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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 EE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO       

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

OSVALDO   JUNIOR   ALVES  SOARES,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão engenheiro, nascido em Mauá, SP no dia
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e
cinco (29/12/1975), residente e domiciliado Rua Manoel
Rosa,  347,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de OSVAL-
DO FRANCELINO SOARES e de JANDIRA MARIA ALVES SOA-
RES. ANA  LUCIA  BOIANE,  estado  civil solteira, profissão
fisioterapeuta, nascida em Santo André, SP no dia dezoito
de março de mil novecentos e setenta  e dois
(18/03/1972), residente e domiciliada Rua Manoel Rosa,
347,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de ESPERDITO
BOIANE e de VALDECI JUSTIMIANO BOIANE.                                            

JOSÉ  AILTON  DE  MOURA,  estado  civil  solteiro, pro-
fissão porteiro, nascido  em  Caririaçu,  CE  no dia seis de
agosto de mil novecentos e setenta  e  quatro
(06/08/1974), residente e domiciliado Rua dos Ipês, 41,
casa  2, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO
JANUARIO DE MOURA e de MARIA DO CARMO DE
MOURA. VILANI  XAVIER  RIBEIRO,  estado  civil  solteira,
profissão diarista, nascida  em  Simplício  Mendes,  PI no
dia dezenove de novembro de mil novecentos  e setenta e
dois (19/11/1972), residente e domiciliada Rua dos  Ipês,
41, casa 2, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE LUIZ
RIBEIRO e de MARIA DE JESUS XAVIER RIBEIRO.                           

LEANDRO  RODRIGUES  LIMA,  estado  civil  solteiro,
profissão chefe de cozinha,  nascido em Xique-Xique, BA
no dia vinte e quatro de setembro de  mil  novecentos  e
oitenta  e  quatro  (24/09/1984),  residente e domiciliado
Avenida  Princesa  Izabel, 1128, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARIA CLARA RODRIGUES LIMA. TAIZ SANTANA
BASTOS, estado civil solteira, profissão copeira, nascida
em  Amargosa,  BA  no  dia vinte e dois de outubro de mil
novecentos e oitenta   e  quatro  (22/10/1984),  residente
e  domiciliada  Avenida Princesa  Izabel,  1128,  Aliança,
Ribeirão  Pires, SP, filha de JOSÉ CARLOS MOURA BASTOS
e de EDILENE LOPES SANTANA.                       

DÁRCIO   NOGUEIRA   DE  ARAUJO,  estado  civil
divorciado,  profissão motorista,  nascido em São Paulo, SP
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos  e oitenta e
seis (04/02/1986), residente e domiciliado Rua Aristides
Cerezoli,  223,  Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
ANGELO CORREIA DE ARAUJO e de GERALDA NOGUEIRA
DE ARAUJO. DEISE  RODRIGUES  LÔBO, estado civil soltei-
ra, profissão baba, nascida em  Santo André, SP no dia
quatro de julho de mil novecentos e oitenta e  seis
(04/07/1986), residente e domiciliada Rua Aristides
Cerezoli, 223, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de ADE-
MAR RODRIGUES LÔBO e de EVANIA AUXILIADORA LÔBO.                                           

GABRIEL  RODRIGUES  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão estagiário,  nascido  em  Santo  André,  SP
no  dia  vinte  e oito de fevereiro de mil novecentos e
noventa e oito (28/02/1998), residente e domiciliado  Rua
Recreio,  351,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho  de
CICERO GABRIEL DE OLIVEIRA e de LUCIANA RODRIGUES
BONIFACIO OLIVEIRA. JULIANA  MENESES PINHEIRO, esta-
do civil solteira, profissão estudante, nascida  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia quatorze de novembro de
dois  mil  (14/11/2000),  residente  e  domiciliada  Rua
Recreio, 351, Quarta  Divisão,  Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSE ANTONIO PINHEIRO e de HOSANA ALVES DE MENE-
SES PINHEIRO.                                  

MATHEUS  AUGUSTO  PORTELA,  estado civil solteiro,
profissão analista, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
dezoito  de  março  de mil novecentos  e  noventa  e  três
(18/03/1993), residente e domiciliado Avenida  Francisco
Monteiro, 253, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
AUGUSTO PORTELA e de AGUIDA LAURENTINO NEPOMU-
CENO PORTELA.       THAÍS  DE  MELLO  VIEIRA, estado civil
solteira, profissão engenheira, nascida  em  São  Bernardo
do Campo, SP no dia três de setembro de mil novecentos
e  noventa  e quatro (03/09/1994), residente e domicilia-
da Rua  Manoel  Dias  Marcelino, 42, Suíssa, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARCELO CEZAR VIEIRA e de ANA CRISTINA DE
MELLO VIEIRA.               

JOSÉ  LUIZ  DA  SILVA  DE  CARVALHO,  estado civil sol-
teiro, profissão autônomo,  nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta
e um (25/03/1981), residente e domiciliado Rua  Giovana
Scomparim,  260,  casa A/2, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP,
filho de LORINALDO ALVES DE CARVALHO e de LUZINETE
MARIA DA SILVA.  ÉLLEN  MELO  DE LIMA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em  Mauá,  SP  no dia oito
de abril de mil novecentos e noventa e seis (08/04/1996),
residente e domiciliada Rua Giovana Scomparim, 260,
casa A/2,  Itrapoá,  Ribeirão Pires, SP, filha de JEFERSON
MENDES DE LIMA e de DANIELA DA SILVA MELO.                                             

DANIEL  JUNIOR  DA  SILVA,  estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante, nascido em Mauá, SP no dia vinte e oito
de janeiro de mil novecentos e noventa  e  três
(28/01/1993),  residente  e  domiciliado Rua Giovana
Scomparim,  260,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de CÍCE-
RO MISCENA DA SILVA e de ANELSA TEREZA DA SILVA.
EVELLYN  RAQUEL MELO DE LIMA, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no dia vinte e um
de julho de mil novecentos e noventa  e  nove
(21/07/1999),  residente  e  domiciliada Rua Giovana
Scomparim,  260, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de
JEFERSON MENDES DE LIMA e de DANIELA DA SILVA
MELO.                                   

MATHEUS DA CRUZ SANTOS, estado civil solteiro,
profissão assistente de escritório, nascido em Santo
André, SP no dia vinte e um de outubro de mil  novecen-
tos e noventa e oito (21/10/1998), residente e domicilia-
do Rua  Taquaritinga,  692,  Quarta Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filho de VALDO FERREIRA DOS SANTOS e de MARGARY
MARIA DA CRUZ SANTOS. BIANCA   GOULART   DA
CUNHA,   estado   civil   solteira,  profissão recepcionista,
nascida em Ribeirão Pires, SP no dia três de fevereiro de
mil  novecentos  e  noventa  e  oito  (03/02/1998),  resi-
dente  e domiciliada  Rua  Tapajós,  40,  Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filha de REINALDO BORGES ESTEVAM DA CUNHA
e de CLEONICE GOULART DA CUNHA.      

EDITAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ELZODSANTOS, de nacionalidade brasileira, estado

civil viúvo, profissão montador de churrasqueira, nascido
em Ribeirão Pires-SP, no dia trinta de junho de mil nove-
centos e cinquenta e seis (30/06/1956), residente e domi-
ciliado na Rua Mario Alexandre Gordo Martins, nº 86,
Roncon, Ribeirão Pires-SP, filho de GILBERTO IZIDORO
DOS SANTOS e de ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS e MARI-
NA GARCIA DE LIMA CANDIDO, de nacionalidade brasilei-
ra, estado civil viúva, profissão costureira, nascida em São
Geraldo do Baixio-MG, no dia quatro de janeiro de mil
novecentos e sessenta (04/01/1960), residente e domici-
liada na Rua Pedro Advincula Lopes, nº 714, Vila Lopes, Rio
Grande da Serra, filha de VICENTE GARCIA DE LIMA e de
DOMINGA PEREIRA LEITE.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO

nº 28/2017 - Proc. nº 1641/2017 – CONTRATADA:
P.S. ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
– CNPJ: 43.235.050/0001-60 - Objeto: Construção
do Mirante – 1ª e 2ª etapa, situada na rua Prefeito
José Carlson, atendendo a Secretaria Municipal de
Obras E Planejamento – Prorrogação: 184 (cento e
oitenta e quatro) dias. Data Assinatura:
31/12/2021.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 - PROCESSO

Nº 1004/2021-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINA-
LIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLIMPIA NO PARQUE
AMÉRICA NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Diante das razões de fato e de direito expostas
pela Comissão Permanente de Licitações – COPEL,
em sua manifestação, a qual acolho, com base nos
princípios da vinculação ao instrumento convocató-
rio e do julgamento objetivo. 

Decido pelo conhecimento do recurso interpos-
to pela empresa VIA PRECISA TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA para no mérito, negar-lhe
provimento e, manter a decisão no sentido de
declarar vencedora do certame a licitante EMPAR-
SANCO ENGENHARIA S/A, no valor de R$ 741.629,68
e BDI de 17%.

Deste modo, tendo em vista a instrução proces-
sual contida nos autos e uma vez, concluídas as for-
malidades preconizadas pela legislação vigente,
com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da Lei
Federal nº 8.666/93 c/c inciso II, do artigo 2 do
Decreto Municipal n° 2.764/21, HOMOLOGO e
ADJUDICO, o julgamento do Termo de Deliberação
da COPEL, bem como ratifico todos os termos.

Publique-se. 
Rio Grande da Serra, 12 de janeiro de 2022.
Eduardo Vieira do Nascimento - Secretário de

Obras e Planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2021
PROCESSO Nº 2066/2021
OBJETO: Registro de preços para futura e even-

tual aquisição de uniformes escolares para distribui-
ção aos alunos matriculados nos ensinos infantil e
fundamental da rede municipal de educação do
município de Rio Grande da Serra.

A empresa D.C.N UNIFORME E SERVIÇOS EIRELI,
não entregou as amostras conforme prazo estabele-
cido no edital, ficando assim a empresa desclassifi-
cada para o Lote 01. Sendo assim, fica convocada a
oferta subsequente TARCIA MARIA DAS GRAÇAS
QUEIROZ, segunda colocada, para negociação refe-
rente ao Lote 01, no dia 19 de janeiro de 2022 – às
10hrs, na sala de licitações, conforme edital. 

Rio Grande da Serra, 11 de janeiro de 2022.
Departamento de Licitações

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

E d i t o r i a l d a F o l h a

Se funcionar... será ótimo!
Ao que tudo indica, Ribeirão Pires será

contemplada com dois grandes equipamen-
tos que têm tudo para trazer bons resulta-
dos ao município, caso cumpram o que pro-
metem de fato.
O primeiro deles está previsto para entrar

em funcionamento já no próximo mês.
Trata-se da unidade de cas-
tração móvel, o
“Castramóvel” - uma ótima
iniciativa que atenderá os
pets de pessoas em situação
de vulnerabilidade socioeco-
nômica, bem como os animais que vivem
pelas ruas do município.
É sempre importante ressaltar que é

dever da Administração Municipal pensar e
executar ações que beneficiam a todos,
inclusive os animais. Já havia passado do
tempo de realizar uma ação que atendesse
tal demanda.

Já a outra conquista são os consultórios
do Centro de Especialidades Médicas, pre-
vistos para serem entregues em março.
É de conhecimento de todos que a saúde

municipal de Ribeirão Pires, hoje, carece de
médicos especialistas, como, por exemplo,
ginecologistas. A Folha chegou denunciar a

situação, em dezembro,
com o relato de algumas
moradoras do Santa Luzia.
Aqui chegamos em um

ponto crucial em relação ao
novo equipamento de

saúde. Será que o Executivo Municipal con-
seguirá proporcionar atendimento especia-
lizado aos moradores, se - antes mesmo de
sua inauguração - já não há médicos aten-
dendo nas UBSs?
Esperamos que ambos equipamentos

não sejam apenas mais uma jogada de mar-
keting tramada pela Prefeitura Municipal.   

““EEqquuiippaammeennttooss  
ttêêmm  ttuuddoo  ppaarraa  ttrraazzeerr
bboonnss  rreessuullttaaddooss””
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Cidades já começam
a suspender cobrança
da Taxa do Lixo

Barueri e Cotia iniciaram o ano suspendendo a cobrança 
da Taxa do Lixo para 2022

Duas cidades da região metro-
politana, onde Ribeirão Pires tam-
bém está inserida, iniciaram o ano
de 2022 suspendendo a cobrança
da Taxa do Lixo, que assim como
na Estância, foi criada no ano pas-
sado.

Os prefeitos de Barueri e Cotia,
Rubens Furlan (PSDB) e Rogério
Franco (PSD), respectivamente,
anunciaram a não cobrança da
Taxa do Lixo no início desta sema-
na.

O prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, anunciou na noite de
segunda-feira (10), que não haverá
cobrança da Taxa do Lixo em 2022. 

Assim como as demais cidades
da região, a Câmara de Barueri
aprovou um Projeto de Lei
Complementar instituindo a
cobrança do novo tributo. A medi-
da se fez necessária para atender a
Lei Federal que criou o Novo
Marco do Saneamento.

"Recentemente, os municípios
brasileiros foram obrigados, por
legislação federal, a instituir a taxa
municipal de lixo. Todas as cidades
passaram por isso, sob o risco de
sofrer sanções, se o serviço de

coleta de lixo não fosse taxado a
partir deste ano", explicou em
publicação feita nas redes sociais.

Furlan criticou a imposição da
Lei Federal para que os municípios
criem o novo tributo e garantiu
que é contra a cobrança, principal-
mente, neste momento de dificul-
dade econômica da população bra-
sileira. "É claro que não concordei
com essa taxa impositiva. Não é
justo, neste momento econômico
de tamanha dificuldade que o país
enfrenta, onerarmos o contribuin-
te com mais um imposto", apon-
tou.

O gestor ainda destacou que as
cidades poderiam sofrer sanções
judiciais se não criassem o tributo.
"Aprovamos a Lei para não sofrer-
mos sanções, mas não descansa-
mos em relação ao assunto. Assim,
solicitei aos técnicos da Prefeitura
que se debruçassem sobre este
assunto para que encontrássemos
uma saída que não prejudicasse o
barueriense", garantiu.

Para suspender a cobrança, o
prefeito enviou à Câmara um pro-
jeto que deve ser votado em
breve. "Solicitei aos técnicos da

Prefeitura que se debruçassem
sobre este assunto para que
encontrássemos uma saída que
não prejudicasse o barueriense. No
encerramento do ano fiscal de
2021 verificamos que a boa condi-
ção econômico-financeira do
município aliada à exceção prevista
em outra legislação federal (Lei
Complementar 101/2000, art. 14)
permitia – de forma excepcional –
que a administração municipal dei-
xasse de cobrar essa taxa.
Portanto, por estas razões, enca-
minharei à Câmara Municipal um
novo projeto suspendendo os efei-
tos da lei", finalizou.

O prefeito de Cotia, Rogério
Franco (PSD) anunciou, na tarde
desta terça-feira (11), que Cotia
não terá cobrança da Taxa do Lixo
em 2022. Por meio de vídeo publi-
cado nas redes sociais, o gestor
explicou que a Administração con-
quistou na Justiça liminar em favor
de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), contra
a cobrança do novo tributo, estipu-
lado para atender uma obrigatorie-
dade da Lei que criou o Novo
Marco de Saneamento, que é
federal.

"No ano passado por conta de
legislação federal, nós tivemos que
aprovar a criação da Taxa do Lixo
na Câmara Municipal. Foi uma
obrigação exigida por Lei. Só que a
Prefeitura de Cotia nunca concor-
dou com a cobrança dessa taxa",
explicou.

Ribeirão Pires
Em Ribeirão Pires a cobrança da

Taxa do Lixo, criada pelo prefeito
Clóvis Volpi (PL), deverá começar
no próximo mês, com a cobrança
do tributo junto a conta de água.

Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, criou da Taxa do Lixo na cidade

Que Ribeirão Pires poderá
ter um candidato a deputado
federal neste ano.

* * *

Que o Avante quer que o
vereador Anderson Benevides
(Avante) entre na disputa por
uma vaga de deputado federal
esse ano.

* * *

Que em 2014, ano em que
seu tio, o então prefeito Saulo
Benevides comandava
Ribeirão Pires, Anderson dis-
putou vaga de deputado fede-
ral e conquistou a primeira
suplência no PSC.

* * *
Que nesta mesma eleição e

pelo mesmo partido, o ex-pre-
feito Kiko Teixeira (PSDB) ficou
com a segunda suplência para
deputado federal, atrás de
Anderson.

* * *
Que apesar de estarem na

“boca do gol” para assumirem
a vaga, nem Anderson e nem
Kiko tiveram oportunidade de

sentar na cadeira de deputado
federal. O PSC não deu essa
“colher de chá”.

* * *
Que circula no bastidor

político da Câmara de Ribeirão
Pires que poderá ter uma revi-
ravolta nas cadeiras do
Legislativo.

* * *

Que o vereador Koiti Takaki
(PSDB) poderá receber convite
para assumir uma secretaria
no governo Clóvis Volpi (PL).

* * *

Que se se confirmar o con-
vite, o ex-vereador Flávio
Gomes poderá voltar à Câmara
Municipal.

* * *
Que Koiti poderá vir a assu-

mir o comando da Secretaria
de Segurança Pública no lugar
do coronel Carmo Júnior. Essa
seria mais uma jogada de Volpi
para aumentar seu grupo polí-
tico, uma vez que Flávio
Gomes foi candidato no grupo
de Kiko Teixeira.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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A alta procura por exames
destinados ao diagnóstico do
Coronavírus acarretaram, no iní-
cio desse mês, na redução dos
estoques de testes para a detec-
ção do Sars-Cov-2 (Covid-19) em
farmácias e drogarias da
Estância. O desabastecimento
também foi observado na UPA
Santa Luzia por moradores da

Estância.
Munícipes utilizaram as redes

sociais, na última semana, para
informar que procuraram por
testes de Covid-19 na UPA Santa
Luzia, mas foram embora sem
saber se estavam ou não com o
vírus. A situação acende um aler-
ta para a falta de recursos muni-
cipais para o combate a doença.

A procura por testes em clíni-
cas particulares, em farmácias e
drogarias também teve um
aumento desde o fim do ano
passado.

O farmacêutico Thiago dos
Santos de Souza, gestor da
Drogaria Brasil Genéricos, que
conta com duas unidades (Rua
Felipe Sabbag – 131, e, Rua
Capitão José Gallo – 244) ambas
no Centro de Ribeirão Pires,
comentou à Folha que desde 15
de dezembro a procura por tes-
tes de Covid-19 só tem aumenta-
do.

“No início de dezembro apli-
cávamos até dois testes por dia.
A partir da segunda quinzena do

mês, saltamos para uma média
de oito ao dia com pico de 15
testes diários no início de janei-
ro”, disse Thiago.

Segundo o farmacêutico, a
grande procura já está afetando
os estoques de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) das
duas unidades.

“Infelizmente essa é uma rea-
lidade, pois estamos enfrentan-
do dificuldades na reposição de
testes rápidos e RT-PCR, e isso já
afeta a realização dos mesmo
para a proteção dos nossos cola-
boradores”, comentou.

A Folha procurou a Prefeitura
de Ribeirão Pires para conferir o
posicionamento sobre as queixas
de escassez de testes na rede
municipal de Saúde. Em nota, a
Administração afirmou que a
denúncia não procede. 

“Atualmente, há estoque sufi-
ciente para atender a alta
demanda de atendimentos de
Covid-19 e Influenza. Com isso,
não há falta de testes na UPA
Santa Luzia”, disse o Paço.

Houve aumento na procura desde
dezembro do ano passado

Moradores da Estância
denunciam falta de testes
para Covid-19 no município
Munícipes se queixam de escassez de testes na UPA Santa Luzia e em drogarias

Pais e responsáveis de crianças
com idade entre 5 e 11 anos já
podem realizar o cadastro para o
recebimento da vacina contra
Covid-19. Assim como foi feito
para o público adulto, o preenchi-
mento prévio dos dados evita que
o responsável e a criança perma-
neçam por muito tempo nos
locais de vacinação, evitando
aglomerações.

Para cadastrar, basta o respon-
sável acessar o site www.vacina-
ja.sp.gov.br, clicar no botão
'Crianças até 11 anos' e preencher
os dados solicitados.

Todos que forem receber o

imunizante devem, obrigatoria-
mente, apresentar número de
CPF próprio. Caso a criança ainda
não tenha o documento, o res-
ponsável pode solicitá-lo gratuita-
mente pelo site da Receita
F e d e r a l
(https://servicos.receita.fazen-
da.gov.br).

Também é possível fazer o
documento pessoalmente, em
uma agência dos Correios. Nesse
caso, o responsável deve apresen-
tar RG próprio, certidão de nasci-
mento ou RG da criança.

Em Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra, a vacinação do público
infantil seguirá as orientações téc-
nicas do governo estadual.
Inicialmente, receberão o imuni-
zante as crianças com comorbida-
de ou deficiência.

O primeiro lote de vacinas con-
tra a Covid-19 para crianças de 5 a
11 anos chegou ao Brasil na
madrugada da última quinta-feira
(13), com 1,2 milhão de doses da
Pfizer.

A previsão é que a vacinação
desse grupo inicie a partir de
segunda-feira, 17. Mas, as prefei-
turas ainda aguardam destaques
sobre as etapas de vacinação.

Cadastro será pelo site VacinaJá

Crianças entre 5 e 11 anos já
podem ser cadastradas para
receber vacina contra Covid
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A primeira etapa da obra do
Centro de Especialidades
Médicas de Ribeirão Pires já
está praticamente concluída, é
o que aponta a Prefeitura da
Estância.

O primeiro andar do prédio,
localizado no Centro Alto, abri-
gará nove consultórios, uma
sala para pequenas cirurgias,

fraldário e uma recepção para
atender mais de 50 pacientes.
Dentre os serviços que serão
ofertados estão: dermatologia,
neurologia, cardiologia, orto-
pedia, alergologia, gastroente-
rologia e mastologia.

Até o início da semana, o
espaço já teve a alvenaria
substituída por divisórias em

drywall, além de ter sido con-
cluída a instalação elétrica,
hidráulica, iluminação externa
e elevador.

A Prefeitura de Ribeirão
Pires planeja inauguração dos
consultórios no mês de março.

Centro da Mulher 
As obras, agora, se concen-

tram no piso superior do pré-
dio, onde vai funcionar o
Centro de Referência da
Mulher (CAISM), que contará
com quatro consultórios, sala
para mamografia, ultrassom,
pequenos procedimentos,
enfermagem, administrativo e
farmácia, além de ampla
recepção.  

O local está recebendo
adaptações e será inaugurado
juntamente com o Centro de
Especialidades.

O projeto diminuirá a
dependência que hoje a popu-
lação tem de acessar equipa-
mentos de Saúde do Governo
do Estado e de cidades vizi-
nhas.

Reprodução: Google M
aps

Equipamento está sendo instalado no prédio que abrigava a biblioteca

Consultórios do Centro de
Especialidades Médicas devem
ser entregues em março
O espaço passará por adaptações para receber a população com segurança
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Foi preciso recorrer às redes
sociais para que a Secretaria de
Obras, Zeladoria e Manutenção
Urbana (Zema) realizasse servi-
ços de limpeza no Cemitério
Municipal São José, em Ribeirão
Pires. O local foi alvo de inúme-
ras reclamações na última sema-
na em razão da falta de zelado-
ria.

Uma das principais queixas
quanto ao cemitério era a pre-
sença de mato entre os túmulos,
dificultando o acesso dos familia-
res que desejavam realizar visita
ao local e, até mesmo, serviços
de revitalização e conservação
dos jazigos.

A situação foi noticiada pela
Folha na edição da última terça-
feira (11), com desabafos de
munícipes que possuem entes
queridos sepultados no cemité-
rio municipal. Nossa equipe che-
gou a questionar a Prefeitura
Municipal quanto à previsão
para a execução dos serviços de
limpeza, mas não obteve respos-
ta até a publicação da reporta-
gem.

Na ocasião, uma das denun-

ciantes questionou sobre a res-
ponsabilidade pela manutenção
do cemitério. “Uma vergonha.
Apenas isso que tenho para falar,
vergonha! A gente ir visitar o
jazigo dos nossos familiares e se
deparar com esse tipo de cena.
Um matagal que não se dá nem
para andar. Isso é uma falta de
respeito enorme, não dá nem
para definir tamanha humilha-
ção em ver esse tipo de cena, em
pleno 2022. Falta de respeito”,
expressou.

Os trabalhos de manutenção
foram iniciados na última segun-
da-feira (10), com os serviços de
roçagem e limpeza, que - segun-
do a Zema - teve como intuito
combater possíveis focos de den-
gue.

"Em períodos de chuva e
calor, como esse que estamos
passando, o mato cresce mais
rápido, por isso, a limpeza preci-
sa ser acelerada. Também esta-
mos com atenção máxima em
locais que possam acumular
água e propiciar a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor de arboviroses",
observou o secretário da Zema,
Rubão Fernandes.

Ainda de acordo com a pasta,
os munícipes que possuem jazi-
gos perpétuos no espaço que
cabe aos titulares do título de
posse a construção e conserva-
ção. Caso fique abandonado, o
setor responsável pelo cemitério
notifica o proprietário para que
túmulo seja revitalizado.

Após reclamações, Prefeitura de Ribeirão
inicia limpeza no Cemitério Municipal

Local foi alvo de críticas devido ao grande volume de mato, dificultando acesso aos túmulos

Serviços foram iniciados na última segunda-feira (10) 

Reprodução: Divulgação/PM
ETRP
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
deliberou, no fim de dezembro
do ano passado, sobre o avanço
de ações de proteção a causa
animal, tendo decidido pela
futura compra de uma Unidade
Móvel de Castração de Cães e
Gatos (Castramóvel) para o
município. 

A iniciativa está conectada
em ações de saúde animal atra-
vés da aquisição de veículo apa-
relhado para a esterilização de
animais domésticos e de rua, a
ser utilizado pelo Centro de
Controle de Zoonoses - CCZ de
forma itinerante em todas as
regiões da cidade.

Em 29 de dezembro, o
Executivo lançou a licitação na
modalidade pregão para a loca-
ção de veículo adaptado para
castramóvel, tendo como requi-
sito o fornecimento de motorista
e combustível.

Neste momento, o automóvel
já está em posse da Prefeitura de
Ribeirão Pires, e a coordenação
das ações no município ficará a
cargo da Secretaria de Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano.

O serviço deve entrar em fun-
cionamento em fevereiro. A
medida visa atender, em um pri-
meiro momento, cães e gatos
que encontram-se em situação
de abandono e que vivem nas
ruas.

Na sequência, deve-se plane-
jar um calendário para a execu-
ção do programa nos bairros,
que será ofertado para animais
domésticos de pessoas com
maior vulnerabilidade socioeco-
nômica, que não podem arcar
com a castração dos pets.

Serviço será oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Ribeirão Pires

Ribeirão terá “Castramóvel”
e reforço de ações de 
saúde e bem-estar animal
Veículo adaptado irá facilitar a realização de mutirões de castração nos bairros
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O Templo Luz do Oriente,
em Ribeirão Pires, é um dos
roteiros mais procurados nas
férias. No complexo, é possível
visitar a Torre de Miroku,
maior torre japonesa do Brasil,
que fica às margens da
Represa Billings. A visitação ao
local será retomada neste
sábado (15).

Segundo a Prefeitura de
Ribeirão Pires, a visitação ini-
ciará no Parque Oriental (Rua
Major Cardim, 3100, Estância
Noblesse) com o objetivo de
que os visitantes sejam imer-
sos em uma experiência de cul-
tura e descobertas. O trajeto
terá sequência no Píer
Flutuante, que faz Integração
ao Templo Luz do Oriente atra-
vés da  embarcação Koryu, que
possui um dragão dourado na
sua proa, simbolizando prote-
ção e purificação da água.

A embarcação, com capaci-
dade de até 80 pessoas,  segue
por 2km através das águas da
Represa Billings até a Torre de
Miroku. No interior da torre é
possível contemplar a escultu-
ra de oito metros de altura de
Kannon, uma divindade tanto
masculina quanto feminina

que é reverenciada no Oriente.
A estátua foi esculpida em

madeira e folheada a ouro pelo
renomado escultor Cicero
D’Ávila, especialista em escul-
tura figurativa.

Por lá também existe uma
capela onde estão representa-
ções de divindades orientais e
ocidentais que promovem a
salvação da humanidade atra-
vés do amor, da compaixão e
da união.

Dentro do complexo é possí-
vel encontrar o jardim zen,
uma composição sem árvores
onde a natureza e seus ele-
mentos são representados
apenas pelas pedras e a areia,
expressando o valor da quietu-
de e da interioridade.

A visitação é guiada por
monitores, com duração de
1h40. O ingresso unitário do
translado até o templo custa
R$ 40. 

Para reservar sua visita,
basta acessar o site da agência
responsável pelo translado do
barco Koryu
www.tamatur.com.br. 

As saídas acontecem aos
sábados e domingos em três
horários: às 11h, 13h e 13h40.

Visitas a Torre de 
Miroku serão retomadas 

A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Ribeirão
Pires - Aciarp, tornou-se, em
setembro do ano passado, um
polo da Faculdade do Comércio
no Grande ABC. A implantação
teve por objetivo fomentar a
qualificação inovadora e inteli-
gente do comércio e de setores
do varejo e serviços, conectando
e preparando profissionais para

as novas demandas do mundo
digital.

Novas turmas serão iniciadas
ainda nesse mês. Os interessados
podem se matricular nos cursos
de Gestão Logística; Tecnologia
em Gestão Comercial; Tecnologia
em Recursos Humanos e
Comércio Eletrônico. As aulas
serão no formato EAD - Ensino à
Distância.

Os participantes poderão
ainda receber descontos, pois a
mensalidade foi reduzida de R$
185 para R$ 148, durante todo o
curso. E para quem fizer o vesti-
bular no mês de janeiro, a pri-
meira mensalidade sai por R$
90,00 e o inscrito ainda ganha
mais uma mensalidade grátis. 

Para se inscrever é preciso
acessar o site www.facsp.com.br,
fazer sua inscrição e escolher o
polo de Ribeirão Pires, o qual
está situado na rua Afonso
Zampol, 70 – Centro.

Para mais informações, basta
ligar no telefone (11) 2595-0200
ou no WhatsApp (11) 98259-
1024.

FAC-SP - É uma iniciativa da
Facesp (Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo), entidade
que congrega mais de 420
Associações Comerciais em todo
o Estado de São Paulo e que está
presente em um universo de 200
mil empresários e empreendedo-
res associados.

Divulgação: Aciarp

Gestão Comercial e Recursos Humanos são parte dos cursos ofertados

Aciarp abre inscrição
para vestibular e ingresso
na Faculdade do Comércio
Cursos são oferecidos na modalidade EAD e contam com nota máxima no MEC
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O final de ano na região cen-
tral de Ribeirão Pires foi pacífico
graças aos trabalhos desenca-
deados pela Operação

Dezembro Seguro, deflagrada
pela Guarda Civil Municipal
(GCM) de Ribeirão Pires com o
objetivo de inibir ações crimino-

sas durante o período de
aumento do fluxo comercial.

Os trabalhos preventivos -
que mobilizou a Romu, Rotam e
o Canil - resultaram em 100% de
efetividade, já que nenhuma
ocorrência foi registrada duran-
te o período. De acordo com os
números referentes às opera-
ções passadas, este é o melhor
resultado nos últimos quatro
anos.

Segundo o comandante da
GCM, Sandro Torres, este resul-
tado expõe o grande esforço do
batalhão em proteger a cidade.
“Nós, da Guarda Municipal, fica-
mos extremamente felizes com
este resultado. O comércio na
cidade cresce muito neste perío-
do e as pessoas circulam com
mais dinheiro, por isso esta ação
se fez extremamente necessária
e nós a concluímos com chave
de ouro. Todas as expectativas
alcançadas”, concluiu.

Em dezembro de 2020, a
GCM atendeu três roubos a
estabelecimentos comerciais,
dois assaltos a pedestres e três
casos de estelionato.

Dados são da Secretaria de Segurança Urbana de Ribeirão Pires 

RP fecha dezembro sem 
registros de crimes no Centro

Nenhuma ocorrência criminal foi registrada nesta área durante o último mês

Jovem agride pais e tenta
invadir casa em RP

Um jovem de 26 anos tentou
invadir e casa de seus pais e che-
gou a agredir fisicamente a mãe,
de 50 anos, na madrugada do últi-
mo dia 7, no Jardim Santo
Antônio.

Os pais do autor afirmaram
que acordaram, por volta das
1h30, com barulhos de chutes no
portão. Ao saírem, viram que o
próprio filho - identificado como
L.V.S. - tentava invadir o local. 

As vítimas foram ofendidas e
ameaçadas de agressão e morte
pelo jovem. Ele ainda pegou um
pedaço de madeira e tinha como
intenção atingir a mãe, razão pela
qual o pai interveio para protegê-
la. A mulher sofreu lesões leves
cometidas pelo filho.

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, L.V.S. é
usuário de drogas e já foi proces-
sado pelo crime de tráfico de dro-
gas. Ele já teria comparecido ao
local outras vezes para ameaçá-
los e, até mesmo, agredi-los.

Os pais manifestaram o desejo
de representar criminalmente
contra o filho por temerem pelas
suas vidas e integridade física. 

Agente de Trânsito
é desacatado por 

motorista embriagado

Um motorista visivelmente
embriagado desacatou um agen-
te de trânsito de Ribeirão Pires,
na noite do último domingo (9),
na Avenida Kaethe Richers.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o veículo do
autor estacionado sobre parte da
calçada e em cima da faixa de
pedestres - o que motivou a apli-
cação de multas por porte dos
agentes de trânsito.

O condutor, então, chegou ao
local e passou a desacatar o fiscal,
com xingamentos, após ser infor-
mado que o veículo seria recolhi-
do ao Pátio Municipal.

A Guarda Civil Municipal foi
acionada ao local e impediu que o
motorista, que apresentava forte
odor etílico, agredisse o funcioná-
rio público.

Ainda de acordo com o bole-
tim de ocorrência, ninguém viu o
homem conduzir o automóvel, no
entanto ele pretendia deixar o
local com o veículo.

As partes foram conduzidas à
Delegacia de Ribeirão Pires, onde
foram ouvidas.
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Inspirado no “Outubro Rosa”, o
“Janeiro Branco” surgiu em 2014
sob coordenação de psicólogos de
Uberlândia, Minas Gerais. O objeti-
vo da campanha é a conscientiza-
ção da proteção e promoção da
saúde mental. 

Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), nos últi-
mos anos as doenças mentais tive-
ram um aumento considerável, e

esse resultado é motivo de grande
preocupação entre os profissionais
da saúde e saúde mental. 

Anne Lucy Vieira, psicóloga,
aponta que a depressão e ansieda-
de são alguns dos transtornos
mentais que mais emergiram entre
as pessoas durante a pandemia de
Covid-19. Esses transtornos já exis-
tiam, mas antes do Coronavírus
eles estavam escamoteados devi-
do ao ritmo de vida preenchido
pela jornada de trabalho e rotinas
diversas no meio social. “A incerte-
za e a sensação de impotência que
se apresentam em um momento
histórico como o que estamos
vivendo configura-se social e eco-
nomicamente de forma desumana
e incongruente”, disse.

Anne destaca ainda o trecho de
uma matéria publicada pelo jornal
Folha de São Paulo em março de
2016 que discute sobre saúde
emocional, e aponta que “psicólo-

gos avaliam que 80% dos casos tra-
zidos em consultório tem se debru-
çado nessas queixas, embora
tenham iniciado a psicoterapia por
queixas pessoais”. 

Avalia-se que diante desta crise,
o ser humano pode facilmente ser
acometido com baixa autoestima e
se deparar com incertezas no
mundo do trabalho, nos projetos
pessoais e na vida social. 

Com o slogan “Quem cuida da
mente, cuida da vida”, os organiza-
dores querem explicitar a ligação
entre o bem-estar emocional e a
qualidade de vida, ou seja, que
todo mundo possui problemas
emocionais, e o melhor caminho
para resolvê-los é por meio da psi-
coterapia. 

Para concluir, Anne Lucy aponta
que o autoconhecimento pode evi-
tar muitos males, além de coope-
rar para uma socialização mais sau-
dável.

Janeiro Branco: quem cuida
da mente, cuida da vida

Anne Lucy Vieira, psicóloga
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