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“Pancadão” tira o sono
de moradores de

Ouro Fino e Santa Luzia
A noite do último sábado não

foi nada calma para moradores
debairros próximos aoquilôme-
tro 51 da Rodovia Índio Tibiriçá,
em Ribeirão Pires. O motivo foi
um campeonato noturno de
equipes automotivas, que reu-
niu dezenas de carros no galpão
de uma antiga fábrica de óleo,
resultando em som alto com
músicas simultâneas ao longo
da noite e parte da madrugada
de domingo. Conhecido na
região do Grande ABC, o Power
Bang realiza premiações para
diversas modalidades, entre
elas a “Equipe commais carros e
som simultâneos” - modalidade
que custou a tranquilidade de
moradores de Ouro Fino, Santa
Luzia, Jd. Petrópolis, Barro
Branco, Nossa Senhora de
Fátima, entre outros. Página 08
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO  

Faço saber que pretendem se casar  e  apre-
sentaram  os  documentos exigidos pelo art. 1525
do Código Civil Brasileiro.
PEDRO  GUSTAVO  MORAES,  estado  civil

divorciado, profissão vigilante patrimonial,  nas-
cido  em Ribeirão Pires, SP no dia onze de outu-
bro de mil  novecentos e setenta e seis
(11/10/1976), residente e domiciliado Rua  Elízio
de Moraes, 105, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho
de LUIZ DE MORAES e de LOURDES DA CONCEI-
ÇÃO FERREIRA DE MORAES. MARCIA  MARIA
BERNARDO  BARBOSA,  estado  civil  solteira,
profissão técnica  de  enfermagem,  nascida  em
Quixeramobim, CE no dia vinte e cinco  de  março
de  mil  novecentos  e  oitenta  e  um
(25/03/1981), residente  e  domiciliada  Rua Elízio
de Moraes, 105, Suíssa, Ribeirão Pires,  SP,  filha
de  FRANCISCO  ALVES BARBOSA e de ANTONIA
BERNARDO BARBOSA.                                                              
JOÃO  VITOR  SANTOS SARAIVA, estado civil

solteiro, profissão auxiliar de  faturamento, nas-
cido em Santo Anastácio, SP no dia vinte e dois
de maio  de  mil  novecentos  e noventa e cinco
(22/05/1995), residente e domiciliado  Rua  Sete
de Setembro, 622, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOÃO SARAIVA e de JOSEIZA DOS SANTOS
SARAIVA. KEILA   CRISTÂNI  CORRÊA  LIMA,  esta-
do  civil  divorciada,  profissão educadora social,
nascida em Afuá, PA no dia trinta de novembro
de mil novecentos  e noventa e três
(30/11/1993), residente e domiciliada Rua Sete
de  Setembro,  622,  Vila  Suíssa,  Ribeirão Pires,
SP, filha de JOAQUIM CALDA DE LIMA e de ANA-
MITA CORRÊA LIMA.                       
RODRIGO  SILVA DOS SANTOS, estado civil

divorciado, profissão operador de  injetora,  nas-
cido  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e seis de
setembro  de mil novecentos e oitenta e dois
(26/09/1982), residente e domiciliado  Rua
Jerusalém, 77, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de ARIOSVALDO LIMA DOS SANTOS e de
CLEONICE MARIA DA SILVA. JANAINA   GONÇAL-
VES   DE  MELO,  estado  civil  divorciada,  profis-
sãoenfermeira,  nascida em Alagoa Grande, PB
no dia vinte e oito de abril de  mil novecentos e
noventa (28/04/1990), residente e domiciliada
Rua Jerusalém,  77,  Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha  de  AVANI GONÇALVES DE MELO.                                                    
LAUDICEIA  DO  AMARAL PINTO, estado civil

viúvo, profissão aposentado, nascido  em
Conchal,  SP  no  dia  vinte  e  três  de setembro
de mil novecentos e quarenta e sete
(23/09/1947), residente e domiciliado Rua Major
Carlos  Del  Prete, 144, apto. 21, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho de ABILIO DO AMARAL
PINTO e de MARIA JOSÉ LEME. CELENÉIA   FRAN-
CISCA   NERI,   estado   civil   divorciada,  profis-

são cabeleireira,  nascida  em  Quinta do Sol, PR
no dia vinte e quatro de maio   de   mil   nove-
centos  e  sessenta  (24/05/1960),  residente  e
domiciliada Rua Turquia (Jd Dois Melros), 44,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ALMERINDO
FRANCISCO NERI e de DOLORES DA SILVA NERI.     
EDIVANDRO  BRAGA DE SANTANA, estado

civil solteiro, profissão analista de  almoxarifado,
nascido em Ribeirão Pires, SP no dia nove de
janeiro de   mil  novecentos  e  noventa  e  dois
(09/01/1992),  residente  e domiciliado  Rua
Rondônia (Vl Monteiro), 20, Aliança, Ribeirão
Pires, SP,  filho de EDIVALDO CANDIDO DE SAN-
TANA e de SUELY COUTINHO BRAGA DE SANTA-
NA. NATHÁLIA    RUIZ   SINEFONTE,   estado   civil
solteira,   profissão farmaceutica,  nascida  em
São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil nove-
centos  e noventa e dois (30/06/1992), residente
e domiciliada Rua Ângelo  Scomparim,  360,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de VLADMIR
SINEFONTE e de SUELI RUIZ SINEFONTE.                                  
WAGNER   VIDAL   DOS   SANTOS,   estado

civil  divorciado,  profissão comérciário,  nascido
em São Paulo, SP no dia treze de novembro de
mil novecentos e sessenta e nove (13/11/1969),
residente e domiciliado rua Santos,  38,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de DAVINO
VICENTE DOS SANTOS e de MARIA RENILDES
VIDAL DOS SANTOS. EDNELZA  GONÇALVES  DE
SOUSA, estado civil divorciada, profissão babá,
nascida  em  Santa  Cruz  do  Piauí,  PI no dia nove
de janeiro de mil novecentos  e setenta e oito
(09/01/1978), residente e domiciliada rua
Santos,  38,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de LINDÓRIO GONÇALVES DE MOURA e de
MARIA DAS MERCES GONÇALVES.                   
JOSÉ  FRANCISCO  DA SILVA, estado civil sol-

teiro, profissão motorista, nascido  em Visconde
do Rio Branco, MG no dia vinte de setembro de
mil novecentos  e  setenta  (20/09/1970),  resi-
dente e domiciliado rua Boa Sorte,  126,
Bertoldo,  Ribeirão Pires, SP, filho de AVELINO
PAULA DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS CAR-
DOSO DA SILVA. JOELMA NOGUEIRA DO AMARAL,
estado civil divorciada, profissão auxiliar de cons-
ta à receber junior, nascida em Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e  um  de  fevereiro  de mil novecen-
tos e oitenta e seis (21/02/1986), residente  e
domiciliada rua Boa Sorte, 126, Bertoldo,
Ribeirão Pires, SP,  filha  de ANTONIO RODRIGUES
DO AMARAL e de MARIE LISIEUX NOGUEIRA DO
AMARAL.                                                            
KLEBER  EMERSON  NAVARRO, estado civil

divorciado, profissão contador, nascido  em
Santo Antonio da Platina, PR no dia treze de feve-
reiro de mil  novecentos  e  setenta e um
(13/02/1971), residente e domiciliado rua
Odeon,  149,  Jardim Mirante, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARINO NAVARRO e de MERCEDES DA

SILVA NAVARRO.  ELIZABETH  CRISTINA ALVES
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão este-
ticista,  nascida em Maceió, AL no dia quatorze
de dezembro de mil novecentos  e  oitenta  e um
(14/12/1981), residente e domiciliada rua
Odeon,  149,  Jardim  Mirante,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de MAURÍCIO ALVES DE LIMA e de QUI-
TÉRIA INGRAÇA DOS SANTOS.                       
ELTON  SOUSA SILVA XAVIER, estado civil

divorciado, profissão auxiliar de  enfermagem,
nascido  em  Mauá,  SP no dia onze de dezembro
de mil novecentos  e oitenta e dois (11/12/1982),
residente e domiciliado Rua Helena  Bernardi
Bafile,  107,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ LIMA DA SILVA e de MARIA ELENA DE SOUSA
SILVA. LARISSA  SANTOS  RIBEIRO,  estado civil
solteira, profissão técnica de enfermagem,  nasci-
da  em São Caetano do Sul, SP no dia vinte e nove
de janeiro   de  mil  novecentos  e  noventa
(29/01/1990),  residente  e domiciliada  Rua
Helena Bernardi Bafile, 107, Aliança, Ribeirão
Pires, SP,  filha  de  ANTONIO  FIRMINO  RIBEIRO
e de IRENICE SANTOS DA SILVA RIBEIRO.                                                              
JONATHAS DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil

solteiro, profissão autônomo, nascido em Mauá,
SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e
noventa e  cinco  (08/01/1995),  residente  e
domiciliado  rua  Poá,  10, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS
DE SOUZA e de CARLA DE OLIVEIRA. DANIELLY
STEPHANIE  FONSECA  CARDOSO  SILVA,  estado
civil solteira, profissão  do lar, nascida em Mauá,
SP no dia vinte e nove de dezembro de   mil
novecentos  e  noventa  e  nove  (29/12/1999),
residente  e domiciliada  rua Poá, 10, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de DEME-
TRIUS CARDOSO SILVA e de AMANDA FONSECA.                          
AELTON  DA  SILVA BARBOSA, estado civil sol-

teiro, profissão orientador sócio  educativo,  nas-
cido  em Mauá, SP no dia três de novembro de
mil novecentos  e  noventa  e  um  (03/11/1991),
residente  e domiciliadoAvenida  das
Quaresmeiras (Jd Serrano), 277, Aliança, Ribeirão
Pires, SP,  filho  de  AILTON  FONSECA  BARBOSA
e  de MARLUCE ALVES DA SILVA BARBOSA. REGIA-
NE  DA  SILVA LALLO, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de compras, nascida em Mauá, SP no
dia treze de julho de mil novecentos e noventa  e
quatro  (13/07/1994),  residente e domiciliada
Avenida das Quaresmeiras  (Jd Serrano), 277,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ GARCIA
LALLO e de MARIA DE LOURDES DA SILVA LALLO.               
GILBERTO   SOUZA  BARRAL,  estado  civil

viúvo,  profissão  ajustador mecânico,  nascido
em Belo Horizonte, MG no dia dezoito de dezem-
bro de mil  novecentos  e  setenta e um
(18/12/1971), residente e domiciliado Rua
Rússia,  140, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
WASHINGTON DE SOUZA BARRAL e de MARIA

GERALDA ALVES BARRAL. CLAUDINA  IZABEL  FUR-
TADO  TORRES,  estado civil divorciada, profissão
microempresária,  nascida  em  Santo Antonio do
Aventureiro, MG no dia trinta  de dezembro de
mil novecentos e sessenta e cinco (30/12/1965),
residente  e domiciliada Rua Rússia, 140, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de CLAUDIO FURTADO
TORRES e de IRACY DUTRA TORRES.              
JOÃO   PAULO   FERREIRA   GOIS,  estado  civil

divorciado,  profissão supervisor  de manuten-
ção, nascido em São Bernardo do Campo, SP no
dia nove de setembro de mil novecentos e oiten-
ta (09/09/1980), residente e domiciliado  Rua
Antônio Fortes (Jd Guanabara), 72, Aliança,
Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  JORGE DA SILVA
GOIS e de MARIA CICERA FERREIRA GOIS. DANIE-
LA  DIAS  DA SILVA, estado civil divorciada, profis-
são assistente administrativo,  nascida  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e dois  de
julho  de  mil  novecentos  e  oitenta  e dois
(22/07/1982), residente  e  domiciliada  Rua
Antônio  Fortes  (Jd  Guanabara),  72, Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de DANIEL FRANCIS DA
SILVA e de NEUZA GONÇALVES DIAS DA SILVA.                                        
ALLAN  DA  FONSÊCA DE JESUS, estado civil

solteiro, profissão bombeiro civil,  nascido  em
Santo  André,  SP no dia cinco de setembro de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (05/09/1994),

residente e domiciliado Rua Achiles Bechelli, 33,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de SID-
NEY XAVIER DE JESUS e de RAQUEL BARREIRO DA
FONSÊCA JESUS. LUANA  BELARMINO DA SILVA,
estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e nove de outu-
bro de mil novecentos e noventa e cinco
(29/10/1995), residente e domiciliada Rua
Achiles  Bechelli,  33,  São  Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filha de ALUIZIO TERENCIO DA SILVA e
de TEODORA DE FÁTIMA BELARMINO DA SILVA.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE FRANCO DA ROCHA-SP

FABIO CARCILLO, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão professor, natural
de Ribeirão Pires-SP, nascido no dia 23 de julho
de 1978, filho de JOSE ROBERTO CARCILLO e de
JANETE DARCI DE OLIVEIRA CARCILLO, residente
e domiciliado na Rua dos Aliados, nº 121,
Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires-SP  e LIDIA-
NE RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão aux. de enferma-
gem, natural de Taboão da Serra-SP, nascida no
dia 10 de outubro de 1979, filha de SEVERINO
JOSE DA SILVA e de IRENE RIBEIRO DA SILVA, resi-
dente e domiciliada na Rua Olavo Bilac, nº 324,
casa 01, Vila São Benedito, em Franco da Rocha-
SP.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE D I T O R I A L  D A  F O L H A

A população insatisfeita clama por direitos
No sábado Ribeirão Pires sentiu a

insatisfação popular. Durante a visita do
governador João Dória o povo surgiu
com cartazes e faixas clamando por
direitos. Nem mesmo os comissionados
colocados para blindar o governador e o
prefeito da Estância Kiko Teixeira (PSB)
foi capaz de minimizar o ato de
protestos.
Moradores de Suzano e de

Ribeirão Pires, sindicalistas e
servidores públicos estaduais,
cobraram de Dória transporte
escolar e direitos trabalhistas.
Do prefeito da Estância, pediam a pre-
sença do mandatário nas ruas.
A manifestação foi ignorada pelo

governador e pelo prefeito, contudo,
não passou despercebido pelo prefeito
de São Bernardo do Campo, Orlando
Morando (PSDB). Esse fez questão de

afrontar e desdenhar dos manifestan-
tes, dizendo que eram “poucos vaga-
bundos”, causando constrangimento
aos servidores comissionados que
foram convocados para aplaudirem na
fala das autoridades e causando repulsa
nas pessoas que tentavam chamar aten-

ção para as suas demandas.
A empáfia Dória e o silêncio

de Kiko já podem ser considera-
dos um equívoco político, contu-
do, a falta de educação de
Orlando Morando é um desres-
peito com o povo. Veio para

Ribeirão Pires maltratar a população
mais carente, cidade que o deu grande
número de votos quando se elegeu
deputado estadual.
Lamentável que o padrinho político

do prefeito Kiko Teixeira trate a popula-
ção dessa forma! 

“E recebe o 
desdenho das
autoridades” 
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Que o homem-forte no
Governo Saulo Benevides, Koiti
Takaki, já está oficialmente no
Governo Municipal da Estância.

***

Que o aliado de primeira hora
do ex-prefeito Saulo Benevides
(MDB) agora ocupa a Secretaria
de Desenvolvimento Regional de
Ouro Fino de Kiko Teixeira (PSB).

***
Que a entrada de Koiti no

Governo do prefeito Kiko(PSB) não
foi a única novidade  política.

Que o tucano Cezar de
Carvalho agora é Assessor no
Gabinete do prefeito Kiko.

***
Que mudança de ares do

Governo não deve parar por aí. O
prefeito também deve mudar, e
de legenda. 

***

Que o convite para integrar o
PSDB já foi feito pelo governador
tucano do Estado de São Paulo,
João Dória, e deve ser aceito pelo
mandatário da Estância Turística
nos próximos dias.

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

Acesso entre Santa Tereza e SP-122 em
Rio Grande da Serra deve ser reaberto 

Câmara de RGS realiza
audiência do Plano Diretor 

Encontro acontece na próxima quinta-feira às 10 horas 

A Câmara de Rio Grande da
Serra realizará na próxima quinta-
feira (18) audiência pública para

discutir o projeto que atualiza o
Plano Diretor do Município. 
A audiência foi um pedido da

sociedade civil para que o tema
seja debatido junto aos vereado-
res.
“Alguns dos vereadores não

conhecem o projeto em sua totali-
dade, existem problemas que
podem inviabilizar o desenvolvi-
mento da cidade e a aplicação do
Plano, por isso a importância da
audiência no Legislativo”, afirmou
o ambilentalista José Soares da
Silva.
Diante do pedido apresentado

pela sociedade, o presidente da
Casa, Claudinho Monteiro (PSB)
determinou a audiência.
“Entendo que todo o esclareci-

mento é válido para que a revisão
do Plano Diretor seja completo e
con eficiência”, destacou o presi-
dente.
A audiência pública será realiza-

da no dia 18 de julho, às 10 horas,
no plenário da Câmara de
Vereadores, rua do Progesso, 251,
Jardim Progresso.

A Câmara fica na Rua do Progresso, 251, Jardim Progresso

Arquivo Folha 

Fechado em meados de 2000, o
acesso de ligação entre o Jardim
Santa Tereza e a SP-122 em Rio
Grande da Serra poderá ser rea-
berto. A medida vem sendo deba-
tida entre integrantes dos poderes
Executivo e Legislativo, em conjun-
to com o deputado estadual
Thiago Auricchio (PR). 
Segundo o vereador Silvio

Meneses (PDT) que desde 2014
atua para reabertura do acesso, o
deputado já destinou emenda par-
lamentar para as intervenções.
“O deputado já indicou verba,

agora o projeto está sendo ade-
quado”, diz o parlamentar.
Ainda segundo Silvio, o acesso é

primordial para “escoar” o tráfego
na região que fica concentrado na
avenida Jean Lieutaud, e em horá-

rios de pico o congestionamento é
certo. O Jardim Santa Tereza é a
região mais populosa do municí-
pio.
O acesso que precisa de autori-

zação do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER), fica
entre a avenida São João e a SP-
122, altura do trevo do Novo
Horizonte, e foi aberto em 1973
por moradores, mas de forma clan-
destina, sendo então fechado pelo
DER.
“Estamos lutando para reaber-

tura do acesso, que servirá para
escoar o tráfego de veículos de
parte da Santa Tereza e a totalida-
de da Santa Tereza II, desafogando
o trânsito na Jean Lieutaud”, expli-
cou Sílvio Meneses.
A verba para a construção do

acesso está atrelada a emenda que
garantirá a iluminação da rodovia
no trecho de Rio Grande da Serra e
que aguarda liberação do
Departamento de Estradas de
Rodagem.

W
agner Lim

a/Folha

Silvio: Pedidos para a reabertura
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Manifestação marca a visita do governador
João Dória a cidade de Ribeirão Pires

Manifestantes carregavam faixa pedindo ao prefeito que fosse para as ruas ouvir a população
Na manhã de sábado (13), o

prefeito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira (PSB), ao lado do governa-
dor João Dória (PSDB), inaugurou
as obras da avenida Kaethe
Richers. A via, um dos principais
acessos do município, ganhou, por
meio de convênio com o Estado,
novo asfalto e a revitalização de
seu canteiro central e foi denomia-
do Parque Linear da Estância.
Durante a solenidade, o gover-

nador assinou autorização para o
início das obras de recuperação da
SP – 031, a Rodovia Índio Tibiriçá.
Serão destinados às intervenções,
pelo DER, R$ 19 milhões. A Rodovia
liga São Bernardo do Campo, pas-
sando por trecho de Santo André,
grande extensão de Ribeirão Pires,
a Suzano. 
Mas o que estava agendado

para ser uma festa, foi marcada
por manifestações. Moradores de
Suzano e de Ribeirão Pires, além de
sindicalistas e representantes de
entidades sociais, receberam o
governador e o prefeito com faixas
e cartazes, contendo manifestos
por garantias trabalhistas, trans-
porte escolar e salários dignos.

Uma faixa pedia que o prefeito
parasse de tirar fotos em festas e
fosse para as ruas ouvir a popula-
ção.
A manifestação foi ignorada

pelo govenador e por Kiko, ficou a
cabo do prefeito de São Bernardo
do Campo, Orlando Morando
(PSDB) responder aos manifestan-
tes. Morando agrediu verbalmente
os moradores, os chamando de
"meia duzia de vagabudos".
"Vocês precisam ter respeito

(com o governador)... são como a

meia dúzia de vagabudos que pro-
testavam contra a Previdência e
acabaram atropelados", disparou
Orlando Morando que completou:
"são alguns manipulados. Vocês
querem de volta o prefeito que
acabou com essa cidade?", fazen-
do referência ao ex-prefeito de
Ribeirão Pires, Saulo Benevides
(MDB).
Na oportunidade, João Dória se

comprometeu a terminar o
Hospital Municipal de Ribeirão
Pires, mas sem apresentar datas.

Faixa que o prefeito sai nas ruas e atenda a população 

Fotos: Folha RP

Moradores da cidade de Suzano fazem protesto por transporte escolar
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Cadastro de vagas em creches de
Ribeirão Pires está aberto desde ontem 

Neste mês, as inscrições na Central de Vagas vão até 19 de julho

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Educação, informa que entre os
dias 15 e 19 de julho serão reali-
zadas as inscrições para o cadas-
tro nas creches municipais.

As inscrições podem ser feitas
na Secretaria de
Educação/Ceforpe (Centro de
Formação dos Profissionais da
Educação), localizado no
Complexo Ayrton Senna (Avenida

Prefeito Valdírio Prisco, 193 -
Centro), das 9h às 12h e das 13h
às 16h.
Os documentos para efetuar

as inscrições são: certidão de
nascimento, RG e CPF dos pais e
responsáveis, comprovante de
endereço no nome do pai, mãe
ou do responsável legal da crian-
ça com validade de até três
meses anteriores (água, luz, tele-
fone fixo ou IPTU), declaração de
trabalho e declaração de renda
familiar.
Para realização do cadastro foi

estabelecido um calendário. Os
pais e responsáveis por crianças
de zero a três anos interessados
em vagas nas creches devem rea-
lizar inscrição de acordo com o
seguinte cronograma:
Julho - dias 15 a 19
Agosto – dias 12 a 16
Setembro – dias 9 a 13
Outubro – dias 14 a 18
Novembro - dias 4 a 8
Dezembro - dias 9 a 13

Inscrições devem ser feitas no Ceforpe no Complexo Ayrton Senna

Foto: Reprodução Rede Social

Rio Grande da Serra anuncia 
pavimentação da Rua das Tilápias 
No sábado (13), a Prefeitura

de Rio Grande da Serra deu
ordem de início a pavimenta-
ção das ruas das Tilápias,
Jardim Rachel.
A boa nova foi dada pelo

prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania), após a entrega da
pavimentação da rua
Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, na Vila
Guiomar.
“Aproveitei a ocasião para

dar ordem de início das obras
de pavimentação da Rua das
Tilapias, obra esta que será
realizada com recursos pró-
prios”, disse o prefeito. Prefeito Maranhão durante evento na rua das Tilápias 

Foto: Reprodução Rede Social
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Foi presa na última semana,
no Guarujá – região da litoral
Sul de São Paulo, a mulher res-
ponsável por sequestrar e
matar a nora com golpes de
faca na frente do neto. O
assassinato ocorreu no ano de
2003 e, desde então Maria
Aparecida S. Silva, estava fora-
gida.  
A prisão aconteceu durante

investigações e diligências
comandadas pelo 1º DP de
Mauá. Os policiais civis  efetua-
ram diligências por endereços
conhecidos e localizaram a

indiciada trabalhando em um
estabelecimento alimentício
pelas ruas da cidade do
Guarujá
O crime também teve a par-

ticipação de Ricardo, filho de
Maria e o então companheiro
da vítima. O homem foi preso
ainda na época do assassinato
e cumpriu a sentença de 16
anos e quatro meses. 
Segundo informações,

Gislene B. Garcia foi morta em
Mauá, na frente de seu filho, e
seu corpo abandonado na cida-
de de Ribeirão Pires. 

Um corpo em estado avançado
de decomposição foi encontrado
por um morador em uma mata
próxima a Rua dos Ipês, no Jardim
Serrano, na tarde de segunda-feira
(15).  A identidade e as causas da
morte não foram divulgadas até o
fechamento desta edição. 
Segundo informações apuradas

pela Folha ainda no local dos fatos,

o corpo aparenta ser de um
homem.
O cadáver foi localizado por um

morador que colhia chuchus no
local. A nossa equipe ainda tentou
localizá-lo no bairro, mas o homem
não estava mais no local.
A Polícia Militar foi acionada no

bairro e realizou a preservação
para a chegada da Perícia. 

A noite do último sábado (13)
não foi nada calma para morado-
res de bairros próximos ao quilô-
metro 51 da Rodovia Índio
Tibiriçá, em Ribeirão Pires. O
motivo foi um campeonato
noturno de equipes automotivas,
que reuniu dezenas de carros no
galpão de uma antiga fábrica de
óleo, resultando em som alto
com músicas simultâneas ao
longo da noite e parte da madru-
gada de domingo (14). 
Conhecido na região do

Grande ABC, o Power Bang realiza

premiações para diversas modali-
dades, entre elas a “Equipe com
mais carros e som simultâneos” -
modalidade que custou a tranqui-
lidade de moradores de Ouro
Fino, Santa Luzia, Jardim
Petrópolis, Barro Branco, Nossa
Senhora de Fátima, entre outros
bairros da cidade.
Acordados por conta do som

alto, os moradores partiram para
as redes sociais a fim de demons-
trar o descontentamento com o
evento - que segundo relatos de
moradores, ocorreu pela terceira

vez na cidade. 
Em uma das publicações, um

morador questionou a falta de fis-
calização. “Estou uns três quilô-
metros longe e estou ouvindo,
está incomodando. Cadê a GCM
ou a PM? Não importa se amanhã
é domingo, tem gente que traba-
lha de domingo também”.
De acordo com relatos, o som

foi diminuído por volta das 4h,
momento em que as avaliações
do campeonato terminaram.
Em abril deste ano, o evento

estilo pancadão aconteceu no
estacionamento de um super-
mercado, em Santo André. Tanto
a empresa quanto a Prefeitura
negaram a liberação e autoriza-
ção para a realização do encontro
automotivo. 
A Folha entrou em contato

com  a Prefeitura de Ribeirão
Pires e com a equipe de organiza-
ção da Power Bang. Segundo
informações da Assessoria de
Comunicação do município, a
princípio não há registros de pedi-
dos para a realização do evento
na cidade.  Já a produção do cam-
peonato não se pronunciou a res-
peito das reclamações.
Segundo a página da Power

Bang nas redes sociais, o evento
já possui datas fechadas até
dezembro deste ano em Ribeirão
Pires. 

O encontro automotivo ocorre em um galpão, no Km 51 da Índio Tibiriçá

Maria foi presa no Guarujá

Um dos moradores do bairro mostra o local onde o corpo foi encontrado

“Pancadão” incomoda
moradores da Estância

Os competidores se reúnem em um galpão localizado na Índio Tibiriçá

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Acusada de matar nora e abandonar
corpo em RP é presa no Guarujá

Morador encontra corpo
em mata no Jd. Serrano

Posto de gasolina é furtado
em Ribeirão Pires

O estabelecimento de um
posto de gasolina foi furtado na
última quarta-feira (10). Segundo
informações do Boletim de
Ocorrência, a Polícia Militar foi
acionada para comparecer até o
posto situado na Avenida
Humberto de Campos para averi-
guar a ocorrência. 
Foi constatado que indivíduo

(s) desconhecido (s) quebraram a
telha e o teto do escritório do
Posto de Gasolina Izzo e tiveram
acesso ao interior do local, para
subtrair o valor armazenado no
cofre pertencente ao estabeleci-
mento. Será realizado exame
pericial para coletar possíveis
impressões digitais dos indiví-
duos que praticaram o furto.

Cabos de energia são 
furtados no Jardim Santana
Galpão situado na Rua Pedro

Ripoli, no Jardim Santana, foi alvo
de furto de cabos elétricos, na
madrugada do último sábado (6). 
Conforme boletim de ocorrên-

cia, ao todo, 15 metros de cabos
com espessura 25/30 mm foram
subtraídos do relógio de energia
elétrica do estabelecimento.

Motorista ultrapassa sinal 
e bate em outro carro

Dois carros colidiram na
Avenida Brasil, sentido Ribeirão
Pires, na tarde da última quarta-
feira (10). O veículo conduzido
pelo autor da colisão não respei-
tou a velocidade da via. Na tenta-
tiva de ultrapassar o veículo con-
duzido pela vítima, acabou por
ocasionar o acidente de trânsito.  
Após a colisão, o condutor do

veículo de emplacamento da
cidade de Camaçari – RJ, fugiu do
local do acidente sem prestar
apoio a vítima.  
A vítima, mulher de 52 anos,

não ficou ferida. O impacto oca-
sionou danos no para-choque
dianteiro do veículo e retrovisor.
O caso foi registrado como fuga
do local do acidente.

Homem é vitima de assalto
em Ribeirão Pires

Um homem teve seus perten-
ces roubados por dois indivíduos
na última quarta-feira (10). Os
assaltantes abordaram a vítima
em um trecho próximo a estação
ferroviária de Ribeirão. A Polícia
utilizará o reconhecimento foto-
gráfico para apurar a autoria do
crime.
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Festa Julinha da Melhor Idade no Salão do Fundo Social 
de Rio Grande da Serra regada a muita dança, comida típica e alegria

Evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha, na Câmara Municipal de Ribeirão Pires, 

realizado pela Secretaria de Participação e Inclusão Social 
e o Compir– Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
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Chocolate: Ingressos 
para o 1º final de semana 

Ingressos serão trocados mediante a doação de 1 quilo de alimento

Desde sábado (13) , a Prefeitura
de Ribeirão Pires disponibiliza os
ingressos antecipados para o 1º
final de semana do Festival do
Chocolate (dias 19, 20 e 21 de
julho). As entradas, que serão tro-
cadas por um quilo de alimento
não-perecível, exceto sal, estão

disponíveis para troca  em 10 dife-
rentes pontos. No dia do evento, a
organização também disponibili-
zará área para a troca dos alimen-
tos na entrada do Complexo
Ayrton Senna – a partir das 17h.
Serão trocados até 10 ingressos
por pessoa.

No primeiro final de semana do
13º Festival do Chocolate, as atra-
ções principais serão Thiaguinho
(19/07), Blitz (20/07), e Melim
(21/07).  
Para o segundo e o terceiro

finais de semana (26, 27 e 28 de
julho/ 2, 3 e 4 de agosto), a organi-
zação iniciará a troca antecipada
de ingressos a partir do dia 16/07. 
A apresentação do ingresso

será obrigatória a partir das 17h de
cada dia do evento. Para as atra-
ções infantis, nas manhãs dos
domingos, não será necessária
apresentação de ingresso.

Pontos em Ribeirão Pires: Paço
Municipal, Centro de Exposições e
História, Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Ouro Fino Paulista, CTT Jardim
Caçula, CTT Parque Aliança, CEU
Quarta Divisão, Fundo Social de
Ribeirão Pires, Secretaria de
Esportes - Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 e Di Gaspi
Ribeirão Pires.
Os endereços e horários para as

trocas dos ingressos estão disponí-
veis no portal
www.ribeiraopires.sp.gov.br.

Banda Melim é uma das atrações do primeiro final de semana do Chocolate

Foto: Divulgação
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PORTARIA Nº 014.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor ALEXANDER
VICTOR DIZELA, de provimento em Comissão,
a partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 015.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor SALACIER DE
SENA SATYRO, de provimento em Comissão,
a partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 016.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor CARLOS SABI-
NO PEREIRA RODRIGUES, de provimento em
Comissão, a partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 017.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor REINALDO CAR-
VALHO DUARTE, de provimento em Comissão,
a partir de 10 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 018.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor VALDIR JARDIM
DOS SANTOS, de provimento em Comissão, a
partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 019.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor ARLEY ALVES
MENDES, de provimento em Comissão, a par-
tir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 020.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor LUCAS HEN-
RIQUE MARCHI SILVA, de provimento em
Comissão, a partir de 10 de julho de 2019.  

PORTARIA Nº 021.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, o senhor VINÍCIUS SILVA
VIEIRA DOS SANTOS, de provimento em
Comissão, a partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 022.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, a senhora ANA PAULA
PEREIRA, de provimento em Comissão, a par-
tir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 023.07.2019 – NOMEAR

para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, a senhora PAULA MARIA
DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA, de provimen-
to em Comissão, a partir de 10 de julho de
2019.  

PORTARIA Nº 024.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, a senhora KARINA REIS
MOURA DE MELO, de provimento em
Comissão, a partir de 10 de julho de 2019.  

PORTARIA Nº 025.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, a senhora CASSIA MARIA
DA COSTA, de provimento em Comissão, a
partir de 10 de julho de 2019. 

PORTARIA Nº 026.07.2019 – NOMEAR
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, a senhora ARIANE
VICENTE LAPORTE, de provimento em
Comissão, a partir de 10 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 027.07.2019 – DESIGNAR a
funcionária ELAINE SOARES LOPES FER-
REIRA, Agente Administrativo, de provimento
efetivo, para responder pela função confiança –
Coordenador de Atos Oficiais, no Gabinete do
Presidente, partir de 10 de julho de 2019. 

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Presidente da Câmara Municipal,

Cláudio Xavier Monteiro, convida todos os
munícipes a participarem da Audiência Pública
para discussão do Projeto de Lei n.º 022/2019,
que “Institui a atualização do Plano Diretor do
Município de Rio Grande da Serra. A mesma
será realizada no dia 18 de julho de 2019 (quin-
ta-feira), às 10:00 horas nas dependências da
Câmara de Vereadores, com endereço à Rua
do Progresso, n.º 251, Bairro Jardim do
Progresso, Rio Grande da Serra, em atendi-
mento ao Requerimento n.º 185/2019 –
Processo 278/2019, de autoria das Comissões
Permanentes da Casa.

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
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Começou nesta segunda-feira
o torneio de futebol do Projeto
Olimpíadas entre Escolas
Estaduais, desenvolvido e execu-
tado em Rio Grande da Serra pela
Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer em parceria com a
Secretaria de Educação e Cultura. 
O projeto visa estimular a prá-

tica de esportes durante as férias
escolares de julho para os alunos
da rede estadual no município.

O primeiro jogo da competi-
ção, realizado ontem (15) no
Estádio Municipal Teixeirão, foi
entre a Escola Estadual Sebastião
Vayego, da Vila Conde, e a Escola
Estadual Alziro Barbosa, da Vila
São João. E quem levou a melhor
na estreia foram os representan-
tes da Vila Conde, que venceram
pelo placar de 5 a 2.
No segundo jogo do dia, a

escola Antônio Lucas, do Jardim

Novo Horizonte bateu por 2 x 1 a
escola Alziro Barbosa, da Vila São
João. 
Os jogos seguem durante a

semana, a final do torneio será
no dia 26 de junho.
Participam da competição as

unidades escolares: Sebastião
Vayego, Alziro Barbosa,
Edmundo Nóbrega Teixeira,
Cassiano Ricardo e Antônio
Lucas.

Sebastião Vayego goleia 
na abertura das Olimpíadas
Com 5 gols marcados jogadores da escola Vayego são destaques do 1º dia de jogos

Time da escola Sebastião Vayego balançou as redes por cinco vezes e se colocou com um dos favoritos ao título
Divulgação
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Moda Pet estará no
Festival do Chocolate

Confecção de Moda Pet marcará presença na 13ª Festival do Chocolate

Participando do Festival do
Chocolate de Ribeirão Pires
desde a primeira edição, a con-
fecção de roupas e acessórios
para cães e gatos Cão Feliz
Moda Pet marca presença,
mais uma vez, no tradicional
evento da Estância. A festa,
uma das maiores da região,
acontecerá nos finais de sema-
na entre 19 de julho e 4 de
agosto, no Complexo Ayrton
Senna.
A marca estará no Festival

com o propósito de levar con-
forto, estilo e beleza aos bichi-
nhos de estimação. “No quios-
que Cão Feliz os visitantes
encontrarão roupinhas e aces-
sórios com estilo único e
cheios de charme, com uma
variedade incrível de mode-
los", afirma a microempresária
Elza Farias dos Santos.
Entre os modelos mais pro-

curados no quiosque da marca,
localizado à Vila do Doce, no
Centro da cidade, estão os

super-heróis, como Homem
Aranha, Batman, Mulher
Maravilha e Super-Homem,
além de personagens como
Lady Bug, Mickey & Minnie,
Minions, Mário Bros, Chapolin
Colorado, Chaves e as prince-
sas, como a Branca de Neve. 
Elza ressalta que no período

de baixas temperaturas se faz
necessário que os donos de
gatos e cachorros tenham que
adotar medidas importantes
para garantir a saúde dos
bichinhos. Por isso é aconse-
lhado que os Pets estejam bem
aquecidos, com roupinhas pró-
prias para animais e mantas
para a hora de dormir.  “Nesta
estação, os donos podem abu-
sar de roupas adequadas de lã,
soft ou plush; cobertores;
edredons; e, até mesmo, aque-
cedores de ambiente para os
dias de frio mais intenso”,
Finaliza Elza.

Marca oferece conforto, estilo e beleza aos bichinhos de estimação

Cão Feliz, coleção de inverno

Foto: Divulgação
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Envie a sua foto com o Pet ara o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Ana Laura, 
João Guilherme, Gustavo,
Maria Eduarda, juntos 
da Nina Cinderela

Ivania com a Pretinha

Bernardo com Faísca 
e Nina 

Matheus e a gatinha Mika

Maria Flor e o cão GordoOs irmãos Arthur e Vitor brincando com Hero

Claudio da Adega Pit Stop
enviou a foto do Max

Lulu e Nina os xodós 
de Vanessa 
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