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ABC que foi considerada pelo
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Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais
(Cemaden) com risco para
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Centro Nacional inclui
RGS e exclui RP de
risco das chuvas
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De olho na chuva
Independentemente do Centro

Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais (Cemaden) ter
incluído Rio Grande da Serra e excluído
Ribeirão Pires para o risco moderado de
deslizamentos e alagamentos, todos
devem ficar atentos às fortes chuvas e
aos alertas informados também
pela Defesa Civil Estadual por
meio eletrônico aos moradores.
Todos já constataram que o

clima está virado. Ou seja, verão
vira inverno e inverno vira verão e
com isso há chuva extrema, frio extre-
mo e calor também extremo. 
Culpa de quem?
Claro que a culpa é do homem que

pouco a pouco vem destruindo a natu-
reza e por isso, não é de hoje, sofre as
consequências dessa destruição. Além

disso, também é culpa do homem as
construções irregulares e entupimento
de bueiros e lixo nos córregos e em ter-
renos baldios o que faz com que se
tenha alagamentos e deslizamentos.
Enfim, inserir Rio Grande da Serra

como uma das cinco cidades do Grande
ABC que foi considerada pelo
Cemaden com risco para desliza-
mentos e alagamentos por causa
do volume de chuva dos últimos
dias e Ribeirão Pires não ter sido
incluída nesta lista pouco impor-

ta, a atenção deve existir e ser perma-
nente tanto por parte da população
quanto do Poder Público. Porém, tam-
bém é importante que façamos a nossa
parte, cuidando melhor do meio
ambiente e ainda cuidando das ruas e
encostas e isso vale para todo mundo.

““CChhuuvvaa  eessttáá
ccaaddaa  vveezz
mmaaiiss  

ttoorrrreenncciiaall””

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.

GABRIEL  FEREIRA  DA  ROCHA  LIMA,  estado civil divor-
ciado, profissão empresário,  nascido  em  São  Bernardo  do
Campo,  SP no dia sete de dezembro  de mil novecentos e
oitenta e oito (07/12/1988), residente e domiciliado  Rua
Metrópole, 197, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de ROBER-
TO MENDES DA ROCHA LIMA e de CRISTINA FERREIRA DA
ROCHA LIMA. AGUEDA  NATÁLIA  DE  SOUZA,  estado  civil
solteira, profissão do lar, nascida  em  Ouro  Fino,  MG  no
dia  vinte  e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e
cinco (22/01/1985), residente e domiciliada Rua Metrópole,
197, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO BATISTA DE
SOUZA e de RITA PEREIRA DE SOUZA.                                     

RODRIGO  PANSANI DOMICIANO, estado civil solteiro,
profissão mecânico, nascido em Mauá, SP no dia três de
janeiro de mil novecentos e oitenta e  sete (03/01/1987),
residente e domiciliado Rua Arturo Peduzzi, 196, Pilar  Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO BATISTA DOMICIANO e de
ZOE PANSANI BRANDÃO. ANDREZA   MAURICIO   DOS  SAN-
TOS,  estado  civil  solteira,  profissão vendedora,  nascida
em  Estância,  SE  no  dia  seis  de junho de mil novecentos  e
oitenta e sete (06/06/1987), residente e domiciliada Rua
Arturo  Peduzzi,  196,  Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSÉ HAROLDO MAURICIO DOS SANTOS e de MARIA DE
FÁTIMA SIQUEIRA.            

FELIPE  SHIMIZU  GIROTTO, estado civil solteiro, profis-
são estoquista, nascido  em  São  Caetano  do  Sul,  SP no dia
oito de dezembro de mil novecentos  e noventa e três
(08/12/1993), residente e domiciliado Rua José  Mortari,
962, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de LEANDRO RODRI-
GUES GIROTTO e de ALINE SHIMIZU GIROTTO. RAQUEL
CRISTIANE  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,  profissão
promotora  de  vendas,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia
cinco de março  de  mil  novecentos  e oitenta e sete
(05/03/1987), residente e domiciliada  Rua  José  Mortari,
962, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha  de  PAULO  MENDES
DOS  SANTOS e de SONIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.                                                               

SIDNEY DE SÁ, estado civil solteiro, profissão eletricista,
nascido em Porecatu,  PR no dia quatro de fevereiro de mil
novecentos e setenta e seis  (04/02/1976),  residente  e
domiciliado  Rua  Santos,  58,  São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filho de PEDRO DE SÁ e de LAURINDA DOS SAN-
TOS.MARIA  NUCIA  DE SOUSA, estado civil divorciada, pro-
fissão auxiliar de produção,  nascida em Araripina, PE no dia
dezessete de outubro de mil novecentos e sessenta e seis
(17/10/1966), residente e domiciliada Rua Santos,  58, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE ANTONIO DE
SOUSA e de MARIA GENEROSA DE SOUSA.                                

ARMANDO  GOMES  DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão azulejista, nascido  em  Tremedal,  BA  no  dia  oito  de
maio de mil novecentos e sessenta   e  oito  (08/05/1968),
residente  e  domiciliado  Rua  das Pitangas,  13,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de AGENOR DA SILVA MOURA e de
ILDA GOMES DA SILVA. DAINA  DINIZ  SABOIA MARTINS,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Rosario -
Distrito de Crateús, CE no dia doze de abril de mil  novecen-
tos e setenta e sete (12/04/1977), residente e domiciliada
Rua  das  Pitangas,  13, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIO SABOIA MARTINS e de LUCIA SABOIA LEITE.                               

LUCAS  CLAUDINO  XAVIER,  estado civil solteiro, profis-
são ajudante de distribuição,  nascido  em Mauá, SP no dia
doze de janeiro de dois mil (12/01/2000),   residente   e
domiciliado  Rua  Guatapará,  84,  São Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho de JOSIMAR ALVES XAVIER e de JEANE CAR-
NEIRO CLAUDINO. LAYANE XAVIER PEDREIRA DOS SANTOS,

estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  em  Mauá,  SP
no dia vinte e três de abril de dois mil (23/04/2000),   resi-
dente   e   domiciliada  Rua  Guatapará,  84,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de LUCAS BOMFIM PEDREIRA DOS
SANTOS e de ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO.                          

CELIO  DE  SOUZA,  estado  civil divorciado, profissão
ajudante geral, nascido  em  São  Paulo,  SP  no dia onze de
julho de mil novecentos e sessenta  e  cinco  (11/07/1965),
residente  e domiciliado Rua Tanque Caio,  104, Tanque Caio,
Ribeirão Pires, SP, filho de ALCIDES DE SOUZA e de ROSA
PRINCE DE SOUZA. TELMA  BOTELHO,  estado  civil  solteira,
profissão  agente  escolar, nascida  em  Santo André, SP no
dia cinco de junho de mil novecentos e sessenta  e  quatro
(05/06/1964),  residente e domiciliada Rua Tanque Caio, 104,
Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de SEBASTIÃO BOTE-
LHO e de APARECIDA BARBOSA.                                               

JEFFERSON   NUNES   DE   TOLEDO,   estado  civil  sol-
teiro,  profissão carpinteiro,  nascido  em  Mauá, SP no dia
vinte e seis de novembro de mil  novecentos e noventa e
dois (26/11/1992), residente e domiciliado Rua Palmital, 284,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de GELSON DE TOLE-
DO e de JULIA ALVES NUNES DE TOLEDO. MILENA  NASCI-
MENTO REZENDE, estado civil solteira, profissão pedagoga,
nascida em Santo André, SP no dia dezoito de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro (18/10/1994), residente e
domiciliada Rua Palmital, 276,  Quarta  Divisão,  Ribeirão
Pires, SP, filha de WAGNER FERNANDES REZENDE e de LUCI-
LAINE DOS SANTOS NASCIMENTO REZENDE.                 

MATEUS  SILVA  FONSECA,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão barbeiro, nascido  em  Mauá,  SP  no dia sete de junho
de dois mil (07/06/2000), residente  e  domiciliado Rua
Vereador Fortunato Pandolfi Arnoni, 477, Represa,  Ribeirão
Pires, SP, filho de EDVALDO BORGES DA FONSECA e de JOA-
NICE SILVA GOMES DA FONSECA.SABRINA PEREIRA DE FREI-
TAS CAIRES, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida em
Mauá, SP no dia dezesseis de janeiro de dois mil e um
(16/01/2001),  residente e domiciliada Rua Vereador
Fortunato Pandolfi Arnoni,  477, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filha de CLAUDIO DE FREITAS CAIRES e de ANGELA PEREIRA
DE FREITAS CAIRES.                         

VITOR  BREGUEDO  DE  SOUZA,  estado civil solteiro,
profissão motoboy, nascido  em  Mauá,  SP no dia vinte e
nove de janeiro de dois mil e um (29/01/2001), residente e
domiciliado Avenida das Aleluias, 36, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de MARCELO FERNANDES DE SOUZA
e de KATIA SANTOS BREGUEDO. RENATA VITÓRIA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia sete de fevereiro de dois mil e três
(07/02/2003),  residente e domiciliada Avenida das Aleluias,
36, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de ELIANE DOS
SANTOS.       

JOSÉ  ADRIANO  DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são metalúrgico, nascido  em  Palmares,  PE  no  dia  seis de
julho de mil novecentos e noventa  (06/07/1990),  residente e
domiciliado Rua Emílio Ribas, 190, Centro  Alto,  Ribeirão
Pires,  SP, filho de JOÃO AMARO DA SILVA e de JOSEFA
MARIA DA SILVA. GABRIELA   FERREIRA  DOS  SANTOS,  esta-
do  civil  solteira,  profissão auxiliar  e commerce, nascida em
Santo André, SP no dia vinte e quatro de  novembro  de  mil
novecentos  e  noventa  e  quatro (24/11/1994), residente  e
domiciliada Rua Emílio Ribas, 190, Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filha de JAIR FERREIRA DOS SANTOS e de SANDRA
SANTOS.      

JEFERSON GALVÃO JUNIOR, estado civil divorciado, pro-
fissão operador de empilhadeira,  nascido em Ferraz de
Vasconcelos, SP no dia quatorze de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e dois (14/02/1982), residente e domiciliado
Rua  São  Joaquim,  09,  Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de JEFERSON GALVÃO e de MARIA IVETE GALVÃO. PATRICIA

GOMES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em
São  Caetano  do  Sul,  SP  no  dia  cinco de maio de mil nove-
centos e oitenta  e três (05/05/1983), residente e domiciliada
Rua São Joaquim, 09,  Pilar  Velho,  Ribeirão Pires, SP, filha de
MAURI GOMES e de ELZA GOMES.                                                                

BRUNO  SOUZA HELLMEISTER, estado civil divorciado,
profissão vigilante de  escolta  armada,  nascido  em  Santos,
SP  no dia vinte e sete de novembro  de  mil  novecentos  e
noventa  (27/11/1990),  residente  e domiciliado  Rua
Rondônia,  18, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de GERALDO
SIQUEIRA  HELLMEISTER  FILHO  e  de MARIA DE LOURDES
DE SOUZA HELLMEISTER. GIOVANA  LOPES  DE  SOUZA,  esta-
do  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  Santo André,
SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete
(05/06/1997), residente e domiciliada Rua Rondônia, 18,
Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de ROBERTO DONIZETE DE
SOUZA e de MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA DE SOUZA.                              

MARCILIO  FELICIANO  DA  SILVA,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão policial  militar, nascido em São Paulo -
Capital, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos
e setenta e sete (17/09/1977), residente e  domiciliado  Rua
Santarém, 337, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ FELICIANO DA SILVA e de MARIA JOSÉ MENDES SILVA.
VANESSA   DE  SANTANA  SANTANA,  estado  civil  divorciada,
profissão policial  militar,  nascida em Santo André - 2º
Subdistrito, SP no dia vinte  e  quatro  de  setembro  de  mil
novecentos  e  oitenta e dois (24/09/1982),  residente  e
domiciliada  Rua  Santarém,  337,  Quarta Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filha de JIDEVAL SANTANA e de CLEMILDA DE SAN-
TANA LOPES.                                                        

RAUMER  RANDAL  DE  MORAES  SERRA,  estado  civil
solteiro, profissão técnico  em  telefonia,  nascido  em Mauá,
SP no dia vinte e quatro de junho  de  mil novecentos e
setenta e quatro (24/06/1974), residente e domiciliado  Rua
Boa Esperança, 255, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de FLO-
RENTINO SERRA FILHO e de IONE DE MORAES SERRA. JOEL-
MA  LOPES  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão do lar,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e nove de
julho de mil novecentos  e setenta e nove (29/07/1979), resi-
dente e domiciliada Rua Boa  Esperança,  255,  Suíssa,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de AMAIR CRISTOVÃO DA SILVA e
de ELIZETE LOPES.                                

EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA-SP
RENATO DIEGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-

leira, estado civil solteiro, profissão patografista, nascido em
Ribeirão Pires-SP, no dia doze de julho de mil novecentos e
noventa e sete (12/07/1997), residente e domiciliado na
Avenida Santa Rita de Cassia, 70, Santa Tereza, em Rio
Grande da Serra-SP, filho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
e de ELOISA SILVA DOS SANTOS e BEATRIZ RODRIGUES
GALINDO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
profissão auxiliar administrativo, nascida em Ribeirão Pires-
SP, no dia dezenove de agosto de dois mil (18/09/2000), resi-
dente e domiciliada na Rua Lupicinio Rodrigues, 13, Jardim
Iramaia, em Ribeirão Pires-SP, filha de JOSE EDSON GALINDO
DOS SANTOS e de SILVANA RODRIGUES.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL-SP
RENAN WILLY MULAREK, de nacionalidade brasileira,

estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no dia
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa
(28/01/1990), natural de São Caetano do Sul-SP, residente e
domiciliado na Rua Vinte e Oito de Julho, nº 526, Bairro
Fundação, em São Caetano do Sul-SP, filho de ALFREDO
WILLY MULAREK JUNIOR e de GISELA MARIA DE SOUZA
MULAREK e ERICA DE OLIVEIRA NEVES, de nacionalidade
brasileira, profissão analista fiscal, estado civil solteira,  natu-
ral de Santo André-SP, nascida no dia vinte e sete de julho de
mil novecentos e oitenta (27/07/1980),  filha de JOVINO FER-
REIRA NEVES e de FERNANDINA DE OLIVEIRA, residente e
domiciliada na Rua Manoel Simões, nº 767, Vila Nova
Roncon, em Ribeirão Pires-SP.  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  



No final do ano passado o pre-
sidente da Câmara de Ribeirão
Pires, vereador Rato Teixeira
(PTB), devolveu para Prefeitura o
valor de R$ 1,2 milhão, que foi
economizado, segundo o presi-
dente, com a diminuição de gas-
tos e o cuidado com o dinheiro
público. 

“Na data de hoje (20 de
dezembro de 2019), realizamos a
entrega deste valor, a maior
quantia devolvida na história da
Câmara Municipal de Ribeirão

Pires à Prefeitura”, disse o presi-
dente à época.

Agora, na sessão da Câmara
do último dia 6 de fevereiro
deste ano, o vereador Rogério
Luiz (PSB) solicita ao Executivo
Municipal informações quanto a
destinação dos recursos financei-
ros devolvidos pela Câmara, não
somente do ano passado, mas
referente aos exercícios
2017/2018/2019.

A resposta deverá ser encami-
nhada para Câmara em 15 dias.
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Vereador quer saber destinação de 
dinheiro devolvido pela Câmara de RP

RP poderá ter programa
sobre animais em escolas

Projeto de Lei foi protocolado na Câmara de Ribeirã Pires na última semana

Já está tramitando na Câmara
Municipal de Ribeirão Pires o
Projeto de Lei 02/2020 de autoria
do vereador Edmar Oldani (PV)
que institui o Programa
Proteção, Direito e Bem-Estar
Animal para os alunos da Rede
Municipal de Ensino
Fundamental da Estância
Turística.

São objetivos do Programa:
I - Elucidar por que o Bem-

Estar Animal é vital para as pes-
soas e para o planeta, mostran-
do-lhes de que maneira pode-
mos melhorar a vida dos animais
e como isso reflete em benefício
para o convívio social e o meio
ambiente;

II - Desenvolver nas pessoas a
compaixão e o respeito pelos
animais;

III - Ampliar, implementar e
garantir condições mínimas das
necessidades fundamentais dos
animais para que os mesmos
tenham os direitos assegurados
que garantam sua qualidade de
vida;

IV - Estimular a compreenção
para que as pessoas entendam
sua responsabilidade na preven-
ção de sofrimentos, apresentan-
do os conceitos principais que

permeiam todos os estudos e o
convívio com os animais: senti-
mentos/comportamento, fun-
ções biológicas e às característi-
cas de sua vida natural;

V – Incentivar mudanças favo-
ráveis de comportamento e valo-
res, permitindo aos professores
múltiplos exercícios didáticos,
contribuindo para o aumento de
sua criatividade com os alunos.

VI - Fortalecer a consciência
crítica sobre a problemática
Proteção, Direito e Bem-Estar
Animal.

Conforme o Projeto, progra-
ma consiste na realização de
uma educação base de combate
a práticas de abandono e maus-
tratos, planos de conscientiza-
ção, palestras, visitas monitora-
das dos alunos em abrigos de
animais, ONG’s e eventos volta-
dos para o tema.

As escolas públicas da educa-
ção básica do município deverão
incluir em seu projeto pedagógi-
co medidas para desenvolvimen-
to do programa e conscientiza-
ção dos conceitos de Proteção,
Direito e Bem-Estar Animal. 

De acordo com o autor do
Projeto, a ideia tem como objeti-
vo fortalecer as ações promovi-

das por ONG’s, grupos de prote-
ção e protetores independentes
em prol dos animais abandona-
dos e vítimas de maus-tratos no
município.

“A luta pelos direitos dos ani-
mais e seu bem-estar é crescente
em todo o Brasil, e ainda há um
movimento mundial com objeti-
vo de auxiliar governos locais a
controlar suas populações de
cães e gatos de maneira humani-
tária”,disse o vereador na justifi-
cativa do Projeto, que está na
Comissão de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento.  

Ideia do vereador Edmar é transmitir a mensagem de posse responsável

Vereadores Rato e Rogério

Que dos 17 vereadores de
Ribeirão Pires, somente o verea-
dor Rubens Fernandes (PSD), o
Rubão, se absteve de aprovar o
projeto de lei que proíbe a
comercialização de Narguillé em
Ribeirão Pires.

* * *

Que Dayana Franco (MDB)
continua a todo vapor com sua
pré-campanha a prefeita de Rio
Grande da Serra.

* * *
Que neste momento a prefei-

turável está focando seus esfor-
ços na organização partidária e
para isso é figura freguente em

reuniões do MDB do Estado.
* * *

Que o partido Cidadania, que
tem entre seus filiados em Rio
Grande da Serra, o prefeito
Gabriel Maranhão, deverá
ganhar mais um filiados de peso
nos próximos dias.

* * *

Que o Cidadania deverá ser
um dos partidos com a chapa de
vereador mais forte da cidade e
que já conta em seus quadros
com o vereador licenciado
Maciel da Padaria, atual secre-
tário de Esportes da cidade.

* * *
EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Corrimão em escadas
da Av. Dom Pedro I

O vereador de Rio Grande da Serra José Rodrigues de
Oliveira, o Zezinho da Lavínia (PSB), solicitou na última
quarta-feira (12), informações ao Prefeito Municipal,
Gabriel Maranhão (Cidadania), quanto a possibilidade de
colocação de corrimão nas escadas da Avenida Dom
Pedro I que dá acesso à rua do Progresso. 

Segundo o parlamentar, munícipes vêm solicitando a
implantação do equipamento, principalmente os mais
idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, pois
nesse local existem escadas de concreto e os moradores
que utilizam a passagem diariamente  possuem dificulda-
des na subida devido ao fato de não haver nenhum tipo
de apoio, tornando-se necessário o corrimão para a
mobilidade dos usuários.  Zezinho questiona se há possi-
bilidade da Administração Municipal elaborar projeto ou
estudos que resultem com a implantação de corrimão nas
escadas, bem como informações do possível prazo caso o
requerimento seja aprovado.

Faixas de pedestres 
na Av. Jean Lieutaud

Vereador Zé Teixeira (PSL) sugere ao Prefeito de Rio
Grande da Serra determinar a Secretaria competente proce-
der à realização de serviços de pintura das faixas de pedes-
tres existentes ao longo da Avenida Jean Lieutaud, em espe-
cial nas proximidades da E.E. Edmundo Luiz de Nóbrega
Teixeira, a fim de garantir a segurança dos alunos da unida-
de de ensino. 

“A realização se faz necessária, pois podemos notar que é
grande o número de alunos que necessitam fazer a travessia
da via nos horários de entrada e saída das aulas, em especial
da faixa etária de 7 aos 14 anos, e a fazem com extrema difi-
culdade, principalmente nos dias de intensa  neblina”, diz.

Zé Teixeira ainda alerta que além dos riscos oferecidos
pelo fato das faixas estarem com a pintura gasta, alguns  con-
dutores de veículos não respeitam a sinalização colocando
em risco a segurança desses pedestres. “A realização  aten-
deria as solicitações feitas pelos munícipes, os quais utilizam
referido trajeto com considerável frequência”, finaliza. 

Manutenção em ruas
do Pq. do Governador

O vereador Silvio Menezes (PDT) solicitou ao Prefeito
de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania),
através da Secretaria de Obras e Planejamento, informa-
ções referentes à possibilidade de melhorias nas ruas do
Parque do Governador, com urgência, com bica corrida e
passagem do rolo compressor. 

O pedido, de acordo com Menezes, justifica-se uma
vez que as vias do bairro se encontram com vários bura-
cos dificultando a passagem de veículos. 

Ainda de acordo com o vereador a solicitação tem
como objetivo melhorar as condições de tráfego no local,
uma vez que os paralelos das ruas encontram-se afunda-
dos e formando buracos, podendo causar prejuízo mate-
riais aos proprietários. 

Entre os questionamentos feitos pelo parlamentar
está solicitações de informações sobre possíveis  estudos
em andamento quanto a questão e o prazo para execu-
ção das obras. 

Muro de arrimo na 
rua Arajá - Vila Conde 

O vereador de Rio Grande da Serra Antônio Botelho
Guimarães, o Toninho Correa (PSD), solicita ao Prefeito
Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania), através da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações sobre a pos-
sibilidade de construção de muro de arrimo na rua Arujá, na
Vila Conde. 

De acordo com o parlamentar, o pedido se justifica por
conta da ocorrência de desmoronamento de terra no local
mencionado, após as fortes chuvas nos últimos dias, que criou
graves perigos à população residentes nas imediações, espe-
cialmente as famílias da parte baixa, o que ocasiona uma
necessidade urgente da adoção de providências visando evitar
tragédias futuras.  O vereador questiona: “Há possibilidade da
Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e
Planejamento, elaborar projeto visando à construção urgente
de muro de arrimo”. Toninho Correa ainda pede para que seja
informado o prazo estipulado para a realização do serviço caso
a efetuação seja viável. 

Reparos na rua São
Paulo e Av. Sta. Tereza

O parlamentar Marcelo Alves da Silva, o Marcelo
Cabeleireiro (sem partido), solicitou ao Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania) através da Secretaria de Serviços Urbanos,
informações quanto à possibilidade de contratar ou
disponibilizar equipe de calceteiros para execução de
reparos nas ruas São Paulo, por toda a extensão, e em
um dos trechos da Avenida Santa Tereza. 

“A medida solicitada, se colocada em prática, aten-
deria as inúmeras reivindicações feitas pelos conduto-
res de veículos e moradores, os quais vêm encontran-
do dificuldades para trafegarem pelo local, haja vista
que os inúmeros buracos vêm oferecendo riscos de
acidentes e danos aos veículos, sendo de suma impor-
tância que se realize serviços que culminem em
melhores condições de tráfego e segurança aos que
trafegam diariamente pelo local”, justifica o parla-
mentar.

Informações sobre
contrato de iluminação

O vereador Akira Auriani (PSB), vereador do municí-
pio de Rio Grande da Serra, solicita ao Prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania), por meio da Secretaria de
Finanças, informações quanto ao contrato de ilumina-
ção pública prestado a cidade. 

Dentre os inúmeros questionamentos, o parlamen-
tar pede informações sobre o valor estimado a ser pago
com iluminação pública no ano de 2020, além de soli-
citar esclarecimentos quanto aos recursos que são uti-
lizados para efetuar os pagamentos desses contratos. 

“As indagações acima mencionadas se fazem neces-
sária para estarmos devidamente informados sobre o
assunto em questão, em cumprimento ao papel de fis-
calizadores que a nós, vereadores, é atribuído. Sendo
de suma importância, para que o Poder Legislativo
possa exercer com plenitude a sua função de fiscalizar
todos os atos dos órgãos da Administração”, afirma
Akira. 
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Recapeamento da Antonio
Nunes na Vez dos Bairros
Programa de zeladoria da Prefeitura de Ribeirão iniciou trabalho na Santa Luzia

Na última terça-feira, dia 11 de
fevereiro, teve início a segunda edi-
ção do programa “A Vez dos
Bairros” em Ribeirão Pires, desta
vez no Santa Luzia – compreenden-
do, também, a região do Parque
das Fontes e Estância Hollywood.
Nessa etapa, a maior reivindicação
dos moradores, o recapeamento
da Rua Professor Antônio Nunes,
está sendo atendida pela
Prefeitura. Serão 10 mil m² de novo
asfalto, com investimento estadual
de R$ 635 mil.

O programa, que já passou pelo
Jardim Caçula, leva serviços de

zeladoria aos bairros. No Santa
Luzia, as equipes estão intensifican-
do, em esquema de mutirão, lim-
pezas de ruas, roçagem, pinturas,
manutenção em pontos de ônibus,
revitalização da Unidade de Saúde
da Família, melhorias em três qua-
dras de areia, sequência às inter-
venções no campo de futebol,
manutenção da iluminação públi-
ca, reforma em praças e outros ser-
viços. Serão três semanas atuando
no bairro.

Durante o evento de lançamen-
to da segunda edição do programa,
o prefeito da cidade, Adler Teixeira

– Kiko, falou sobre o programa.
“Organizamos as contas, em 2017,
pois encontramos a cidade com
dívidas deixadas por gestões passa-
das. Com a casa em ordem, reto-
mamos obras, investimentos e ser-
viços na rede municipal. Agora,
conseguimos promover as benfei-
torias estruturais, atendendo
demandas da população”, disse.

Acompanhando o início das
ações em seu bairro, Rodrigo
Cardoso, de 31 anos, morador do
Santa Luzia há 25, comemorou os
trabalhos. “Desde que moro aqui,
nunca tinha visto algo tão focado
em nosso bairro. Tantos serviços
feitos de uma só vez é de sur-
preender”, contou Rodrigo.

Importante via da região, a Rua
Professor Antônio Nunes já come-
çou a ser preparada para receber
pavimentação. Os moradores
aguardavam o asfalto novo. “Vai
trazer até mesmo melhora para as
nossas vendas, porque muitas
vezes as pessoas deixavam de vir
consumir por falta de infraestrutu-
ra na rua”, declarou Pâmela
Waleska Holanda, comerciante há
16 anos na via.

Trabalho de mutirão começou na terça-feira no bairro
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Rio Grande da Serra é uma das
cinco cidades do Grande ABC que
foi considerada pelo Centro
Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) com risco para desliza-
mentos e alagamentos por causa
do volume de chuva dos últimos
dias. Ribeirão Pires não foi incluída
nesta lista.

Além de Rio Grande, foram lista-
das com risco moderado também
as cidades de Santo André, São
Bernardo do Campo, Diadema e
Mauá. Além de Ribeirão, São

Caetano do Sul também não foi
comunicado pelo Cemaden.

A Defesa Civil de Ribeirão Pires
informa que entre o final da tarde
do último domingo, dia 9, e o início
da segunda-feira, dia 10, as fortes
chuvas que caíram sobre a cidade
somaram cerca de 110 mm (o acu-
mulado das últimas 72h chega a
134 mm). A cidade, portanto,
entrou em estado de Atenção.

Do último sábado, dia 8, até a
manhã dessa segunda-feira, foram
registradas pela Defesa Civil
Municipal de Ribeirão Pires 5 que-

das de árvores; uma queda de
muro de arrimo; e desbarranca-
mento de morro. Nenhuma das
ocorrências teve registro de víti-
mas. Também não há, nesse perío-
do, registro de alagamento ou de
pessoas desabrigadas.

Em Rio Grande da Serra, um
muro caiu na madrugada de segun-
da-feira e abalou a estrutura de
uma residência. Ao verificar o risco,
a Defesa Civil interditou o local e os
moradores foram levados para
casa de parentes. 

Vítimas fatais
A forte chuva que castigou

Ribeirão Pires e região, na noite do
dia 10 de março de 2019, culminou
na morte de quatro pessoas de
uma mesma família, em um desli-
zamento de terra que soterrou
uma residência na Rua Caiçara, no
São Caetaninho.  

Seis pessoas estavam na casa -
os irmãos Renata Ravelle
Fernandes, Rodrigo Fernandes e
Carlos Eduardo Fernandes e, ainda,
um primo identificado como
Anderson José Pimenta  que mor-
reram soterrados. 

Centro Nacional inclui
RGS e exclui RP de risco

Ùltimo deslizamento com morte em Ribeirão ocorreu em março de 2019

Cemaden incluiu Rio Grande e tirou Ribeirão da lista de risco de deslizamentosA Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil do Estado
de São Paulo mantém canais de
comunicação para alertar e orien-
tar a população paulista em situa-
ções de emergência. Por meio des-
ses serviços, o cidadão recebe avi-
sos sobre eventos de riscos como
mudanças abruptas de temperatu-
ra, alagamentos, enxurradas, desli-
zamentos de terra, inundações,
vendavais e chuvas de granizo.

SMS
Uma das possibilidades é rece-

ber alertas por SMS (mensagens de
texto) no celular. Para isso, basta
mandar o CEP da localidade que
deseja acompanhar para o número
40199. O CEP pode ser enviado em
qualquer formato, por exemplo
05650-905. Após receber a mensa-
gem de confirmação, o telefone
cadastrado já começará a receber
os alertas para sua região. É possí-
vel cadastrar mais de um CEP. Basta
repetir o procedimento para cada
localidade. O serviço é gratuito.

TV por assinatura
Desde outubro de 2019, a

Defesa Civil emite aos clientes de
TV por assinatura avisos de desas-
tres naturais – como mudanças

abruptas de temperatura, alaga-
mentos, enxurradas, deslizamen-
tos de terra, inundações, vendavais
e chuvas de granizo –, transmitidos
durante as programações por meio
de pop-up (mensagem sobreposta
à tela) e abrangendo todo o Estado
de São Paulo.

Não será necessário que os assi-
nantes se cadastrem. Os alertas
serão veiculados durante a progra-
mação por meio do envio de men-
sagens pop-up – imagem sobre-
posta à tela –, com exposição de 10
segundos e opção de fechamento
opcional.

Na internet
A Defesa Civil mantém perfis

oficiais nas redes sociais, além de
um site (www.spalerta.sp.gov.br)
com informações completas e
dicas sobre o que fazer antes,
durante e depois de eventos adver-
sos mais comuns, com o propósito
de preservar vidas e reduzir danos
humanos, ambientais e materiais.

A Defesa Civil estadual também
atualiza constantemente o perfil
do Twitter (twit-
ter.com/defesacivilsp) e do
Facebook (defesacivilestadual),
com alertas e previsões do tempo.

Defesa Civil Estadual
mantém canais para
informar a população



77PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002200



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002200PPoollíícciiaaFFoollhhaa  88

Estelionatários aplicam 
golpes pelo Mercado Livre

Criminosos estão utilizando a
plataforma do Mercado Livre, site
de vendas, para aplicar golpes.
No último dia 3, uma mulher de
28 anos foi vítima de estelionatá-
rios após negociar a venda de um
notebook.

Segundo informações, a
mulher realizou a publicação da
venda de um notebook Positivo
no site do Mercado Livre, avalia-
do em R$ 750,00.  

Por mensagens, foi acordado
entre a vendedora e a comprado-
ra que o produto seria pago pela
plataforma online e em seguida,
retirado na casa da vendedora
por um motorista de aplicativo.

Após a suposta confirmação
de pagamento, a mulher entre-
gou o notebook ao referido
motorista. Porém, o valor nunca
foi transferido para a plataforma
de compras.

Ao ligar no SAC da empresa,
foi constatado que o e-mail de
confirmação de venda e de rece-
bimento de pagamento não foi
enviado pelo Mercado Livre,
sendo um e-mail fraudado.

O caso foi registrado como
estelionato na Delegacia de

Ribeirão Pires.

Casa no Núcleo Colonial
é invadida por criminosos

A residência de um morador
do Núcleo Colonial foi alvo de cri-
minosos, no último dia 5. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, pessoas desconhecidas
invadiram o imóvel, após força-
rem a abertura da porta da sala
de estar, e subtraíram pertences
pessoais da vítima. 

A invasão ocorreu durante a
ausência do morador.

O caso está sendo investigado
como furto qualificado na
Delegacia da Estância.

Armados, trio assalta 
motorista em Mauá

Uma mulher de 34 anos foi
vítima de um assalto ao transitar
pelo bairro Ipê, em Mauá, na
madrugada do último dia 9.

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado pela vítima, ao
conduzir o veículo pela Estrada
Adutora Rio Claro, três homens
armados obrigaram a sua parada,
e sob grave ameaça, com empre-
go de arma de fogo, subtraíram o
veículo da motorista.

Até o momento ninguém foi
preso.

Após os furtos a USF Jardim
Luso no último mês, mais uma uni-
dade de saúde de Ribeirão Pires foi
alvo de criminosos. Desta vez, a
USF Jardim Guanabara teve cabos
de energia pertencentes ao relógio
de consumo de energia elétrica
furtados durante o último final de
semana. 

O crime foi constatado na
segunda-feira (10) quando funcio-
nários chegaram pela manhã e
notaram que o fornecimento de
energia para a unidade de saúde da

família estava com problemas.
Cerca de dois metros da fiação do
centro de medição foram levados
pelos indivíduos que ainda não
foram identificados. 

De acordo com o boletim de
ocorrência registrado pela repre-
sentante administrativa da unida-
de, a energia encontrava-se normal
ao término do expediente da últi-
ma sexta-feira (7), o que reforça a
tese de que o furto tenha sido
cometido durante o final de sema-
na - dias em que a UBS estava

fechada. Ainda segundo o registro
do caso, o local não apresentava
sinais de arrombamento. 

A Enel, concessionária respon-
sável pelo fornecimento de ener-
gia elétrica na cidade, compareceu
ao local e providenciou reparos
provisórios e de urgência para que
o atendimento médico da unidade
não fosse comprometido. 

Ainda não há informações sobre
quantas pessoas participaram do
furto. Segundo informações, o
local não conta com sistema de
monitoramento por câmeras. O
caso segue sob apuração do dele-
gado titular de Ribeirão Pires, dou-
tor Wagner Milhardo. 

Jardim Luso
O vereador João Lessa (PSDB)

solicitou ao Executivo Municipal,
informações quanto a possibilida-
de da instalação de videomonitora-
mento na Unidade Básica de Saúde
do Jardim Luso.

O pedido do parlamentar se dá
ao fato de que no dia 29 de janeiro,
tal UBS foi alvo de ação criminosa e
vandalismo, fato que está preocu-
pando a população do bairro.

O crime aconteceu no final de semana, enquanto a unidade estava fechada 

O local não apresentava sinais de arrombamento

USF Jd. Guanabara tem
cabo de energia furtado
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A Secretaria de Saúde do
Governo do Estado de São Paulo,
em conjunto com o Ministério da
Saúde, deu início a primeira etapa
da campanha de vacinação contra
o sarampo, a fim de alcançar
crianças e jovens que ainda não
foram imunizados contra a doen-
ça. A ação de prevenção está
sendo realizada nas UBSs e Postos
de Saúde de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. A primeira fase
da campanha teve início na última
segunda-feira (10) e permanecerá
até o dia 13 de março. 

Durante os dias da semana, os
postos de saúde e UBSs estarão
abertos para realizar as imuniza-
ções, das 8h às 17h, em Ribeirão
Pires, e das 7h às 17h, em Rio

Grande da Serra.
Excepcionalmente no dia 15 de

fevereiro (sábado), todas as unida-
des estarão abertas das 8h às 17h,
para o "Dia D" da mobilização
nacional, realizado para incentivar
a vacinação, assegurar aos mora-
dores acesso aos serviços de
saúde e redução dos riscos da
doença.

Segundo a Prefeitura de Rio
Grande da Serra, por meio da
Secretaria de Saúde, a campanha
de vacinação será realizada de
forma seletiva, com avaliação da
situação vacinal pelos órgãos de
saúde pública conforme o calen-
dário vigente, considerando os
seguintes grupos-alvos de vacina-
ção:

A prioridade será crianças a
partir de cinco anos a adolescen-
tes até 19 anos (dezenove anos,
11 meses e 29 dias) de idade; a
vacina também está disponível
para moradores com idade a partir
de 6 meses até os 60 anos, de
acordo com a orientação de imu-
nização para cada faixa etária.  

É importante comparecer aos
postos de saúde com a carteirinha
de vacinação, para que um profis-
sional verifique a necessidade de
aplicação da dose.

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de Saúde,
está reforçando a divulgação da
campanha para ampliar a cobertu-
ra de vacinação no município.

Sobre o sarampo 
O sarampo é uma doença infec-

ciosa, transmitida de forma direta
por meio de secreções expelidas
ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Pode ser contraída em qualquer
idade, especialmente crianças.
Entre os sintomas estão febre alta,
dores de cabeça, manchas verme-
lhas pelo corpo e tosse.

O Centro de Vigilância
Epidemiológica do Estado de São
Paulo realiza monitoramento con-
tínuo da circulação do vírus. Em
2020, até o momento, foram
1.352 casos, sem óbitos. Em 2019,
foram 16.075 casos e 14 mortes
decorrentes de complicações pelo
sarampo.

Contraindicações
A vacina é contraindicada para

bebês com menos de 6 meses,
para pessoas imunodeprimidas e
gestantes.

Conforme definido pelo
Ministério da Saúde, a campanha
também terá uma segunda fase
no próximo semestre. Será focada
em pessoas de 30 a 60 anos e
acontecerá entre os dias 3 e 31 de
novembro.

Prefeituras de RP e RGS dão início a  
campanha de vacinação contra o Sarampo

Começa campanha de vacinação contra o sarampo

O grupo prioritário da campanha são crianças e jovens, de cinco a 19 anos, que ainda não foram imunizados contra a doença
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O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC vai enviar, na próxi-
ma semana, ofício aos governos
estadual e federal para solicitar
auxílio financeiro aos municípios
da região em ações de prevenção
ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika vírus
e febre Chikungunya, ao saram-

po e ao novo coronavírus. A ini-
ciativa foi aprovada na última
terça-feira, durante assembleia
da entidade regional.

O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), ressaltou que atual-
mente os municípios da região

têm recebido auxílio insuficiente
para ações preventivas contra
essas doenças.

“As ações de prevenção são
mais eficientes e trazem custos
menores para a União, para o
Estado, para os municípios e para
toda a sociedade. Prevenir é
mais eficiente, mais barato e
menos doloroso. Por isso, vamos
enviar sugestões tanto para o
Governo do Estado quanto para
o Ministério da Saúde”, afirmou
Maranhão.

O documento será produzido
seguindo orientações dos secre-
tários municipais de saúde, por
meio do Grupo de Trabalho (GT)
Saúde do Consórcio ABC, que

participou da reunião mensal do
colegiado de prefeitos. O secre-
tário-executivo da entidade
regional, Edgard Brandão, vai
preparar a documentação para
protocolar no Ministério da
Saúde, por meio do escritório do
órgão intermunicipal em Brasília,
solicitando recursos para ações
de prevenção no Grande ABC.

A reunião mensal do
Consórcio ABC contou com a pre-
sença da diretora de Imunização
da Secretaria Estadual da Saúde,
Helena Sato, e da diretora do
Centro de Vigilância Estadual de
Dengue, Chikunguya e Zika,
Maria do Carmo Camis.

Em relação ao novo coronaví-

rus, Helena informou que a
Secretaria Estadual da Saúde
está avaliando os casos suspeitos
junto com o Ministério da Saúde,
que, por sua vez, trabalha em
conjunto com a Organização
Mundial da Saúde (OMS). Para a
diretora de imunização, neste
momento a principal ferramenta
é a informação.

“Só são considerados suspei-
tas pessoas que apresentarem
febre e sintomas respiratórios
que tenham visitado a China nos
últimos 14 dias, o período máxi-
mo de incubação. Até este
momento não temos nenhum
caso confirmado”, explicou
Helena.

Entidade regional definiu que documento será produzido conforme orientações dos secretários municipais de saúde

Reunião ocorreu na última terça-feira na sede da entidade regional

Consórcio ABC vai solicitar ajuda do Estado
e da União para prevenção a doenças

Na segunda-feira (3), o Governo
Federal deu início a nova campa-
nha nacional de prevenção à gravi-
dez na adolescência sob muitos
questionamentos. A campanha
“Tudo tem seu tempo” é um tra-
balho conjunto entre o Ministério
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos e o Ministério da Saúde
que visa educar adolescentes
sobre sexo e gravidez e deverá cus-
tar aos cofres  R$ 3,5 milhões. 

Com o lema “Adolescência pri-

meiro, gravidez depois”, a campa-
nha é tida pela ministra da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves, como o primeiro
passo para a construção de um
“programa de prevenção ao sexo
precoce”. Serão utilizadas peças
em diferentes veículos de comuni-
cação, redes sociais e colocação de
banners em locais públicos com o
intuito de promover a reflexão
sobre o tema, deixando de lado a
abordagem sobre os principais

métodos de prevenção.  
Um dos principais pontos em

questão da nova campanha é a
“Abstinência Sexual” que chegou a
ser defendida como política públi-
ca de prevenção. Após críticas de
especialistas, que afirmaram que o
método possuía eficácia compro-
vada cientificamente, o Ministério
da Saúde afirmou que a abstinên-
cia não seria a única opção a ser
defendida e chegou a  listar méto-
dos contraceptivos que estariam
de acordo com cada público-alvo
da campanha. No entanto, a abor-
dagem de tais informações seria de
responsabilidade da rede pública
de saúde.  

De acordo com os apontamen-
tos, para crianças entre 10 a 15
anos o objetivo é trabalhar com
materiais que orientem o público a
retardar  o início da vida sexual. Já
para os jovens de 15 a 19 anos, a
ideia é utilizar de conteúdos que
debatam os riscos e as consequên-
cias da gravidez na adolescência.  

Na quarta-feira (5),  Folha con-
versou com um grupo de oito

munícipes a fim de ouvir suas opi-
niões sobre a nova campanha. Ao
serem perguntados sobre a iniciati-
va, os entrevistados se mostraram
a favor de uma campanha que
trate do assunto de maneira ade-
quada com a faixa etária. Mas
quando indagados sobre a implan-
tação de aulas sobre educação
sexual nas escolas, tema que já foi

questionado pelo atual Governo,
apenas três pessoas se mostraram
favoráveis. Entre eles estão os
jovens Luana Mendes e Vinícius
Ferreira que acreditam que o
melhor método é abordar o assun-
to em sala de aula. “Proibir não é
uma solução. É mais fácil você ensi-
nar o que deve fazer”, diz Luana.

A campanha foi apresentada oficialmente na segunda-feira (3) e gerou questionamentos de especialistas no assunto

Damares Alves e Luis Henrique Mandetta apresentaram a campanha 

População se mostra a favor da campanha
de prevenção à gravidez na adolescência

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº 2676 de 31 de JANEIRO de 2020.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de
Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que sanciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 2.028,27 (dois mil, vinte e oito reais
e vinte e sete centavos) observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso II do art. 8º e
do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de
2019, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo ante-
rior decorrerá de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo
1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica transposto na Secretaria de Finanças o valor de R$
12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso
III do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, con-
forme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo ante-
rior decorrerá da transposição no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e qua-
trocentos reais) da seguinte dotação observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observando as
classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos
termos do inciso II artigo 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro

de 2019, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo ante-
rior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) da seguinte dotação observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º – Fica transferido na Secretaria de Finanças o valor de R$
13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais) observando as classi-
ficações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos
do inciso III Art. 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019,
conforme segue:

Art. 8º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo ante-
rior decorrerá da transferência no valor de R$ 13.750,00 (treze mil, sete-
centos e cinquenta reais) das seguintes dotações observando as classifi-
cações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue: 

Art. 9º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº
2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.315 de
15 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei
Municipal nº 2.341 de  05 de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).
Art. 10º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 31 de
Janeiro de 2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31 de janeiro de 2020 – 56º
Ano de Emancipação político-administrativa do município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal
Adriano Paciente Gonçalves - Secretário de Finanças
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Prezando pelo bem-estar dos
animais abrigados no Centro de
Controle de Zoonoses munici-
pal, e em atendimento à decisão
judicial, a Prefeitura de Ribeirão
Pires celebrou parceria com o
Instituto Luisa Mell. Nessa
semana, 30 cães que estavam
no canil do CCZ foram transferi-
dos para a entidade, sediada no
município.

Nessa terça-feira, dia 11,
Luisa Mell, uma das protetoras
de animais mais conhecidas no
País pela seriedade das ações
que realiza, esteve no CCZ da
Prefeitura para acompanhar a
transferência dos cães. 

A transferência dos 30 cães
para lar temporário foi necessá-
ria após a Justiça determinar, no
final do último ano, a remoção

dos animais do CCZ, que está
situado, desde a década de
1970, no final da Rua Catarina
Rios Giachelo, próximo do
Centro da cidade. Ao longo dos
anos, o número de imóveis resi-
denciais na área cresceu.
Decisão proferida pela Justiça
no final de 2019 determinou a
remoção de animais abrigados
no espaço, em razão do barulho
emitido pelos cães.

Como alternativa à decisão
da Justiça, a Prefeitura buscou
apoio do Instituto Luisa Mell,
que abrigará, temporariamente,
os animais. Os cães terão acom-
panhamento da equipe do insti-
tuto e da Prefeitura, que seguirá
trabalhando em ações de incen-
tivo à adoção responsável dos
animais.

Paralelamente, o município
segue atuando para viabilizar a
implantação de nova sede para
o Canil Municipal, em área ade-
quada à atividade e com infraes-
trutura necessária ao atendi-
mento dos animais. 

Município garantiu apoio para acolher os animais há anos abrigados no Canil

Luisa Mell junto com o prefeito Kiko nas dependências do Canil Municipal

Instituto Luisa Mell
acolhe animais do CCZ
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Está chegando a maior e
mais divertida festa do calen-
dário brasileiro, o Carnaval.
Pensando nisso, o Espaço Berti
lançou um tratamento especial
para a eliminação de peso e
medidas chamado de
Massagem BertRedux. 

Com o Carnaval batendo à
porta, muitas pessoas desejam
investir no visual para ficarem
ainda mais bonitas, por isso, é
válido a procura de um trata-
mento com efeito duradouro. 

Pensando no bem-estar das
clientes, o Espaço Berti vem
inovando com tecnologias de
ponta. O protocolo BertRedux
é um tratamento feito com um

equipamento especial que
combina o Ultrassom com alta
potência de correntes elétricas
polarizadas, associada à mas-
sagem BertRedux, desenvolvi-
da pela fisioterapeuta dra.
Andréia Berti.

O procedimento acelera o
metabolismo do corpo e que-
bra as células de gordura, pro-
movendo sua eliminação e
melhorando o contorno corpo-
ral. É um tratamento indolor e
de recuperação imediata, que
possibilita a eliminação de até
seis centímetros na primeira
sessão.

Nesse protocolo a cliente
terá o suporte de uma nutricio-

nista e da dra. Andreia para
que possa também cuidar da
alimentação e autoestima.

O estabelecimento conta
com profissionais especializa-
dos em estética, acupuntura,
podologia, micropigmentação,
nutrição e outros, que visam
garantir saúde, bem-estar e
beleza aos seus clientes. 

“Para comemorar esse mês
tão alegre, desenvolvemos inú-
meros combos e promoções
que estão acessíveis em nossas
redes sociais: Instagram: espa-
coberti e Facebook: espacober-
t i s audebemesta rebe leza”,
comenta Andréia Berti.

Para agendar sua avaliação
entre em contato pelo telefone
(11) 4824-3340 ou 9.5026-
9458.

O tratamento propõe redução de medidas, desde a primeira sessão

O espaço conta com tratamentos especializados em saúde e beleza

Dra. Andréia Berti. Fisioterapeuta

Espaço Berti inova com
Massagem BertRedux
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A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio das secretarias de Turismo
e Desenvolvimento Econômico e
de Cultura, promoverá atividades
gratuitas de Carnaval para todas
as idades. Dentre os destaques
da programação está o Bloco das
Mocréias. 

O tradicional bloco do Grande

ABC abrirá o Carnaval no dia 16
de fevereiro, a partir das 11h. A
concentração será na Vila do
Doce (R. Boa Vista, s/n - Centro),
e seguirá pela Rua Padre Marcos
Simoni, até o Complexo Ayrton
Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco,
193 - Jd Itacolomy).

O bloco é marcado pelo desfi-
le de homens vestidos de mulhe-

res, e vestimentas descontraídas
e alegres.

Segundo a Prefeitura de
Ribeirão Pires, a equipe da
Secretaria de Segurança Urbana
se organizará em esquema espe-
cial para garantir a segurança dos
foliões. 

Vale lembrar que é proibido o
uso de garrafas de vidro e bebi-
das destiladas em qualquer reci-
piente, durante o desfile.

A organização do evento irá
disponibilizar banheiros quími-
cos na Vila do Doce e na disper-
são,  no Complexo Ayrton Senna.

Programação
Concentração a partir das 11h

na Vila do Doce, com a apresen-
tação da bateria da escola de
samba União da Vila.

Saída do Bloco das Mocréias a
partir das 14h30, com o trio elé-
trico comandado pela Banda
Sassarico, tocando marchinhas
de Carnaval, como exige a tradi-
ção do bloco.

Após a chegada do bloco no
Complexo Ayrton Senna haverá o
show com a Banda Pé na Jaca.

Encerramento às 18h.

O Bloco das Mocréias se concentrará na Vila do Doce a partir das 11h

Para quem gosta de festejar o
Carnaval junto com a família, a
Matinê do Ribeirão Pires Futebol
Clube é uma ótima opção. Com
festejos nos dias 23, 24 e 25 de
fevereiro, os foliões poderão dan-
çar ao som das marchinhas de car-
naval.

Com a chamada “Ô abre alas
que eu quero passar”, o Ribeirão
Folia será realizado no Salão Social
do RPFC, das 15h às 18h. 

A organização irá disponibilizar
brinquedos, com monitores, para
as crianças, para que possam se

divertir à vontade. 
A programação contará com o

tradicional concurso de fantasias.
A entrada de crianças até 10

anos e sócios é gratuita. Para
crianças entre 11 e 15 anos não
sócias, é cobrado o valor de R$
10,00 para entrada. Para adultos,
o valor é de R$ 20,00. Será obriga-
tória a apresentação de documen-
to.

O clube fica na avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 330, Centro.
Informações, contato através dos
telefones 4828-150 ou 4828-1743.

Clube de RP sedia três
matinês de Carnaval

O Carnaval deste ano está pres-
tes a começar, e o tradicional
Bloco da Saúde já está se prepa-
rando para cair na folia, espalhan-
do diversão e conscientização
pelas ruas de Rio Grande da Serra.  

A festa será no dia 21 de feve-
reiro, com concentração às 9h em
frente à UBS Santa Tereza. 

Os foliões seguirão até a Praça
da Bíblia no Centro, onde a festa
continua. Todos estão convidados
a participar!

A ação é da Prefeitura
Municipal, realizada pela
Secretaria de Saúde, e tem como
objetivo principal informar e cons-
cientizar de forma lúdica a popula-

ção quanto à prevenção das IST’s
(Infecções Sexualmente
Transmissíveis). Por onde passar, o
Bloco distribuirá preservativos à
população.

UBS Santa Tereza
Avenida Jean Lieutaud, 373,

Jardim Santa Tereza, Rio Grande
da Serra.

Rio Grande sedia Bloco da Saúde

Bloco das Mocréias abre
Carnaval neste domingo
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