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A raiz do problema 
A população de Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra já não sabem mais a quem
recorrer para conseguir respostas concretas
quanto aos problemas de infraestrutura,
zeladoria e abastecimento de água enfrenta-
dos por eles há anos. Na edição de hoje, a
Folha relata a situação vivida pelos morado-
res da Quarta Divisão e Barro
Branco, ambos na Estância, e ainda
da Vila Conde, Vila Tsuzuki e
Pedreira, na cidade vizinha, mas é
evidente que este cenário faz parte
da vida de inúmeros munícipes.  
Em um ato de desespero, por não sabe-

rem mais com quem contar, essas pessoas
procuraram a ajuda da nossa equipe para
tentar solucionar tal situação - que causa
incômodo das mais variadas formas.
Segundo os inúmeros relatos recebidos, ao
procurar uma solução - seja com a Prefeitura
de seus municípios ou com qualquer outra

entidade responsável -, o que eles recebem é
um grande ponto de interrogação. Algumas
vezes, são enganados. Em outras, são até
mesmo desrespeitados, mas o que sempre
paira é dúvida acerca de tudo isso.   
Pois bem, a questão que fica numa situa-

ção desta é a seguinte: para quem e por que
esses órgãos trabalham? Não seria
para beneficiar a própria popula-
ção? Então, por que tratá-los como
se fossem mentirosos, ou como se
os problemas deles não fossem
relevantes o bastante para serem

resolvidos?  
Há tempos que a população clama por um

atendimento digno, por atitudes mais com-
pletas e por menos profissionais vazios. É evi-
dente que algo está muito errado, e não é só
nos bairros de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra. Também há algo errado nas pessoas
encubidas de tratarem destes assuntos. 

““PPaarraa  qquueemm  ee  ppoorr
qquuee  eesssseess  óórrggããooss

ttrraabbaallhhaamm??””

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO    

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

JOSÉ  MARCELINO  ARAUJO  DA  COSTA,  esta-
do  civil solteiro, profissão operador  de  unidade,
nascido  em Caetés, PE no dia vinte e cinco de
dezembro  de mil novecentos e noventa e oito
(25/12/1998), residente e domiciliado rua João
Dicieri, 174, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ CARLOS DA COSTA e de ROSEANE BERNAR-
DINO DE ARAUJO. TAYNA  LARISSA  DE  LIMA  PEREI-
RA,  estado  civil  solteira, profissão operadora de
unidade, nascida em Mauá, SP no dia dezesseis de
março de dois  mil e um (16/03/2001), residente e
domiciliada Rua João Dicieri, 174,  Parque  Aliança,
Ribeirão  Pires, SP, filha de MAURICIO NARCISO
PEREIRA e de SILVIA SILVA DE LIMA PEREIRA.                            

JORGE  FELIPE  SANTOS  DA  SILVA,  estado  civil
divorciado, profissão segurança,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e um de outubro de
mil  novecentos  e  oitenta  e  três  (21/10/1983),
residente  e domiciliado  Rua  João Ramalho, 90,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de VALDO GOMES
DA SILVA e de ADALGISA DOS SANTOS OLIVEIRA.
TANYSE  BETANIA DA SILVA, estado civil divorciada,
profissão operadora de  atendimento,  nascida  em
Arapiraca,  AL  no  dia vinte e oito de novembro  de
mil novecentos e oitenta e sete (28/11/1987), resi-
dente e domiciliada  Rua  João Ramalho, 90,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ BATISTA DA
SILVA e de BETANIA MARIA DA SILVA.                 

MAYKOM  DOUGLAS  FERREIRA,  estado civil
solteiro, profissão autônomo, nascido  em
Itanhaém, SP no dia trinta de janeiro de mil nove-
centos e noventa  e  três  (30/01/1993),  residente  e
domiciliado Rua Afrânio Peixoto,  230,  Centro,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  JOSÉ ABDIAS FERREI-
RA e de MARINALVA MARIA FERREIRA. ADRIELLE
BORGES  DE  MELO,  estado civil solteira, profissão
ajudante geral,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte
e quatro de maio de mil novecentos  e noventa e
três (24/05/1993), residente e domiciliada Rua
Afrânio  Peixoto,  230,  Centro,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de ELIANA BORGES DE MELO LIMA.                                                  

ROBERTO  BAPTISTA  ALVES, estado civil soltei-
ro, profissão aposentado, nascido  em  São  Vicente,
SP  no  dia  vinte  e  um  de junho de mil novecentos
e  cinquenta  (21/06/1950),  residente  e  domicilia-
do Rua Alferes  Bottacin, 261, Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOÃO BAPTISTA ALVES e de RAI-
MUNDA BAPTISTA ALVES.TEREZA  BENEDITA
ESTERSSO,  estado civil viúva, profissão aposentada,
nascida  em  Cambará,  PR  no  dia vinte de agosto
de mil novecentos e trinta  e  três  (20/08/1933),
residente  e  domiciliada  Rua Alferes Bottacin, 261,
Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ ESTERS-

SO e de MARGARIDA MARTINS.                                               
ALEKSANDRO  SILVA SERTÃO, estado civil soltei-

ro, profissão promotor de vendas, nascido em
Manoel Vitorino, BA no dia vinte e sete de novem-
bro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  três
(27/11/1983),  residente  e domiciliado  Rua
Oswaldo  Cruz, 281, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP,
filho de ERENIAS MEIRA SERTÃO e de IAÍDES SILVA
SERTÃO. MARIANE   DA   SILVA   PATRÍCIO,   estado
civil  solteira,  profissão balconista,  nascida  em
Diadema,  SP no dia primeiro de junho de mil nove-
centos  e  noventa  e quatro (01/06/1994), residen-
te e domiciliada Rua  Oswaldo  Cruz,  281,  Centro
Alto,  Ribeirão Pires, SP, filha de VAGNER ROGÉRIO
PATRÍCIO e de ANDREIA MARTINS DA SILVA.                

ERIVELTON   VALDIR   DA  SILVA,  estado  civil
divorciado,  profissão ajudante,  nascido  em
Diadema,  SP  no  dia  onze de setembro de mil
novecentos  e noventa e dois (11/09/1992), resi-
dente e domiciliado Rua Romeo Gallo, 02, Centro
Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de VALDIR JOSÉ DA
SILVA e de MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO.
ERIKA  ALMEIDA  SALES,  estado  civil  solteira, pro-
fissão auxiliar de escritório,  nascida  em  Mauá, SP
no dia trinta e um de agosto de mil novecentos  e
noventa (31/08/1990), residente e domiciliada Rua
Romeo Gallo, 02, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP,
filha de FRANCISCO IVAN DE SALES e de MARIA
SALOMÉ DE ALMEIDA SALES.                             

ALEXANDRE  PEDROSO,  estado  civil solteiro,
profissão ajudante geral, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  dezessete de agosto de mil nove-
centos   e  oitenta  (17/08/1980),  residente  e  domi-
ciliado  Rua Diamantina,  14, Ponte Seca, Ribeirão
Pires, SP, filho de JAIR PEDROSO e de LADI NUNES
PEDROSO. SHEILA APARECIDA DE SANTANA, estado
civil solteira, profissão ajudante geral,  nascida  em
Santo  André,  SP  no  dia dez de novembro de mil
novecentos  e oitenta e dois (10/11/1982), residen-
te e domiciliada Rua Diamantina,  14,  Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ DIRSON DE SANTA-
NA e de DIRCE DE PAIVA GOMES.                                 

EVERTON  JOSE  ANTONIO,  estado  civil  soltei-
ro, profissão técnico em sistema  eletrônico, nasci-
do em São Caetano do Sul, SP no dia dezenove de
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito
(19/01/1988), residente e  domiciliado  Rua
Regente  Feijó,  370, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho
de VAGNER JOSÉ ANTONIO e de ANÉSIA GONÇAL-
VES ANTONIO. LARIANY   MARCELA  DE  AZEVEDO
DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira, profissão  fun-
cionária  pública,  nascida  em  Mauá, SP no dia oito
de julho  de  mil  novecentos  e noventa e seis
(08/07/1996), residente e domiciliada  Rua Regente
Feijó, 370, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de
ARNALDO DOS SANTOS FILHO e de D' CELIA DE AZE-
VEDO.                 

LEONARDO PUZONE, estado civil solteiro, pro-

fissão vendedor, nascido em São  Roque,  SP no dia
quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e
nove  (15/01/1999),  residente e domiciliado Rua
Belo Horizonte, 1542, Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  ALEX  EDUARDO  PUZONE e de PATRICIA
GODOY PUZONE. LARISSA  DE ANDRADE SILVA, esta-
do civil solteira, profissão vendedora, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP no dia primeiro de abril de dois
mil (01/04/2000),  residente  e  domiciliada  Rua
Belo  Horizonte,  1542, Bocaina,  Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSE EDVALDO FEITOSA DA SILVA e de MAR-
CIA REGINA DE ANDRADE.                                          

FELIPE  FANTONE, estado civil solteiro, profis-
são técnico em farmácia, nascido  em  São  Paulo, SP
no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa
e dois (08/01/1992), residente e domiciliado Praça
João Brito dos  Santos, 54, Ap. 302, Boqueirão, Praia
Grande, SP, filho de FELICE FANTONE e de SOLANGE
DOS PRAZERES.  SOLANGE  REGIANE  PAULA
MORETTI,  estado  civil divorciada, profissão biomé-
dica,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia três de
março de mil novecentos  e oitenta e um
(03/03/1981), residente e domiciliada Praça João
Brito dos Santos, 54, Ap. 302, Boqueirão, Praia
Grande, SP, filha de ROBERTO MORETTI e de SAN-
DRA REGINA MARCON MORETTI.                 

ADELMO   MARCOND   MENDES  ROCHA,  esta-
do  civil  solteiro,  profissão psicólogo, nascido em
Campo Alegre de Lourdes, BA no dia oito de abril de
mil  novecentos  e  noventa  e  dois  (08/04/1992),
residente  e domiciliado Rua Belo Horizonte, 78,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE MENDES
DA ROCHA e de MARIA NAIZA MENDES DA ROCHA.
AMANDA  DE MELO E SILVA, estado civil solteira,
profissão esteticista, nascida  em  Irecê,  BA  no  dia
dezoito de junho de mil novecentos e noventa  e
quatro  (18/06/1994),  residente  e  domiciliada  Rua
Belo Horizonte, 78, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha
de SEVERINO BERNARDO DA SILVA e de AUZENI
MARIA DE MELO.                                   

LUIZ  GUSTAVO  DE  ANDRADE,  estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral,  nascido  em  São
Paulo,  SP  no  dia  quatro  de abril de mil novecen-
tos  e noventa e três (04/04/1993), residente e
domiciliado Rua Padre Manoel da Nóbrega, 08, Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de VERA LUCIA DE
ANDRADE. VALDIRENE   MÁRCIA   DA   SILVA,   esta-
do  civil  solteira,  profissão balconista, nascida em
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de agosto de
mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco  (21/08/1985),
residente  e domiciliada  Rua  Padre  Manoel  da
Nóbrega, 08, Pilar Velho, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de
JOSÉ BENEDITO DA SILVA e de BENEDITA RIBEIRO
DA SILVA.                                                                

ANTONIO  CARLOS  REIS  DOS  SANTOS,  estado
civil solteiro, profissão soldador, nascido em
Lajedão, BA no dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos  e  setenta  e quatro (26/10/1974), resi-

dente e domiciliado Rua  Laudo de Camargo, 49,
casa, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTO-
NIO VIEIRA SANTOS e de ELENITA SILVA REIS.  SAN-
DRA  PINTO  RIBEIRO,  estado  civil  solteira,  profis-
são autônoma, nascida  em  Belém,  PA  no  dia quin-
ze de janeiro de mil novecentos e setenta  e  um
(15/01/1971),  residente  e  domiciliada  Rua Laudo
de Camargo,  49,  Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de MARIA PINTO RIBEIRO.                                                              

LUCAS  SOUZA  DE  OLIVEIRA,  estado civil sol-
teiro, profissão operador logístico,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia dezessete de maio
de  mil  novecentos e noventa e quatro
(17/05/1994), residente e domiciliado  Rua  Epitácio
Pessoa, 308, A, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho  de
LOURIVAL  FERREIRA  DE  OLIVEIRA  e  de  ANA
MARIA SOUZA DE OLIVEIRA. NOEMI  DOS  SANTOS
IZIDORO,  estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida  em  Mauá,  SP  no  dia vinte de fevereiro de mil
novecentos e noventa  e  oito (20/02/1998), resi-
dente e domiciliada Rua Guilhermino Roncon,  106,
Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de JOSÉ RAI-
MUNDO IZIDORO e de SUELI DOS SANTOS IZIDORO.                                

RICARDO   GOMES  XAVIER,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão  gerente comercial,  nascido  em
Mauá,  SP  no dia vinte e três de maio de mil nove-
centos  e  noventa  e um (23/05/1991), residente e
domiciliado Rua Arturo  Peduzzi,  28, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de EDVARD RODRIGUES
XAVIER e de MARIA NEUMA GOMES XAVIER. THAI-
NÁ  ROMUALDO,  estado civil solteira, profissão do
lar, nascida em Mauá,  SP  no  dia vinte e oito de
junho de mil novecentos e noventa e cinco
(28/06/1995),  residente  e domiciliada Rua Arturo
Peduzzi, 28, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
ELIZABETE ROMUALDO DO PRADO.

VINÍCIUS  MENDES CERDEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão professor, nascido  em  Santo
André,  SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil
novecentos  e oitenta e nove (27/02/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Pedro  Del  Corto,  20,
Santana,  Ribeirão Pires, SP, filho de RENATO PIRES
CERDEIRA e de MARGARETE MENDES DE SOUZA
CERDEIRA. TATIANE   QUEIROZ   FERRACINI,   estado
civil   solteira,  profissão publicitária, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de junho de mil
novecentos e oitenta e sete (18/06/1987), residen-
te e domiciliada Rua  Pedro  Del  Corto,  20,
Santana,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de MAURICIO
FERRACINI e de MARILENE APARECIDA FERRACINI.                 

FÁBIO MIRANDA DA SILVA, estado civil divorcia-
do, profissão operador de casa  de  força,  nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de abril  de
mil  novecentos  e setenta e oito (29/04/1978), resi-
dente e domiciliado  Rua  Zequinha  de  Abreu, 15,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho  de  JULIO  APARE-
CIDO  RODRIGUES  DA SILVA e de SONIA MIRANDA
DA SILVA. GISLENE  DA  SILVA PEREIRA, estado civil

divorciada, profissão técnica de estética, nascida em
São Bernardo do Campo, SP no dia seis de julho de
mil novecentos e oitenta (06/07/1980), residente e
domiciliada Rua Zequinha  de  Abreu,  15,  Roncon,
Ribeirão  Pires, SP, filha de LUIZ PEREIRA DA SILVA e
de ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA.                 

SABINO  SARAIVA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de logística, nascido em
Pedra Branca, CE no dia dezessete de abril de mil
novecentos e sessenta e seis (17/04/1966), residen-
te e domiciliado Rua  Juvaneide  Rodrigues   , 10,
Aliança   , Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO
GONÇALVES DE OLIVEIRA e de ELZA SARAIVA DE
OLIVEIRA.  CLEUSA BARBOSA DA SILVA, estado civil
divorciada, profissão cuidadora, nascida  em Mauá,
SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e
setenta  e  quatro (25/07/1974), residente e domici-
liada Rua Juvaneide Rodrigues   , 10, Aliança   ,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ BARBOSA DA SILVA
e de JOANA DA CONCEIÇÃO SILVA. 

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 024.09.2020. Contrato nº
001/2021 – Contratante: Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra -  Contratado:
CECAM – CONSULTORIA ECONOMICA,
CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICI-
PAL LTDA Prazo: 12 meses. Valor Global R$
156.170,00. Objeto: Contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços
de Locação de Softwares com a concessão
do direito de uso dos sistemas informatiza-
dos de Portal da Transparência,
Almoxarifado, Compras e Licitações,
Contabilidade Pública, Patrimônio,
Administração de Pessoal e Controle
Interno, com prestação de serviços de con-
versão, implantação, capacitação, suporte
técnico, manutenção. Fundamento: Artigo
22, § 3º da Lei 9.666/93. Rio Grande da
Serra, 14 de janeiro de 2021. Vereador
Charles David Faustino Fumagalli -
Presidente.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 025.10.2020. Contrato nº
003/2020 – Contratante: Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra -  Contratado: MCS
Corporation Eirelli Prazo: 12 meses. Valor
Global R$ 126.700,00. Objeto: prestação de
serviços técnicos e especializados de orga-
nização, digitalização e gerenciamento ele-
trônico de documentos da Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra. Fundamento: Artigo
22, § 3º da Lei 9.666/93. Rio Grande da
Serra, 18 de dezembro de 2020. Vereador
Ébio viana de Oliveira - Presidente.



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211

Que o Governo de
Claudinho da Geladeira
(Podemos) decidiu tornar
pública todas as dificuldades e
abandono que encontrou na
Prefeitura de Rio Grande da
Serra desde que assumiu o
Governo no dia primeiro de
janeiro.

* * *

Que primeiro Claudinho
denunciou o não pagamento
de precatórios; denunciou a
localização de remédios venci-
dos e agora o estado de aban-
dono de diversos veículos ofi-
ciais. Tudo ocorrido na gestão
do ex-prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

* * *
Que o que parecia que seria

uma sucessão tranquila e har-
moniosa, com os dois
(Claudinho e Maranhão) se
encontrando pessoalmente
após a eleição para fazer a
transição, parece que o clima
esquentou e harmonia e tran-
quilidade neste instante é o
que menos haverá.

Que Ribeirão Pires está
prestes a acabar com uma
polêmica, que vira e mexe é
manchete de jornais: funcio-
nários da Educação Municipal
podem ou não consumir
merenda escolar?

* * *

Que o vereador Anderson
Benevides (Avante) já protoco-
lou um projeto de lei autori-
zando professores e servidores
da Educação a consumirem
merenda escolar.

* * *

Que a primeira personalida-
de a ser agraciada com a apro-
vação de título de cidadão
ribeirãopirense pela Câmara
Municipal nesta Legislatura
será o deputado estadual
Thiago Auricchio (PL). 

* * *
Que o autor da sugestão é o

presidente da Câmara, Guto
Volpi (PL). Vale ressaltar que
Guto foi funcionário da
Prefeitura de São Caetano e
seu pai o principal cabo eleito-
ral de Thiago em Ribeirão.

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

O prefeito de Ribeirão Pires,
Clóvis Volpi (PL), aditou seis
contratos na área da Saúde
que foram realizados na gestão
do ex-prefeito Kiko Teixeira
(PSDB). 

Além disso, a atual gestão
contratou uma nova
Organização Social de Saúde
(OSS), a Biogesp, e também
aditou o contrato da atual, a
Santa Casa de Birigui, para a
execução dos mesmos servi-
ços. Agora são duas entidades
que cuidam do Hospital de
Campanha.

Dos contratos aditados por
Volpi, além da Santa Casa de
Birigui, o que chama mais aten-
ção é o feito com a MCS
Serviços em Geral Ltda no valor
de R$ 550.172,88 que tem
como finalidade o serviço de
limpeza hospitalar no Hospital
de Campanha.

Além desse, foram aditados
também os contratos com a
White Martins Gases
Industriais Ltda, para instala-
ção de rede de gases medici-
nais centrais (locação, instala-
ção e fornecimento de oxigê-
nio) para o Hospital de
Campanha.

Com a Gobox Containers do
Brasil Eireli, para montagem da
área de higiene e descontami-
nação do Hospital de
Campanha no valor de R$
5.700,00.

Com a Kon Tato Comercial
EPP para locação de digitaliza-
dor CR com impressora no
valor de R$ 9.100,00. E com a
Expansom Promoções e
Eventos Ltda  para locação de
estrutura, em caráter emer-
gencial, para o serviço conti-
nuado da estrutura do Hospital
de Campanha contra o Covid-

19 no valor de R$ 120.717,00.
Mais uma OSS no Hospital

de Campanha
A gestão Volpi também

publicou a contratação da OSS
Biogesp - Associação de Gestão
e Execução de Serviços
Públicos e Sociais no valor R$
4.128.798,18 para prestação
de serviços no gerenciamento,
operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde
da rede de urgência e emer-
gência – Hospital de
Campanha, para enfrentamen-
to do Covid-19 e também adi-
tou o contrato com a
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui para a
execução dos mesmos servi-
ços.

É importante salientar que
todos estes contratos firmados
e aditados foram feitos em
caráter emergencial.

Volpi adita seis contratos
na área da Saúde feitos
na gestão Kiko Teixeira

Contratos são para execução no Hospital de Campanha de Ribeirão Pires

Contratos foram firmados na gestão do ex-prefeito Kiko Teixeira e foram aditados pelo prefeito Clovis Volpi

Foto: Divulgação / Redes Sociais
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Manutenção em
bairros de Rio Grande

O vereador de Rio Grande da Serra Benedito Araújo (PSB)
solicitou ao prefeito do município, Claudinho da Geladeira
(Podemos), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, a
adoção de providências urgentes que resultem com a reali-
zação de serviços de manutenção nos bairros Jardim
Guiomar, Parque América, Parque do Governador, Parque
Rio Pequeno e Jardim Palmira, com a passagem de máquina,
colocação de pedra bica corrida, bem como limpeza e roça-
gem nas laterais.  

De acordo com o parlamentar, o pedido tem como princi-
pal objetivo atender às inúmeras reivindicações dos mora-
dores da região. “Se colocada em prática, certamente resol-
veria os problemas causados atualmente a pedestres e con-
dutores de veículos, os quais vêm encontrando muitas difi-
culdades para trafegarem pelas vias, cada vez mais compro-
metidas. A realização de serviços de manutenção, portanto,
facilitará o acesso dos veículos de coleta de lixo, ambulân-
cias, viaturas e vans escolares”.

Informações sobre 
consultas e exames 

Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho (Cidadania) requereu a
Claudinho da Geladeira (Podemos), chefe do Executivo
Municipal, através da Secretaria de Saúde, informações quan-
to aos médicos e exames realizados nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) de Rio Grande da Serra.  

Por meio de requerimento, o vereador afirmou que chega-
ram até ele dizendo que as enfermeiras das UBS´s informa-
ram que todos os exames foram suspensos por tempo inde-
terminado e, diante disto, os médicos não estão marcando
consultas, uma vez que os exames não estão em mãos - prin-
cipalmente no caso de gestantes. Bibinho ainda questiona os
motivos da possível suspensão dos exames e se, de fato, as
grávidas não estão sendo atendidas. “A apresentação da refe-
rida matéria se justifica em virtude da necessidade de cuida-
dos com a saúde de nossas gestantes e crianças, que são o
futuro de nossa cidade. Exames e ultrassom podem identificar
vários tipos de doenças e também deficiências que podem ser
tratadas ainda durante a gestação”.

Execução de limpeza 
na rua das Margaridas 

Elias Policial (Podemos), vereador eleito pela cidade de
Rio Grande da Serra, solicitou informações a Secretaria de
Serviços Urbanos quanto a possibilidade de limpeza de
bocas de lobo, na rua das Margaridas, no Recanto das
Flores.  

O parlamentar questiona: “Há possibilidade de a
Administração adotar providências visando à execução de
serviços de manutenção na rua do bairro mencionado, com
a retirada de terra e limpeza de bocas de lobo”. Elias ainda
solicita um prazo para que os serviços sejam iniciados, bem
como os fatores que podem inviabilizar o atendimento.  

“A medida, se colocada em prática, atenderia as inúme-
ras reivindicações dos moradores, os quais alegam que a
precária condição em que se encontra a via se deve à ausên-
cia de serviços de manutenção. Visando oferecer melhores
condições de trafegabilidade, minimizando as dificuldades,
há muito enfrentadas pelos moradores, é que justificamos
a apresentação da matéria”, finalizou.

Implantação de 
CEP por rua em RGS

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (PSD), reite-
rou um requerimento datado de 30 de maio de 2018, ende-
reçado ao Executivo Municipal, por meio do setor competen-
te, que diz respeito ao andamento do processo referente aos
CEP´s (Código de Endereçamento Postal) em Rio Grande da
Serra.  

De acordo com o vereador, em reunião realizada com o
presidente dos Correios no ano de 2018, a respeito do assun-
to, ficou acertado pela liberação do cepeamento por ruas,
uma vez que o CEP na cidade é geral, fator que dificulta a
entrega de correspondências e mercadorias - principalmente
as realizadas online.  

“Há anos, a população aguarda a referida benfeitoria, em
virtude dos transtornos e dificuldades para marcar um sim-
ples agendamento online”, explicou.   

Diante desta situação, Marcelo Cabeleireiro questiona:
“Em que fase se encontra o processo? A partir de que data
será implantado o cepeamento”.

Rotatória de acesso
à Rodovia SP-122

O vereador Israel Mendonça (PDT) reiterou a sugestão
feita a Secretaria de Obras sobre informações junto a direto-
ria do DER (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado
de São Paulo), quanto aos projetos de acesso à SP-122. O
assunto já chegou a ser tratado e discutido em reunião vir-
tual agendada por Mendonça e o deputado estadual Luiz
Fernando (PT), em que também participaram o secretário de
transportes de São Paulo, João Octaviano, e o engenheiro do
DER, Mauro Cardoso.  

O parlamentar questiona o fator de correção do projeto
funcional que não atendeu aos requisitos para implantação e
posterior execução do projeto executivo, além de perguntar
qual a possibilidade de implantação deste projeto, que visa à
execução da alça de acesso da Avenida São João à Rodovia
SP-122, ser incorporado ao Plano Diretor de 2021. 

“A implantação desta rotatória facilitará o acesso do
Jardim Santa Tereza à Rodovia SP-122, como também ao
Jardim Novo Horizonte”, argumentou.

Melhorias para a rua
Massaye Yano Pôrto

O vereador Roberto Contador (Avante) solicitou ao pre-
feito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira
(Podemos), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos,
informações quanto a possibilidade de realizar serviços de
manutenção da rua Massaye Yano Pôrto, na altura da
entrada do bairro Jardim Encantado, que se encontra com
várias deformações. De acordo com o parlamentar, esse é
um pedido dos moradores que reclamam que a rua encon-
tra-se com buracos, impossibilitando o trânsito seguro.  

“Veículos que saem da Rodovia SP-122, no sentido a
entrada do bairro, necessitam reduzir a velocidade, para
que os automóveis não sejam danificados devido as defor-
mações na via - necessitando usar a contramão, causando
sério transtornos, inclusive contribuindo para a ocorrência
de acidentes”, expôs.  

“A realização dos serviços ora requerido é de extrema
importância para a comunidade em geral, pois amenizaria
os problemas enfrentados pelos moradores”, finalizou.
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Na edição da última sexta-feira
a Folha publicou uma reportagem
baseada em declarações do atual
secretário de Assuntos Jurídicos,
Ronaldo Queiroz Feitosa, de que o
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), através do Depre
(Departamento de Precatórios),
havia reiterado, no dia 18 de janei-
ro último, a determinação de
sequestro das receitas correntes
líquidas que caírem nas contas cor-

rentes da Prefeitura de Rio Grande
da Serra.

O valor determinado para ser
retirado dos cofres da
Administração atinge a soma de
R$ 3.049.038,24, que se refere,
principalmente, a falta dos paga-
mentos dos acordos de precató-
rios referentes ao ano de 2020, na
gestão do ex-prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

O maior montante da dívida é

com a Enel, antiga Eletropaulo,
que se arrasta na cidade desde o
final da década de 70. Segundo o
Governo de Claudinho da
Geladeira (Podemos), no ano pas-
sado Maranhão não teria pago
nenhum acordo de precatório.

Desta forma, Maranhão não
gostou das declarações do atual
Governo sobre esse episódio e
afirma que a determinação de
sequestro das receitas municipais
se dá por “incompetência da atual
gestão comandada por Claudinho
da Geladeira”.

Segundo o ex-prefeito, “nos
últimos anos, a duras penas, a ges-
tão municipal pagou elevado mon-
tante de precatórios ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Somente no ano de 2020, a gestão
2016/2020, além de honrar com
os pagamentos no valor de aproxi-
madamente 2 milhões de reais,
nós conseguimos a redução da alí-
quota mensal de pagamentos de
10 para 5% da Receita Corrente
Liquida Municipal, graças aos nos-
sos esforços e intensas tratativas
junto a Depre, TJSP e STF
(Supremo Tribunal Federal)”.

Maranhão ressalta que com a
grave crise sanitária e econômica
que assolou o país, pela pandemia
da Covid 19, a Prefeitura de Rio
Grande da Serra, junto aos demais
municípios do Grande ABC, atra-
vés do Consórcio ABC, solicitou ao
Tribunal de Justiça a suspenção
dos pagamentos de precatórios,
obtendo êxito; porém a referida
decisão, posteriormente, foi par-
cialmente revogada pelo CNJ
(Conselho Nacional de Justiça), no
sentido de que após o período de
suspensão, os valores sobrestados
fossem pagos, cabendo a
Administração Municipal realizar a
negociação no início de 2021 junto
ao Depre. 

O atual Governo aponta que,
pelo acordo, os valores deveriam
ter sido pagos até o final de
dezembro de 2020, ainda na ges-
tão de Maranhão.

Gabriel Maranhão conta tam-
bém que a gestão 2016/2020 cum-
priu com os pagamentos das insu-
ficiências dos exercícios anteriores
no ano de 2020, protocolou ofícios
e alternativas de planos de paga-
mentos junto ao Depre e ao TJSP,

além de impetrar mandado de
segurança junto ao STF para finan-
ciamento dos valores pelo
Governo Federal, como prevê a EC
99/17.

“É importante destacar que
além dos valores pagos para o
Depre em 2020, a insuficiência de
valores correspondente a alíquota
mensal do exercício foi devida-
mente registrada na Prestação de
Contas Parcial do 3º Quadrimestre
de 2020, protocolada na transição
de Governo com a atual gestão e
na Câmara de Vereadores”.

Maranhão finaliza dizendo que
“se a atual gestão precisar que eu
faça um plano razoável para nego-
ciar junto ao Depre, me coloco a
disposição, pois vejo que a atual
equipe não está preparada para
governar com as dificuldades do
dia a dia da nossa cidade”.

Essa discussão vai muito além
dessa briga política, o que se sabe
realmente é que a cidade de Rio
Grande da Serra encontra-se sim
num “colapso financeiro”, como
bem sintetizou o secretário de
Assuntos Jurídicos, Ronaldo
Queiroz Feitosa.

Maranhão fala sobre precatórios de RGS: 
“paguei de Administrações anteriores”

Ex-prefeito de RGS se manifesta sobre possível sequestro de receita da cidade por falta de pagamento de precatórios de 2020

Maranhão e Claudinho chegaram a se encontrar para fazer a transição
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O governo do prefeito
Claudinho da Geladeira (Podemos)
de Rio Grande da Serra encontrou
vários veículos e maquinários
abandonados, cujo valor pode
atingir a cifra de R$ 1,6 milhão.

Para comprovar o abandono, o
prefeito postou em suas redes
sociais vídeos que mostram os veí-
culos sucateados e empilhados. 

Entre os veículos estão ambu-

lâncias, kombis, ônibus escolares.
Maioria dos veículos seria usado
nos setores de Saúde e Educação.

Em parte desses veículos, os
anos de fabricação correspondem
com o período em que Gabriel
Maranhão (Cidadania) era o prefei-
to da cidade.

Mas há exceção. Como um veí-
culo vectra, blindado, ano de 2010,
que era usado pelo próprio gabine-

te do chefe do Executivo.
Maranhão foi prefeito da cidade
entre 2013 e 2020.

Além desses veículos, também
foram localizados deteriorados
alguns maquinários, como escava-
deira, retroescavadeira e motoni-
veladora, anos 2010, 2015 e 2013,
respectivamente. Somente essas
máquinas, segundo a Prefeitura,
atingem a cifra de R$ 1,1 milhão.

“Como nosso maior objetivo é
manter a transparência junto à
nossa população, venho novamen-
te mostrar a situação gravissíma
que encontramos os veículos e
máquinas da nossa cidade. É
dinheiro público jogado no lixo,
falta de administração e de cuida-
do com a população. Quem perde
somos nós, que poderíamos estar
em outra realidade se o dinheiro
fosse bem utilizado”, opinou o pre-
feito Claudinho.

Além dessa denúncia, na última
semana Claudinho também já
havia denunciado uma quantia
grande de remédios vencidos que
foram localizados na Prefeitura de
Rio Grande da Serra.

RGS localiza vários
veículos abandonados

Há ambulância, ônibus escolar e maquinário pesado, totalizando R$ 1,6 milhão

Veículo com logo da Prefeitura empilhado e abandonado

Após divulgação de vaquinha, RP diz que buscará alternativa
para manutenção da sede do Centro de Referência do Idoso

O CRI - Centro de Referência
ao Idoso - optou por recorrer a
ajuda da população de Ribeirão
Pires para realizar a manutenção
do telhado da sede, localizada
da Rua Alferes Botacin, região
do Núcleo Colonial - onde estão
instalados há 18 anos. A campa-
nha consiste em uma vaquinha
virtual e tem como objetivo reu-
nir a quantia de R$60 mil para a
execução dos reparos necessá-
rios.  

Ao tomar conhecimento da
ação solidária divulgada nas
redes sociais, a Prefeitura de
Ribeirão Pires realizou uma vis-
toria no local para identificar os
principais problemas estruturais
enfrentados pela organização
assistencial. Além do telhado, a
casa também apresenta racha-
duras em razão da proximidade
com a linha de trem e o período
sem manutenção periódica. 

Leonardo Biazi, responsável

pela Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (Sasc), afir-
mou que será necessária uma
ação emergencial que deverá
ser executada por meio de par-
cerias com empresas da constru-
ção civil da região ou emenda
parlamentar para a recuperação
do telhado do imóvel, uma vez
que o convênio firmado com a
entidade não  prevê destinação
de  verba para manutenções de
grande porte no imóvel.  

O CRI Ribeirão Pires pode ser
considerado uma das principais
referências quando o assunto é
assistência ao idoso. Sua atua-
ção possui um caráter preventi-
vo, pautado na defesa, afirma-
ção de direitos e no desenvolvi-
mento de capacidades dos usuá-
rios. Além disso, tem como obje-
tivo fortalecer as relações fami-
liares e comunitárias, bem como
promover a integração e a troca
de experiência entre os partici-

pantes, valorizando o sentido de
vida coletiva, conforme preconi-
zado pelo Sistema Único de
Assistência Social e o Estatuto
do Idoso. 

O centro atende aproximada-
mente 800 idosos, a partir dos
50 anos, promovendo as seguin-
tes atividades: hatha yoga,
ginástica, alongamento, canto-
terapia, violão, dança de salão,
dança cigana, ritmo, smartpho-
ne entre outras.  

"Acreditamos que essa aber-
tura do poder público em tentar
encontrar alternativas para o
problema estrutural da nossa
sede é fundamental para que
consigamos atingir nossa meta e
continuar prestando, com quali-
dade, atendimento aos idosos",
disse a presidente do CRI, Maria
Helena Jadão. 

A vaquinha online continua
em andamento e as doações
podem ser feitas por meio do
link - https://abre.ai/reforma-
cri. Até o momento, a campanha
arrecadou R$190. O atalho para
as doações também pode ser
acessado por meio do facebook
do Centro de Referência ao
Idoso da Estância -
facebook.com/CRIRP. 

Entidade criou uma vaquina virtual para levantar verba para reforma  do telhado da instituição. Secretário conversa sobre o problema
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Moradores da Quarta Divisão
e Barro Branco estão descon-
tentes com a falta do serviço de
zeladoria e infraestrutura em
seus bairros.  Mesmo com as
diversas ligações para a
Prefeitura de Ribeirão Pires, os
problemas não são resolvidos.    

Na rua Egídio Del Corto, na
Quarta Divisão, os moradores
convivem com um problema
bem desagradável. 

Segundo a comunidade, toda
vez que chove o córrego, situa-
do ao lado da via, transborda e
atrapalha a locomoção dos
pedestres e motoristas.  Eles
registraram o acúmulo de água
após a chuva que caiu no último
dia 4. Em cerca de uma hora o

córrego submergiu, alagou a via
e trouxe transtorno aos mora-
dores. 

Já no Barro Branco, a Folha
conferiu que o excesso de bura-
cos na rua Pedro Ripoli é
denunciado pelos munícipes há
meses.  

Principalmente, no trajeto
de 1,4 km que se estende pela
parte baixa da ponte da
Rodovia Índio Tibiriçá até o final
da via. 

“Eu queria saber sobre o
recapeamento da Pedro Rípoli,
pois ela só vai até a Rodovia
índio Tibiriçá, depois são só
buracos’, reclama o morador,
Fagner. 

Indagado sobre a situação, o

mesmo se diz insatisfeito com a
infraestrutura do bairro. 

A redação entrou em contato
com a prefeitura de Ribeirão
Pires. Em nota, o paço afirmou
que até o fim do mês de feve-
reiro o córrego, situado na rua
Egídio Del Corto, receberá
intervenções através da
Secretaria de Infraestrutura e
Zeladoria.  

O serviço de limpeza preven-
tiva e desassoreamento dos
córregos já beneficiou cinco
bairros da Estância, são eles:
Jardim Itacolomy, Centro,
Jardim Valentina, Roncon e
Jardim Ribeirão Pires. 

A prefeitura ainda comentou
que enviará uma equipe de
manutenção para vistoria da
rua Pedro Rípoli a fim de incluí-
la no cronograma de ações e
tapa-buracos da Secretaria de
Infraestrutura.

Falta de infraestrutura
preocupa moradores 
de Ribeirão Pires
Excesso de buracos e transbordamento de córregos são problemas recorrentes

Córrego transbordou na rua Egídio Del Corto na última quinta (4)

Buracos na rua Pedro Rípoli
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O veículo de entregas dos
Correios foi alvo de criminosos,
na tarde do último dia 5,
enquanto seguia rota pela
região do Rancho Alegre em
Ribeirão Pires. Três homens
participaram da ação que resul-
tou no roubo do veículo e dos
pacotes a serem entregues aos
proprietários.  

O carteiro seguia com o veí-

culo pela rua Casemiro Rocha
Orosco, por volta das 15h30,
quando o trio de criminosos o
abordou. Segundo relatado no
boletim de ocorrência, os indiví-
duos - ainda não identificados -
faziam menção de estarem
armados e proferiam graves
ameaças contra o funcionário.
Após a conclusão do roubo, os
homens fugiram sentido
Suzano, levando o veículo da
empresa juntamente com 10
mercadorias com entregas pen-
dentes, além de dois aparelhos
celulares e a camisa do unifor-
me da vítima.  

O veículo foi localizado
pouco tempo depois, por volta
das 17h30, no município de
Suzano, de acordo com o bole-
tim de ocorrência registrado na
Delegacia da área do fato.  

A vítima compareceu à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde foi orientada a compare-
cer ao Setor de Investigações
Gerais para fornecer informa-
ções que possam ajudar na
identificação dos autores do
roubo, que segue em investiga-
ção.

Trio rouba carro com
entregas a serem feitas
pelos Correios em RP

O caso segue em investigação
na Delegacia de Ribeirão Pires 

Um empresário de Ribeirão
Pires foi capturado e torturado
por supostos policiais civis, na
manhã da última quinta-feira
(11), em Ouro Fino. A vítima che-
gou a ser algemada e levada até
sua residência, onde, acompa-
nhado pelos familiares, sofreu
violência psicológica durante
toda a ação.  

De acordo com boletim de
ocorrência, o empresário seguia
com seu veículo, pela Rodovia
Índio Tibiriçá, por volta das 7h50,
quando foi abordado por dois

veículos - uma blazer caracteri-
zada com as cores da Polícia Civil
e um Cobalt. Ao todo, quatro
homens usando distintivos e
roupas civis participaram da
abordagem. A vítima recorda
que, em nenhum momento, os
supostos policiais apresentaram
um mandado de busca ou outro
documento similar.  

Os indivíduos algemaram o
comerciante, que chegou a ficar
com marcas no braço, colocan-
do-o no banco traseiro de seu
carro e conduzindo-o até sua

residência, também em Ouro
Fino, onde estavam sua esposa,
filho e quatro funcionários. 

A todo instante, os supostos
policiais civis perguntavam se a
vítima comandava o tráfico local
ou se possuía envolvimento - o
qual negou ter qualquer ligação
com este tipo de prática. O
empresário ainda relatou que,
embora aparentassem serem
policiais, os homens afirmaram
que pertenciam ao crime organi-
zado.  

Após vasculharem o imóvel,
os homens pegaram o modem
de um computador responsável
pelo monitoramento eletrônico
do imóvel, avaliado em R$300. O
empresário acredita que os indi-
víduos pretendiam levar o HD,
mas que, talvez por lapso, não o
fizeram.  

As viaturas não seguiram até
a casa da vítima, tendo os supos-
tos policiais deixado o local em
outro veículo de cor preta. O
caso foi registrado como extor-
são e tortura na Delegacia de
Ribeirão Pires, onde seguirá em
investigação.

O veículo foi abordado na Rodovia Índio Tibiriçá, em Ouro Fino 

Empresário de Ouro Fino
é alvo de falsos policiais

Vítima chegou a ser algemada pelo grupo de supostos policiais civis 

Foto: Reprodução/ Google M
aps 
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Era para ser mais um golpe do
falso bilhete premiado, mas tor-
nou-se em um caso de extorsão
em que a vítima - uma senhora
de 74 anos -  ficou sob a mira de
dois criminosos, sendo extorqui-
da de inúmeras formas. O prejuí-
zo ultrapassou o valor de R$ 17
mil. 

O caso aconteceu na manhã
do  último dia 4, na região do

Centro Alto da Estância. De acor-
do com o boletim de ocorrência,
um dos criminosos teria aborda-
do a vítima, na rua Olímpia Catta
Preta, para perguntar sobre um
suposto endereço. Ela teria dito
desconhecer o local e seguiu
adiante - momento em que foi
interpelada pelo comparsa do
golpe. 

O homem teria chamado a

senhora e o outro criminoso,
tendo afirmado ser o ganhador
de um prêmio da loteria  no valor
de R$ 2 milhões e que venderia
os números pelo valor de R$ 1
mil. 

A vítima não aceitou a propos-
ta, razão pela qual a dupla orde-
nou que ela entrasse em um veí-
culo. Os homens realizaram
diversas paradas em estabeleci-
mentos, onde obrigaram a
senhora realizar saques e fazer
transferências - que totalizaram
R$ 17.984,00. Os criminosos
ainda levaram a mulher a uma
casa de câmbio instalada no
shopping de Santo André, para
que fosse feita a troca de valores
por dólares. 

Não satisfeitos, os indivíduos
trouxeram a idosa até sua resi-
dência e vasculharam o local em
busca de outros cartões bancá-
rios. Os homens só  deixaram o
local após perceber que não
havia nada no imóvel. O caso foi
registrado como extorsão e
segue em investigação pela
Polícia Civil de Ribeirão Pires.

Vítima foi abordada na rua Olímpia Catta Preta, no Centro Alto 

Idosa é extorquida e 
tem prejuízo de R$17 mil
Vítima recusou falso bilhete premiado e acabou sendo capturada por homens 

Foto: Reprodução/Google M
aps 

Guarda Civil apreende
moto sem placa na Estância

A Rotam - unidade operacional
de elite da Guarda Civil Municipal
de Ribeirão Pires -  apreendeu, na
última sexta-feira (5),  uma moto-
cicleta que não possuía placa e
numeração. A abordagem acon-
teceu na Rua Marconi, no Jardim
Mirante.

Segundo relatou a equipe de
Ronda Ostensiva Táticas
Metropolitanas, após denúncia
pelo número 153,  foi averiguar
motocicletas que trafegavam
fazendo manobras perigosas em
via pública. Chegando no local, a
equipe se deparou com motoci-
clista que empreendeu fuga.

Após abordagem, o veículo foi
conduzido para o Pátio Municipal
e o condutor para a Delegacia,
onde foi constatado cerca de 15
passagens por roubo.

Assaltante é preso após 
tentar roubar jovem

em Mauá

Um homem de 37 anos foi
preso em flagrante após tentar
roubar uma jovem de 18 anos no
viaduto Boulevard, na região cen-

tral de Mauá, na noite do último
domingo (7). O indivíduo usava
um simulacro de arma de fogo no
momento em que abordou à víti-
ma, tendo ela se recusado a
entregar a bolsa;  

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, a
Polícia Militar conseguiu localizar
o homem momentos após a ten-
tativa. Ele teria jogado o simula-
cro no chão ao perceber a pre-
sença dos militares. Ao ser detido,
foi encontrada uma pequena
quantia em dinheiro, além de
uma sacola plástica contendo 58
frascos de lança-perfume e obje-
tos pessoais.  

O homem confessou ter tenta-
do roubar a jovem e, ainda,
comercializar os entorpecentes
pelo valor de R$ 5,00. Após o
reconhecimento, ele foi encami-
nhado ao 1º Distrito Policial de
Mauá e, posteriormente, a
Delegacia de Ribeirão Pires, uma
vez que havia outros flagrantes
em andamento na unidade da
área do fato.  

O delegado de plantão repre-
sentou pela prisão preventiva do
indiciado, que foi recolhido à car-
ceragem local e deverá ser levado
a Cadeia Pública de Santo André.



Na tarde da última quinta-feira
(11) as Prefeituras de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra divul-
garam os balanços dos boletins
epidemiológicos das cidades, os
quais registraram a soma de
5.032 casos positivos de
Coronavírus, sendo 3.891 na
Estância e 1.141 na cidade vizi-
nha. Outros 850 estão em análise,
incluindo 4 óbitos.

Em recente balanço divulgado
no canal oficial, a Prefeitura de
Ribeirão confirmou nove novas

mortes por Covid-19. O atraso na
atualização do sistema resultou
no acúmulo de registros na última
semana. Os óbitos ocorreram
entre os dias 29 de dezembro e 1º
de fevereiro.  Com isso, o número
de casos fatais subiu para 150.

Rio Grande da Serra registra 38
óbitos por Covid desde 3 de feve-
reiro. Ao todo, são 188 mortes
contabilizadas na microrregião.
Os casos recuperados somam
3.691.

Internação: 44 pessoas

seguem internadas na Estância,
sendo 18 no Hospital de
Campanha e 26 na rede particu-
lar.

Em contraponto, a cidade vizi-
nha registra apenas cinco pacien-
tes em tratamento hospitalar
contra a Covid-19.

Vacinados: A microrregião já
vacinou 4.625 pessoas que com-
põem o grupo prioritário (profis-
sionais de saúde e idosos)  - sendo
671 em Rio Grande da Serra e
3.954 em Ribeirão Pires.
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No último dia 11, o prefeito
de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL) enviou um ofício ao
Instituto Butantan com a
intenção de reserva para com-
pra de 30 mil doses da vacina
CoronaVac, desenvolvida pela
farmacêutica Sinovac.  

A distribuição estratégica no
município e a capacidade de
imunizar a população alvo é
um dos motivos para o envio
do documento, além de acres-
centar ao grupo prioritário os
profissionais de Educação.  

Como resultado desta ação,
o Instituto, representado pelo
diretor presidente, Prof. Dr.
Rui Curi, assinou o memorando
de entendimento com o objeti-
vo de facilitar a negociação de
um acordo definitivo para a
comercialização da vacina. 

Em memorando enviado à
Prefeitura, o Instituto ainda
reiterou que a posse de uma
vacina não só permitirá melho-
rar substancialmente os cuida-
dos de vida e saúde dos habi-
tantes do país, mas também

possibilitará o pleno restabele-
cimento das atividades econô-
micas e sociais. 

A assinatura do documento
pelo Butantan foi motivo de
comemoração.  

A Secretaria Municipal de
Educação segue atenta às pró-
ximas etapas para que a inicia-
tiva possa ser realizada o quan-
to antes. 

“Sabemos da preocupação
dos profissionais que atuam
nas redes de ensino em relação
aos protocolos sanitários e de
segurança para o retorno pre-
sencial gradativo às escolas,
especialmente no segmento
infantil, que atende às crianças
mais jovens. Também há uma
preocupação das famílias em
relação a essa imunização.
Compreendemos a questão e
estamos mobilizados desde o
começo desse ano para garan-
tir o maior nível possível de
proteção aos alunos e traba-
lhadores da Educação”, expli-
cou a secretária de Educação
de Ribeirão Pires, Rosi Ribeiro
de Marco.   

Prefeitura prevê  acrescentar ao grupo prioritário de vacinação os profissionais de Educação

Butantan aceita pedido de reserva da CoronaVac
para RP imunizar os profissionais de Educação 

Prefeitura planeja inserir professores no plano de vacinação 

Foto: Divulgação 

Consórcio prevê aquisição
de doses da Sputnik V

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC realizou na última
quarta-feira (10) visita técnica à
sede da Inovat Indústria
Farmacêutica, localizada na cidade
de Guarulhos. Pertencente à União
Química Farmacêutica Nacional. O
laboratório é responsável pela pro-
dução da vacina Sputnik V no
Brasil.

A visita contou com a presença
do presidente do Consórcio ABC e
prefeito de Santo André, Paulo
Serra (PSDB) e representantes das
demais cidades da região, e tem
por finalidade conhecer o processo
de produção e obter informações
técnicas sobre o imunizante.

Na oportunidade, o Consórcio
ABC protocolou um documento
com propósito de intenção de
compra da vacina para a popula-
ção da região. A entidade prevê a
aquisição de 300 mil doses da
Sputnik V para imunizar 150 mil

pessoas,  com duas doses cada. O
investimento gira em torno de R$
17 milhões de reais.

Prefeito de Santo André acredi-
ta que a chance de obter vacinas
para a região é grande. “Muito
importante essa aproximação do
consórcio regional com outros
consórcios para essa compra.
Neste momento é um protocolo
de intenção para aquisição do imu-
nizante, principalmente com a
perspectiva da aprovação de novas
vacinas, o que vai permitir produ-
ção muito grande de vacinas nos
próximos 30 dias”, explicou o tuca-
no.

A iniciativa beneficiaria forte-
mente a região e seus moradores,
uma vez que algumas cidades
ainda enfrentam problemas no
que diz respeito ao pequeno
número de imunizantes recebidos
pelo Governo de SP e pela União
da Coronavac e Astrazeneca.

Estância e Rio Grande da Serra registram 5.032 casos de Covid-19

Hospital de Campanha de Ribeirão Pires
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
antecipou o calendário da campa-
nha de vacinação contra a Covid-19
em cinco dias. Com isso, as equipes
de Saúde deram início a imuniza-
ção de idosos com idade entre 85 e
89 anos na manhã da última quin-
ta-feira (11). 

A previsão inicial era que os ido-
sos desta faixa etária seriam imuni-
zados na próxima segunda (15). 

A Prefeitura conseguiu acelerar
seu cronograma com a distribuição

antecipada da vacina do Butantan
e Astrazeneca para a aplicação da
primeira dose no grupo que com-
põe esta faixa etária. A ação se
estenderá até 19 de fevereiro. 

A notícia sobre a mudança do
calendário foi bem recebida pela
senhora Elza Valentin Reinoso, de
85 anos, que recebeu a primeira
dose da vacina na UBS Jardim
Valentina.  

Além da alegria por estar vaci-
nada, ela pontuou que a equipe de

Saúde prestou um ótimo atendi-
mento e acolhimento. 

Assim como na UBS Jardim
Valentina, outras oito Unidades
Básicas de Saúde seguem atenden-
do a população que compõe o
grupo prioritário, seguindo o calen-
dário estipulado pela Secretaria de
Saúde.  

O atendimento é realizado de
segunda a sábado das 8h às 16h. 

O sistema Drive Thru, na Tenda
Multicultural do Complexo Ayrton
Senna (Av. Valdírio Prisco, 193),
também continua como ponto fixo
de vacinação, a fim de facilitar a
imunização de moradores com
alguma dificuldade de locomoção. 

Até 19 de fevereiro, Rio Grande
da Serra permanece com a aplica-
ção da vacina em idosos com mais
de 85 anos nas oito UBSs do muni-
cípio.  

Na cidade, a vacinação desta
faixa etária teve inicio na última
segunda-feira (8). 

A fase seguinte da imunização,
que contemplará idosos com idade
entre os 80 e 84 anos, começará
em 1º de março. A ação segue o
calendário do Governo Estadual.

Elza Valentin Reinoso, 85 anos, foi vacinada na UBS Jardim Valentina

Estância inicia imunização
de idosos acima de 85 anos
A vacinação contra a Covid-19 ocorre em nove UBSs espalhadas pela cidade

Na manhã da última quarta-
feira (10), a cidade de Ribeirão
Pires recebeu mais 2.287 doses
da vacina Coronavac pelo
Governo do Estado de São
Paulo. Com isso, a
Administração Municipal con-
voca os trabalhadores da saúde
à comparecerem na Secretaria
de Saúde (Estrada da Colônia,
2939) para receberem segunda
aplicação da vacina. 

O atendimento será realiza-
do das 8h às 17h.

Além de estarem no período
entre 21 a 28 dias da primeira
aplicação, os profissionais
devem levar o comprovante de
vacinação, contendo a data da

primeira dose, documento com
foto e número do CPF, para
registro no sistema. 

A aplicação da primeira dose
da vacina em profissionais da
Saúde foi realizada entre os
dias 19 e 23 de janeiro.

Ao todo, espera-se imunizar
3.858 profissionais da rede
pública e privada, que atuam
diretamente na linha de frente
do combate à Covid-19.

Vale lembrar que apenas tra-
balhadores que tomaram a
vacina no município estão
aptos para a segunda dose.
Mais informações podem ser
obtidas através do telefone:
4822-8000.

Em Ribeirão Pires,
profissionais da Saúde
recebem 2ª dose da
vacina contra Covid
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Casa da Acolhida retoma apoio 
a pessoas em situação de rua

Na tarde da última sexta-
feira (5) os moradores em
situação de rua atendidos pela
Associação Acolhida com
Esperança da Grande São
Paulo, conhecida como Casa da
Acolhida, retornaram à sede da
instituição após serviço de
dedetização e sanitização. A
medida, executada pela
Prefeitura da Estância Turística
de Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria de Assistência Social

e Cidadania, teve início na últi-
ma semana para garantir o
bem-estar e a saúde dos aco-
lhidos.

Durante o período de reali-
zação do serviço, os moradores
ficaram acolhidos na Escola
Municipal Professor Valberto
Fusari (R. dos Autonomistas,
126 - Jardim Itacolomy). 

"Todos foram bem atendi-
dos no espaço, contando com
o auxílio da Secretaria de

Educação, e principalmente
com humanidade, uma vez que
os cachorros destas pessoas
puderam permanecer no local
com eles", disse Telma
Domingos Ferreira Gonçalves,
assistente social da Casa de
Acolhida.

A Associação Acolhida com
Esperança é entidade de passa-
gem, com capacidade para o
acolhimento de até 40 pes-
soas, que recebem - além de
espaço para dormir, se alimen-
tar, tomar banho, entre outros
cuidados – apoio social para
emissão de documentos, rein-
serção social e até mesmo
recâmbio, no caso dos assisti-
dos que desejam retornar à
região de origem.

A instituição conta com 10
profissionais, dentre os quais
estão psicólogos e assistentes
sociais, e atua há 15 anos no
município. 

“Com ajuda de apoiadores, a
Casa contou também com a
troca dos colchões de todas as
camas. Mais uma medida para
garantir a saúde e segurança
destes moradores", explicou o
titular da Sasc, Leonardo Biazi. 

A primeira edição do Festival
LAB - Lei Adir Blanc - organizado
pela Secretaria de Educação e
Cultura de Rio Grande da Serra
terá início nesta sexta-feira (12).

O evento está programado
para acontecer em três finais de
semana (12, 13, 19, 20, 26 e 27 de
fevereiro) recheados de progra-
mação cultural, todos com conteú-
do exclusivamente online e total-
mente gratuito. As atrações musi-
cais já começam a partir de hoje,
às 19h, no “Esquenta Festival

LAB”, com a apresentação de
Letícia Reis. Aos sábados, os shows
começarão a ser transmitidos a
partir das 14h.  

O festival conta com suporte e
tutoria do Departamento de
Cultura e Equipe Executora da Lei
Aldir Blanc do município. O intuito
principal é o de estimular a criativi-
dade e a cultura entre produtores,
artistas locais e coletivos, bem
como contribuir com o desenvolvi-
mento cultural e artístico do muni-
cípio, estimulando a economia no

ramo cultural no biênio
2020/2021, cumprindo, desta
forma, o estabelecido pela Lei
Emergencial e sua regulamenta-
ção em Rio Grande da Serra.  

Programação 

12/02 - Letícia Reis (19h);
13/02 - (a partir das 14h) -

Paloma Soares, Daniel Barros;
Thata Sobral, Banda Pallas;

19/02 - Navio Negreiro (19h); 
20/02 - (a partir das 14h) -

Sagat Jorge, Pri Mour, Dread
Maresia, Banda Anagrama;

26/02 - Andressa Olevaqui
(19h); 

27/02 - (a partir das 14h) -
ILLoPir, Thiago Bueno, The
Cleaners, MC Vira Lata e DJ Titiu.

Canais de transmissão do
1º Festival LAB  

Facebook - https://www.face-
book.com/CulturaRioGrandedaSe
rra 

Instagram - https://www.insta-
gram.com/culturargs/ 

Foto: Divulgação / Diego Helix

Festival LAB começa
nesta sexta em RGS

Shows da Lei Adir Blanc (LAB) terão transmissão online 

Banda Pallas é uma das atrações confirmadas no Festival LAB

A Casa da Acolhida presta atendimento há 15 anos na Estância
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As Prefeituras de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra estabelece-
ram uma nova data para o retorno
das aulas presenciais na rede
municipal – dia 5 de abril. A
mudança no calendário acompa-
nha decisão de outros municípios
do Grande ABC que se encontram
em condições de dificuldades
financeiras e estruturais na rede de
ensino similares aos da microrre-
gião. É o caso de Diadema e Mauá.

Inicialmente, o retorno presen-

cial gradativo estava previsto para
1º de março. Entretanto, para o
retorno seguro de alunos e profis-
sionais da Educação são necessá-
rias adequações e investimentos
que já estão em andamento.

A Secretaria de Educação de
Ribeirão Pires pontuou que pro-
moverá reformas estruturais nas
escolas municipais – troca de jane-
las quebradas para ventilação ade-
quada; troca de pias e torneiras
para higienização; troca de pisos;

reforma de telhados; entre outros
investimentos. As reformas foram
iniciadas na primeira semana de
janeiro.

Além da aquisição de insumos e
materiais de proteção, em atendi-
mento aos protocolos sanitários e
de segurança estabelecidos pelo
Plano São Paulo.  

A Prefeitura da Estância reafir-
mou, em nota, o seu compromisso
com estudantes e suas famílias,
bem como com os profissionais da
rede, na busca por condições ade-
quadas para a retomada das ativi-
dades da Educação Municipal.  

Em Rio Grande da Serra, a partir
de 5 de abril, a presença de alunos
será limitada a 50% da capacidade
da sala de aula. A escala será esti-
pulada por cada instituição. As
áreas de uso comum serão adapta-
das para evitar aglomeração.

Na cidade, a rede estadual de
ensino retomou as atividades, de
forma gradual, na última terça-
feira (9). 

A abertura das escolas de ensi-
no fundamental e médio foi permi-
tida seguindo o decreto municipal
nº 2.773/2021.

Calendário da rede municipal das duas cidades prevê retorno em 5 de abril

RP e RGS adiam volta
às aulas para abril

Municípios afirmam que enfrentam dificuldades financeiras e estruturais

Foto: Divulgação 
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Nada melhor do que sentir-se
em casa, podendo degustar de um
tempero original, acompanhado
por amigos e familiares.  

Pensando nisso, as empresárias
Aparecida Arruda e Juliana Arruda
Vido - mãe e filha - optaram por
diversificar o seu negócio. 

Na loja, denominada Junici
Doces (R. Francisco Tometich, 726
- Jd. Valentina) a confecção e
venda de bolos foi o sustento da
família por 20 anos, contudo, com

o surgimento da pandemia da
Covid-19, a clientela e as encomen-
das diminuíram.  

“Quando começou a pandemia
perdemos o chão, pois a procura
por bolos - principalmente os con-
feitados para festas - registrou
uma forte queda. Como saída para
esta situação nós começamos a
servir almoço”, disse Juliana. 

Segundo ela, foi necessário
repaginar o estabelecimento e
modificar os letreiros. Com isso, o

local passou a anunciar a mudança,
atraindo cada vez mais clientes. 

De segunda a sábado, das 11h
às 15h, o estabelecimento oferece
o almoço, com cardápio diversifi-
cado. Segundo Juliana, os pratos
mais procurados pelos clientes
são: feijoada, vaca atolada, file de
merluza, yakisoba, frango ao
molho com batata. 

“Graças a Deus e aos nossos
clientes estamos tendo sucesso
nessa nova fase, e sempre fazemos
tudo com muito carinho”, comen-
tou a empresária.  

Hoje, os clientes podem almo-
çar em um ambiente aconchegan-
te e degustar de sobremesas incrí-
veis ao final. 

Além do almoço no local, as
proprietárias prestam o serviço de
delivery. 

Moradores de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra podem solici-
tar a entrega de refeições através
do telefone 4825-9227 ou 96199-
8906.

Junici Doces aposta na 
oferta de refeições caseiras

Estabelecimento investe em espaço familiar e em serviço de delivery
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PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DECRETO MUNICIPAL Nº 2761 de 14 de Dezembro de 2020.
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar e Especial.”
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 transposto na Secretaria de Finanças o valor de R$
1.132.994,29 (Hum milhão, cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais, vinte e nove centavos)
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, conforme segue: 

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá da transposição no valor de R$ 1.132.994,29 (Hum milhão, cento e trinta e dois mil, novecentos e
noventa e quatro reais, vinte e nove centavos) das seguintes dotações observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 
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Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 719.178,66 (Setecentos e dezenove mil e cento e setenta e oito reais sessenta e seis
centavos) 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. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 719.178,66 (Setecentos e dezenove mil e cento e setenta e oito reais
sessenta e seis centavos) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica criado no orçamento vigente, crédito adicional especial na
Secretaria de Saúde, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos reais) observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 6º - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior
será coberto com recurso de excesso de arrecadação, proveniente do Governo Federal, nos termos do
artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º - O crédito adicional especial de que trata o artigo 1º está
amparado pelo Decreto Municipal nº 2688 de 24 de Março de 2020, pelo artigo 3º do Decreto Legislativo Estadual
nº 2.495 de 31 de Março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São

Paulo, e pelos artigos 41, inciso III, e 44, ambos da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 8º - 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. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e retroagindo os efei-
tos à data de 14 de Dezembro de 2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 14 de
Dezembro de 2020 –
57º Ano de Emancipação político-administrativa do
município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito
Municipal
Márcio Francisco da Costa - Secretário de
Finanças 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A Administração Municipal realizará no dia 26 de
Fevereiro de 2021, às 17h30, Audiência Pública
de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre da
Prefeitura de Rio Grande da Serra, conforme a Lei
de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000 e Lei
Orgânica do Município. Em virtude das medidas
de enfrentamento da pandemia causada pela
Covid-19, a apresentação acontecerá online, ou
seja, de forma não presencial, e será transmitida
ao vivo pelo Facebook, na página da Prefeitura de
Rio Grande da Serra.
Assunto: Justificativa de alteração de ordem cro-
nológica de pagamento.
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93
e Instruções Normativas do TCESP, justificamos
a alteração de ordem cronológica do pagamento
do fornecedor abaixo, para os serviços de publi-
cação dos atos oficiais da Prefeitura de Rio
Grande da Serra, tendo em vista que o não paga-
mento das referidas despesas implicará na parali-
zação de serviços essenciais aos munícipes
tendo em vista a necessidade de publicidade dos
atos da Administração e pelo dever da publicida-
de, transparência e informação perante ao cida-
dão.
Credor: GEMECE EMPRESA JORNALISTICA
LTDA.
Nota Fiscal: 889- Data de Emissão: 03/12/2019 –
Valor Líquido: R$ 22.839,00;
Nota Fiscal: 893- Data de Emissão: 07/01/2020 –
Valor Líquido: R$ 5.954,70.

Rio Grande da Serra, 06 de fevereiro de 2021
Adriana Alves da Silva Carvalho - Presidente da Comissão de Seleção do
Programa Criança Feliz
Elisangela Oliveira Madi - membro
Gilmério dos Reis - membro
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