAGUNDES DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ra, profissão agente  comunitária de saúde, nascida em
Mauá, SP no dia seis de junho de   mil  novecentos  e  oiten-
ta  e  três  (06/06/1983),  residente  e domiciliada Rua
Caiçara, 92, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA e de ELZA GARCIA.                       

GUILHERME   PEREIRA   DA   SILVA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão arquiteto,  nascido em Santo André, SP no
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e
cinco (14/02/1995), residente e domiciliado Rua Barão do
Rio Branco, 90, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de
ADELMO GOMES DA SILVA e de SANDRA PEREIRA GOMES
DA SILVA. BRUNA  LORENA  MONTEIRO,  estado  civil sol-
teira, profissão arquiteta, nascida  em  São Bernardo do
Campo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos  e
noventa  e quatro (07/02/1994), residente e domiciliada
Rua Barão do Rio Branco, 90, Centro Alto, Ribeirão Pires,
SP, filha de EDSON SOARES MONTEIRO e de MIRIAM LORE-
NA MONTEIRO.                    

AGAPITO  ESTEVAM  NETO, estado civil solteiro, pro-
fissão guarda civil, nascido em Cacimbinhas, AL no dia trin-
ta de novembro de mil novecentos e sessenta e nove
(30/11/1969), residente e domiciliado Rua Guatapará, 34,
São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de GENIVALDO
ALVES FEITOSA e de RAQUEL ESTEVAM DE MENEZES.
CLAUDIA  APARECIDA  CAVALCANTE  DE  OLIVEIRA, estado
civil divorciada, profissão  orientadora,  nascida em Mauá,
SP no dia trinta de março de mil  novecentos e setenta e
dois (30/03/1972), residente e domiciliada Rua  Guatapará,

34,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de EDVAL-
DO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e de JANICE SIRIANI.                   

ERICLIS    FLORIANO   VIEIRA,   estado   civil   solteiro,
profissão recepcionista,  nascido  em  Santo  André,  SP  no
dia vinte e sete de agosto  de  mil  novecentos e noventa e
sete (27/08/1997), residente e domiciliado  Avenida João
Baldi, 28, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de EZEQUIEL FER-
NANDES VIEIRA e de JULIANA FLORIANO DA SILVA VIEIRA.
RAFAELLA   EMILY  SILVA  SANTANA,  estado  civil  solteira,
profissão estudante,  nascida  em  São Paulo, SP no dia
dezoito de julho de dois mil e um (18/07/2001), residente
e domiciliada Avenida João Baldi, 28, Suíssa,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JATTNIEL DE SANTANA e de SANDRA
CORREIA DA SILVA SANTANA.                                             

ELCIO   JÚNIOR   SANTOS   DA  FÉ,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão açougueiro,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
vinte de novembro de mil novecentos  e oitenta e nove
(20/11/1989), residente e domiciliado Rua Sacadura
Cabral, 109, Casa 03, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
LUZIÉDNA SANTOS DA FÉ. DEJANIRA  ROSA  VIANA,  esta-
do civil divorciada, profissão ajudante de cozinha,  nascida
em Curitiba, PR no dia dezesseis de novembro de mil nove-
centos  e setenta e sete (16/11/1977), residente e domici-
liada Rua Sacadura  Cabral, 109, Casa 03, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de AMANCIO RAMOS VIANA e de
MARIA DA PENHA ROSA VIANA.                

BRUNO  APARECIDO  PEDRA,  estado civil solteiro,
profissão operador de produção,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia dezesseis de outubro de mil novecentos  e noventa
e seis (16/10/1996), residente e domiciliado Rua Cândido
Mota,  485,  Centro  Alto,  Ribeirão Pires, SP, filho de VERA
LUCIA PEDRA CALDEIRA.                                                 CARO-
LAINE  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,
profissão atendente,  nascida em Mauá, SP no dia doze de
março de mil novecentos e  noventa  e  sete  (12/03/1997),
residente e domiciliada Rua Cândido Mota, 485, Centro
Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de ETEVALDO DE JESUS SAN-
TOS e de CLAUDIJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO.                       

MIKE  TORRES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de estoque,  nascido em Mauá, SP no dia
onze de julho de mil novecentos e noventa e seis
(11/07/1996), residente e domiciliado Rua Campinas, 28,
São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ MARQUES
DE OLIVEIRA e de MARIA DELMA TORRES DE OLIVEIRA.
MAYARA  LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão
operadora de caixa,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezes-
sete  de  agosto  de mil novecentos  e noventa e três
(17/08/1993), residente e domiciliada Rua Campinas,  28,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de RILDO JOSÉ DA
SILVA e de MARIA ZENILDA NOGUEIRA LIMA DA SILVA.                   

ANDERSON  FEITOSA  PIRES, estado civil solteiro, pro-
fissão mecânico de refrigeração, nascido em Paraíso do
Norte, PR no dia primeiro de abril de  mil novecentos e
oitenta (01/04/1980), residente e domiciliado Rua Arnaldo
Correa,  38,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de JORGE
FLORIANO PIRES e de MARIA MADALENA FEITOSA PIRES.
DENISE  APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são operadora de  telemarketing,  nascida em Mauá, SP no
dia vinte e cinco de agosto de   mil  novecentos  e  oitenta
e  seis  (25/08/1986),  residente  e domiciliada Rua Arnaldo
Correa, 38, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO SEVE-
RINO DA SILVA e de MARIA EUNICE GOMES DA SILVA.           

JÚLIO  DOS  SANTOS  LOPES, estado civil solteiro, pro-
fissão encanador, nascido  em São Paulo, SP no dia treze de

dezembro de mil novecentos e noventa   e  três
(13/12/1993),  residente  e  domiciliado  Rua  Belo
Horizonte,  1090,  Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP, filho de
JURANDI DOS SANTOS LOPES e de MARIA LUCIENE GAU-
DENCIO. TALITA   NASCIMENTO   SANTOS,   estado   civil
solteira,   profissão confeiteira,  nascida  em  Ribeirão  Pires,
SP  no  dia  dezessete de dezembro  de  mil  novecentos e
noventa e um (17/12/1991), residente e domiciliada  Rua
Belo  Horizonte,  1090, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de
WILSON VALÉRIO DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES
DO NASCIMENTO DOS SANTOS.                                                           

JOSE   CARLOS  RODRIGUES  JUNIOR,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão advogado,  nascido em São Paulo, SP no
dia trinta e um de julho de mil novecentos  e  oitenta  e
quatro (31/07/1984), residente e domiciliado Rua  José
Alvarez, 15, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE
CARLOS RODRIGUES e de MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS
RODRIGUES. IRINA  BERNATAVICIUS GOMES, estado civil
solteira, profissão bancária, nascida  em  São Bernardo do
Campo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos  e
noventa  (09/02/1990), residente e domiciliada Rua José
Alvarez, 15, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de VICTO-
RINO GOMES NETO e de LUZIA CRISTINA BERNATAVICIUS
GOMES.                         

LUCAS  AUGUSTO  PIMENTA DA CONCEIÇÃO, estado
civil solteiro, profissão mensageiro,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  dezessete  de fevereiro  de  dois mil e um
(17/02/2001), residente e domiciliado Rua Planalto,  63,  A,
Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de CEZAR AUGUSTO
DA CONCEIÇÃO e de JULIANA VIVIAN PIMENTA. LARISSA
CANDIDO  DA SILVA, estado civil solteira, profissão apren-
diz, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e oito de abril
de dois mil e  um (28/04/2001), residente e domiciliada
Rua Planalto, 63, A, Ponte Seca,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha
de MAURIVAN PEREIRA DA SILVA e de ADRIANA MENDES
CANDIDO DA SILVA.                                      

ELTON  DE  JESUS RIBEIRO, estado civil solteiro, profis-
são operador de empilhadeira,  nascido em São Paulo, SP
no dia três de dezembro de mil novecentos  e oitenta e
dois (03/12/1982), residente e domiciliado Rua Antônio
Roncon, 86, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de ALMIRES
PIRES RIBEIRO e de ANGELA MARIA DE JESUS RIBEIRO.
VANESSA  DA  SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profis-
são agente de aceio,  nascida em São Bernardo do Campo,
SP no dia quinze de abril de mil  novecentos  e  oitenta
(15/04/1980), residente e domiciliada Rua Antônio
Roncon,  86,  Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ
EUSTAQUIO PEREIRA e de MADALENA DA SILVA PEREIRA.                     

LEANDRO  SENDON  GARRIDO, estado civil solteiro,
profissão analista de desenvolvimento,  nascido  em
Cornélio  Procópio, PR no dia trinta de junho  de  mil  nove-
centos  e oitenta e três (30/06/1983), residente e domici-
liado  Rua São Caetano do Sul, 692, Santa Luzia, Ribeirão
Pires,SP,  filho  de  PAULO  SENDON  GARRIDO  e  de  TERE-
ZA ARCANJO DA SILVA GARRIDO. ANDRESSA  ANGELITA
PEREIRA  ROCHA,  estado  civil solteira, profissão auxiliar de
escrita fiscal, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e
três  de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco
(23/12/1985), residente  e  domiciliada  Rua  São  Caetano
do Sul, 692, Santa Luzia, Ribeirão  Pires, SP, filha de SÉRGIO
ROCHA e de MARTA PEREIRA DA SILVA ROCHA.                                                                

GUSTAVO  GOULART  HELENO,  estado civil solteiro,
profissão protético, nascido  em  São  Paulo,  SP  no dia
treze de maio de mil novecentos e oitenta  e  cinco

(13/05/1985),  residente  e  domiciliado  Rua Jorge
Monteleone,  49,  Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARCOS ANTONIO HELENO e de MARLENE GOULART
HELENO. MARYHÁ  PRADO  MORAES,  estado  civil  soltei-
ra,  profissão vendedora, nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no
dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e
cinco (28/10/1985), residente e domiciliada Rua de
Pinedo,  25, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de VICENTE DO
PRADO MORAES e de IVANETE BIANCHINI MOARES.                                 

LUCAS  APARECIDO  NASCIMENTO  SILVA,  estado civil
solteiro, profissão policial  militar,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no dia cinco de outubro  de  mil novecentos e
oitenta e nove (05/10/1989), residente e domiciliado  Rua
Palmital,  1000, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSE BELO DA SILVA e de MARIA JOSE COSTA DO NASCI-
MENTO. DANIELA  NASCIMENTO  SOUSA,  estado  civil sol-
teira, profissão do lar, nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia
vinte e dois de setembro de mil novecentos  e noventa e
três (22/09/1993), residente e domiciliada Rua Palmital,
1000,  Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JOSÉ
MARCOS DE SOUSA e de DAMIANA COSTA DO NASCI-
MENTO.                     

HENRIQUE  DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro,
profissão ajudante de  obras,  nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  onze  de fevereiro de mil novecentos  e  noventa  e um
(11/02/1991), residente e domiciliado Rua Pietro  Dunda,
97, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de NIVALDO LEITE FER-
REIRA e de MARCINEIDE MOURA DA SILVA RODRIGUES.
GIOVANNA  SILVA  CAMPELO,  estado  civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em São Paulo, SP no dia dezenove
de agosto de mil novecentos e noventa e três
(19/08/1993), residente e domiciliada Rua Pietro Dunda,
97,  Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de DHVANES FER-
NANDES CAMPELO e de MARIA DE JESUS GONÇALVES DA
SILVA.                                 

AUGUSTO  GUILHERME  DE  PAULA  SOUZA, estado
civil solteiro, profissão ajudante  geral,  nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia quatro de dezembro  de mil
novecentos e oitenta e oito (04/12/1988), residente e
domiciliado  Avenida  Santa  Clara, 1308, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP,  filho  de  ALCIDES  PEREIRA DE SOUZA e
de ILDA APARECIDA DE PAULA SOUZA. NOÊMI  SANTOS
DA  COSTA,  estado  civil  solteira, profissão ajudante geral,
nascida  em Mauá, SP no dia trinta de maio de mil nove-
centos e noventa  e  quatro (30/05/1994), residente e
domiciliada Avenida Santa Clara,  1308,  Pilar  Velho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de ORLANDO EVANGELISTA DA
COSTA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA COSTA.  

Edital de Ouro Fino Paulista
O  pretendente:  LEONARDO  DE  MORAES  TOLEDO,

brasileiro, autônomo, estado civil  solteiro, com 19 anos de
idade, nascido em Suzano - SP, no dia vinte e três de agos-
to de mil   novecentos  e  noventa  e nove (23/08/1999),
residente e domiciliado na Rua Bauru  (Vl  Mery), 25, casa
02, Pouso Alegre, Ribeirão Pires - SP, filho de FRANCILINO
DE TOLEDO e de  CLEUSA  DE MORAES TOLEDO. A  preten-
dente:  LAURIANE  FERNANDA DA SILVA BATISTA, brasilei-
ra, autônoma, estado civil solteira, com 18  anos  de  idade,
nascida em Mauá - SP, no dia quatorze de fevereiro de dois
mil e um (14/02/2001), residente e domiciliada na Rua
Bauru (Vl Mery), 25,  casa  02,  Pouso  Alegre,  Ribeirão Pires
- SP, filha de AMADOR ALBINO BATISTA e  de  SIMONE
APARECIDA  DA  SILVA.            

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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Um golpe para o tráfico em Rio Grande
A Polícia Militar de Rio Grande da Serra

deu um duro golpe aos traficantes que
atuam na cidade. Na sexta-feira, uma
refinaria do tráfico foi descoberta pelos
militares após uma denúncia anônima. 
No local 10 jovens com idade até 30

anos foram presos e seguem no Centro
de Detenção Provisória de
Mauá, à disposição da Justiça.
Por um lado é preciso parabe-

nizar a ação dos militares que
deflagraram a ação que culmi-
nou com o desmanche do espa-
ço ilícito, fazendo valer o com-
promisso de cuidar da segurança da
população. Por outro lado se faz necessá-
rio lamentar que jovens estejam envolvi-
dos com a criminalidade, trabalhando
para a marginalidade.
Não cabe a esse editorial gerar juízo de

valor sobre os presos, e sim, chamar para
uma reflexão.

A inabilidade do poder público seja
federal, estadual ou municipal em ofere-
cer oportunidades para essa camada da
população é o que realmente importa.
Ser corrompido pelo tráfico é, para
alguns, a única saída de seguir sobrevi-
vendo, são meninos e meninas que arre-

batados pela dependência quími-
ca, trocam seus serviços por
suprimento ou mesmo pagamen-
to de dívidas.
Mesmo que alguns não concor-

dem, essas pessoas são vítimas
de uma sociedade que exclui,

seja pela falta de oportunidade econômi-
ca, cultural ou social.
Enquanto só as ações policiais forem a

única resposta para a proximidade do
jovem com o tráfico, continuaremos
somando mortes e prisões.
Triste verdade que vivem as cidades

brasileiras!

“10 jovens 
presos por 
associação 
ao tráfico”
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Que Koiti Takaki, homem-forte
no Governo Saulo Benevides, pode
ser o próximo político a ocupar
cargo no 1º escalão de Ribeirão.

***
Que Koiti foi o mais votado

para vereador nas eleições de
2016, ultrapassando os mil votos,
credenciando o líder a uma pasta
da Gestão da Estância.

***

Que segundo fontes do Paço, o
prefeito Kiko Teixeira (PSB) pensa
em oferecer uma importante
secretaria.

Que em Rio Grande da Serra, o
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) tem ficado com o sor-
riso largo, pesquisas ligadas a gru-
pos oposicionistas apontam o pre-
feito bem avaliado.

***
Que por falar em Rio Grande

da Serra, a lista de pré-candidatos
a prefeitos na cidade poderá dimi-
nuir.

***
Que nos últimos dias corre

forte pelos bastidores que uma
“bomba jurídica” poderá tirar pelo
menos um nome da lista de pre-
feiturável.

***
Que um processo judicial que

correria em segredo de justiça,
deverá se tornar público em
breve, retirando o postulante ou a
postulante da corrida sucessória
em 2020. Fofoca ou não, é esperar
para ver.

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

O deputado estadual de pri-
meiro mandato, Thiago
Auricchio (PL), é o coordenador
da Frente Parlamentar em
Apoio aos Municípios do Grande
ABC, formada pelos seis deputa-
dos estaduais com base eleito-
ral na região: Thiago Auricchio,
Carla Morando, Coronel Paulo
Nishikawa, Luiz Fernando

Teixeira, Teonilio Barba e
Márcio da Farmácia.

A posse ocorreu na noite de
ontem (17) na sede do
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC.

No evento foi entregue  o
regimento interno da Frente,
que contém 26 objetivos a
serem conquistados pelos parla-

mentares do Grande ABC.
“Tenho a enorme honra e

satisfação em ser coordenador.
Vamos fazer dela (Frente) uma
das principais ferramentas para
enfrentarmos os problemas da
nossa região e dar mais qualida-
de de vida ao nosso povo.
Defender o Grande ABC é uma
missão extremamente motiva-
dora. Vamos trabalhar!”, disse o
deputado Thiago Auricchio.

Entre os temas propostos
pela Frente Parlamentar do
Grande ABC estão pautas priori-
tárias já debatidas pelo
Consórcio ABC, como a descen-
tralização da farmácia de alto
custo, a implantação da linha
18-Bronze do Metrô, além de
outras ações integradas nas
áreas de desenvolvimento eco-
nômico, combate às enchentes,
saúde, mobilidade urbana,
entre outras.

A Frente Parlamentar vem de
encontro as mudanças implan-
tadas pelo presidente da entida-
de, Paulinho Serra (PSDB), o de
abrir a entidade para outros
poderes e a sociedade civil.

Thiago Auricchio assume
Frente Parlamentar do ABC

Posse foi dada na sede do Consórcio Intermunicipal 

Divulgação/Consórcio Interm
unicipal

Diretor jurídico, Eduardo Barros de Moura (à esq.), deputado estadual Thiago
Auricchio (centro) e secretário-executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão
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Inclusão no programa
Cidades Digitais

Benedito Araújo, vereador pelo Partido dos
Trabalhadores de Rio Grande da Serra, requereu ao prefei-
to municipal informações quanto a inclusão do município
no programa Cidades Digitais.

O legislador quer saber se houve a inclusão de Rio
Grande da Serra no programa, e quando ocorreu a inscri-
ção do mesmo. Em caso negativo, Benedito Araújo solicita
os motivos que inviabilizou o cadastro, e se há condições de
a Prefeitura manter junto ao Governo Federal diálogo que
leve a inclusão no programa.

O projeto Cidades Digitais foi planejado para modernizar
a gestão e ampliar o acesso ao serviço público, bem como
promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros
através da tecnologia, visando promover a inclusão digital
nos municípios com foco na melhoria da qualidade dos ser-
viços e da gestão pública, por meio da instalação de redes,
pontos públicos de acesso à internet, sistemas de gestão na
área pública e capacitação.

Pavimentação em techo
de rua na Lavínia 

O vereador de Rio Grande da Serra, José Rodrigues de
Oliveira, o Zezinho da Lavínia (PSB), requereu ao prefeito
Gabriel Maranhão, através da Secretaria de Obras, estu-
dos visando a complementação de um trecho da rua
Prefeito Francisco Arnoni, no bairro Lavínia. Segundo o
parlamentar, a medida se justifica devido há anos os
moradores daquela localidade pedirem a finalização da
pavimentação da via. 

“Os moradores reivindicam que a melhoria seja enten-
dida a todos que residem na rua Prefeito Francisco Arnoni,
assim, esperam que a Prefeitura promova a finalização
dos trabalhos no local, dando dignidade para todos”, disse
o parlamentar. 

Zezinho da Lavínia requereu no documento se há pos-
sibilidade de atender aos moradores, e em caso afirmati-
vo, se existe data para o início das obras. Se a resposta for
negativa, Zezinho requer ao menos a passagem de máqui-
na para melhoria do acesso.

Limpeza no Parque
do Cambuci em RGS

Ricardo Akira Auriani (PSB), vereador de Rio Grande
da Serra, requereu a Prefeitura da cidade informações
sobre projeto ou estudos para a realização de manu-
tenção com serviços de limpeza e roçagem no Parque
do Cambuci. 

“O esporte proporciona momentos ricos em sua
aprendizagem, pois ao praticar um esporte expressa-
mos sentimentos, crenças, valores, enfim, nosso
modo de sentir e perceber o mundo, razões pelas
quais solicitamos a realização de serviços de melho-
rias no Parque do Cambuci, a fim de preservar essa
tão importante benfeitoria para prática de lazer e
esporte, bem como, atender as várias reivindicações
feitas pela comunidade local e pelos adeptos a cami-
nhada e cooper”, justificou o vereador. 

Auriani requer que na resposta do documento
venha informações sobre a realização ou não das ben-
feitorias requisitadas. 

Frente Parlamentar 
do ABC no Consórcio

O legislador Jonathan Rago, o Jhol Jhol (PSD), des-
tacou a importância da Comissão Parlamentar do ABC
no Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

“É um grande prazer fazer parte da Comissão
Parlamentar do ABC no Consórcio Intermunicipal na
questão do projeto e estudo para discutir sobre o
modal a nova linha 18 (bronze) que interligará
Tamanduateí a São Bernardo do Campo totalizando
18 estações”, disse o vereador.

A Frente Parlamentar é formada por vereadores da
região do Grande ABC que compreende as cidades de
Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e
Diadema, que serão responsáveis por acompanharem
os projetos desenvolvidos pelo Consórcio, dentro do
programa de aproximação da entidade com os demais
poderes constituídos e a sociedade civil, proposto
pelo atual presidente, Paulinho Serra (PSDB).

Inauguração da
Câmara será no dia 26

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, verea-
dor Claudinho Monteiro (PSB), confirmou para o próximo dia
26 de junho a inauguração da nova sede do Legislativo
Municipal.

Após 44 anos pagando aluguel, a Câmara de Vereadores
seguirá para um prédio público na Rua do Progresso, 700,
equipada com acessibilidade e salas para vereadores.

O presidente voltou a destacar a conquista dos vereado-
res.

“O meu foco está em adequar o novo prédio da Câmara,
dar acessibilidade para a população acompanhar o trabalho
dos vereadores e as sessões, e proporcionar aos legisladores
todas as condições necessárias para o desenvolvimento de
um bom trabalho”, disse o presidente.

A nova sede foi concedida pela Prefeitura, e adequada
pela Casa Legislativa, atendendo um antigo clamor popular,
o de oferecer acessibilidade e condições de trabalho para os
parlamentares.

Serviços do Programa
Pintou Limpeza 

O vereador José Carlos dos Anjos, o Zé Carlos (PL)
falou sobre a importância dos serviços de limpeza nos
bairros de Rio Grande da Serra. 

O legislador disse que sempre lutou para que o
Executivo promovesse os serviços de conservação em
vias de regiões afastadas da região central, por isso,
comemora o “Pintou Limpeza”.

“Levar melhorias para os bairros mais carentes é
dever de qualquer administrador comprometido com o
desenvolvimento da sua cidade. O Programa Pintou
Limpeza, desenvolvido pela Prefeitura está fazendo
isso. Ao incluir o corte do mato, a operação cata-bagu-
lho, a pintura de guias, por exemplo, está levando cida-
dania para quem mora nas regiões afastadas, e como
todos, pagam os seus impostos. Acompanho de perto
esse trabalho que já passou por diversos bairros e con-
tinua circulando por Rio Grande da Serra”, comentou o
parlamentar.
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Pintou Limpeza em RGS
Serviços de limpeza estão sendo realizados em toda a cidade

A equipe do Projeto Pintou
Limpeza, sob a responsabilida-
de da Secretaria de Serviços
Urbanos de Rio Grande da
Serra, concluiu na última
semana mais uma série de tra-
balhos de conservação na cida-
de.

Desde o início do mês
foram feitos os serviços na rua
Arujá, incluindo a pintura de
um ponto de ônibus no local,
avenida Santa Tereza e aveni-
da São Paulo, no Bairro Santa
Tereza, e concluídos os servi-
ços em mais um trecho da ave-
nida Santa Tereza e da rua
Espírito Santo, além da Praça
da Pedreira, no Bairro
Pedreira.

Foram realizados nos locais
serviços de limpeza geral, com
varrição, roçagem e capina-
gem, além de pintura das vias
e logradouros públicos.

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra ressalta a importância
da colaboração de todos para
manter a cidade sempre limpa
e agradável, não jogando lixo
ou fazendo o descarte de entu-
lhos nas vias ou outros locais
impróprios. Denuncie ao fla-
grar esses atos pelo telefone:
4820-8200.

Cronograma de serviços contempla a região central e os bairros 

Foto:Divulgação
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Saúde de Rio Grande  
realiza microcirurgias 

Segundo a Secretaria de Saúde 24 microcirurgias foram realizadas 

Nos dois primeiros sábados do
mês de junho foram realizadas 24
microcirurgias na UBS – Unidade

Básica de Saúde Central de Rio
Grande da Serra. Entre os procedi-
mentos estavam remoções de ver-

rugas, manchas e pequenos cistos,
além de cirurgia de vasectomia.

“Tínhamos uma demanda neste
sentido, então organizamos as
intervenções cirúrgicas através de
parceria com o Hospital São
Cristóvão, atendendo de maneira
rápida e com eficiência as pessoas
que aguardavam pelo procedi-
mento”, destacou a secretária de
Saúde, Professora Marilza. 

A ação deriva de parceria entre
a Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra, através da
Secretaria Municipal de Saúde, e o
Hospital São Cristóvão. Todos os
pacientes estavam em uma fila de
espera para a realização dos proce-
dimentos. 

Ainda segundo a secretária, a
expectativa é de que em breve
haja mais uma etapa da ação.

Sala da unidade foi preparada e equipada para promover os procedimentos

Foto:Divulgação

Ribeirão Pires reduz alíquota do ITBI
A Prefeitura de Ribeirão Pires

reduziu, no período de junho a 30
de agosto de 2019, a alíquota do
ITBI – Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis Inter Vivos – de
2% para 1%. A medida tem por

objetivo incentivar a regularização
de imóveis na cidade.

Para ter acesso à redução da alí-
quota, o contribuinte deverá diri-
gir-se a Central de Atendimento do
Paço Municipal – Rua Miguel

Prisco, 288. No local, será emitida
guia do ITBI com o valor reduzido.
Nos casos de recolhimento de ITBI
de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro de Habitação,
permanece a alíquota de 0,5%.
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Justiça nega liberdade para
presos na refinaria do tráfico

Mais de 30 quilos de entorpecentes foram apreendidos no local

A Justiça manteve a prisão
dos 10 acusados de trabalha-
rem em uma refinaria de dro-
gas em Rio Grande da Serra. Os
acusados são todos homens,
com idade entre 20 e 30 anos.
Na sexta-feira (14), a Polícia
Militar da cidade chegou até a
refinaria de entorpecentes res-
ponsável por abastecer o tráfi-
co, após denúncia anônima.

Ao todo, oito policiais parti-
ciparam da ação deflagrada no
Parque América que resultou
na prisão de 10 pessoas. Três
viaturas realizaram o cerco à
residência, localizada na Rua
Cruzeiro.

Quatro indivíduos tentaram
fugir pela janela dos fundos da
casa, que dá acesso para um
barranco, mas acabaram deti-
dos. Um homem foi preso na
entrada do terreno e cinco no
interior da casa.  

Foram apreendidos mais de
27 quilos de maconha, um
quilo e 180 gramas de crack e
dois quilos e 100 gramas de
cocaína, além de equipamen-
tos utilizados para a produção
e comercialização dos entorpe-
centes. 

Sete dos 10 presos já pos-
suem passagem pela Polícia,
algumas por tráfico de drogas.
De acordo com informações
apuradas pela Folha, o grupo
não foi liberado em audiência
de custódia, sendo encaminha-
do ao CDP de Mauá.  

A refinaria funcionava em uma casa na Rua Cruzeiro, no Pq. América

Foto: Polícia M
ilitar

Foto: Polícia M
ilitar

As drogas e os equipamentos apreendidos foram levados ao DP de RGS 

GCM de Mauá apreende mais
de dez mil reais em 

entorpecentes
Na tarde da última quinta-feira

(13), a Guarda Civil Municipal de
Mauá realizou a apreensão de três
caixas totalizando 1.090 frascos de
lança perfume, avaliados em
R$10.900,00, no Jardim Itapark. 

Segundo informações, os
entorpecentes foram localizados
durante uma diligência realizada
com o Conselho Tutelar em busca
de um menor com suposto envol-
vimento com tráfico. O adolescen-
te não foi localizado. Já as caixas
estavam em uma mata nas ime-
diações da Rua Esmeralda.  O caso
foi registrado no 2º DP de Mauá.

Escola Municipal tem 
30 metros de fios furtados

Uma escola municipal, localiza-
da na Vila Gomes, teve cerca de 30
metros de fios furtada na madru-
gada do último dia 10. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, os possí-
veis furtadores não danificaram as
instalações da unidade de ensino,
tendo eles acesso ao interior da
escola. O prejuízo estimado é de
R$3.800,00.  

Aposentada é vítima de golpe
do bilhete premiado na Estância

Uma senhora de 77 anos caiu
no golpe do bilhete premiado,
aplicado por dois estelionatários
no interior de uma agência bancá-
ria, localizada na Rua Felipe
Sabbag.

Segundo informações do bole-
tim, a vítima foi abordada pelos
indivíduos, tendo um deles se
identificado por Márcia. A golpista
afirmou que não poderia receber
o prêmio porque havia perdido os
documentos, razão pela qual ofe-
receu o bilhete para a aposentada,
que em troca faria um depósito na
conta.  O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires.

Mulher é assaltada na
Avenida Francisco Monteiro

Uma mulher foi assaltada por
dois indivíduos na tarde do último
dia 10, enquanto caminhava pela
Avenida Francisco Monteiro.  De
acordo com informações, a vítima
foi abordada pela dupla, que esta-
va em uma motocicleta, e median-
te a graves ameaças subtraiu sua
bolsa juntamente com documen-
tos e pertences pessoais. Os
homens fugiram após o roubo. 
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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!

Evento das Tradições realizado 
na EE Padre Giusepe Pisoni, 
em Rio Grande da Serra. 
A festa contou com bingo, 
danças, comidas típicas, 

brechique e rainhas da pipoca

Na tarde desta quinta-feira (13), o Teatro Municipal Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira, em Rio Grande da Serra, 
recebeu a solenidade para a entrega de certificados aos formandos de mais três escolas estaduais que participam 

do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas – da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Fotos: Divulgação e Folha 
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A celebração do Corpus Christi
em Ribeirão Pires acontece no dia
20 de junho, a partir das 9 horas no
Complexo Ayrton Senna. No pro-
grama, a Santa Missa e a Procissão
saindo do Complexo até a Vila do
Doce. O ato religioso terá no
encerramento a Banda Ruah.

Em Rio Grande da Serra, a
Santa Missa será celebrada às 15
horas, na Igreja Matriz de São
Sebastião. O tradicional tapete
para procissão começará a ser
montado um dia antes do feriado
Santo.Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão o tradicional tapete nas ruas

Infantil Moana terá única apresentação
neste sábado em Ribeirão Pires

Será no sábado, dia 22 de
junho, às 15 horas, a apresenta-
ção do infantil Moana - Uma
Aventura nos Contos de Fadas. A
única apresentação acontece no
Ribeirão Pires Futebol Clube,
com ingressos antecipados a R$
25,00. 

Mais informações pelos tele-
fones: 94171-6390 ou 4828-
1040.

Promoção:
No Facebook da Folha, a partir

de hoje (18) haverá sorteios diá-
rios de ingressos. Acompanhe a
rede: www.facebook.com/folha-
ribeiraopires/. Para participar
basta encontrar a postagem
(referente ao dia), curtir a página
da Folha, curtir a postagem, com-

partilhar e escrever no campo de
resposta: “Eu quero um par de
ingressos”. Em cada dia (entre 18

de junho e 22 de junho) será sor-
teado um par de ingressos por
dia. Não acumulativo.

Corpus Christi, alimento de
uma comunidade de fé

A celebração de Corpus
Christi é um permanente con-
vite a fazer memória e retor-
nar ao núcleo central da
Eucaristia, o sacramento da
unidade que gera a Igreja de
Jesus. A linguagem, os gestos
e as atividades que estão por
trás desta celebração fazem
com que a Eucaristia deixe de
ser apenas um ato de piedade
e se torne sacramento, ali-
mento que sacia a fome de
vida, sinal visível que nos
identifica com Jesus e com o
seu evangelho. A festa de
Corpus Christi fala de aliança,
de entrega, de solidariedade,
de comer e beber, de parti-
lhar e servir.

Os textos bíblicos escolhi-
dos pela liturgia da Igreja para
esta celebração descrevem a
Aliança que Deus fez e conti-
nuamente renova com o seu
povo. a proteção divina fica
então condicionada à fidelida-
de e ao compromisso do povo
com esta Aliança. Para produ-
zir efeitos em nossa vida, não
basta celebrar corretamente e
solenemente os ritos, é neces-
sário ter fé-adesão ao que a
celebração indica. A nossa
transformação em pessoas
eucarísticas não depende do
número de vezes que vamos à
missa, mas da fé com que par-
ticipamos da celebração euca-
rística. A eficácia da eucaristia
na nossa vida está ligada à fir-
meza da nossa fé-adesão e à
decisão de deixar-nos identifi-
car com Jesus. Quando falta
fé-adesão a Eucaristia não
produz frutos em nós.

Na Eucaristia, Jesus doa a
sua vida por nós e nos comu-
nica a força divina para a
nossa fidelidade. A Eucaristia
não pode ser um encontro

sentimental com Jesus; cele-
brar a Eucaristia não é ficar
pertinho dele para ganhar
graças especiais. O sentimen-
talismo falseia e adultera o
verdadeiro sentido da
Eucaristia deixada por Jesus.
Acreditar na Eucaristia e
comungar com fé, não é exer-
citar-se em raciocínios filosó-
ficos ou emocionais, mas é
tomar decisões que nos con-
duzem na prática e nos levam
a viver as atitudes de amor e
de fidelidade aos valores do
Evangelho. A Eucaristia não
foi instituída para que cada
um se encontre com Jesus no
individualismo. Ela é o alimen-
to de uma comunidade de fé;
não o troféu dos puros, mas o
alimento dos que caminham
na fé. Diante da Eucaristia
todos somos iguais.

Pe. Clemilson 
Pereira Teodoro

Administrador da Paróquia
Santa Luzia – Ribeirão Pires

Ribeirão Pires recebe
Festival de Humor

Stand Up Comedy será no Ribierão Pires Futebol Clube

Ribeirão Pires recebe no sába-
do, dia 22 de junho, às 21 horas,
o Festival do Humor com a pre-
sença de Rafael Cortez, Rogério
Morgado, Gregh Moreira,
Diguinho Coruja, Nil Agra e Bubiz
Barros.

O festival será realizado no
Ribeirão Pires Futebol Clube,
com ingressos antecipados a R$

25,00. Mais informações pelos
telefones: 94171-6390 ou 4828-
1040.

Promoção
No Facebook da Folha, a partir

de hoje (18) haverá sorteios diá-
rios de ingressos. Acompanhe a
rede: www.facebook.com/folha-
ribeiraopires/. Para participar

basta encontrar a postagem
(referente ao dia), curtir a página
da Folha, curtir a postagem,
compartilhar e escrever no
campo de resposta: “Eu quero
um par de ingressos”. Em cada
dia (entre 18 de junho e 22 de
junho) será sorteado um par de
ingressos por dia. Não acumula-
tivo.

Folha irá sortear ingressos e entrada Vip para conhecer os comediantes do Stand Comedy 

Folha irá sortear ingressos Vip com direito a fotos com os personagens

Divulgação

Corpus Christi contará com Missa
e Procissão nas cidades da região

Divulgação
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Projeto Vida Saudável é
destaque em Rio Grande

Visa estimular a prática de exercícios físicos e a prevenção de doenças 

Na manhã do dia 12 de junho
os participantes do Projeto Vida
Saudável realizaram os tradicio-
nais exercícios em frente à UBS
Santa Tereza e em seguida par-
tiram para a caminhada pela
cidade, em meio à natureza rio-
grandense.

O Projeto é uma realização
da Secretaria de Juventude,

Esporte e Lazer, em parceria
com a Secretaria de Saúde, e
visa estimular a prática de exer-
cícios físicos, a prevenção e
melhoria de diversas doenças,
proporcionando aos participan-
tes mais qualidade de vida.

Toda a prática é acompanha-
da por profissionais qualifica-
dos das secretarias envolvidas.

A atividade é aberta aos
moradores da cidade, basta
comparecer em frente à UBS
Santa Tereza, às segundas,
quartas e sextas-feiras, às 8h,
dias em que o projeto é realiza-
do.

A UBS fica na avenida Jean
Lieutaud, nº 373, Jardim Santa
Tereza – Rio Grande da Serra.

Projeto é oferecido de forma gratuita pela Prefeitura de Rio Grande da Serra. Qualquer pessoa pode participar

Foto:Divulgação
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PROCESSO 550/2019 - PREGÃO Nº 25/2019 –
Registro de preços para fornecimento de material de
limpeza, para atender as unidades pertencentes à
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.  ABER-
TURA: 02/07/19, às 09 horas, no DEPARTAMENTO
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, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11) 4820-
3366.

PROCESSO 466/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 24/2019 - OBJETO: Registro de Preços
para eventual fornecimento de lâmpadas e holofotes
para reposição, destinado as Secretarias da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, con-
forme especificações e condições estabelecidas no
Anexo I, deste Edital. 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 1662/06, de acordo com o
Despacho da Pregoeira: DESPACHO DA PRE-
GOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epí-
grafe, conforme segue: Empresa: L. F. ABC
Comércio Materiais Elétricos Ltda EPP. Item 1-Qtd.
225- Valor unit. R$ 10,59 – Valor total R$ 2.382,75
Item 2- Qtd. 1.477- Valor unit. R$ 14,59 - Valor total
R$ 21.549,43 Item 3- Qtd. 210- Valor unit. R$ 13,49
- Valor total R$ 2.832,90 Item 4- Qtd. 131- Valor unit.
R$ 9,29 - Valor total R$ 1.216,99 Item 5- Qtd. 56-

Valor unit. R$ 39,00 - Valor total R$ 2.184,00 Item 6-
Qtd. 35- Valor unit. R$ 79,90 - Valor total R$ 2.796,50
Item 7- Qtd. 75- Valor unit. R$ 39,90 - Valor total R$
2.992,50 Valor total da empresa R$ 35.955,07.
Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
17/06/2019.

PROCESSO 795/2019 – CARTA CONVITE Nº
02/2019 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
– ETAPA 1: ACESSIBILIDADE. DESPACHO DO
PREFEITO: ADJUDICO E HOMOLOGO o objeto da
licitação em epígrafe, com amparo no art. 43, VI, da
Lei Federal 8.666/93 conforme segue: Empresa:
TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO
EIRELI –– Valor Total: R$248.821,60. Prefeito: Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – 17/06/2019

Pregão Presencial n° 30/19 - PROCESSO
891/2019 - OBJETO: Aquisição de coletes balísticos
para a Guarda Civil Municipal.

DATA DE ABERTURA: 02 de julho de 2019, às
14 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, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações, e telefones para conta-
to: (11) 4820-3366.

Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 17/06/2019.
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Conheça as vantagens 
de usar o palete de plástico

O equipamento oferece melhor custo benefício, higiene e durabilidade

O palete é um estrado  - poden-
do ser de madeira, metal ou plásti-
co -  que é utilizado para movimen-
tação de cargas, trazendo inúme-
ros benefícios como redução do
custo homem/hora; menores cus-

tos de manutenção do inventário
bem como melhor controle do
mesmo; rapidez na estocagem e
movimentação das cargas; racio-
nalização do espaço de armazena-
gem, com melhor aproveitamento

vertical da área de estocagem;
diminuição das operações de
movimentação; redução de aci-
dentes pessoais; diminuição de
danos aos produtos; melhor apro-
veitamento dos equipamentos de
movimentação e uniformização do
local de estocagem.

No entanto, muitas pessoas
ficam na dúvida em escolher o
melhor palete para ser utilizado.
Segundo o gerente comercial da
Pallet New Plast, Diego Liberato
dos Santos, a melhor opção são os
paletes de plástico. “Um dos fato-
res mais importantes é a sustenta-
bilidade do plástico. Pode  soar
estranho quando falamos de plás-
tico e dizer que é sustentável,
porém um palete plástico pode ser
100 % reciclado ao final de sua vida
útil ao contrário do palete de
madeira que tem que ser descarta-
do.” 

Além disso, outras vantagens
mencionadas pelo gerente é a
higiene que os paletes de plástico
oferecem e a maior durabilidade
comparado ao de madeira. “Um
palete de plástico dura em média
10 anos, enquanto o de madeira
dura apenas 5 anos, temos um
custo benefício bem aparente
neste quesito”, afirma Liberato. 

“Ainda que muitos achem mais
caro quando analisado o custo
benefício percebe-se uma econo-
mia de no mínimo 70% nos custos
quando comparados a madeira”,
finaliza o gerente.

A  Pallet New Plast fica na Rod. Índio Tibiriçá, 3230 - Ouro Fino 

Foto: Divulgação
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Escolher o tipo correto
de madeira é essencial 

A escolha errada pode acarretar em problemas na construção 
A madeira, sem dúvida, é um

material indispensável quando
pensamos em construção. No
entanto, existem vários tipos de
madeira e cada uma é indicada
para diferentes serviços, poden-
do influenciar diretamente no
serviço. 

Marcos Souza, que há 33 anos
trabalha como carpinteiro, expli-
ca que madeiras como cambará,
cupiuba e a peroba do norte são
as mais indicadas para telhados.  

Já para serviços como deck
pergolado, guarda-corpo ou
escada planejada são recomen-
dados o ipê, jatobá ou o cumaru. 

No geral, após a colocação das
madeiras é sempre indicado o
tratamento com seladora, polis-
ten e verniz, seja escuro ou claro.
No caso do deck é indicado a uti-
lização do verniz anti-derrapante. 

Todas as madeiras citadas são
produtos nacionais. 

O Ouro Fino Depósito trabalha
na área de construção civil,  ofe-
recendo madeiras de eucalipto,
pinos, madeirite e compensado
e, em breve, irá contar com
madeira de demolição. Marcos Souza trabalha como carpinteiro há 33 anos 

Foto:Divulgação
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Como identificar uma boa
tinta para sua pintura? 

É preciso ficar atento a certos atributos apresentados pela tinta

Mundialmente existem parâ-
metros que permitem distinguir
as tintas de excelente qualidade
dos produtos de segunda linha.

São testes realizados para
analisar os principais atributos
que uma tinta deve ter simulta-

neamente: durabilidade –
manutenção da integridade da
película de tinta e da proteção
da superfície pelo maior tempo
possível; cobertura - maior
capacidade de cobrir totalmen-
te uma superfície com menor

número de demãos de tinta;
acabamento perfeito – nivela-
mento e alastramento que
resulte numa película íntegra e
uniforme, isenta de defeitos
superficiais como marcas de
pincel, bolhas, manchas e
outros; rendimento superior -
utilizar menor quantidade de
tinta por área aplicada obtendo
um acabamento perfeito; lava-
bilidade – é a capacidade da
tinta em permitir sua limpeza,
sem que haja ataque ou remo-
ção da mesma.

Algumas dicas na hora de
pintar: Antes de pintar qualquer
superfície, certifique-se de que
ela esteja corretamente prepa-
rada;  o esquema de pintura
selecionado deve ser adequado
ao tipo de superfície e condi-
ções do ambiente ao qual a pin-
tura será exposta; evitar a apli-
cação de produtos em áreas
externas, em períodos chuvo-
sos, quando da ocorrência de
ventos fortes, sob insolação
direta, ou quando houver con-
densação de água na superfície. 

Fonte: Lukscolor

Durabilidade, cobertura e acabamento devem ser levados em conta 

Foto:Divulgação
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