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Ribeirão Pires e Mauá
tem casos suspeitos
do novo Coronavírus

A Secretaria de Estado da
Saúde registrou ontem, 85
casos suspeitos do novo
coronavírus (COVID-19).
Do total de suspeitos em
São Paulo, a maioria tem
histórico de viagem à Itália
(55); os demais passaram
por Espanha (2), Singapura
(1), Portugal (1), Alemanha
(6), França (4), China (2).
Além desses, houve um
que passou por diversos
países da Ásia e outros 13
em fase de definição do país
de provável infecção.
Ribeirão Pires e Mauá
tem um caso em cada cidade sendo analisado, segundo o Governo do Estado de
São Paulo.
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Ribeirão e Rio Grande Kiko quer
reduz em 5,5% alunos criação de
na rede estadual
Conselho
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Censo escolar mostra redução de matrículas em
escolas do Estado em Ribeirão Pires e Rio Grande

Projeto do prefeito Maranhão

Uso de
Definidos paralelos já
locais para beneficiou
comícios
8 ruas em
na eleição Rio Grande
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Menos matrículas, menos aprendizado

A Folha mostra na edição de hoje que o número caiu para 10.211. Vale ressaltar
número de estudantes matriculados na que em Ribeirão Pires existem 15 escolas
Rede Estadual de Ensino vem caindo ano sob responsabilidade do Governo do
após ano na região. E não foi diferente Estado e Rio Grande da Serra tem nove
entre 2018 e 2019, quando esse número estabelecimentos de ensino.
Para que possamos reverter esse quareduziu em 5,5%.
Qual será a causa dessa redução? O que dro deve-se ter um trabalho em conjunto
entre os responsáveis pela escola e
fazer para inverter esse quadro? A
“Número de a família. As autoridades tem o
responsabilidade é de quem?
São perguntas que esse editorial estudantes dever de deixar o ambiente escolar
lança com a finalidade de buscar no Estado mais atraente, com profissionais
uma solução para essa problemáti- vem caindo” satisfeitos e com vontade de ensinar. Já as famílias tem a obrigação
ca estadual e delimitadamente na
região de Ribeirão Pires e Rio Grande da de enviar seus entes para as escolas e
orientar sobre a importância de estar senSerra.
O número de matrículas nas escolas tado num banco escolar aprendendo, com
estaduais da região caiu no ano de 2019. o olhar direcionado para o futuro.
Enfim, a inversão desses números tem
Em 2018 as duas cidades juntas tinham
10.808
estudantes
nos
ensinos de ser um trabalho conjunto e eficaz,
Fundamental I e II e Médio. Em 2019 esse entre todos os envolvidos.

Editais de Proclamas

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.
MARCELO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e sete
(22/09/1997), residente e domiciliado Rua Araras, 1895,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL DE JESUS
SILVA e de JAILDA PEREIRA DA SILVA. DENISE SOBRINHO DO
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezenove de maio de dois mil e um
(19/05/2001), residente e domiciliada Rua Araras, 1895, Quarta
Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de RONI PAULO COSTA DO NASCIMENTO e de ROSINEIDE HOLANDA SOBRINHO.
ADELAIDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão aposentado, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
vinte e quatro de abril de mil novecentos e cinquenta e dois
(24/04/1952), residente e domiciliado Rua Alagoas, 108, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL FRANCISCO DA SILVA
e de MARIA ANDRÉA DA CONCEIÇÃO. MARIA OFELIA DE
SOUZA, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida
em São Paulo (30º Subdistrito Ibirapuera), SP no dia treze de
abril de mil novecentos e cinquenta e quatro (13/04/1954), residente e domiciliada Rua Alagoas, 108, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de OLYMPIO DE SOUZA e de NADIR VICTORINO
DE SOUZA.
EVERTON ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Santo André, SP no dia primeiro
de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco
(01/12/1985), residente e domiciliado Rua Alvares de Azevedo,
42, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de BENEDITO ARAUJO DE
SOUZA e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA.PRISCILA
SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de
máquina, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e um
de dezembro de mil novecentos e noventa (21/12/1990),
residente e domiciliada Rua Alvares de Azevedo, 42, Represa,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO JOSÉ DA SILVA e de ROSANGELA SANTANA.
GABRIEL LUCAS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Mauá, SP no dia vinte e
dois de junho de mil novecentos e noventa e oito (22/06/1998),
residente e domiciliado Rua Santos, 34, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de UBALDO NICOLAU DA SILVA e de
CRISTINA DE SOUZA SANTOS TAVARES. THAMIRES FERREIRA
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Mauá, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (17/08/1995), residente e domiciliada
Rua Santos, 34, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de SILVIO GOMES FERREIRA e de KEILE REGINA FERREIRA DOS SANTOS.
EMERSON CALISTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito de
maio de mil novecentos e oitenta e dois (28/05/1982), residente e domiciliado Rua Jordânia, 33, Quarta Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filho de LELES CALISTA DA SILVA e de ROSANGELA
GONÇALVES DA SILVA. GRAZIELA CARDOSO DOS SANTOS,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Suzano, SP no
dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa
(23/04/1990), residente e domiciliada Rua Jordânia, 33, Quarta
Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de GILVADO SOUZA SANTOS e
de NAIR CARDOSO SANTOS.
ALBERTO APARECIDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão funileiro de produção, nascido em São Barnardo
do Campo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente e domiciliado Rua
Cecília Meireles, 99, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de WALDEUSAR ALVES RODRIGUES e de VALCLISER ELENA DA SILVA
RODRIGUES. GISELE MENDES DA SILVA, estado civil solteira,
profissão analista financeiro, nascida em São Bernardo do

Campo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (18/07/1995), residente e domiciliada Rua Cecília
Meireles, 99, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de GILBERTO
ALVES DA SILVA e de TERESINHA DE FATIMA MENDES MARTINS.
ROMULO DE SOUZA TRINDADE, estado civil divorciado,
profissão pintor, nascido em Santo André - 1º Subdistrito, SP
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e
sete (28/11/1977), residente e domiciliado Rua Santa Catarina
(Pq. das Fontes), 150, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de
GERALDO CARMELIO TRINDADE e de ADAIR DE SOUZA TRINDADE. ALISSANDRA SOUZA MELO, estado civil solteira, profissão técnica de seguros, nascida em Jequié, BA no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e três
(17/11/1983), residente e domiciliada Rua Santa Catarina (Pq.
das Fontes), 150, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO
MARTINS MELO e de MARIA RIBEIRO DE SOUZA MELO.
MARCIO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão
inspetor de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo,
SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e
três (01/05/1983), residente e domiciliado Rua Pelegrino
Gianasi, 222, Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de RAIMUNDO
ALVES PEREIRA e de ROSA VIRTUDE PEREIRA.MARIA ROSANA
FLORES SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de PCP,
nascida em Fátima do Piauí, PI no dia dezesseis de junho de mil
novecentos e oitenta e nove (16/06/1989), residente e domiciliada Rua Pedro Rípoli, 501, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP,
filha de MANOEL FLORES DE LIMA e de MARIA DAS NEVES
SANTOS FLORES.
RENAN DA SILVA BREJOLA, estado civil solteiro, profissão mecânico autônomo, nascido em Santo André, SP no dia
dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e um
(18/10/1991), residente e domiciliado Rua Antônio Fortes (Jd
Guanabara), 180, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO
MENDES BREJOLA e de ELIZETE DA SILVA BREJOLA. MILENA
DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Mauá, SP no dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente e domiciliada Rua Antônio Fortes (Jd Guanabara), 180, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO e de ISABEL
VIEIRA DA SILVA ARAUJO.
ROBSON ALVES BARROSO, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três
de junho de mil novecentos e oitenta e nove (23/06/1989), residente e domiciliado Rua Vereador Fortunato Pandolfi Arnoni,
432, B, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de MOISES ALVES BARROSO e de LUISA MARIA GONÇALVES BARROSO. PÂMELA DE
OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia cinco de maio de
mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), residente e
domiciliada Rua Fagundes Varela, 08, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filha de PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA e de RAQUEL DE
OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA.
GABRIEL APARECIDO DE FARIA SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de ponte rolante, nascido em Mauá,
SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e
cinco (04/05/1995), residente e domiciliado Rua Antônio
Roncon, 90, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de AGEU PEREIRA
DOS SANTOS e de VANDERLEIA APARECIDA DE FARIA. JERLAINE VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar
de cobranças, nascida em Praia Grande, SP no dia vinte de
novembro de mil novecentos e noventa e seis (20/11/1996),
residente e domiciliada Rua Panorama, 78, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JORGE VIEIRA DOS SANTOS e de MARIA DE
FÁTIMA DA SILVA SANTOS.
PAULO VINICIUS DANTAS SANTOS, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa
(25/04/1990), residente e domiciliado Rua Abrahão Eid, 93,
Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS
e de MARIA ELIZETE DANTAS DOS SANTOS. ROBERTA SANTANA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão técnica em prótese
dentária, nascida em Mauá, SP no dia dois de março de mil

novecentos e noventa e seis (02/03/1996), residente e domiciliada Rua Abrahão Eid, 93, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha
de CARLOS ALBERTO SILVA OLIVEIRA e de ARLETE SANTANA.
LUCAS ABRAMSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia quinze de
julho de mil novecentos e noventa (15/07/1990), residente e
domiciliado Avenida Rotary, 135, Bocaina, Ribeirão Pires, SP,
filho de NILSON MODESTO DA SILVA e de REGINA GONÇALVES
ABRAMSON DA SILVA. SAMANTHA HELENA DO CARMO,
estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia sete de setembro de mil novecentos
e noventa e cinco (07/09/1995), residente e domiciliada
Avenida Rotary, 135, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de SIDNEI
APARECIDO DO CARMO e de CLEIRE DA CONSOLAÇÃO PINTO
DO CARMO.
FELIPE ARNAL BEGIDO, estado civil solteiro, profissão
vendedor, nascido em Santo André, SP no dia onze de maio
de mil novecentos e noventa e cinco (11/05/1995), residente e
domiciliado Rua Capitão José Gallo, 802, Centro, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ DO CARMO BEGIDO e de MARILDA ARNAL.
VITÓRIA TAVARES ALVES, estado civil solteira, profissão do
lar, nascida em Mauá, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e seis (02/08/1996), residente e domiciliada
Rua Capitão José Gallo, 802, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSÉ APARECIDO ALVES e de CLEIDE NASCIMENTO TAVARES.
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO OURO FINO
PAULISTA MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA
EZEQUIEL ANDERSON ALVES GOMES, estado civil solteir, profissão autônomo, nascido em Itaquaquecetuba, SP no
dia trinta de março de mil novecentos e noventa e oito
(30/03/1998), residente e domiciliado Rua Boomerang, 56,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de EDSON
BENJAMIN GOMES e de MIRIAN ALVES. GISELLE PALMA, estado civil divorciad, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo,
SP no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e um
(02/08/1981), residente e domiciliada Rua Boomerang, 56,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de
DELSO PALMA e de ANGELA APARECIDA GONÇALVES PALMA.
JOSIAS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteir, profissão
ajudante geral, nascido em Suzano, SP no dia vinte e três de
junho de mil novecentos e noventa e cinco (23/06/1995), residente e domiciliado Rua Nilópolis, 62, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA
e de NOEMIA FERREIRA DE OLIVEIRA. JENNIFER DIAS SIQUEIRA, estado civil solteir, profissão do lar, nascida em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e nove de outubro de dois mil
(29/10/2000), residente e domiciliada Rua Nilópolis, 62, Centro
de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de NILTON DA
SILVA SIQUEIRA e de SHIRLEI APARECIDA DIAS.
PAULO AUGUSTO DA SILVA, estado civil viúv, profissão
aposentado, nascido em Santa Amelia, PR no dia vinte e seis
de outubro de mil novecentos e sessenta e um (26/10/1961),
residente e domiciliado Rua Cristalina (Vl Mery), 100, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO DA SILVA e de
FRANCISCA EUGENIA PAES DE OLIVEIRA. IVONE MARIA DOS
SANTOS, estado civil divorciad, profissão aposentada, nascida
em São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de julho de
mil novecentos e quarenta e nove (27/07/1949), residente e
domiciliada Rua Cristalina (Vl Mery), 100, Pouso Alegre,
Ribeirão Pires, SP, filha de MARIA ALVES DOS SANTOS e de
TIBURCIO ALVES DOS SANTOS.
JÚNI BRANDO DE SOUZA, estado civil divorciad, profissão motorista, nascido em Mauá, SP no dia dezessete de
novembro de mil novecentos e oitenta e um (17/11/1981),
residente e domiciliado Rua Japira, 266, casa 2, Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSUÉ CARNEIRO DE
SOUZA e de ROSELI BRANDO DE SOUZA. GABRIELA MASCARI
MACHADO ROLIM, estado civil solteir, profissão estudante,
nascida em Santo André, SP no dia oito de setembro de dois mil
(08/09/2000), residente e domiciliada Rua Japira, 266, casa 2,
Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de JESUINO ROLIM
e de SUELEN MASCARI MACHADO ROLIM.
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Locais para comícios
em RP são definidos
Candidatos deverão ir à Delegacia da Estância para informar interesse

No Parque Aliança está permitido na Praça Hishiro Hidaka

A portaria publicada no
Diário Oficial do Estado, no
último dia 13, pelo delegado
titular de Ribeirão Pires, doutor Wagner Milhardo, indicou
os locais previamente definidos para comício ou reunião
em céu aberto durante o período de propaganda eleitoral em
2020.
Ao todo foram designados
11 locais em 10 bairros da
Estância, apenas o Santa Luzia
contará com dois pontos distintos.
Para que o evento seja realizado dentro dos parâmetros
previstos, o promotor do comício deverá fazer a comunicação
à Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, em Ribeirão
Pires, pelo menos 24 horas
antes da realização do encontro para garantir a prioridade
do aviso.
O candidato deverá informar
o número do local conforme
publicado no artigo, além do
dia e a hora que pretende realizar o ato.
Outros locais poderão ser
designados a pedido do interessado, desde que seja reque-

rido e aprovado com 48 horas
de antecedência.

Confira a lista de locais
1 - Bairro Roncon: Rua
Eugênio Roncon com Rua

Antonieta Colalilo Cordeiro; 2 Santa Luzia: Rua Circular,
esquina com a Rua Mato
Grosso; 3 - Santa Luzia: Praça
do Ponto Final de ônibus; 4 Quarta Divisão: Praça Estrada
Sapopemba com Estrada do
Matadouro; 5 - Ouro Fino:
Praça em frente ao Cartório; 6 Jardim Caçula: Estrada do
Caçula, esquina com a Rua
Clemente Peralta; 7 - Jardim
Valentina: Rua Francisco
Tometich com a Rua Ana
Lacevita do Amaral; 8 - Parque
Aliança: Praça Hishiro Hidaka
com a Rua Helena Bernardes
Bafile; 9 - Vila Aurora: Praça
Ramos de Azevedo; 10 - Vila
Sueli: Rua Francisco Viola com
a Rua Antônio Zampol; 11 V ila Suíssa: Rua Papa João
XXIII com a Rua 7 de setembro.

Que o vereador Amaury Dias
(PV) protocolou na Câmara
Municipal
um
Decreto
Legislativo que concede título de
cidadão ribeirãopirense ao pai
de um vereador atual.
***
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Que o xadrez eleitoral ficará
ainda mais complexo a partir do
mês de março, quando se iniciará a janela partidária para a
troca de partidos dos vereadores com mandato.
***
Que não é surpresa para ninguém que cada partido tem os
seus concorrentes prediletos
para serem eleitos.
***
Que o prazo para troca de
partidos é de 30 dias a contar de
5 março até 3 de abril.
***
Que alguns vereadores
demonstram vontade de mudar
de legenda, entre eles Paixão
(Cidadania), PC (MDB), Danilo
da Casa de Sopa (PSB), Amaury
Dias (PV), Rogério do Açougue
(PSB), Rubão (PSD), Flávio
Gomes (Cidadania), Banha
(Cidadania), Zé Nelson (MDB),
Gê do Aliança (PSC), Edmar da
Aerocar (PV) e Silvino Castro
(Republicanos).
***

Que tal Decreto de Amaury
concede honraria ao pai do
vereador Amigão D`Orto (PTC),
Humberto D´Orto Neto.
***

Na Santa Luzia no ponto final do ônibus

Que o Governo Kiko Teixeira
(PSB) já definiu o valor que será
repassado às Associações de
Pais e Mestres (APM´s) das escolas municipais de Ribeirão Pires.
O total será de R$ 169.125,00.

Que os vereadores com vontade de mudar de partido, tem a
intenção de se filiarem a um
partido que tenha candidato a
prefeito em 2020, que são eles:
PSDB de Kiko Teixeira, PL de
Clóvis Volpi, PTC de Amigão
D´Orto, Avante de Lair Moura,
Solidariedade de Marisa das
Casas Próprias, PT de Felipe
Magalhães, PSOL de Frância,
PSL de Carlos Sacomani,
Progressistas de Muraki e
Cidadania a definir nome.

E s t a c o lu n a n ã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q u e “ D i z e m p o r a í ” .
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Informações sobre
coleta de lixo em RGS

Limpeza de vias
no Parque América

Retorno de linha de
ônibus no Oásis Paulista

Akira Auriani (PSB), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou, no último dia 12, a empresa responsável pela prestação de serviços de coleta de lixo na
cidade, Lara Central de Resíduos, informações quanto
à prestação de serviços ao município.
“Justifica-se a apresentação de referida matéria,
tendo em vista estar devidamente informado sobre o
assunto em questão, em cumprimento ao papel de fiscalizadores que a nós vereadores é atribuído” disse o
parlamentar.
Akira fez inúmeros questionamentos à empresa
dentre eles os seguintes apresentados no requerimento: “Total de coleta de resíduos municipais desse
município; quantidade de resíduos urbanos reciclados; quantidade de resíduos dispostos em aterro sanitário; quantidade de resíduos da construção civil; itinerário de coleta dos bairros, constando dia da semana e horário de coleta”.

O vereador de Rio Grande da Serra, José da Cruz
Jardim Teixeira, o Zé Teixeira (PSL), sugeriu em requerimento assinado no último dia 19 ao chefe do
Executivo Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania)
determinar a Secretaria de Serviços Urbanos a incluir o
Bairro Parque América no cronograma dos serviços de
capinação e roçagem.
“Justifica-se a apresentação desta propositura, haja
vista proporcionar condições adequadas e seguras de
trafegabilidade, já que o mato grande que invade as
vias contribuem para a proliferação de insetos e animais peçonhentos”, afirmou Zé Teixeira.
Ainda segundo o vereador do município, a inclusão
do bairro no cronograma de serviços da Secretaria de
Serviços Urbanos, no caso os serviços de capinação e
roçagem da via é de extrema importância, levando em
conta os motivos já apresentados e que são enfrentados diariamente pelos moradores.

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio
Grande da Serra, Claudinho Monteiro (PSB) solicitou
a empresa de Transporte Coletivo Municipal Talismã,
responsável pelas linhas de ônibus, informações
quanto a possibilidade do retorno operacional da
linha Oásis Paulista.
Monteiro explica que o retorno da linha se justifica uma vez que proporciona aos moradores do bairro
Oásis Paulista uma efetiva ligação entre o bairro e o
Centro de Rio Grande da Serra.
Entre os questionamentos feitos pelo parlamentar
está a possibilidade de atender a região, bem como
os fatores que inviabilizam o atendimento ao bairro.
Monteiro ainda pergunta sobre as medidas que
estão sendo adotadas entre a empresa Talismã e a
Prefeitura de Rio Grande da Serra visando atendimento aos moradores do região que se locomovem
diariamente para a região central.

Manutenção na
rua Anita Garibaldi

Informações sobre
Melhorias para a São
fiscalização de esgoto João e Jardim Guiomar

José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL),
vereador de Rio Grande da Serra, sugeriu ao Prefeito
Municipal,
Gabriel
Maranhão
(Cidadania),
determinar a Secretaria de Serviços Urbanos, a realizarem manutenção com passagem de máquina e posterior colocação de pedra de bica corrida na Rua Anita
Garibaldi, localizada no Bairro Estância Rio Grande da
Serra.
O parlamentar afirma que a sugestão é de grande
importância uma vez que visa proporcionar condições
seguras e adequadas de trafegabilidade aos moradores
da via.
“A rua encontra-se em péssimas condições de tráfego, impedindo até mesmo a passagem de veículos
essenciais à população, tais como vans escolares, coleta de lixo, entrega de gás. Pelo exposto é que consideramos de suma importância a realização da intervenção, proporcionando a melhoria da via”, finalizou.

O vereador Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro
(sem partido) solicitou ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações quanto aos
relatórios das visitas que foram feitas para fiscalizar as residências dos bairros da partecentral do município, a fim de
verificar se o esgoto de cada casa está sendo descartado na
rede de esgoto de maneira correta ou na galeria de águas pluviais do município.
De acordo com o parlamentar, vários bairros do município
estão tendo descarte de esgoto irregular. “Diante de tal conduta, após reunião com todos os secretários, ficou decidido
que seriam feitas visitas nas residências do município, começando pelos bairros da parte central, para fiscalizar o descarte
do esgoto de cada residência e, assim, o fiscal da Prefeitura
Municipal que acompanhasse a visita, elaboraria um relatório,
e tomaria as devidas providências, porém, até o presente
momento, não obtivemos retorno por parte dos fiscais, no
que tange aos relatórios”, explicou o vereador.

O vereador Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho (PSDB),
solicita ao Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão (Cidadania), através da Secretaria de
Serviços Urbanos, informações quanto a possibilidade
de realizar a Operação Cata-Bagulho juntamente com o
Projeto Pintou Limpeza no Bairro Vila São João e
Jardim Guiomar.
Segundo o parlamentar, o pedido se justifica de
acordo com os munícipes que o procuram, tendo em
vista que, nesta época do ano, o mato cresce muito,
dificultando o deslocamento dos munícipes, principalmente as crianças que vão para a escola e os idosos.
Bibinho questiona: “ Há possibilidade da Secretaria
realizar a Operação Cata-Bagulho juntamente com o
Projeto Pintou Limpeza no Bairro Vila São João e
Jardim Guiomar?
Caso positivo, quando ocorrerá? Caso negativo,
quais os fatores inviabilizam o atendimento?”.
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Aprovada a Lei que obriga o Procon a
receber denúncias sobre filas em bancos
Agora, a fiscalização que antes era da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Ribeirão Pires passa também para o Procon Municipal

Fiscalização em bancos antes era da Secretaria de Planejamento

Desde 2001 Ribeirão Pires conta
com legislação que trata sobre as
agências bancárias no âmbito do
município, serem obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas,
para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. No
entanto, em tal Lei era a Secretaria
de Planejamento da Prefeitura a

responsável pela fiscalização, mas
agora, com a aprovação unânime
na quinta-feira passada (20) a fiscalização passou para o Procon.
“Se cabe ao Procon receber as
denúncias, por óbvio espera-se sua
atuação no que tange a defesa dos
direitos dos consumidores”, diz a
mensagem do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) enviada junto com o

Projeto de Lei à Câmara de
Vereadores.
Assim, a presente propositura
visa dar autonomia ao Procon para
que possa receber denúncias, fiscalizando e fazendo cumprir a Lei.
A Lei Municipal 4.574, de
novembro de 2001, é de autoria do
ex-vereador Donizete da Silva Cruz
de Freitas (PC do B).
Pela norma, entende-se como
tempo razoável para atendimento
até 20 minutos em dias normais e
até 30 minutos em véspera e após
feriados prolongados.
Caso esse tempo não seja cumprido, os bancos podem ser advertidos, pagar multa de até R$
1.000,00 e em caso extremo, ter a
suspensão do alvará de funcionamento, após a quinta reincidência.
Apesar da legislação em vigor, a
sua eficácia é pequena na cidade,
por conta disso, a Prefeitura de
Ribeirão Pires enviou a Casa
Legislativa projeto de lei colocando
o Procon como órgão responsável
para receber as denúncias e fazer
valer a Lei.

Kiko quer criar Conselho
de Proteção aos Animais

O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), protocolou na
Câmara Municipal um Projeto de
Lei que institui na cidade o
Conselho Municipal de Proteção e
Defesa dos Animais (CMPDA).
O Projeto tem a finalidade de
promover o bem-estar e o controle
populacional de animais na cidade,
bem como propor ações voltadas
ao seu amparo e proteção, principalmente por meio de parcerias ou
convênios com clínicas veterinárias, associações, ongs e entidades
vocacionadas ao amparo e proteção aos animais.
O Conselho terá como meta
também a conscientização da
população sobre a necessidade de
se adotar os princípios de proteção
e defesa dos animais, benefícios da
castração, importância da vacinação em cães e gatos, solicitando

das autoridades, órgãos públicos e
privados, o cumprimento das leis
de proteção, incentivando a preservação das espécies de animais
da fauna silvestre, bem como a
manutenção dos seus ecossistemas, principalmente no que tange
à proteção ambiental, estações,
reservas e parques ecológicos.
Tal Conselho será vinculado a
Secretaria de Participação e
Inclusão Social e será composto
por 12 membros titulares e seus
respectivos suplentes. Serão seis
representantes do Poder Executivo
e seis da sociedade civil que comprovadamente atuem na defesa
dos direitos dos animais.
O Projeto de criação já foi protocolado na Câmara Municipal,
mas ainda não tem data para ser
votado pelos parlamentares, para
assim virar Lei.
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Utilização de paralelos já
beneficiou 8 ruas em RGS
Estrada do Caracu será pavimentada graças ao programa que barateia custo da obra
Foto: Divulgação

bairros afastados, como estamos
fazendo”, disse o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).
Durante a ordem de início da
pavimentação da Estrada do
Caracu, ocorrida neste mês,
Maranhão ressaltou ainda que
outras ruas receberão o benefício.“Não iremos parar nessas ruas,
muitas vias da cidade ainda aguardam calçamento e continuaremos
a avançar nesse programa.
Entendo que levamos qualidade
de vida para centenas de famílias
e precisamos seguir com esse propósito até atingirmos toda a cidade”, projetou o prefeito.
Para a vice-prefeita, Professora
Marilza (PSD), levar infraestrutura
aos bairros sempre foi prioridade
no Governo.“Como vice-prefeita
sempre atuei ao lado do prefeito
Gabriel Maranhão na busca de
recursos para levarmos infraestrutura aos bairros, e estamos
seguindo no objetivo. Assim fizemos nas grandes avenidas e estamos promovendo nos bairros.
Entendo que qualidade de vida
deve ser para todos”, finalizou
Professora Marilza.

Ruas das Tilápilas é uma das via beneficiadas com o programa

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra vem intensificando os investimentos em calçamento de ruas
em bairros da cidade. Através do
Programa de Reaproveitamento
de Paralelepípedos inúmeras vias
estão sendo beneficiadas. Desde
o início o programa, oito ruas e
uma viela integram o beneficiamento.
Os paralelos foram retirados
das avenidas asfaltadas, e estão
sendo reutilizados, barateando o
custo das obras.
Dentro do Programa de

Reaproveitamento
de
Paralelepípedos já foram contempladas as ruas Marília, Itu, parte
da
Pacaembu,
Juscelino
Kubitscheck,
Guaratinguetá,
Tilápias e Viela 2 (Vila Conde).
Estão recebendo o calçamento as
ruas Arujá e a Estrada do Caracu.
“Com o mesmo recurso podemos fazer mais. Quando conseguimos a verba para asfaltar as
principais avenidas, determinei
que os paralelepípedos fossem
retirados e armazenados para que
pudéssemos reutilizar em ruas de
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Ribeirão Pires e Mauá tem
casos suspeitos de coronavírus
Ribeirão e Mauá tem um caso suspeito em cada cidade. No Estado de São Paulo são 85 casos sendo analisados

Dados foram informados pelo Governo do Estado na noite de ontem

A Secretaria de Estado da
Saúde registrou ontem, 85
casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19).
Do total de suspeitos em São
Paulo, a maioria tem histórico
de viagem à Itália (55); os
demais passaram por Espanha
(2), Singapura (1), Portugal (1),
Alemanha (6), França (4), China
(2). Além desses, houve um
que passou por diversos países

da Ásia e outros 13 em fase de
definição do país de provável
infecção.
Ribeirão Pires e Mauá tem
um caso em cada cidade sendo
analisado segundo o Governo
do Estado.
Além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm histórico de viagem ou contato com
caso suspeito.
Entre as 85 pessoas, 47 resi-

dem na Capital.
O primeiro caso de COVID19 foi confirmado na terça-feira
(25), num residente da Capital
que esteve na Itália em fevereiro. Retornou ao Brasil em 21 de
fevereiro e apresentou sintomas suspeitos, como tosse,
coriza e febre, compatíveis com
a suspeita de COVID-19.
Foi atendido no Hospital
Israelita Albert Einstein, que
fez o diagnóstico, confirmado
com contraprova no Instituto
Adolfo Lutz, laboratório de
referência nacional para análise de amostras casos suspeitos,
conforme
definição
do
Ministério da Saúde. O homem
está em isolamento domiciliar,
estável.
Todas as ações e medidas
adotadas em SP seguem protocolos do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial de
Saúde.
O
site
www.saude.gov.br/coronavirus
está concentrando as informações atualizadas sobre o tema.

Tire dúvidas sobre o coronavírus

O que é o coronavírus?
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde
meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres
humanos e em animais.
Geralmente, infecções por
coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas,
semelhantes a um resfriado
comum. Porém, alguns coronavírus podem causar doenças graves
com impacto em termos de
saúde pública, como já verificado
com a Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS), identificada
em 2002, e a Síndrome
Respiratória do Oriente Médio
(MERS), identificada em 2012.
Qual é a diferença entre o
novo coronavírus para os outros
vírus?
A doença provocada pelo novo
coronavírus chama-se COVID-19,
sigla em inglês para “coronavirus
disease 2019” (doença por coronavírus 2019, em tradução livre).
Os primeiros casos foram
registrados inicialmente na
China, no final de 2019. Há registros em outros locais do mundo,
com casos de mortes.
Existe vacina para prevenção
ao coronavírus?
Até o momento, não. No

entanto, cientistas ao redor do
mundo e no Estado de São Paulo,
como as equipes do Instituto
Butantan, já iniciaram pesquisas
para desenvolvimento de vacina.
Ainda é precoce indicar se e
quando ela estará disponível.
Quais os sintomas do coronavírus?
Os sinais e sintomas clínicos
são principalmente respiratórios,
semelhantes aos de um resfriado
comum. Podem também causar
infecção do trato respiratório
inferior, como as pneumonias.
Os principais sintomas são:
Febre; Tosse; Coriza; Dificuldade
para respirar.
O que é o “período de incubação”?
Período de incubação consiste
no intervalo entre a data de contato com o vírus até o início dos
sintomas. No caso do COVID-19,
já se sabe que o vírus pode ficar
incubado por até duas semanas
(14 dias), quando os sintomas
aparecem desde a infecção.
Como ocorre a transmissão
do coronavírus?
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus
ainda estão em andamento.
Neste momento está estabelecida transmissão por contato com

secreções. A transmissão pode
ocorrer de forma continuada, ou
seja, um infectado pelo vírus
pode passá-lo para alguém que
ainda não foi infectado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal
com secreções contaminadas,
como: Gotículas de saliva;
Espirro; Tosse; Catarro; Contato
pessoal próximo, como toque ou
aperto de mão com pessoa infectada; Contato com objetos ou
superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz
ou olhos.
Alguns vírus são altamente
contagiosos, como o sarampo,
que é transmitido por aerossol
(partículas no ar), com proporção
de transmissão de uma para até
18 pessoas, em média. O conhecimento já registrado sobre os
coronavírus indica que eles apresentam transmissão de uma para
até três pessoas.
O coronavírus pode matar?
O óbito pode ocorrer em virtude de complicações da infecção,
como por exemplo, insuficiências
respiratórias. Os dados mais
recentes da OMS (Organização
Mundial da Saúde) indicam taxa
de letalidade de 2 a 3% dos casos
confirmados.

Como se prevenir
da doença

Como se prevenir contra o
COVID-19?
As principais orientações
são:
– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável
para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos
de uso pessoal;
– Limpar regularmente o
ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo
menos 20 segundos com água e
sabão ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool;
– Deslocamentos/viagens
não devem ser realizados
enquanto a pessoa estiver
doente;
– Quem viajar aos locais com

circulação do vírus deve evitar
contato com pessoas doentes,
animais (vivos ou mortos),
além de evitar a circulação em
mercados de animais e seus
produtos.
Como é a prevenção contra
o coronavírus para os profissionais de saúde?
Profissionais
de
saúde
devem utilizar medidas de proteção padrão para contato e
gotículas (máscara cirúrgica,
luvas, avental não estéril e óculos de proteção).
Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias
como intubação, aspiração de
vias aéreas ou indução de
escarro, deverá ser utilizada
máscara de precaução por
aerossóis tipo N95.
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Homem é preso por injúria
e invasão de residência em
Rio Grande da Serra
Por volta das 23h40h do
último dia 16, a guarnição da
PM foi acionada pelo Copom
para atender ocorrência de
desinteligência entre casal,
injúria e violação de domicílio

na Vila Lídia, em Rio Grande da
Serra. Já no local foi constatado que a vítima, uma mulher
de 26 anos, teve seu domicílio
violado pelo ex-marido, F.P de
34 anos.
Segundo relato, ele entrou
na residência e causou desordem e ainda lhe injuriou por
não aceitar o término do relacionamento.
O homem havia passeado
com o filho na tarde do mesmo
dia, e ao voltar, já à noite, iniciou uma briga, visivelmente
alcoolizado.
Diante da ameaça contra a
sua vida, a mulher chamou a
Polícia e se trancou no quarto
com o seu filho.
O homem tentou invadir o
quarto da vítima pela parte
externa da casa. Momento em
que a Polícia chegou no local,
constatando que o homem
realizava ofensas e ameaçava a
vida de sua ex-companheira.
A PM realizou a prisão do
agressor mediante o que foi
narrado pela vítima.
O autor estava em visível
estado de embriaguez, vindo a
ser algemado e encaminhado
ao 1º DP de Ribeirão Pires.

Secretário de RP diz que
vítima estava na contramão
Funcionário teria se assustado e perdido o controle da bicicleta

a Secretaria de Serviços
Urbanos, o secretário-adjunto o
socorreu em seu próprio veículo à UPA Santa Luzia, mas, devido a gravidade do quadro, José
Carlos foi transferido ao
Hospital Nardini, em Mauá. A
morte do ajudante geral foi
declarada às 12h36. Orsini teria
acompanhado todo o processo
de atendimento ao funcionário.
Ao longo do registro do boletim de ocorrência na Delegacia
de Polícia Doutor Evandro
Lima, em Ribeirão Pires, Orsini
afirmou que o veículo envolvido no acidente estava no
Parque
Municipal
Milton
Marinho de Moraes, o antigo
Camping Municipal, e a bicicleta utilizada pela vítima encontrava-se no portal de entrada
da cidade. A Polícia Civil requisitou perícia em ambos os veículos.
Em nota, a Prefeitura lamentou a morte de José Carlos e
afirmou que o caso também
será apurado pelo órgão por
meio de um processo administrativo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bandidos invadem casa no
Jd. Luzo e causam prejuízo de
R$ 6 mil reais à vítima
Criminosos
conseguiram
invadir a casa de uma aposentada na rua Epitácio Pessoa, e
causaram prejuízos de R$ 6
mil. O furto aconteceu na última quarta-feira (20), quando
não havia ninguém no imóvel.
Conforme o boletim de
ocorrência registrado pela vítima, os marginais levaram um
notebook, seis relógios e
vários outros objetos da casa.
Na Delegacia, a aposentada
contou que o crime aconteceu
entre 8h50 e 9h55, momento
em que esteve ausente de sua
moradia.
O caso foi registrado como
furto qualificado.
Até o momento ninguém foi
preso.

Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020

O ajudante geral José Carlos
André, conhecido como Zé
Bigode, morto na última sextafeira (21) em um acidente de
trânsito, trafegava de bicicleta
pela contramão na Avenida
Kaethe Richers no momento
em que foi atingido por um veículo pertencente à Prefeitura
Municipal e conduzido pelo
secretário-adjunto de Serviços
Urbanos da cidade, Ricardo
Orsini. As informações são do
boletim de ocorrência registrado por Orsini na tarde do últi-

mo sábado (22), mas, segundo
a Prefeitura, o secretário teria
comunicado a Polícia Militar
ainda na sexta-feira.
O acidente aconteceu por
volta das 6h30 próximo a unidade do INSS. Chovia no
momento do atropelamento e,
ao avistar o veículo, a vítima
teria se assustado e perdido o
controle da direção da bicicleta, colidindo frontalmente com
o automóvel.
Após atingir o funcionário
que também prestava serviços

Zé Bigode chegou a ser socorrido por Orsini, mas morreu horas depois
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Prefeitura de Rio Grande da Serra
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 04/2019 - Proc. nº 96/2018 – CONTRATADA: GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/S
LTDA EPP – CNPJ: 07.164.951/0001-45 Objeto: Contratação de empresa especializada
no setor público, para a prestação de serviços
multiprofissionais à gestão governamental,
atendendo a Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Prorrogação: 12 (doze)
meses; Valor Total: R$ 196.125,30. Data
14/02/2020.
Luis
Gabriel
Assinatura:
Fernandes da Silveira – Prefeito, 14/02/2020.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 05/2019 - Proc. nº 2835/2018 –
Locatários: Emerson Cordeiro Sartori e
Fernanda Perilo de Oliveira Sartori – CPF/MF:
250.964.528-56 e CPF/MF 172.483.272-67 –
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua
Dom Pedro I, nº 599, Vila Figueiredo, para
atender ao “Programa Mais Médicos para o
Brasil” da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra – Vigência:
12 (doze) meses; Valor Total: R$ 21.348,81.
Data Assinatura: 21/02/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 21/02/2020.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
SELEÇÃO REFERENTE AO CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2020 – SCIS, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 2434/2019-7, QUE TEM
OBJETO
A
SELEÇÃO
DE
POR
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE
COLABORAÇÃO PARA SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL,
DE ACORDO COM A LEI 13.019/2014 E
ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 8.726/2016.
Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil
e vinte, reuniram-se na Sala dos Conselhos
nas dependências da Secretaria de Cidadania
e Inclusão Social da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra, sito a Rua do Progresso
nº 700, Jardim Progresso, Rio Grande da Serra,
os membros da Comissão de Seleção, Sra.
Maria Aparecida Costa, Sra. Elisangela Cristina
de Oliveira Madi e Sr. Gilmério dos Reis, designados pela Portaria n° 495/2019, e como convidada Sra. Aleide da Silva Coelho, para proceder a análise e julgamento das Propostas apresentadas pelas OSC’s que se habilitaram no
Chamamento Público n° 001/2020, definindo os
selecionados. Dando início aos trabalhos a
Comissão de Seleção procedeu a abertura do
Envelope apresentado pelo proponente, contendo os documentos, sendo que os mesmos
foram analisados e rubricados pela Comissão,
onde verificou-se o devido cumprimento das
cláusulas do Edital nada havendo que desabonasse as OSC’S, opinando pela regularidade
das propostas apresentadas, estando assim as
OSC’S habilitadas ao credenciamento 1) AÇÃO
SOCIAL CRISTO, CNPJ nº 50.167.980/0001-90,

que apresentou proposta para Proteção Social
Básica; 2) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA
SERRA, CNPJ nº 50.169.515/0001-98, que
apresentou proposta para Proteção Social
Especial; 3) ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A
FAVOR DA VIDA, CNPJ nº 03.802.417/0001-66,
que apresentou proposta para Proteção Social
Básica. Em continuação, a Comissão passou a
analisar e discutir cada uma das propostas
apresentadas pelas OSC’s, atribuindo a cada
uma as seguintes avaliações: A) AÇÃO SOCIAL
CRISTO REI, apresentou proposta para
Proteção Social Básica, o grupo de 6 à 15
anos, de acordo com a tabela 2 do item 11.4.8,
a) Consonância do objetivo com o diagnóstico
apresentado e Clareza no detalhamento do
serviço 3(três) pontos, b) Estratégias metodológicas compatíveis com o alcance dos objetivos
do serviço e Clareza e adequação dos processos de avaliação que serão utilizados durante a
execução do serviço 4(quatro) pontos,
Capacidade técnica operacional 0(zero) ponto,
(por não ter apresentado o critério disposto no
item “C”); Apresentou proposta para o grupo de
29 à 59 anos, de acordo com a tabela 2 do item
11.4.8, a) Consonância do objetivo com o diagnóstico apresentado e Clareza no detalhamento do serviço 3(três) pontos, b) Estratégias
metodológicas compatíveis com o alcance dos
objetivos do serviço e Clareza e adequação
dos processos de avaliação que serão utilizados durante a execução do serviço 4(quatro)
pontos, Capacidade técnica operacional
0(zero) ponto (por não ter apresentado o critério disposto no item “C”); B) ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO
GRANDE DA SERRA, apresentou proposta
para Proteção Social Especial, o grupo de 0 à
6 anos, de acordo com a tabela 2 do item
11.4.8, a) Consonância do objetivo com o diagnóstico apresentado e Clareza no detalhamento do serviço 3,5(três e meio) pontos, b)
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
pontos,
Capacidade
Técnica
4(quatro)
Operacional 2(dois) pontos; apresentou proposta para o grupo de 6 à 15 anos, de acordo
com a tabela 2 do item 11.4.8, a) Consonância
do objetivo com o diagnóstico apresentado e
Clareza no detalhamento do serviço 3,5(três e
meio) pontos, b) Estratégias metodológicas
compatíveis com o alcance dos objetivos do
serviço e Clareza e adequação dos processos
de avaliação que serão utilizados durante a
execução do serviço 4(quatro) pontos,
Capacidade técnica operacional 2(dois) pontos; apresentou proposta para o grupo de 15 à
17 anos, de acordo com a tabela 2 do item
11.4.8, a) Consonância do objetivo com o diagnóstico apresentado e Clareza no detalhamento do serviço 3,5(três e meio) pontos, b)

Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 2(dois) pontos; apresentou proposta
para o grupo de 18 à 29 anos, de acordo com
a tabela 2 do item de 11.4.8, a) Consonância do
objetivo com o diagnóstico apresentado e
Clareza no detalhamento do serviço 3,5(três e
meio) pontos, b) Estratégias metodológicas
compatíveis com o alcance dos objetivos do
serviço e Clareza e adequação dos processos
de avaliação que serão utilizados durante a
execução do serviço 4(quatro) pontos,
Capacidade técnica operacional 2(dois) pontos; apresentou proposta para o grupo de 29 à
59 anos, de acordo com a tabela 2 do item
11.4.8, a) Consonância do objetivo com o diagnóstico apresentado e Clareza no detalhamento do serviço 3,5(três e meio) pontos, b)
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 2(dois) pontos; C) ASSOCIAÇÃO
PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA, apresentou
proposta para Proteção Social Básica, o grupo
de 0 à 6 anos, de acordo com a tabela 2 do
item 11.4.8, a) Consonância do objetivo com o
diagnóstico apresentado e Clareza no detalhamento do serviço 4(quatro) pontos, b)
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
pontos,
Capacidade
Técnica
4(quatro)
Operacional 0(zero) pontos (por não ter apresentado o critério disposto no item “C”); apresentou proposta para o grupo de 6 à 15 anos,
de acordo com a tabela 2 do item 11.4.8, a)
Consonância do objetivo com o diagnóstico
apresentado e Clareza no detalhamento do
serviço 4(quatro) pontos, b) Estratégias metodológicas compatíveis com o alcance dos objetivos do serviço e Clareza e adequação dos
processos de avaliação que serão utilizados
durante a execução do serviço 4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 0(zero)
pontos (por não ter apresentado o critério disposto no item “C”); apresentou proposta para o
grupo de 15 à 17 anos, de acordo com a tabela 2 do item 11.4.8, a) Consonância do objetivo
com o diagnóstico apresentado e Clareza no
detalhamento do serviço 4(quatro) pontos, b)
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 0(zero) pontos (por não ter apresentado
o critério disposto no item “C”); apresentou proposta para o grupo de 18 à 29 anos, de acor-

do com a tabela 2 do item 11.4.8, a)
Consonância do objetivo com o diagnóstico
apresentado e Clareza no detalhamento do
serviço 4(quatro) pontos, b) Estratégias metodológicas compatíveis com o alcance dos objetivos do serviço e Clareza e adequação dos
processos de avaliação que serão utilizados
durante a execução do serviço 4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 0(zero)
pontos (por não ter apresentado o critério disposto no item “C”); apresentou proposta para o
grupo de 29 à 59 anos, de acordo com a tabela 2 do item 11.4.8, a) Consonância do objetivo
com o diagnóstico apresentado e Clareza no
detalhamento do serviço 4(quatro) pontos, b)
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço e Clareza e
adequação dos processos de avaliação que
serão utilizados durante a execução do serviço
4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 0(zero) pontos (por não ter apresentado
o critério disposto no item “C”); apresentou
proposta para o grupo acima de 60 anos, de
acordo com a tabela 2 do item 11.4.8, a)
Consonância do objetivo com o diagnóstico
apresentado e Clareza no detalhamento do
serviço 4(quatro) pontos, b) Estratégias metodológicas compatíveis com o alcance dos objetivos do serviço e Clareza e adequação dos
processos de avaliação que serão utilizados

durante a execução do serviço 4(quatro) pontos, Capacidade técnica operacional 0(zero)
pontos (por não ter apresentado critério disposto no item “C”. Assim, mediante aplicação
dos critérios de avaliação dispostos nos itens
“11.4.8” do Edital de Chamamento Público n°
001/2020, a Comissão classifica as OSC’s credenciadas na seguinte ordem de classificação:
1ª ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXECEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA
SERRA, que atingiu a pontuação 9,5(nove e
meio), 2ª ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR
DA VIDA, que atingiu a pontuação 8 (oito) e 3ª
AÇÃO SOCIAL CRISTO REI, que atingiu a ponde
tuação 7(sete). Por fim, a Comissão
Seleção
consigna em ata que esta decisão está sujeita
a recurso no prazo de 8 (oito) dias corridosl.
Nada havendo digno de registro, a Presidente
deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se a
presente ata, que lida e achada conforme vai
assinada pelos membros da Comissão.
ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA MADI
Presidente
GILMÉRIO DOS REIS
Membro
MARIA APARECIDA DA COSTA
Membro
ALEIDE DA SILVA COELHO
Convidada
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Censo Escolar registra queda de 5,5% em
matrículas na rede estadual de RP e RGS
Levantamento avaliou procura por vagas no Ensino Fundamental e Médio, e constatou redução de alunos na Estância e em Rio Grande

O número de matrículas nas
escolas estaduais de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra caiu no ano
de 2019. Em 2018 as duas cidades
juntas tinham 10.808 estudantes
nos ensinos Fundamental I e II e
Médio. Em 2019 esse número caiu
para 10.211, registrando uma
redução de 5,5%.
As informações do Censo
Escolar de 2018 e da Secretaria de
Educação não deixam dúvidas: a
situação da Educação Básica não
melhorou. As matrículas no
Ensino Médio continuam caindo,
foram 5,17% a queda de matrículas nas 15 escolas estaduais da
Estância e 7,17% nas nove de Rio
Grande da Serra. Foi constatado
também, a redução de 9,33% nas
matrículas
no
Ensino
Fundamental I e 9,09% no Ensino
Fundamental II, dados que abrangem as escolas de Ribeirão Pires.
Já nas escolas de Rio Grande da
Serra houve a diminuição de
3,34% no Ensino Fundamental I.
Em contraponto, houve o avanço
de 7,94% no Fundamental II.
“Acredito que a queda no
número de matrículas se dá por-

que o Governo do Estado tem
uma política sistemática de fechamento das salas de aula do período noturno, que atende principalmente os alunos do Ensino
Médio. Inicialmente houve a diminuição de vagas para o EJA –
Educação de Jovens e Adultos,
concentrando o acesso ao ensino
em pouquíssimas escolas. O aluno
que trabalha precisa do ensino
noturno”, declarou Perla de
Freitas, presidente do Sindicato
dos Professores da Escolas
Públicas Municipais.
Mais de 676 adolescentes das
duas cidades estão fora da escola
e não concluíram o Ensino Médio,
segundo análise dos dados de
2018 e 2019.
Segundo o Governo do Estado
de São Paulo, essa redução nas
matrículas é motivada pela queda
da população na faixa etária escolar, que envolve crianças e jovens
de seis a 17 anos, mas também
pelo abandono dos estudos.
Já o Ministério da Educação
considera que os problemas no
Ensino Médio são reflexos de deficiências em etapas anteriores.

O fechamento de salas de aulas atingiu diretamente os estudantes do ensino médio, dificultando o seu acesso

São Paulo atinge a taxa 2,5% de
insucesso na trajetória escolar

Evasão escolar torna-se maior em cidades periféricas do Estado

Segundo o Inep, com base nos
dados do Censo Escolar de 2019, o
Estado de São Paulo atingiu a taxa
de 2,5% de insucesso na trajetória
escolar, ao analisar a métrica de
reprovação e abandono escolar
em 2018.
O Censo Escolar da Educação
Básica é uma pesquisa realizada
anualmente
pelo
Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
em articulação com as Secretarias

Estaduais e Municipais de
Educação.
Ao dar luz às estatísticas é possível constatar que a taxa de 2,5%
refletiu nos anos iniciais de ensino,
mesmo o percentual sendo baixo,
comparado a outros estados,
ainda preocupa especialistas.
“Geralmente, o aluno que saiu
da escola é aquele que tem dificuldade na aprendizagem. Quando
há evasão escolar o procedimento
da escola é enviar o caso para o

Conselho Tutelar, que direciona o
caso para a Vara da Infância, mas a
demanda é muito grande. São
poucos os casos que chegam ao
Juizado. Em escolas periféricas o
número de evasão é bem maior”,
comenta
Juliana
Roncon,
Presidente do Conselho Municipal
de Educação e Conselheira da
Apeoesp da Sub Sede de Ribeirão
Pires.
A Presidente do Conselho
Municipal de Educação alerta que
também é necessário levar em
conta a escassez de professores na
rede de ensino, que provoca o acúmulo de aulas para os poucos
docentes efetivos, e acarreta em
inúmeras aulas vagas, desestimulando os estudantes.
De acordo com o Censo Escolar,
os professores também enfrentam
um problema recorrente para oferecer um bom ensino: a falta de
estrutura nas escolas.
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Belmiro Metais: 20 anos
de qualidade à preço justo

Portões automáticos são produzidos a partir dos requisitos dos clientes

A Serralheria Belmiro situada
na Rodovia Índio Tibiriçá, 250, em
Ouro Fino, atua no ramo de esquadrias de ferro há mais de 20 anos,
e por isso, tornou-se uma empresa
especializada na confecção de
estruturas metálicas para telhados, esquadria de fixação de painéis e grades de proteção.
“Durante todos esses anos,
agregamos conhecimentos e técnicas na confecção de esquadrias
de ferro, aço inox, manutenção e
reformas em geral”, disse Marcelo
Belmiro, proprietário da Belmiro
Metais.
Os orçamentos podem ser realizados com envio de projetos ou a
partir de visita técnica no local. “A
loja dispõe de uma equipe altamente qualificada, que faz uso de
equipamentos de qualidade em
todos os serviços”, finaliza Belmiro.
Informações: (11) 94793-5005.
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Por que a castração
é tão importante?
A castração é considerada essencial para evitar futuros abandonos

A castração auxilia no controle populacional de cães e gatos na cidade

A Clínica Veterinária Central,
situada na Rua Miguel Prisco,
510 - Centro, segue com o serviço de castração de cães e gatos,
que é importante para o controle
populacional e saúde dos pets.
A castração reduz o risco de
câncer de mama e infecção no
útero para as fêmeas, assim
como diminui a propensão a câncer de próstata entre os machos.
“O procedimento pode ser
realizado em cães após os seis
meses de vida, pois no animal
jovem a recuperação é mais rápida. Nas fêmeas é indicado que
seja antes do primeiro cio, e nos
machos entre os oito e dez
meses de vida”, explica Dr.
Anderson Laureano, Veterinário
e proprietário da Veterinária
Central.

Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020

Snoopy e Amora tem até Instagram: @snoopyamora,
segundo a dona, Danieli Franklim
Ivania
passeando
com sua
Pretinha
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Vanessinha mandou esta
foto do Thor
Foto da
Maggie
enviada
por Joelma
do Parque
Aliança

Amélia posando para
câmera

Léo
e sua
cobra
Lucy

Bruna com Peter, da raça
Lulu da Pomerânia
Bebê,
o gato
xodó da
Tatiana,
Renata e
Fernando
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