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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.

DIEGO  FERREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de produção  I,  nascido em São Caetano
do Sul, SP no dia dez de março de mil  novecentos e oiten-
ta e nove (10/03/1989), residente e domiciliado Rua  José
Messias  Fontes, 103, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
RAIMUNDO FRANCISCO DE JESUS e de MAISA FERREIRA
DE JESUS. THAÍS  GARCIA  DE  PAULO  PEREIRA,  estado
civil  solteira, profissão vendedora,  nascida  em  Santo
André, SP no dia dez de outubro de mil novecentos  e
noventa e dois (10/10/1992), residente e domiciliada Rua
José  Messias  Fontes,  103,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de MARCELO DE PAULO PEREIRA e de CLEONICE GAR-
CIA DE OLIVEIRA PEREIRA.    

ANDRÉ  LUÍS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
ajudante geral, nascido em Mauá, SP no dia doze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e  nove (12/10/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Porto das Dunas, 52, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de MARIA APARECIDA RIBEIRO.
JENNIFER  GALVARINO DE ASSIS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em Mauá, SP no dia vinte e dois de
agosto de mil novecentos e noventa  e  sete  (22/08/1997),
residente e domiciliada Rua Porto das Dunas,  52,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de ADILSON CLEMENTE DE ASSIS e
de ROSEMEIRE GALVARINO.                                       

PATRICK  CRISTIANO  DA SILVA PEIXOTO, estado civil
solteiro, profissão controlador  de acesso, nascido em
Mauá, SP no dia doze de dezembro de mil  novecentos e
noventa e três (12/12/1993), residente e domiciliado Rua
Guatapará, 58, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de
PAULO TEIXEIRA PEIXOTO e de CRISTIANE APARECIDA DA
SILVA. EMILY DA SILVA ALVES FEITOSA, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezenove
de  junho  de dois mil e um (19/06/2001),   residente   e
domiciliada  Rua  Guatapará,  58,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de CARLOS ALVES FEITOSA e de
ELIZA SANTOS DA SILVA.                                                

SIDNEY  ADRIANO,  estado civil solteiro, profissão
marceneiro, nascido em São Carlos, SC no dia treze de
agosto de mil novecentos e setenta e sete  (13/08/1977),
residente  e  domiciliado  Rua  Voluntário Miguel Carmine
Pitoscia,  33,  Centro  Alto,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
ALWISIO ADRIANO e de MARTHA ADRIANO. MÁRCIA
REGINA  GIMENES,  estado  civil  solteira,  profissão biólo-
ga, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  treze  de
novembro de mil novecentos  e setenta e nove
(13/11/1979), residente e domiciliada Rua Voluntário
Miguel  Carmine Pitoscia, 34, Centro Alto, Ribeirão Pires,
SP,  filha  de  MANOEL  GONZALES  GIMENES  e de MARIA
MARTA DAS GRAÇAS GIMENES.                                                              

WILLIAM  BUTINI, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em  São  Bernardo  do  Campo,  SP  no dia
vinte e dois de março de mil novecentos  e noventa e três
(22/03/1993), residente e domiciliado Rua Jutaí, 52, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de GILSON ORLANDO
BUTINI e de MARIA RIVANDIRA SIQUEIRA LIMA. PATRÍCIA
TAVARES  BELAN,  estado civil solteira, profissão técnica de
enfermagem,  nascida  em  São  Caetano  do Sul, SP no dia
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis
(17/02/1986), residente e domiciliada  Rua  Jutaí, 52, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de GERALDO BELAN
FILHO e de MARIA DE FÁTIMA TAVARES BELAN.            

RODRIGO  BORGES  MIGUEL,  estado  civil  solteiro,
profissão  técnico contábil,  nascido  em  São  Paulo,  SP no
dia três de novembro de mil novecentos   e  noventa
(03/11/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Domingos

Correa,  161,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de WALMIR
APARECIDO MIGUEL e de RAQUEL BORGES MIGUEL. ANA
PAULA  DE  SOUZA  BANDEIRA,  estado  civil  divorciada,
profissão contabilista, nascida em Santo André, SP no dia
vinte e cinco de junho de   mil  novecentos  e  oitenta  e
oito  (25/06/1988),  residente  e domiciliada  Rua  Arnaldo
Correa,  170,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha  de  JESUS
ALVES  BANDEIRA  e  de  ANA  MARIA DO CARMO DE
SOUZA BANDEIRA.                                                             

DIOGENES  MARINHO  DE CARVALHO FILHO, estado
civil solteiro, profissão supervisor  superacional,  nascido
em  Santo André, SP no dia três de agosto  de  mil nove-
centos e oitenta e cinco (03/08/1985), residente e domici-
liado  Rua  Cruz de Malta, 393, Jardim Santo André, Santo
André, SP,  filho  de  DIOGENES  MARINHO  DE CARVALHO
e de FRANCISCA FIRME DE CARVALHO.  JOYCE  ANDRADE
DA PAIXÃO, estado civil solteira, profissão professora, nas-
cida  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e oito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco (28/11/1995), resi-
dente e domiciliada Rua Zequinha  de  Abreu,  26,  Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de JESUS MEIRE DA PAIXÃO e de
ADRIANA ANDRADE DA FONSECA PAIXÃO.               

ANTONIO  FELICIANO  DA  SILVA JÚNIOR, estado civil
solteiro, profissão auxiliar  de  açougue, nascido em
Matões, MA no dia quatorze de agosto de   mil  novecen-
tos  e  oitenta  e  nove  (14/08/1989),  residente  e domici-
liado  Rua  Santa Fé, 371, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de ANTONIO FELICIANO DA SILVA e de FRANCISCA
PEREIRA DE SOUSA.  GABRIELA  GOMES  DA  SILVA,  esta-
do civil solteira, profissão auxiliar administrativo,  nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia doze de julho de mil  nove-
centos e noventa e seis (12/07/1996), residente e domici-
liada Rua  Santa  Fé,  371,  Ponte  Seca,  Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSÉ BERNARDINO DA SILVA e de MARIA DO
CARMO GOMES DA SILVA.               

KLEBER  CALVO  CANALLI,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão barbeiro, nascido  em  Santo  André,  SP  no dia vinte
e três de setembro de mil novecentos  e  noventa  e qua-
tro (23/09/1994), residente e domiciliado Rua  Turquia (Jd
Dois Melros), 246, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de FLO-
RINDO CANALLI e de SONIA MARIA CALVO CARRASCO
CANALLI.  JÉSSICA NICOLI AZEVEDO MAIA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de  recursos humanos, nascida em
Osasco, SP no dia nove de setembro de mil   novecentos   e
noventa  e  quatro  (09/09/1994),  residente  e domiciliada
Rua  Turquia  (Jd  Dois  Melros),  246, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filha de IAKOAMA MAERVIA AZEVEDO MAIA.                     

FELIPE  HENRIQUE  OLIVEIRA  DANTAS,  estado  civil
solteiro, profissão encanador, nascido em Oeiras, PI no dia
vinte e quatro de julho de mil novecentos  e noventa e três
(24/07/1993), residente e domiciliado Rua Circular,  652,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL EDMAR
DANTAS e de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. DEBORA
CRISTINA  FERREIRA  BRAGUIN,  estado civil solteira, pro-
fissão balconista,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia
vinte e cinco de abril  de  mil  novecentos  e setenta e seis
(25/04/1976), residente e domiciliada  Rua Circular, 652,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO BRAGUIN e
de MARGARIDA FERREIRA DA SILVA BRAGUIN.            

DENNER  EDUARDO  ADIVINO  MIRANDA,  estado
civil  solteiro, profissão motorista,  nascido  em  Mauá,  SP
no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos  e  noven-
ta  e quatro (19/02/1994), residente e domiciliado Rua
Goiás,  113,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ERAS-
MO ADIVINO MIRANDA e de REGINA AVELINO DA SILVA.
MAYARA  COSTAL SILVA, estado civil solteira, profissão do
lar, nascida em Mauá, SP no dia sete de novembro de mil
novecentos e noventa e seis (07/11/1996),  residente  e
domiciliada  Rua Goiás, 113, Santa Luzia, Ribeirão  Pires,
SP,  filha  de ANDERSON DE ARAUJO SILVA e de TATIANA

COSTAL.                                                               
ANDRÉ  DOS SANTOS MENEZES DE SOUZA, estado

civil divorciado, profissão técnico  de  operações,  nascido
em  São  Paulo  (2º  Subdistrito  da Liberdade),  SP  no  dia
vinte  e  seis de agosto de mil novecentos e oitenta  e  três
(26/08/1983), residente e domiciliado Rua Paraguaçu, 49,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de WILSON MENEZES
DE SOUZA e de ELIANE DOS SANTOS MENEZES DE SOUZA.
ELISANGELA   FERRAZ  FERNANDES,  estado  civil  divorcia-
da,  profissão assessora  jurídica, nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia oito de maio de  mil  novecentos  e  setenta  e
cinco  (08/05/1975),  residente  e domiciliada  Rua  Cândido
Mota, 327, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTO-
NIO CARLOS FERNANDES e de TERESINHA FERRAZ FER-
NANDES.    

BRUNO  LIMA  NETO,  estado  civil  solteiro, profissão
pintor predial, nascido em Colíder, MT no dia vinte e nove
de agosto de mil novecentos e  oitenta  e  sete
(29/08/1987),  residente  e domiciliado Rua Júlio Prestes,
50,  Roncon,  Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO NETO e
de RITA EDNALVA LIMA NETO. NATHÁLIA  DUARTE  ORME-
NEZI, estado civil solteira, profissão agente de negócios,
nascida  em  Mauá, SP no dia vinte e um de fevereiro de
mil novecentos  e noventa e oito (21/02/1998), residente e
domiciliada Rua Júlio  Prestes,  50,  Roncon,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha de NATALIO ORMENEZI e de MARIA DAS GRAÇAS
DUARTE.                                

PEDRO  SATURNINO DA SILVA, estado civil divorciado,
profissão mecânico de suspensão, nascido em Bom
Conselho, PE no dia vinte e seis de junho de  mil  nove-
centos  e  sessenta  e  três  (26/06/1963),  residente  e domi-
ciliado  Rua  Carioca, 221, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARIA DE LOURDES DA SILVA.  CREMILDA  BATIS-
TA  DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de
enfermagem, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte de
setembro de  mil  novecentos  e  sessenta  e  oito
(20/09/1968),  residente  e domiciliada  Rua  Carioca, 221,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de RAFAEL BATISTA DA
SILVA e de HOLANDA RODRIGUES.                    

DANIEL JOSE CANTALICE FILHO, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de expedição de embalagem, nascido
em São Bernardo do Campo, SP no dia dezoito  de janeiro
de mil novecentos e noventa e quatro (18/01/1994), resi-
dente  e  domiciliado  Rua  Belo  Horizonte,  1119,  Vila
Bocaina, Ribeirão  Pires,  SP,  filho de DANIEL JOSE CANTA-
LICE e de ALDECI JOSE CANTALICE. LETÍCIA  APARECIDA
COSTA DOS PASSOS, estado civil solteira, profissão do  lar,
nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e qua-
tro de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito
(24/02/1998), residente e domiciliada  Rua  Belo  Horizonte,
1119, Vila Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de LINDOLFO
DE LIMA DOS PASSOS e de TERESINHA DA COSTA.     

GABRIEL  DA  SILVA  MOURA,  estado civil solteiro,
profissão autônomo, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia dezes-
seis de junho de mil novecentos e noventa  e  quatro
(16/06/1994),  residente e domiciliado Avenida das
Quaresmeiras  (Jd Serrano), 164, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de ADIEL DE MOURA e de VALDEIR DA SILVA
CONCEIÇÃO DE MOURA.  EDNA  BEZERRA  DE  LIMA,  esta-
do  civil solteira, profissão faxineira, nascida  em  Mauá, SP
no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta  e
nove  (22/06/1979),  residente  e  domiciliada Avenida das
Quaresmeiras  (Jd Serrano), 164, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de IBRAIN BEZERRA DE LIMA e de MARIA JOSE DA
CONCEIÇÃO.   

CARTÓRIO DE OURO FINO PAULISTA 
O pretendente: CAIO VINICIUS FANTINI DE OLIVEIRA,

brasileiro, pintor, estado civil solteiro, com 28 anos de
idade, nascido em Mauá - SP, no dia vinte e cinco de janei-

ro de mil novecentos e noventa e um (25/01/1991), resi-
dente e domiciliado na Rua Carmelo Baroni, 100, Itrapoá,
Ribeirão Pires - SP, filho de REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA
e de CLEIDE FANTINI DE OLIVEIRA.  A pretendente: CARO-
LINE REZENDE PEREIRA DE MELO, brasileira, do lar, estado
civil solteira, com 26 anos de idade, nascida em Mauá - SP,
no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três
(15/03/1993), residente e domiciliada na Rua Carmelo
Baroni, 100, Itrapoá, Ribeirão Pires-SP, filha de LOURIVAL
PEREIRA DE MELO FILHO e de REGINA MARQUES CRUZ.

O pretendente: EVAIR PERES DA SILVA JUNIOR, brasi-
leiro, fiscal de loja, estado civil solteiro, com 24 anos de
idade, nascido em Suzano - SP, no dia vinte e oito de agos-
to de mil novecentos  e  noventa e cinco (28/08/1995), resi-
dente e domiciliado na Rua Leone  Pisciota, 03, casa 2,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires - SP, filho de
EVAIR PERES DA SILVA e  de   ESTER   MARIA  BRITE  DA
SILVA. A pretendente:  BRUNA  GUEDES DOS SANTOS, bra-
sileira, do lar, estado civil   solteira, com 24 anos de idade,
nascida  em  Ribeirão  Pires  -  SP,  no  dia cinco de junho de
mil novecentos  e  noventa e cinco (05/06/1995), residente
e domiciliada na Rua Leone  Pisciota, 03, casa 2, Centro de
Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires - SP,  filha de LEANDRO
PANACHO DOS SANTOS e  de DÉLIA AURORA GUEDES DOS
SANTOS.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS MINARI, bra-
sileiro, soldador, estado civil divorciado, com 43 anos de
idade, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia vinte e oito de
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (28/01/1976),
residente e domiciliado na    Estrada da Sondália, 47,
Itrapoá,  Ribeirão  Pires  - SP, filho de LUIZ MINARI e de
MARISA DOS SANTOS MINARI. A pretendente: BRUNA
DANTAS BATISTA DE OLIVEIRA REIS, brasileira, do lar, esta-
do civil viúva, com 30 anos de idade, nascida em  Mauá -

SP, no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e
oito (05/10/1988),  residente  e  domiciliada  na  Estrada  da
Sondália, 47, Itrapoá, Ribeirão Pires-SP, filha de SERGIO
BATISTA DE OLIVEIRA e de MARIA DO CARMO DANTAS.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA
COSTA, brasileiro, encarregado    de eletricista,  estado  civil
solteiro, com  45  anos  de  idade,  nascido  em  Iguaí - BA,
no dia dezenove  de  junho  de  mil  novecentos  e  seten-
ta e quatro (19/06/1974),   residente  e domiciliado na Rua
Bragança (Vl Luzitânia), 241, Pouso Alegre, Ribeirão Pires -
SP, filho de GREGÓRIO GONÇALVES COSTA e de ESTER
BARBOSA  DA SILVA COSTA. A  pretendente:  GISELIA
MARIANO  VIEIRA, brasileira, do lar, estado civil solteira,
com 41 anos de idade,  nascida  em  Santo  André  -  SP,  no
dia  treze  de agosto de mil novecentos  e  setenta  e oito
(13/08/1978), residente e domiciliada na Rua Bragança  (Vl
Luzitânia), 241, Pouso Alegre, Ribeirão Pires - SP, filha de
JOÃO  BATISTA VIEIRA e de TEREZA MARIANO  VIEIRA.

O  pretendente: KLEYTON NOGUEIRA COSTA, brasilei-
ro, motorista, estado civil   solteiro, com 34 anos de idade,
nascido  em Porteirinha - MG, no dia vinte e quatro de abril
de mil novecentos  e  oitenta  e  cinco  (24/04/1985),  resi-
dente e domiciliado na    Rodovia  Índio Tibiriçá, 2028,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires -  SP,  filho de
IDIO AVELINO COSTA e de ROSINEIDE  MERCÊS  NOGUEI-
RA  COSTA. A pretendente:  ANGÉLICA  APARECIDO INA-
CIO, brasileira, professora, estado civil  solteira, com 32
anos de idade,  nascida  em Santo André - SP, no dia vinte
e dois de outubro de mil  novecentos  e  oitenta e seis
(22/10/1986), residente e domiciliada na    Rodovia  Índio
Tibiriçá, 2028, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires
- SP,  filha  de  CARLOS  ROBERTO  INACIO e de ANGELA
MARIA EVIRA INACIO, brasileira, natural de Florai-PR          

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A

Oremos para que as autoridades acordem
A Câmara de Ribeirão Pires aprovou na ses-

são de ontem, projeto de lei que institui no
município o Dia da Oração. Pela Lei, todos os
moradores da Estância devem (por ser Lei),
orar pelos políticos e autoridades da cidade,
isso, na terceira segunda-feira do mês. Segundo
o autor da proposta, vereador Silvino de Castro
(PRB), a ideia é que o povo pare de cri-
ticar os políticos, e no lugar, ore por
eles. Nada contra a oração, mas a
meditação com Deus deve ser para
agradecer, e pedir pela família, amigos,
pelo emprego, e não rezar para que os
políticos de Ribeirão Pires façam as coi-
sas certas e para o povo.
Mas, já que o projeto foi aprovado por una-

nimidade vamos cumprir a Lei, pedir que os
vereadores e o prefeito Kiko Teixeira (PSB) dei-
xem os prédios públicos em condições de uso,
com laudo dos Bombeiros e da Vigilância
Sanitária, dando a segurança devida ao povo,
como no caso do Hospital São Lucas. Vale pedir

ainda para que os médicos na UPA não cruzem
os braços, que os bairros recebam calçamento,
corte de mato e segurança, que os servidores
públicos efetivos tenham os mesmos salários
dos comissionados, que neste frio não tenha-
mos pessoas dormindo nas ruas e que os nos-
sos adolescentes tenham oportunidades de

emprego.
É para isso que necessitamos orar, é

para essas realizações que os vereado-
res oraram às vésperas das eleições,
quando juraram respeitar o povo e
lutar por eles, e não instituir uma Lei
voltada a trocar as críticas da popula-

ção pelo celestial.
Chegou a hora dos 17 parlamentares da Casa

de Leis de Ribeirão Pires mostrarem que estão
ao lado da população, cobrando o prefeito,
sugerindo benfeitorias, promovendo o desen-
volvimento, assim no futuro próximo, a Casa
poderia propor o “Dia do Elogio às
Autoridades”, esse, bem vindo.

“É para 
isso que 

necessitamos
orar”



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  66  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199

Que o clima esquentou na
Câmara de Rio Grande da Serra
com o retorno do vereador
Claurício Bento (DEM).

***
Que Bento se colocou crítico ao

Governo e diz que será “um fiscali-
zador”, e o que for bom para a
cidade, votará favorável, o contrá-
rio terá posição crítica.

***
Que o parlamentar que já clas-

sificou o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania) de “o
melhor prefeito da história de Rio
Grande da Serra” e o melhor da
região, mudou de ideia logo após
ter deixado a Secretaria de
Administração. 

***
Que inconstante, vem causando

afastamento político até de aliados
de primeira hora. Na quarta-feira,
ao pedir adiamento de um projeto,
não contou com o apoio de dois
ferrenhos defensores.

Que o vereador Bibinho (PSDB),
sempre alinhado as decisões de
Claurício votou contrário ao pedido
de adiamento, disse em Tribuna
que não é porque está sempre
junto com o vereador, é que tem de
votar com ele.

***

Que a mesma postura teve o
vereador Marcelo Cabeleireiro
(sem partido), aliado de primeira
hora de Bento, não seguiu a orien-
tação do amigo, se posicionou con-
trário ao adiamento e frisou votar
conforme a sua consciência.

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

Ribeirão Pires terá dia de oração
para políticos e autoridades 

A Câmara de Ribeirão Pires
aprovou na tarde de ontem (5),
projeto de lei de autoria do verea-
dor Silvino de Castro (PRB) insti-
tuindo em Ribeirão Pires o “Dia de
Oração pelas Autoridades da
Nação”.
Pela norma, fica inserido no

Calendário Oficial de Ribeirão Pires
a data da oração pelas autorida-
des, que deverá ser celebrada na
terceira segunda-feira de cada

mês.
Na justificativa apresentada

pelo parlamentar, “é comum ouvir-
mos críticas e condenações verbais
a respeito de nossos governantes e
políticos em geral”, destaca o
vereador que continua: “requeiro

que nos apoie (vereadores) na
aprovação dessa propositura, para
que se torne um hábito que o povo
passe a orar e não criticar as auto-
ridades constituídas no município
de Ribeirão Pires e por toda a
nação brasileira”.

PT realiza eleição interna
municipal neste domingo

Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra a eleição terá chapa única

Neste domingo (8), o PT
(Partido dos Trabalhadores) reali-
zará o Processo de Eleições Diretas,
conhecido como PED, para a esco-
lha da nova presidência de cada
Diretório Municipal do partido.
Com chapa única, Ribeirão Pires
terá Carlão Pereira de Souza como
presidente do partido, enquanto
André Nascimento estará à frente
do PT em Rio Grande da Serra.  
Para ambos, a principal missão a

ser enfrentada como presidente do
Partido dos Trabalhadores será o
resgate da militância, que sempre

foi tida como marca do PT não só
na região do Grande ABC, mas em
todo o país.  
Segundo Carlão, devido aos ata-

ques proferidos contra os partidos
de esquerdas, principalmente nas
mídias sociais, os movimentos mili-
tantes tiveram uma redução signifi-
cante, tornando-os “frios e pouco
combativos”.  
Também em entrevista à Folha,

André Nascimento afirmou que a
participação junto aos grupos de
militantes deverá ser ampliada,
para que as discussões sobre pro-

blemas enfrentados por Rio
Grande da Serra sejam ainda mais
fomentadas. “Depois do PED, já
teremos uma atividade com o
Alexandre Padilha que é ex-minis-
tro da Saúde e atualmente deputa-
do federal para discutir hoje o
maior problema da nossa cidade
que é a Saúde e assim iniciaremos
um ciclo de atividades na cidade”,
pontuou Nascimento.  
Em relação aos passos do PT na

próxima eleição municipal na
Estância, que hoje não conta com
nenhum representante do partido,
Carlão frisou que há conversas para
definir se o partido irá lançar um
candidato ou compor com outro
partido que haja um alinhamento
político. “Nosso foco está voltado
muito mais para que nós tenhamos
um representante na Câmara, do
que somente eleger prefeito. Com
certeza, nosso foco não deixa de
ser administrar a cidade, mas não
podemos deixar um vácuo como
foi nos últimos quatro anos. Temos
que lutar pela Câmara, com olho
na Prefeitura.”  
Os representantes das chapas

únicas de cada cidade convidam a
todos os filiados ao partido à com-
parecem ao PED 2019. A eleição
acontece das 9h às 17h, na Câmara
Municipal de Ribeirão Pires e na
sede do partido, no bairro Santa
Tereza, em Rio Grande da Serra.

Carlão e André Nascimento serão eleitos em RP e RGS, respectivamente

Silvino de Castro , autor da ideia
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Desobstrução de caixa
coletora na Santa Tereza

O vereador Marcelo Alves da Silva, o Marcelo
Cabeleireiro (sem partido), sugeriu ao prefeito muni-
cipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos,
determinar a realização de serviço de desobstrução da
caixa coletora de águas pluviais localizada na av. Santa
Tereza, altura do nº 366, Bairro Jardim Santa Tereza,
em Rio Grande da Serra.
“A apresentação de matéria se justifica a fim de

solucionar problema que vem inviabilizando a livre
utilização do passeio pelos transeuntes, os quais são
obrigados a trafegarem no meio da via. A precarieda-
de e obstrução de referida caixa prejudicam o livre
escoamento das águas pluviais, pois quando chove, os
trechos já mencionados, especialmente residências
próximas ficam alagados por não haver saída para as
águas, o que acaba causando erosões no passeio e na
pavimentação, razões pelas quais apresentamos cita-
da propositura”, salienta o vereador Marcelo .

Instalação de iluminação
em viela do Centro 

Cláudio Xavier Monteiro, o Claudinho Monteiro
(PSB), presidente da Câmara de Rio Grande da Serra,
solicitou ao prefeito municipal determinar a empresa
responsável pela manutenção da iluminação pública do
município a adoção de providências que resultem com
a colocação de braço de luz nos postes da viela da rua
José Maria de Figueiredo n°553, Centro.
Segundo o vereador, “a falta de iluminação vem cau-

sando sérios transtornos aos moradores os quais recla-
mam que o que mais origina aborrecimento é durante
o período noturno, especialmente jovens que estudam
em citado período e trabalhadores que chegam altas
horas”.
Ainda segundo o presidente da Casa de Leis, a insta-

lação das luminárias na viela servirão ainda para
pedestres de ruas próximas que utilizam o equipamen-
to de mobilidade como caminho em dias de trabalho e
de lazer.

Iluminação em viela
na Santa Tereza 

Vereador de Rio Grande da Serra, Sílvio Meneses
(PDT) requereu do Executivo, através da Secretaria de
Serviços Urbanos, informações quanto a possibilidade
de reparo no plano de iluminação pública da viela
situada na rua Santa Helena, Jardim Santa Tereza,
com avenida Santa Tereza.
“O solicitado se justifica tendo em vista que, pelo

fato de não haver iluminação no local, deixa as pes-
soas temerosas quanto aos riscos oferecidos pela
ausência de iluminação, o medo de passar por um
local ermo e acontecer algo é um dos fatores que vem
inviabilizando o uso da referida viela”, destaca o
vereador.
Ainda segundo Sílvio, é necessário que a Prefeitura

Municipal, através do departamento, “estude com
carinho essa reivindicação, a fim de que os moradores
possam usufruir a mesma também no período notur-
no”, finaliza o vereador.

Fiscalização em
unidades de saúde 

O vereador Ricardo Akira Auriani (PSB) requereu ao
Prefeito Municipal informações referentes a adoção de
providências quanto ao impedimento do acesso dos
vereadores no setor de estoque da farmácia das unida-
des de saúde do município.
“Considerando que é função do vereador apresentar

leis e também exercer o papel fiscalizatório e que esta-
mos sendo impedidos de exercer esse papel fiscalizató-
rio, pois recentemente eu estive em unidades de saúde
para verificar denúncia de medicamentos possivelmen-
te com data de validade vencida, contudo, fomos impe-
didos pelos funcionários que não permitiram nosso
acesso ao setor de estoque, peço ao Executivo que
explique o posicionamento”, indicou o vereador.
Akira quer saber se o impedimento é orientação do

Governo Municipal, se positivo, qual a prerrogativa
legal, e em caso negativo, que providências sejam
tomadas para sanar o entrave.

Calçamento da rua
Olímpia, no Pq. América

Vereador João Batista Dias, o João Mineiro (PSDB),
solciitou a Prefeitura de Rio Grande da Serra, através
da Secretaria de Obras e Planejamento, informações
referentes à possibilidade de incluir a Rua Olímpia no
plano de pavimentação do Bairro Parque América.
Segundo o legislador, é constante as reclamações

dos moradores da rua sobre as dificuldades de não
terem a via calçada, em especial, nos dias chuvosos,
quando o barro toma conta e dificulta a passagem de
carros e pedestres. 
“É importante ressaltar que os moradores do Bairro

Parque América constantemente procuram este
vereador, questionando quando a via será pavimenta-
da. Pelo exposto é que consideramos de suma impor-
tância a realização da inclusão da via no projeto de
pavimentação do bairro, proporcionando à  população
local condições adequadas e seguras de trafegabilida-
de”, finaliza João Mineiro. 

Áreas de lazer em 
bairros de Rio Grande

O vereador Jonathan Rago, o Jhol jhol (PSD), solici-
tou ao Executivo Municipal que seja contemplada
todas os bairros que ainda são inexistentes de área de
lazer no município.
Na justificativa do vereador é colocada como uma

preocupação, pois as crianças e adolescentes que sem
uma prática de entretenimento e lazer acabam procu-
rando coisas ilícitas a praticarem como uso de drogas.
“É sabido que a Educação, o Esporte e o Lazer são

ferramentas eficazes na valorização da vida das pes-
soas. Entendo que levar para os bairros áreas de lazer
transforma vidas e livra nossas crianças e jovens do
caminho errado, por esses e outros motivos, pedi a
Prefeitura de Rio Grande da Serra, através do setor
competente, que introduzir programas de lazer em
nossos bairros, em especial, nas localidades mais
afastadas e necessitadas desses equipamentos de
lazer”, finaliza o vereador.
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Câmara de Ribeirão Pires se cala sobre 
os problemas de segurança no São Lucas

Hospital e Maternidade São Lucas funciona sem Auto de Vistoria dos Bombeiros e laudo da Vigilância Sanitária

O relatório do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) apontando que o prédio
que abriga o Hospital e
Maternidade São Lucas  não pos-
sui o AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiro) e Laudo da
Vigilância Sanitária, foi ignorado
pelos vereadores de Ribeirão

Pires. Na sessão de ontem,
nunhum parlamentar tratou
publicamente sobre o tema.
Apenas Rubens Fernandes, o
Rubão (PSD) e Amigão D’Orto
(PTC) promoveram questiona-
mentos sobre a Saúde na
Estância, mas referente a falta de
médicos na UPA Santa Luzia.

No dia 30 de agosto, a Folha
publicou que o Tribunal promo-
veu fiscalização surpresa em 298
estabelecimentos como, hospi-
tais, Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e almoxarifados de farmá-
cias e, em Ribeirão Pires, foram
encontradas diversas irregulari-
dades na unidade São Lucas (leia
reportagem nesta página).
Segundo o relatório, além da

falta de AVCB, certificando que a
edificação possuí as condições de
segurança contra incêndio, o
hospital também não passou por
vistoria da Vigilância, atestando
a integridade do local para a
estocagem e distribuição de
medicamentos que visa proteger
a saúde da população.
A Prefeitura de Ribeirão Pires

diz que o Hospital e Maternidade
São Lucas segue normas e dire-
trizes estabelecidas para seu fun-
cionamento, e que a Secretaria
de Saúde está analisando os
apontamentos feitos pelo
Tribunal de Contas do Estado
para a adoção das medidas
necessárias.

Vereadores durante sessão ordinária de ontem a tarde 

Foto: Divulgação

A vistoria surpresa promovida
em 27 de agosto pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) em 221 municípios pau-
listas, com o intuito de verificar as
condições das farmácias de equi-
pamentos de saúde, indicou uma
série de irregularidades no
Hospital e Maternidade São
Lucas, em Ribeirão Pires.
Segundo o TCE-SP, o São Lucas

funciona sem o alvará da
Vigilância Sanitária e o AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiro), documento emitido
pelos Bombeiros certificando
que, durante a vistoria, a edifica-
ção possuía as condições de segu-
rança contra incêndio.
O relatório de 20 páginas traz

ainda outros apontamentos que
merecem atenção da
Administração Municipal, entre
eles, o controle de medicamen-
tos.
Como a Folha adiantou na edi-

ção de sexta-feira, os apontamen-
tos mostram ainda que não existe
escala de responsável técnico
substituto nos horários não
cobertos pelo técnico responsável
pela farmácia, a farmácia não
possui a relação municipal de
medicamentos, o estoque dos

remédios é feita de forma manual
e, foram encontradas divergên-
cias na contagem e registro dos
medicamentos analisados.
Sob o tópico controle de remé-

dios, a fiscalização do TCE-SP aler-
ta que existem medicamentos
acondicionados em embalagem
terciárias, ou seja, fora as caixas
de origem, e a inexistência de
inventário, o que asseguraria o
controle efetivo dos estoques.
Outro ponto preocupante indi-

cado pelos técnicos do Tribunal
de Contas é a constatação de

medicamentos com prazo de vali-
dade próximo ao vencimento, em
especial, o Propofol 10mg/ml, uti-
lizado, entre outras coisas, para a
sedação de pacientes adultos
ventilados que estejam receben-
do cuidados de terapia intensiva.
Segundo o Tribunal, os dados

serão encaminhados aos  relato-
res de processos ligados aos
órgãos públicos fiscalizados.
A Prefeitura informou que a

Secretaria de Saúde está analisan-
do os apontamentos para a ado-
ção das medidas necessárias.

Fiscalização do TCE-SP no Hospital
São Lucas aponta mais irregularidades
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Ribeirão promove ações
de prevenção ao suicídio

Atividades marcam o mês do Setembro Amarelo

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ribeirão Pires pro-
move, durante todo o mês, ações
de prevenção ao suicídio. As ati-
vidades integram o calendário da
campanha Setembro Amarelo.
Rodas de conversa, caminhada,
atrações culturais e palestra
fazem parte da programação,
voltada, especialmente, aos

usuários da rede municipal de
saúde mental e seus familiares.
O Setembro Amarelo chama a

atenção da população sobre o
suicídio, ressaltando a importân-
cia do acompanhamento de
especialistas e do apoio às pes-
soas que enfrentam problemas
de saúde, como a depressão,
entre outras causas que podem

provocar o ato. 
Durante todo o mês, profissio-

nais dos Centros de Apoio
Psicossociais (CAPS) – Infantil,
Adulto e Álcool e Drogas – reali-
zarão rodas de conversa com os
pacientes para conversar sobre o
assunto. No dia 17, os moradores
atendidos no CAPS II (Adulto)
participarão de caminhada por
vias da região central da cidade.
Já no dia 26, a partir das 9h30, a
Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/nº
– Centro) sediará oficina musical
com pacientes dos CAPS e fami-
liares. A atividade será aberta a
toda a população, como forma
de promover a integração e a
quebra de preconceitos.
Em julho desse ano a

Prefeitura de Ribeirão Pires reali-
zou mais de 6.500 atendimentos
nas três unidades dos CAPS da
cidade. 
A rede municipal de saúde

mental conta, ainda, com seis
Residências Terapêuticas, que
abrigam pessoas antigamente
atendidas em hospitais psiquiá-
tricos (extintos pela Lei
Antimanicomial). 

Laço amarelo é o símbolo da campanha deste mês no Brasil

Im
agem

 ilustrativa 
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O grupo havia sido preso em flagrante em julho deste ano

A Justiça concedeu a liberdade
em audiência de custódia para a
quadrilha responsável por roubar
veículos - principalmente taxistas
e motoristas de aplicativos - na

região de Ribeirão Pires, Mauá e
Rio Grande da Serra. 
O grupo foi detido no final de

julho após cometer o roubo de
dois veículos no mesmo dia, em

Ribeirão Pires - ambos os veículos
de transporte particular. 
Na ocasião, a quadrilha, forma-

da por três homens e uma jovem
de 19 anos, estava transitando em
um Onix pelo Jardim Quarto
Centenário, em Mauá. A Polícia
Militar realizou a abordagem ao
grupo, que confessou a prática
dos dois roubos.  
Ainda segundo informações do

boletim de ocorrência registrado
na época, os criminosos utiliza-
vam uma arma de fogo para coa-
gir as vítimas durante os roubos.  
Nos últimos dias, fotos com os

quatro integrantes do grupo crimi-
noso passaram a circular em gru-
pos de discussões nas redes
sociais com o alerta para profissio-
nais taxistas e motoristas de apli-
cativos. De acordo com a mensa-
gem veiculada, o grupo é respon-
sável por, pelo menos, 10 roubos
de carros em Ribeirão Pires.  
Durante o semestre de 2018, a

Folha noticiou inúmeros casos de
roubo à motoristas de aplicativos
em Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra. Na época, não foram deti-
dos nenhum dos responsáveis
pelos crimes.

A quadrilha foi liberada um dia após a prisão por roubo 

Justiça concede liberdade
para criminosos que
roubam carros na região

Um homem foi encontrado
morto no Terminal Rodoviário de
Ribeirão Pires, na  manhã da última
terça-feira (3).
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, o corpo foi
encontrado por um dos adminis-
tradores do local durante uma vis-

toria nas dependências da
Rodoviária. Uma equipe da Samu
foi acionada e constatou o óbito da
vítima, que não apresentava sinais
de violência. A causa da morte não
foi divulgada.
O indivíduo, que ainda não teve

a identificação divulgada, trajava

uma blusa de moletom verde e
uma calça social preta. Os docu-
mentos de identificação não foram
localizados junto ao corpo. 
A Polícia Militar também com-

pareceu ao local e acompanhou a
retirada do homem feita pelo
Serviço Funerário Municipal.

Corpo é encontrado em Terminal
Rodoviário de Ribeirão Pires 

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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O acidente ocorreu por volta das 19h da última quarta-feira (4)

Um idoso de 75 anos morreu
atropelado após tentar atravessar
a Rodovia Índio Tibiriçá, próximo
à Vila Caiçara, em Ribeirão Pires,
na noite da última quarta-feira

(4).
Segundo informações,

Joaquim Lionel de Oliveira tenta-
va cruzar a rodovia correndo
quando foi atingido por um veícu-

lo EcoSport que seguia em dire-
ção à Suzano. Em seu depoimen-
to, o condutor identificado como
P.R.S. afirmou que tentou frear o
carro, mas não conseguiu evitar a
colisão com o idoso. Equipes do
Corpo de Bombeiros e o Samu
foram acionados para atenderem
a ocorrência, mas Oliveira morreu
ainda no local.  
Ainda de acordo com informa-

ções, a baixa visibilidade na
Rodovia e a pista molhada por
conta da chuva persistente que
atingiu a região, na última quarta-
feira (4), também contribuíram
com o acidente.
Por conta da freada brusca do

condutor envolvido no acidente,
outro carro que seguia um pouco
mais atrás perdeu o controle e
acabou entrando na lateral da via.
A testemunha não teve ferimen-
tos e foi liberada logo em seguida,
uma vez que os policiais rodoviá-
rios que atenderam a ocorrência
entenderam que o motorista não
teve ligações com o acidente que
resultou na morte do idoso. 
Também foi constatado pelos

policiais que P.R.S. não estava
embriagado e conduzia seu carro
com prudência pela Rodovia. 

Idoso morre atropelado ao
tentar atravessar Tibiriçá

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos à vítima

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar de Ribeirão
Pires prendeu na última terça-feira
(3) um homem acusado de agredir
a esposa.  
Segundo informações, o indicia-

do teria desferido chutes e socos
contra a vítima de 36 anos. Na resi-
dência do casal, ainda foi localizada
um arma de fogo calibre 32, em
posse do autor da agressão. 
O acusado foi encaminhado a

Delegacia de Ribeirão Pires e preso
em flagrante. 

PM de Ribeirão Pires prende
homem acusado de agredir esposa 

A arma foi encontrada no armário da cozinha do acusado
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Piloto de RP conquista 
Rally dos Sertões 2019
Foram 7 dias de competição e mais de quatro mil quilômetros percorridos

O piloto e morador da Estância
Wagner Roncon sagrou-se cam-
peão junto à equipe WR Rally
Team na categoria Pró Brasil no
Rally dos Sertões 2019. Foram sete
dias de competição e mais de qua-
tro mil quilômetros rodados, pas-
sando por seis estados brasileiros 
Considerado maior rally das

Américas, a competição teve início
no último dia 22 de agosto em
Campo Grande, no Mato Grosso

do Sul, e passou pelas cidades de
Costa Rica (MS), Barra dos Garças
(MT), São Miguel do Araguaia
(TO), Porto Nacional (TO), São
Félix do Tocantins (TO), Bom Jesus
(PI), Crateús (CE) e, por fim, já no
dia 1 de setembro, em Aquiraz
também no Ceará. 
A WR Rally Team é composta

por 10 integrantes, entre eles
Joselito Vieira, responsável pela
função de navegador durante os

percursos que costumam durar
mais de sete horas a bordo de
uma L200- RS (carro utilizado pela
equipe).  
Apaixonado por velocidade e

aventura desde muito jovem,
Wagner Roncon deixou de compe-
tir com moto e passou para o carro
aos 24 anos. Durante a carreira
como piloto de rallys, garantiu inú-
meros títulos - entre eles o próprio
Rally dos Sertões, em 2014.  
“É um sentimento imenso de

vitória. Por ser um dos rallys mais
difíceis das Américas, é preciso
muito treinamento físico”, finaliza
o piloto da equipe campeã.

O piloto Wagner Roncon, de Ribeirão Pires, e o navegador Joselito Vieira 

L200 - RS usado pelo equipe WR

Foto: Divulgação/ W
R Rally Team

Foto: Divulgação/ W
R Rally Team
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

PROCESSO Nº 88/2019 – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°01/2019 - OBJETO: CONCESSÃO
ONEROSA PARA A GESTÃO DA EXPLORAÇÃO,
APOIO E MONITORAMENTO DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETRÔNICO
PAGO, DENOMINADO “ZONA AZUL”, MONITORA-
MENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL NO
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, CON-
TEMPLANDO TODOS OS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS, DE TECNOLOGIA E
SERVIÇOS, NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO
FUNCIONAMENTO, COM REPASSE DE PER-
CENTUAL DE RECEITAS AO MUNICÍPIO.
Considerando Despacho do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, fica a presente
Concorrência suspensa “Sine Die”. Luís Gabriel
Fernandes d a Silveira – Prefeito, 04/09/2019.
PROCESSO 95/2019 - PREGÃO Nº 35/2019 –
Aquisição de equipamentos eletrônicos e
eletrodomésticos para atender a Secretaria de
Saúde e Secretaria de Educação e Cultura.
ABERTURA: 19/09/19, às 10 horas, no DEPARTA-

MENTO 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.
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO nº
22/2018 – Proc. nº 171/2016 – Contratada: TETO
CONSTRUTORA S/A – CNPJ: 13.034.156/0001-35
Objeto: Rescisão amigável do Contrato, con-
forme Cláusula Décima Sexta “da Rescisão”, com
efeitos a partir de 02/07/2019 – Data Assinatura:
02/09/2019. Luís Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 02/09/2019.
Audiência Pública 
Na próxima terça-feira (10), às 14h, A Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra realizará uma
Audiência Pública para tratar sobre a LUOPS -
Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo -.
O evento será no Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira, no Centro da

Cidade.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 09/2019 - Proc. nº 243/2019 – CONTRATADA:
TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA - CNPJ n.º 01.363.021/0001-34 – Objeto:
Reforma e ampliação da unidade educacional
EMEB – Casa Encantada, atendendo a Secretaria
de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra. – Prorrogação: 02 (dois)
meses; Valor Total deste Aditivo será de 7,80% do
valor contratado: R$ 23.060,53. Data Assinatura:
23/08/2019. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 23/08/2019. 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.639, DE 04 DE
SETEMBRO DE 2.019

“Convoca a X Conferência Municipal de
Assistência Social e dá outras providências”.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, em
conjunto com a Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei e, con-
siderando a necessidade de avaliar e propor

diretrizes para a implementação da Política de
Assistência no Município, 
DECRETA
Art. 1º. – Fica convocada a X Conferência
Municipal de Assistência Social,  a se realizar no
dia 26 de setembro de 2.019 das 13:30 às 17:30
horas, no espaço do Salão Nobre do Fundo
Social de Solidariedade, localizado na Rua do
Progresso, 700, Jardim Progresso, Rio Grande da
Serra, sob a Coordenação do Conselho
Municipal de Assistência Social e da Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social.
Art. 2º. - A X Conferência Municipal de
Assistência Social adotará o seguinte temário:
"ASSISTÊNCIA SOCIAL É UM DIREITO:
EVOLUÇÃO E DESAFIOS DO SUAS NO ESTADO
DE SÃO PAULO.”, e está organizada em 3 Eixos: 
I – Eixo 1: Financiamento do Sistema Único de
Assistência Social Financiamento para efeti-
vação do SUAS;
II –   Eixo 2: Gestão dos Serviços, Programas,
Projetos e Benefícios;
III – Eixo 3: Participação e Controle Social no

SUAS.
Art. 3º. – A X Conferência Municipal de
Assistência Social será presidida pelo Prefeito,
ou na sua ausência ou impedimento eventual,
por alguém designado por ele.
Art. 4º. – Para organização da X Conferência de
Assistência Social será instituída uma Comissão
Organizadora coordenada pela Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social, com
composição paritária dos representantes do
governo da Sociedade Civil, a ser definida em
Resolução do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Art. 5º. – Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04
de setembro de 2.019 - 55°. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.636, DE 15 DE AGOSTO DE 2.019
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.320, de 15 de agosto de 2.019, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no
Orçamento de 2019”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.320, de 15 de agosto de 2.019 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.320, de 15 de agosto de 2.019, fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial
na Secretaria de Obras no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente
de Contrato firmado com o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI, de acordo com a Lei Federal              nº.
4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 4º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 5º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 6º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 310.000,00 (Trezentos
e dez mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 7º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente
de emenda parlamentar estadual.
Art. 8º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 9º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 10 - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil
reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 11 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente
de emenda parlamentar estadual.
Art. 12 - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 13 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 14 – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social no valor de R$
6.000,00 (Seis mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 15 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de agosto de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.320, DE 15 DE AGOSTO DE 2.019
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 1.000.000,00 (Um mil-
hão de reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente de
Contrato firmado com o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI, de acordo com a Lei Federal              nº.
4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 3º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 310.000,00 (Trezentos e
dez mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 6º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente de
emenda parlamentar estadual.
Art. 7º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 8º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 9º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil
reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 10 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente de
emenda parlamentar estadual.
Art. 11 - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 12 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 13 – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social no valor de R$
6.000,00 (Seis mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 14 - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 15 - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230, de 05 de dezembro de 2.017 – Plano Plurianual,
da Lei Municipal nº. 2.265 de 19 de junho de 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.290, de 11 de
Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de agosto de 2019 – 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO LEGISLATIVO N.º 006.08.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO, DE AUTO-
RIA DO VEREADOR MANOEL MESSIAS LIMA:
Concede Título de Cidadã honorária à
Excelentíssima Senadora MARA GABRILLI, pelos
relevantes serviços prestados ao nosso municí-
pio.
Artigo 1º - Fica concedido a Excelentíssima
Senadora MARA GABRILLI, o Título de “Cidadã
Riograndense da Serra”, pelos relevantes
serviços prestados ao Município.
Parágrafo único – A entrega do Título e homena-
gens dar-se-ão oportunamente em Sessão
Solene desta Casa, em data a ser fixada pela
Presidência.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 21 de
agosto de 2019 – 55º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na
mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO N.º 007.08.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO, DE AUTO-
RIA DO VEREADOR AGNALDO DE ALMEIDA:
Concede Título de Cidadão honorário ao ilustre
Senhor FAUSTO MAURICIO SANCHES FERNAN-
DES pelos relevantes serviços prestados ao
nosso município.
Artigo 1º - Fica concedido ao ilustre Senhor

FAUSTO MAURICIO SANCHES FERNANDES o
Título de “Cidadão Riograndense da Serra”, pelos
relevantes serviços prestados ao Município.
Parágrafo único – A entrega do Título e homena-
gens dar-se-ão oportunamente em Sessão
Solene desta Casa, em data a ser fixada pela
Presidência.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 21 de
agosto de 2019 – 55º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na
mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO N.º 008.08.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO, DE AUTO-
RIA DO VEREADOR MARCELO ALVES DA SILVA:
Concede Título de Cidadão honorário ao ilustre
Senhor EZEQUIEL DE SOUZA pelos relevantes
serviços prestados ao nosso município.
Artigo 1º - Fica concedido ao ilustre Senhor EZE-
QUIEL DE SOUZA o Título de “Cidadão
Riograndense da Serra”, pelos relevantes
serviços prestados ao Município.
Parágrafo único – A entrega do Título e homena-
gens dar-se-ão oportunamente em Sessão
Solene desta Casa, em data a ser fixada pela
Presidência.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 22 de

agosto de 2019 – 55º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais da Câmara, na
mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenador de Apoio Legislativo
RESOLUÇÃO N.º 005.08.2019
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA APROVOU E EU PRO-
MULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, DE AUTORIA
DO VEREADOR EBIO VIANA DE OLIVEIRA: 
“Suprime item “4” constante no Inciso III do
Artigo 82, da Resolução nº 002.03.1995, que dis-
põe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra”.
Art.1º - Fica suprimido o item “4” constante no
Inciso III, do Artigo 82, da Resolução nº 002.03.
1995, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra.
Artigo 82 – É da competência específica.

III – Da Comissão de Obras e Serviços Públicos:
a) – apreciar e emitir parecer.

1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) – (excluído)
5) – examinar, a título informativo, os serviços
públicos de concessão estadual ou federal que
interessa ao município.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de
agosto 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
RESOLUÇÃO N.º 006.08.2019

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO GRANDE DA SERRA APROVOU E EU PRO-
MULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, DE AUTORIA
DO VEREADOR EBIO VIANA DE OLIVEIRA: 
“Cria a Comissão Permanente de Transporte
Público, dá nova redação ao artigo 80 e acresce
Inciso IX no artigo 82, da Resolução nº
002.03.1995, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra”.
Art.1º - Fica criada a COMISSÃO PERMANENTE
DE TRANSPORTE PÚBLICO que passará a fazer
parte do Artigo 82, Inciso IX da Resolução nº
002.03.1995, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra. 
Artigo 82 – É da competência específica.
IX -  Da Comissão de Transporte Público:
Compete a Comissão de Transporte Público:
-  emitir parecer sobre os processos referentes ao
transporte público e, ainda, propor substitutivos,
emendas ou subemendas, relativos à matéria de
sua competência ou submetidos a sua apreci-
ação.
Manifestar-se sobre todos os assuntos que
digam respeito a:
a) execução de serviço público de transporte
coletivo pelo Município ou concessionárias
desse serviço, no âmbito do Município e outras
atividades que digam respeito a transporte;
b) assuntos referentes ao serviço público munic-
ipal de transporte de passageiros;
c) assuntos referentes ao transporte escolar; 
d) proceder estudos relacionados à solução de
problemas e o aprimoramento do transporte no
Município, entre outras matérias julgadas conve-
nientes à sua audiência;
e) apresentar sugestões para o aperfeiçoamento
da legislação pertinente à segurança do trânsito
(Política e Plano Municipal de Mobilidade
Urbana), incluindo plano viário, fluidez do trânsi-
to, circulação de veículos e pedestres;

f) carga e descarga e estacionamento em vias
públicas;
g) educação no trânsito. 
Art. 2º - O Artigo 80 da Resolução nº 002.03.1995,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 
DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES
Artigo 80 – As comissões Permanentes serão 09
(nove), compostas cada uma de 03 (três) mem-
bros exceto a comissão de ação participativa e
legislação, que será composta de 07 (sete) mem-
bros, sendo 04 Vereadores e 03 (três) fun-
cionários indicados pelo Presidente da Câmara,
com as seguintes denominações:
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de
agosto de 2019 -  55º   Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
Publicado no Quadro de Editais na mesma data.
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenadora de Apoio Legislativo
PORTARIA Nº 033.08.2019 – EXONERAR o fun-
cionário ARLEY ALVES MENDES, do cargo de
Assessor de Coordenação e Articulação Política,
de provimento em Comissão, a partir de 20 de
agosto de 2019. PORTARIA Nº 034.08.2019 –
NOMEAR para o cargo de Assessor de
Coordenação e Articulação Política, a senhora
JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES, de
provimento em Comissão, a partir de 21 de agos-
to de 2019.  PORTARIA Nº 035.09.2019 – EXONER-
AR o funcionário ALEXANDER VICTOR DIZELA,
do cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, de provimento em
Comissão, a partir de 02 de setembro de 2019.
Vereador Cláudio Xavier Monteiro 
Presidente
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Quais os riscos da
obesidade nos pets? 

Endocrinologista explica as consequências da obesidade nos pets

Você sabia que diversas clíni-
cas veterinárias dispõem de
endocrinologistas especializados
em pets? A Clínica Veterinária
Central (R. Miguel Prisco, 510 -
Centro de Ribeirão Pires) realiza
este atendimento com o acom-
panhamento da Dra. Nanci
Burattini, responsável pelo setor
de endocrinologia. 
O endocrinologista tem o

papel de auxiliar e orientar o
dono de um animal de estimação
no momento em que o pet
necessita de alimentação balan-
ceada, visando a sua rotina,
saúde e qualidade de vida. Um
dos problemas tratados pela Dra.
Nanci é sobre o sobrepeso ou

excesso de peso dos pets.
“Atualmente, o principal foco da
obesidade nos animais está dire-
tamente relacionado ao vínculo
estreitado, aos cuidados e dedi-
cação dos donos. O estilo de vida
influencia diretamente, pois está
ligado a frequência de atividades
esportivas ou a falta delas, até
mesmo a questão emocional e a
relação com a comida (alimentos
com alto valor energético, núme-
ro de refeições, fornecimento de
recompensas, petiscos e também
o fato de não se conseguir resistir
ao olhar de súplica dos pets),
melhoram o bem-estar de ambas
as partes, mas também apresen-
tam uma estreita relação com a

obesidade”, disse Nanci
Burattini. 
Estima-se que 75% dos huma-

nos adultos no mundo encon-
tram-se com sobrepeso ou obe-
sos, e que cerca de 20% a 30%
dos tutores, em um estudo,
subestimam o sobrepeso de seus
cães ou gatos e não reconhecem
a obesidade. 
A obesidade desencadeia a

hiperglicemia no organismo dos
animais, o que pode desenca-
dear diabetes melittus, dermati-
tes, distrofia de retina com perda
da visão, degeneração articular
devido ao peso, aumento de tri-
glicéris e colesterol, dificuldade
respiratória, sobrecarga no cora-
ção e envelhecimento precoce,
implicando, de forma geral na
diminuição da expectativa de
vida dos nossos pets. 
A prevenção é a melhor forma

de evitarmos todos esses trans-
tornos. “Reconhecer que seu ani-
mal pode estar acima do peso ou
obeso, consultar o médico veteri-
nário para avaliação do escore
corporal, peso, investigação de
possíveis alterações metabólicas
e, a partir dessas informações,
estabelecer um programa de
emagrecimento preventivo asso-
ciado à atividade física. Dessa
forma, é possível evitar o desen-
volvimento de todos os transtor-
nos relacionados ao ganho, pro-
porcionando longevidade ao ani-
mal”, finaliza Nanci Burattini. 

Dra. Nanci Burattini, endocrinologista da Clínica Veterinária Central
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A Ourovet Veterinária,
de Ouro Fino Paulista

promoveu o Ouro 
Fino em Ação, 

programa que reuniu
quem gosta de Pet. 
Entre as ações, o 

segundo desfile de cães.
Confira alguns dos

participantes.
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Um dos principais motivos
que levam as pessoas a procurar
um fisioterapeuta, é a hérnia de
disco lombar. E esse fato não é à
toa, estima-se que 2 a 3% da
população possa ser afetada
com a hérnia de disco lombar,
com prevalência de 4,8% em
homens e 2,5% em mulheres
acima de 35 anos.
Por isso, a fisioterapeuta,

osteopata e acupunturista, Beth
Gracindo, expõe as causas e sin-
tomas que podem causar hérnia
de disco.  “Hérnia de disco é
resultado do desgaste dos discos
intervertebrais (estrutura locali-
zada entre as vértebras com
principal função de amorteci-

mento de impacto), associado a
sobrecarga, má postura para as
atividades de vida diária, movi-
mentos repetitivos, predisposi-
ção genética, prática inadequada
de atividades físicas, sedentaris-
mo e etc.  As hérnias discais são
mais comuns na região cervical e
lombar”, comenta Beth
Gracindo. 
A formação dessas hérnias faz

com que o disco saia da posição
normal e invada o canal verte-
bral podendo comprimir as raí-
zes nervosas (estrutura que
envia mensagens do cérebro
para o corpo).  Essa compressão
pode gerar dor local ou irradia-
ção (por exemplo: dor nos bra-

ços e mãos, pernas ou pés), for-
migamento, sensação de dor-
mência e fraqueza muscular. 
O diagnóstico é realizado a

partir de avaliação clínica e exa-
mes de ressonância magnética,
tomografia computadorizada e
eletroneuromiografia. O trata-
mento é realizado por medica-
mentos, como anti-inflamatório
e/ou analgésicos, osteopatia
fisioterapia, acupuntura e ativi-
dade física. 

Mitos e verdades 
sobre a hérnia de disco
Hérnia de disco pode causar

alterações de sensibilidade,
perda de força e atrofias muscu-
lares?

VERDADE: Isso acontece por
compressão das estruturas neu-
rológicas. 

Dor nas costas significa hérnia
discal?

MITO: As dores podem ser
causadas por outros fatores. 

A hérnia de disco afeta
somente idosos?

MITO: A faixa de idade mais
afetada varia entre 20 e 50 anos. 

Um paciente que passou por
cirurgia de hérnia de disco nunca
mais terá que se preocupar com
o retorno do problema? 

MITO: O paciente pode apre-
sentar hérnia em outras regiões
da coluna. Por isso a importância
de detectar a causa do problema
e não tratar somente o sintoma. 

Avaliação e tratamento
da hérnia de disco

Foot: Divulgação

Beth Gracindo, fisioterapeuta e proprietária da clínica Elgra 

O tratamento com fisioterapia é realizado a partir de diagnóstico preliminar
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Genéricos ganham espaço
no bolso do consumidor 
Confira a diferença entre medicamento Genérico, de marca e similar

Muitas pessoas ainda são reti-
centes quanto ao uso de medica-
mentos genéricos, por isso, o far-
macêutico Thiago dos Santos de
Souza explica que o “preconceito
não se justifica, pois, para ter o G
de genérico na embalagem o medi-
camento tem que ser exatamente
igual ao de referência ou inovador,
é intercambiável entre este e tem
que ter sua eficácia, segurança e
qualidade comprovadas junto aos
órgãos reguladores”, disse Thiago. 
No Brasil, com a Lei nº 9.787 dos

Genéricos, implantada em 1999,
desde então iniciou-se  a comercia-
lização em grande escala destes
medicamentos, com a identifica-
ção impressa em seu rótulo, cons-
tando sempre o princípio ativo da
substância e o G, que o identifica,
conforme podemos observar em
prateleiras de farmácias e droga-
rias. Entre elas a Brasil Genéricos,
que conta com duas unidades (Rua
Felipe Sabbag – 131, e, Rua Capitão
José Gallo – 244) ambas no Centro
de Ribeirão Pires.  

“Existe também o medicamento
similar, que contém o mesmo prin-
cípio ativo, mesma concentração,
forma farmacêutica, via de admi-
nistração, posologia e indicação do
medicamento de referência. A dife-
rença entre os dois é somente em
relação ao tamanho e forma do
produto e deve ser identificado por
nome comercial ou marca”,
comenta Thiago. 
Medicamento de referência ou

marca é aquele que tem comercial
na TV, de marca conhecida, para o
qual o laboratório investiu tempo e
dinheiro em pesquisas. Seu preço
para o consumidor é mais caro, jus-
tamente devido ao tempo e dinhei-
ro empregados até que pudesse
chegar as prateleiras das drogarias.  
“Diante da crise na qual nosso

país se encontra, mercado estagna-
do, economia desaquecida, altos
índices de desemprego, os medica-
mentos genéricos e similares se
apresentam como a melhor opção,
haja vista que a ação esperada é a
mesma, entretanto seu preço, para
o consumidor, sempre é garantia
de economia, tendo garantidos sua
eficácia, segurança e qualidade”,
finaliza Thiago de Souza.

Thiago de Souza, farmacêutico na Drogaria Brasil Genéricos

Foto: Divulgação



1199SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  66  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199 SSaaúúddee FFoollhhaa  



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  66  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  2200


