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Não acabou
A cada nova semana, um novo dado sobre

a pandemia do Covid-19 nos revela que a
batalha ainda não acabou. Alta no número
de infecções, surtos em escolas, alta no
número de óbitos e agora o aumento no
número de internações em razão do vírus.
Em alguns momentos, a sociedade consi-

derou, de maneira equivo-
cada, que a pandemia havia
acabado e alguns dos cuida-
dos para a não dissemina-
ção do vírus foram esqueci-
dos.
Mesmo que os números

obtidos sejam menores do que os registrados
no pico da pandemia, é importante conside-
rar que a guerra contra o Coronavírus não
acabou e tais altas precisam ser barradas
com urgência.
É evidente que há muito mais informações

a respeito da doença do que há dois anos e

com a chegada da vacina ficou menos com-
plicado tratá-la. Mas a atitude de algumas
pessoas, que não se preocupam em comple-
tar o esquema vacinal e tomar alguns cuida-
dos, coloca em risco a integridade de muitas
outras pessoas que fazem parte do grupo de
risco.

É importante ressaltar que
a Covid-19 é um vírus que
sofre mutações e suas varian-
tes tornam-se ainda mais for-
tes a cada transformação. E
hoje, municípios como
Ribeirão Pires, não contam

com um equipamento estruturado para
atender uma alta demanda como no passa-
do, uma vez que a UPA já sofre com a quan-
tidade excessiva de pacientes com síndromes
gripais e afins. É por essas e outras que é pre-
ciso redobrar os cuidados e se comprometer
diante desta situação.

“A Covid-19 sofre mutações
e suas variantes tornam-se

mais fortes a cada 
transformação”

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         

RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO  
Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  docu-

mentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
ZAQUEU   DO  NASCIMENTO  HILÁRIO,  estado  civil  solteiro,

profissão trabalhador  rural,  nascido  em Caputira, MG no dia vinte e
quatro de novembro  de mil novecentos e noventa e seis
(24/11/1996), residente e domiciliado  Rua Rialto, 67, Quarta Divisão,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ HILÁRIO e de JUCIARA CANTIL DO NAS-
CIMENTO HILÁRIO.  BRENDA GABRIELLY LIMA DE OLIVEIRA, estado
civil solteira, profissão do lar,  nascida em Santo André, SP no dia qua-
tro de agosto de dois mil e três  (04/08/2003),  residente  e  domicilia-
da  Rua Rialto, 67, Quarta Divisão,  Ribeirão  Pires, SP, filha de EDUAR-
DO DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA DE LIMA.                                                    

ALEXANDRE   ATILA  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão consultor comercial, nascido em Diadema, SP no dia vinte e um
de abril de mil novecentos e setenta e um (21/04/1971), residente e
domiciliado Avenida  Princesa  Izabel,  06, A, Parque Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de LUIZ JESUS DOS SANTOS e de DORACI RAMOS DOS
SANTOS. MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profis-
são operadora de  drogaria, nascida em 1º Subdistrito, Santo André, SP
no dia trinta de  outubro de mil novecentos e setenta e sete
(30/10/1977), residente e domiciliada Avenida Princesa Izabel, 06, A,
Parque Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ PEREIRA DE OLIVEI-
RA e de ALDENIR ALVES DE OLIVEIRA.                                                             

MAURÍCIO  PEDRO  COSTA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente de manutenção  civil, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia trinta
de maio de   mil  novecentos  e  oitenta  e  seis  (30/05/1986),  resi-
dente  e domiciliado  Rua Valença, 08, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ PEDRO MACHADO COSTA e de ZÊNIA PRIMO DE ARAÚ-
JO COSTA.            KELLY CRISTINA VALLE, estado civil solteira, profissão
fisioterapeuta, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dois de janeiro de
mil novecentos e  oitenta  e  sete (02/01/1987), residente e domicilia-
da Rua Valença, 08, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de IRACILDES
FARIA VALLE.   

JOSIVALDO FERREIRA FELIX, estado civil viúvo, profissão coorde-
nador de produção,  nascido  em Poço de Fora, BA no dia seis de
novembro de mil novecentos e sessenta e seis (06/11/1966), residen-
te e domiciliado Rua Aurora  Ribeiro,  228,  Pilar Velho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOÃO MOREIRA FELIX e de MARIA FERREIRA FELIX. MARTA
DOS  SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Rio
Grande da Serra, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e ses-
senta  e  nove  (11/12/1969),  residente  e  domiciliada Rua Aurora
Ribeiro,  228,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de ENOQUE ALE-
XANDRE DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES MENDONÇA.                  

GENIVAL  TEIXEIRA  DA  SILVA FILHO, estado civil divorciado, pro-
fissão analista  contábil, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia cinco de
maio de  mil  novecentos  e  sessenta  e  oito  (05/05/1968),  residen-
te  e domiciliado Avenida Santa Clara, 138, Pilar Velho, Ribeirão Pires,
SP, filho de GENIVAL TEIXEIRA DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA.
PATRICIA   DAS   NEVES   MARTINS,  estado  civil  solteira,  profissão pro-
fessora,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  doze  de  agosto  de mil nove-
centos   e  oitenta  (12/08/1980),  residente  e  domiciliada  Rua
Francisco  Viola,  353,  Vila  Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP, filha de SEBAS-
TIÃO MARTINS e de IZABEL DAS NEVES MARTINS.                      

FELIPE  MIRANDA  DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão vendedor,  nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  vinte e
dois de novembro  de dois mil e dois (22/11/2002), residente e domi-
ciliado Rua Campinas,  62,  São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA e de LUCINETH MIRANDA DE
ALMEIDA DA SILVA. THALINE  SOARES  DA  ROCHA, estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  onze  de outu-
bro de dois mil e quatro (11/10/2004),   residente   e   domiciliada   Rua
Campinas,  62,  São Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP, filha de IZAC
RODRIGUES DA ROCHA e de LAUDENICE APARECIDA SOARES.                                           

GILSON  CANDIDO  DA SILVA, estado civil divorciado, profissão
fresador cnc,  nascido  em  Santo André, SP no dia vinte e oito de abril
de mil novecentos e oitenta (28/04/1980), residente e domiciliado
Avenida das Aleluias,  102,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de VICEN-
TE CANDIDO DA SILVA e de MARCIA CRISTINA DA SILVA. RAQUEL  CRIS-
TINA  RAMOS,  estado  civil  solteira,  profissão auxiliar administrativo,
nascida  em São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos  e
oitenta  e  um  (20/05/1981),  residente  e domiciliada Avenida  das
Aleluias,  102,  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de MOISES JOSÉ
RAMOS e de VERA LUCIA RAMOS.                              

BRUNO SANTANA CARDOSO, estado civil divorciado, profissão

comerciante, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  primeiro  de
agosto de mil novecentos  e oitenta e nove (01/08/1989), residente e
domiciliado Rua São  Vicente,  15,  Bairro  Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOÃO CARDOSO FILHO e de ELISABETH SANTANA CARDOSO.
DANIELLE   CRISTINA  DA  CONCEIÇÃO  AIRES,  estado  civil  divorciada,
profissão  do  lar, nascida em Mauá, SP no dia nove de setembro de
mil novecentos  e  oitenta  e quatro (09/09/1984), residente e domici-
liada Rua  São  Vicente,  15,  Bairro  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de
DEUSIMAR MARQUES AIRES e de AMARA ANA DA CONCEIÇÃO AIRES.             

NILSON  CARLOS  DUARTE,  estado civil solteiro, profissão ferro-
viário, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e nove de maio de
mil novecentos   e  setenta  (29/05/1970),  residente  e  domiciliado
Rua Lourenço  Vido,  1050,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de
VALDOMIRO BAPTISTA DUARTE e de MARIA IGNEZ BERTACHI DUAR-
TE. SOLANGE CRISTINA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão
auxiliar administrativo,  nascida em Engenheiro Beltrão, PR no dia
vinte e nove de julho de mil novecentos e setenta e cinco
(29/07/1975), residente e domiciliada  Rua Lourenço Vido, 1050, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS MANOEL TEIXEIRA e de
MARIA DE LURDES TEIXEIRA.        

LUCAS  AUGUSTO  COSTA,  estado  civil  solteiro, profissão ana-
lista de sistemas,  nascido  em  Santo  André, SP no dia quinze de abril
de mil novecentos  e  noventa  e um (15/04/1991), residente e domi-
ciliado Rua Caramuru,  130,  Colônia,  Ribeirão  Pires, SP, filho de
MARIO AUGUSTO COSTA e de EDNALVA DE JESUS BASTOS COSTA.
GABRIELA COSTA GOMES, estado civil solteira, profissão coordenado-
ra de RH,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia dois de setembro de
mil novecentos  e noventa e três (02/09/1993), residente e domicilia-
da Rua Caramuru,  130,  Colônia,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JOÃO
JANUARIO GOMES e de RITA DE CÁSSIA COSTA GOMES.                                

JONEI CRISTIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de processos  petroquímicos,  nascido  em  São  Paulo,  SP no dia
três de agosto  de  mil  novecentos e setenta e dois (03/08/1972), resi-
dente e domiciliado  Rua  Doutor  Afonso  Rangel  de  Carvalho,  128,
Colônia, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  JOSÉ  CRISTIANO  DA SILVA e de
IRANI CELESTINA DA SILVA. CLEIDE  SANTOS  DE  FREITAS,  estado civil
solteira, profissão do lar, nascida  em  Santo  André,  SP no dia vinte e
cinco de dezembro de mil novecentos  e setenta e nove (25/12/1979),
residente e domiciliada Rua Doutor  Afonso  Rangel  de Carvalho, 128,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS
e de ANAILDE SANTOS DE FREITAS. 

ALEX  SANDRO  ALVES  DO NASCIMENTO, estado civil divorciado,
profissão policial  militar,  nascido em 18º Subdistrito Ipiranga, São
Paulo, SP no  dia  vinte  e  seis de setembro de mil novecentos e seten-
ta e oito (26/09/1978),  residente  e  domiciliado Rua Oswaldo Cruz,
211, Centro Alto,  Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO ALVES DO
NASCIMENTO e de MARIA SALOMÉ HERMILIO ALVES. MARJORIE  PRIS-
CILA DE LIMA BOTTARO, estado civil divorciada, profissão professora,
nascida em Ribeirão Pires, SP no dia primeiro de setembro de mil
novecentos e oitenta e um (01/09/1981), residente e domiciliada Rua
Oswaldo  Cruz,  211,  Centro  Alto,  Ribeirão Pires, SP, filha de VICENTE
BOTTARO e de AURENICE COSTA DE LIMA SILVA.                    

ELI  SANDRO  OLIVEIRA  ALMEIDA,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão autônomo,  nascido  em Gavião, BA no dia vinte e cinco de abril
de mil novecentos  e noventa (25/04/1990), residente e domiciliado
Estrada do Caçula,  130,  Represa,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de ELIEL
DOS REIS ALMEIDA e de ANA NERI DE OLIVEIRA ALMEIDA. CAROLLINE
DE LIMA SILVA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida
em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  e  cinco  de  fevereiro de mil novecentos
e  noventa  e quatro (25/02/1994), residente e domiciliada Estrada do
Caçula, 130, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de VALDEMIR SEBASTIÃO
DA SILVA e de MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA.                     

DIEGO  LIMA FIOCCO, estado civil divorciado, profissão garçon,
nascido em  Mauá, SP no dia treze de junho de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (13/06/1985),  residente  e  domiciliado  Rua  Virgílio
Roncon,  350, Santana,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  JOSE LUIZ FIOC-
CO e de RITA APARECIDA BARBOSA LIMA FIOCCO. NATALIA  BENATTE
FIOCCO, estado civil divorciada, profissão professora de  inglês,  nasci-
da  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e três de dezembro  de mil
novecentos e oitenta e sete (23/12/1987), residente e domiciliada
Rua  Virgílio  Roncon,  350, Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de ADE-
JALMA APARECIDO BENATTE e de CELIA REGINA TOLEDO. 

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO  ANDRÉ-SP (1º  SUBDISTRITO)
LUIZ EDUARDO DE MOURA PEREIRA, de nacionalidade brasilei-

ra, estado civil solteiro, profissão embaixador, natural de Santo André-
SP, nascido no dia  onze de janeiro de um mil novecentos e noventa e

nove (11/01/1999), residente e domiciliado na Rua Ascalon, nº 265,
viela 3, Jardim Oriental, na cidade de Santo André-SP, filho de NIVAL-
DO DA SILVA PEREIRA e de ANA CRISTINA EVARISTO DE MOURA e
FABIANA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profissão do lar, natural de Santo André-SP, nascida no dia treze
de abril de um mil novecentos e noventa e nove (13/04/1999), resi-
dente e domiciliada na Rua União do Oeste, nº 135, Jardim Verão, em
Ribeirão Pires-SP, filha de VALDEMIR JOSÉ DA SILVA e de ELIENE RIBEI-
RO LOPES DA SILVA.
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), come-
çou perdendo no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

* * *
Que o relator do processo

no TSE, Sérgio Banhos, que
pede a cassação do diploma
de Volpi e por consequência a
cassação do mandato, votou a
favor da perda do mandato e
também mandou que fossem
realizadas novas eleições em
Ribeirão Pires.

* * *
Que a votação foi suspensa

diante do pedido de vistas do
Ministro Alexandre de Moraes
para melhor analisar o proces-
so. Em alguns dias o processo
seguirá com sua votação.

* * *

Que se perder o processo,
Volpi e seu vice-prefeito
Amigão D´Orto (PSB) terão de
deixar a Prefeitura, mas se
forem vencedores no TSE
seguirão com seus respectivos
mandatos até dezembro de
2024.

* * *

Que a Câmara de Ribeirão
Pires, devido ao aumento dos
casos de Covid-19 na cidade,
voltou a obrigar o uso de más-
caras em suas dependências,
inclusive nas sessões ordiná-
rias. A portaria foi assinada
pelo presidente da Casa,
vereador Guto Volpi (PL).
Nesta semana não houve reu-
nião ordinária dos vereadores
da Estância. Emenda de feria-
do!

* * *
Que o prefeito Volpi está

articulando apoios para um
amigo que é pré-candidato a
deputado federal.

* * *

Que Volpi já conseguiu três
apoios importantes para
Nilson Bonome (União Brasil):
dos vereadores Rubão
Fernandes e Sargento Alan,
ambos do PL e também do ex-
vereador Rogério do Açougue,
que ainda faz parte do PSB.
Bonome já foi homem-forte
em duas Prefeituras: Santo
André e São Caetano do Sul.

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

A cidade de Rio Grande da
Serra registrou mais um grande
investimento histórico junto ao
Governo do Estado. O prefeito
Claudinho da Geladeira (PSDB) e
a deputada estadual Carla
Morando (PSDB) trouxeram um
aporte de R$ 2,5 milhões em
equipamentos. Para celebrar
esse momento, foi realizada a
solenidade de entrega dos equi-
pamentos aos secretários munici-
pais, na manhã da última segun-
da-feira (13), na Praça Lídia
Poloni, no Centro. O evento con-
tou com a presença do prefeito
Claudinho da Geladeira, da depu-
tada Carla Morando, dos verea-
dores Elias Policial (Podemos),
Marcelo Akira (Podemos), Zé
Carlos (Cidadania) e Roberto
Contator (Avante), além dos
secretários municipais e da popu-

lação. 
Os veículos são oriundos de

três programas mantidos pelo
Governo do Estado. A pá carrega-
deira, a moto niveladora, a
ambulância, a van acessível e o
caminhão de coleta seletiva vie-
ram por meio do programa
“Nova Frota SP Não Para”. Os três
primeiros equipamentos vão
integrar o patrimônio da
Secretaria de Serviços Urbanos. A
ambulância e a van acessível
serão incorporadas à Secretaria
de Saúde.
Além disso, o município havia

sido contemplado com uma
caminhonete, por meio do pro-
grama Agro+Seguro, que foi para
a Guarda Civil Municipal (GCM), e
mais uma caminhonete e equipa-
mentos para a Defesa Civil, com
recursos vindos da Defesa Civil do

Estado.
“Trata-se do maior volume de

investimentos em equipamentos
da história de Rio Grande da
Serra. Nunca nossa cidade tinha
recebido tantos veículos para o
reforço da frota municipal. Isso
vai se refletir na melhora no aten-
dimento à população. Meus pro-
fundos agradecimentos à deputa-
da estadual Carla Morando, que
manteve diálogo permanente
com o Governo do Estado, para
que esses equipamentos fossem
liberados para o município, e
para o governador Rodrigo Garcia
(PSDB) por olhar com carinho
para nossa cidade”, afirmou o
prefeito Claudinho da Geladeira.
A deputada estadual Carla

Morando celebrou esta conquis-
ta histórica do município. “Entre
as 645 cidades do Estado de São
Paulo, Rio Grande da Serra está
entre os municípios que recebe-
ram o maior número de veículos,
com sete. Trabalhei muito para
que esse pleito fosse atendido
integralmente. E agradeço ao
governador Rodrigo Garcia, que
prioriza e entende as necessida-
des de nossa região”, comemo-
rou a parlamentar.

RGS conquista R$ 2,5 
milhões em equipamentos 
Sete veículos vindos do Governo do Estado foram entregues ao município

Veículos foram conquistados por meio de três programas do Governo

Carla Morando esteve em RGS
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O trajeto de van escolar virou
alvo de indignação e revolta por
parte das mães de alunos matri-
culados na EMEB Padre Giuseppe
Pisoni, localizada na Vila Lopes.
De acordo com uma reclamação
enviada à Folha, a Prefeitura de
Rio Grande da Serra tem se nega-

do a fornecer transporte aos
estudantes da unidade.
Esse seria apenas um dos pro-

blemas enfrentados pelas mães,
que ainda denunciaram as péssi-
mas condições estruturais do
prédio escolar, bem como a falta
de professores.

Segundo as mães, em relação
a falta de transporte escolar, a
Secretaria de Educação alega que
a distância entre a residência dos
alunos e a escola não é suficiente
para o fornecimento de um veí-
culo. Elas chegaram a indicar um
caminho alternativo que atende-
ria - o mesmo feito pela van que
atende aos alunos da escola esta-
dual situada na mesma rua - no
entanto o Executivo Municipal
teria se recusado.
Elas chegaram a procurar o

prefeito Claudinho da Geladeira
(PSDB) para questionar o motivo
da retirada das vans, que eram
fornecidas até o ano passado.
Na ocasião, Claudinho afir-

mou que seria realizado um
levantamento economicamente
para analisar o que poderia ser
feito, mas que o problema seria
resolvido.  No último dia 8, o
grupo de mães compareceu na
Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra para denunciar a ques-
tão.
“Ouvimos atentamente todas

as demandas, e temos cobrado

diariamente os responsáveis
pelo setor de transportes. Iremos
cobrar o prefeito Claudinho da
Geladeira e a Secretaria de
Educação, para que apresentem
uma solução urgente e que salva-
guarde o direito de transporte de
nossas crianças. Nosso mandato
e a Câmara Municipal estão sem-
pre atentos a ouvir e discutir os
anseios de toda nossa popula-
ção, pois sabemos que é somen-
te ouvindo a população e discu-
tindo os problemas que o traba-
lho será vencedor”, justificou o
presidente da Casa de Leis,
Charles Fumagalli (PTB). 

Mais problemas  

A falta de van escolar foi a
gota d’água para as  mães dos
alunos da EMEB Padre Giuseppe
Pizoni. Elas relataram à nossa
equipe que a unidade é a pior
entre as administradas pela
Prefeitura Municipal. Um dos
problemas é a falta de professo-
res, que fez com que alguns alu-
nos ficassem sem aula por três

dias por não haver substitutos.
As responsáveis são informadas
que não haverá aula quando
estão no portão prestes a deixa-
rem seus filhos na escola.
Além disso, a escola possui

uma grande rotatividade de dire-
tores - o que tem prejudicado o
planejamento anual da EMEB,
segundo as próprias mães.
Procurada pela Folha, a

Prefeitura de Rio Grande da
Serra afirmou, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, que as denúncias feitas
pelas mães não procedem.
“A pasta atende com trans-

porte escolar todos os alunos
que solicitam e residem a 1,5 km
de distância da escola. Os alunos
da EMEB Padre Giuseppe Pisoni
moram próximos da unidade
escolar”, disse em nota.
Em resposta a falta de profes-

sores, a pasta informou que,
neste ano, contratou aproxima-
damente 40 professores e que,
até o final do semestre, terá um
professor volante para cada uni-
dade escolar.

Mães lutam por transporte a alunos
da EMEB Padre Giuseppe Pisoni 

Vans escolares com destino a escola foram cortadas no último ano e, desde então, alunos estão indo a pé para a aula

Prefeitura diz que alunos moram próximos a unidade escolar
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Após a baixa registrada nos últi-
mos meses, o Grande ABC voltou
a registrar alta significativa no
número de internações decorren-
tes da Covid-19. Segundo informa-
ções do SP Covid Info Tracker, pla-
taforma gerida por pesquisadores
da Unesp (Universidade Estadual
Paulista), da USP (Universidade de
São Paulo) e do Cemeai (Centro de
Ciências Matemáticas Aplicadas à
Indústria), o número de pacientes
que precisaram ser internados
quadriplicou em apenas um mês.
Os números revelam que até a

última segunda-feira (14), a região
contava com 284 pessoas acama-
das. Deste número, 118 estavam
em leitos de UTIs (Unidades de
Terapia Intensiva). Há um mês,
mais especificamente no dia 13, os
sete municípios somavam 73
internações, 41 em leitos de emer-
gência.
Em entrevista ao Diário do

Grande ABC, o infectologista e
fundador do IBSP (Instituto
Brasileiro para Segurança do
Paciente), José Ribamar Branco,
afirmou que o aumento no núme-

ro de casos está relacionado à fle-
xibilização do uso de máscara e a
não conclusão do esquema vaci-
nal.
“O número de casos de interna-

dos tende a aumentar porque a
taxa de transmissão está em 1,4,
ou seja, 100 pessoas contamina-
das passam o vírus para outras
140. A tendência é aumentar,
principalmente nos grupos de
risco, que são pessoas acima de 65
anos e os negacionistas, aqueles
indivíduos que não tomaram
nenhuma dose da vacina”, acres-
centou.
Mesmo diante da alta expressi-

va, o número de internações
segue abaixo da maior média
registrada no ano - em janeiro, a

região contava com 900 pacientes
infectados em hospitais.
Até o fechamento desta edição,

o Grande ABC contava com
366.929 casos confirmados da
doença e 11.392 mortes. Já
Ribeirão Pires chegou ao total de
8.151 casos e mantém 412 óbitos
confirmados pela doença.
Em relação ao número de pes-

soas internadas, até o dia 13 de
junho, a cidade não registrava
pacientes acamados tanto na rede
municipal quanto na particular.
Já no ranking de vacinação

regional, a Estância encontra-se
na terceira colocação, com 99,52%
da população com a primeira
dose, 95,85% com a segunda e
62,07% com a dose de reforço.

Número de internações por Covid 
quadruplica em um mês no Grande ABC

Total de pacientes acamados subiu em 238% entre o dia 13 de maio e 13 de junho, segundo o SP Covid Info Tracker

Foto: Divulgação/

Prefeitura diz que não há pacientes internados com Covid-19 na Estância
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Uma nova parte do corpo
humano esquartejado e abando-
nado nas proximidades da Ponte
da Light, em Ribeirão Pires, foi
encontrada na madrugada da últi-
ma quinta-feira (16). Desta vez, o
crânio que supostamente perten-
ce à vítima foi deixado em frente a
uma residência próxima a região
da represa Billings, na qual as
demais partes foram encontra-
das.
De acordo com informações

apuradas pela Folha, no último
dia 8, o IML (Instituto Médico
Legal) de Santo André concluiu
que os membros localizados ini-
cialmente pertencem a Pedro
José Alves Cabral, de 35 anos,
morador do Capão Redondo. Os
familiares foram informados
sobre o encontro e comparece-
ram ao IML e ao Setor de
Homicídios de Mauá, por onde as
investigações prosseguem.
O crânio foi localizado por volta

das 5h, no momento em que a
moradora deixava sua residência
em companhia do namorado. Ao

abrir o portão automático e ilumi-
nar o exterior com o farol de seu
veículo, a mulher percebeu um
objeto estranho de forma arre-
dondada caído ao solo ao lado do
portão, mais especificamente em
um pequeno jardim desativado.
Ao descer para verificar, cons-

tatou que se tratava de um crânio
humano já em estado de decom-
posição. A moradora relatou à
Polícia Militar que chegou a resi-
dência na noite anterior, por volta
das 23h, e que o crânio não esta-
va no local.
Próximo ao ponto em que a

cabeça foi deixada também havia
uma sacola com algumas fitas e
velas.  A testemunha afirmou que
os itens não a pertenciam e que
não estavam no local antes do
encontro do crânio.  

O caso 

As primeiras partes do corpo
humano foram encontradas, na
manhã do último dia 5, por popu-
lares. Na ocasião, dois braços

foram localizados às margens da
represa Billings. Já pela madruga-
da do dia 6, por volta das 2h30, a
perna esquerda humana foi
encontrada após um homem que
passava pelo local tê-la atropela-
do. De acordo com informações, o
membro inferior também já apre-
sentava sinais de decomposição e
foi localizado no meio da Estrada
Velha do Mar - cerca de 100
metros de distância do local onde
foram encontrados os braços.
No dia 7, Guardas Civis

Municipais de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra encontram o
tronco do corpo humano (mais
partes dos braços e das pernas)
flutuando na represa Billings. A
localização aconteceu durante
uma operação conjunta deflagra-
da pelos efetivos buscando infor-
mações acerca de pessoas desa-
parecidas, nas imediações da
Estrada Velha do Mar.
Até o momento, a autoria do

crime, bem como a motivação
permanecem desconhecidas
pelas autoridades.

Crânio humano é deixado em frente 
a residência na região da Billings

IML de Santo André afirma que corpo é de homem de 35 anos, morador do Capão Redondo 

Foto: Reprodução

Crânio foi deixado em um jardim desativado de uma residência
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O corpo da professora de biolo-
gia morta com um tiro na cabeça,
foi sepultado na manhã da última
quarta-feira (15), no Cemitério
Vale dos Pinheirais, em Mauá.
Adriane Caetano dos Santos
Inácio tinha 48 anos e voltava do
trabalho quando foi atingida pelo
disparo de arma de fogo na
Estrada de Sapopemba, em
Ribeirão Pires.
Os pertences da vítima foram

encontrados no interior do veícu-

lo, o que descaracterizou inicial-
mente uma tentativa de latrocínio
- roubo seguido de morte.
A professora lecionava na

Escola Estadual Dom Jorge Marcos
de Oliveira, no bairro Feital, em
Mauá, e foi encontrada morta no
acostamento da via, sentido
Ribeirão Pires, a poucos metros de
seu veículo. Segundo informa-
ções, as testemunhas teriam avis-
tado o veículo da professora na
contramão e retornaram, avistan-

do-a com ferimento na cabeça.
A princípio, os motoristas pen-

saram se tratar de um acidente de
trânsito, no entanto, após a che-
gada da Polícia Militar, foi consta-
tado sinais de disparo de arma de
fogo no vidro dianteiro esquerdo,
além de um ferimento na parte de
trás da cabeça da vítima.
Familiares estranharam o atra-

so da professora, que costumava
chegar em casa por volta das 23h.
Durante as tentativas de contato,
um homem desconhecido aten-
deu o aparelho celular da vítima e
informou que ela havia sofrido um
acidente. A família ainda afirmou
desconhecer qualquer tipo de
ameaça ou desafeto contra a víti-
ma, inclusive em seu local de tra-
balho.
O carro da professora foi

apreendido e deverá ser vistoria-
do pela equipe de investigações
do Setor de Homicídios da Polícia
Civil de Mauá, por onde as investi-
gações seguirão.
Até o fechamento desta edi-

ção, a autoria do crime, bem
como a motivação permaneciam
desconhecidas pelas autoridades.

Professora morta com 
tiro é sepultada em Mauá

Vítima de 48 anos foi ferida com um disparo na região da cabeça

Adriane Caetano voltava do trabalho na hora do crime

Foto: Redes Sociais
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As equipes do Alviverde e
Confiança se enfrentam em
busca do título da Divisão
Especial do Campeonato de
Futebol Amador de Ribeirão
Pires de 2022. O duelo é aguar-
dado com ansiedade pelos tor-
cedores, jogadores e comissão
técnica, que voltam a decidir
um título da várzea após dois
anos de suspensão dos torneios
em razão da pandemia da

Covid-19.
A partida está prevista para

acontecer no dia de 26 de
junho, no Estádio Municipal
Vereador Valentino Redivo
(Campo da Faculdade), na Vila
Gomes. O horário do jogo não
foi divulgado até o fechamento
desta edição.
As equipes chegaram ao últi-

mo jogo da temporada após
enfrentarem o Vila Suíssa e o

Beija-Flor nas semifinais no últi-
mo domingo (12).
O Alviverde carimbou o pas-

saporte para a final após golear
o Vila Suíssa por 4 a 1. 
Já a partida entre Confiança

e Beija-Flor terminou empatada
em 0 a 0, e a vaga decidida nos
pênaltis - ocasião em que o
Confiança conseguiu converter
quatro cobranças contra uma da
equipe adversária.

Final acontece no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo (Faculdade)

Final está prevista para acontecer no final deste mês

Alviverde e Confiança
disputam título da Especial

No último sábado (12), o atle-
ta Renan Ribeiro representou a
cidade de Ribeirão Pires e seus
apoiadores em uma das provas
mais difíceis de Trail Run do
Brasil - KTR Kailash Trail Run, rea-
lizada na Serra Fina de Passa
Quatro, Minas Gerais.
O atleta de 30 anos conseguiu

vencer  os melhores atletas da
atualidade, alguns já classifica-
dos para o mundial de Trail Run.
Foram 26 km com um ganho de
elevação de 1.900 metros, sendo

Renan o único atleta a completar
a prova abaixo de três horas.
O atleta se prepara para a

próxima corrida que acontecerá
no mesmo lugar em agosto e
será a principal corrida do ano.
Seu feito teve grande importân-
cia no cenário atual, sendo con-
siderado uma promessa do
esporte, graças ao apoio de seus
patrocionadores Clickbike,
Touchbike, Assessoria
Guerreiros Trail, e Garmin Brasil
(Proparts).

Atleta de RP vence 
corrida na 4ª montanha
mais alta do Brasil  

Renan Ribeiro foi o único a completar prova abaixo de três horas
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Somando a experiência e von-
tade de empreender sempre, um
grupo de empresários do ABC
paulista, atuantes em diversos

segmentos do varejo geral incluin-
do lojas de materiais de constru-
ção, resolvem criar a Rede Mãos à
Obra com o objetivo de contribuir
e oferecer um atendimento espe-
cializado em soluções completas
aos consumidores que buscam
construir ou reformarem suas
casas, comércios e indústrias.
“Após a vinda da pandemia,

que mudou drasticamente nossos
hábitos de compra e consumo,
vamos atender e disponibilizar ao
mercado uma proposta de fran-
chising com lojas mais bem estru-
turadas e aptas para atenderem
os consumidores em suas obras,
tanto nos formatos de loja física
ou on-line, com atendimento
especializado e entrega imedia-
ta”, explica Luiz Francia, empresá-
rio e um dos investidores deste

modelo de negócio.
Produtos de iluminação de

LED, luminárias, spots e muitas
outras opções de compra já estão
disponíveis aos consumidores. A
Rede Mãos à Obra também dispo-
nibilizará cursos gratuitos de
qualificação profissional para ele-
tricistas, pintores, encanadores,
pedreiros e demais profissionais
da construção civil.
“A primeira loja da Rede Mãos

à Obra abriu suas portas neste
mês e a meta será abrir mais nove
lojas até 2025, no ABC e em São
Paulo”, conclui Francia.
Saiba mais acessando o site ou

redes sociais e clicando na pro-
posta do modelo deste novo con-
ceito de loja - Modelo de Política
Corporativa da Rede Mãos à
Obra.

Rede Mãos à Obra abre sua
primeira franquia em RP

Empresário e investidor Luiz
Francia ao lado do consultor 
de lojas José Carlos de Araujo
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”RESUMO:
PROCESSO 675/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 -

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de medicamentos
e materiais odontológicos, destinados a atender estabelecimentos
pertencentes a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação
em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02
c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da
Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação
em epígrafe, conforme segue: 

Empresa: Athena Com. Prod. Odontológicos Médicos e
Hospitalares - Eireli

Item 01 – Qtd., 13 unid., Valor Unitário R$ 122,00, Valor Total
R$ 1.586,00; Item 02 – Qtd., 46 unid., Valor Unitário R$ 130,00,
Valor Total R$ 5.980,00; Item 03 – Qtd., 24 unid., Valor Unitário R$
11,50, Valor Total R$ 276,00; Item 04 – Qtd., 20 unid., Valor
Unitário R$ 28,00, Valor Total R$ 560,00; Item 05 – Qtd., 10 unid.,
Valor Unitário R$ 5,50, Valor Total R$ 55,00; Item 06 – Qtd., 25
unid., Valor Unitário R$ 18,00, Valor Total R$ 450,00; Item 07 –
Qtd., 40 unid., Valor Unitário R$ 18,00, Valor Total R$ 720,00; Item
08 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 55,00, Valor Total R$ 550,00;
Item 09 – Qtd., 5 unid., Valor Unitário R$ 15,00, Valor Total R$
75,00; Item 10 – Qtd., 15 unid., Valor Unitário R$ 7,50, Valor Total
R$ 112,50; Item 11 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário R$ 6,00, Valor
Total R$ 120,00; Item 12 – Qtd., 6 unid., Valor Unitário R$ 9,00,
Valor Total R$ 54,00; Item 13 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$
5,50, Valor Total R$ 55,00; Item 14 – Qtd., 20 unid., Valor Unitário
R$ 8,50, Valor Total R$ 170,00; Item 15 – Qtd., 10 unid., Valor
Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item 16 – Qtd., 10 unid.,
Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item 17 – Qtd., 6
unid., Valor Unitário R$ 38,00, Valor Total R$ 228,00; Item 18 –
Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 60,00; Item
19 – Qtd., 5 unid., Valor Unitário R$ 120,00, Valor Total R$ 600,00;
Item 20 – Qtd., 2 unid., Valor Unitário R$ 2,00, Valor Total R$ 4,00;
Item 21 – Qtd., 2 unid., Valor Unitário R$ 13,00, Valor Total R$
26,00; Item 22 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 21,90, Valor
Total R$ 219,00; Item 23 – Qtd., 5 unid., Valor Unitário R$ 12,00,
Valor Total R$ 60,00; Item 24 – Qtd., 4 unid., Valor Unitário R$
2,00, Valor Total R$ 8,00; Item 25 – Qtd., 8 unid., Valor Unitário R$
7,00, Valor Total R$ 56,00; Item 26 – Qtd., 12 unid., Valor Unitário
R$ 7,00, Valor Total R$ 84,00; Item 27 – Qtd., 10 unid., Valor
Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 475,00; Item 28 – Qtd., 6 unid.,

Valor Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 285,00; Item 29 – Qtd., 6
unid., Valor Unitário R$ 47,50, Valor Total R$ 285,00; Item 31 –
Qtd., 50 unid., Valor Unitário R$ 9,54, Valor Total R$ 477,00; Item
32 – Qtd., 15 unid., Valor Unitário R$ 45,00, Valor Total R$ 675,00;
Item 33 – Qtd., 7 unid., Valor Unitário R$ 30,00, Valor Total R$
210,00; Item 34 – Qtd., 10 unid., Valor Unitário R$ 185,00, Valor
Total R$ 1.850,00; Item 35 – Qtd., 40 unid., Valor Unitário R$
170,00, Valor Total R$ 6.800,00; Item 36 – Qtd., 10 unid., Valor
Unitário R$ 16,50, Valor Total R$ 165,00; Item 37 – Qtd., 15 unid.,
Valor Unitário R$ 18,00, Valor Total R$ 270,00; Item 38 – Qtd., 20
unid., Valor Unitário R$ 4,90, Valor Total R$ 98,00; Item 39 – Qtd.,
20 unid., Valor Unitário R$ 118,00, Valor Total R$ 2.360,00; 

Valor Total da Empresa: R$ 26.178,50
Secretário Municipal de Saúde: Walter Cordoni Filho–

09/06/2022”
Pregão Presencial n° 21/22 - PROCESSO 1073/2022 - OBJETO:

Aquisição de mudas de plantas e insumos para cumprimento do
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, emitida pela
Cetesb.

DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2022, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaser-
ra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaser-
ra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para
contato: (11) 2770-3000.

Samara Pavani, Secretária Municipal do Verde e Meio
Ambiente – 09/06/2022.

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.920 DE 04 DE MAIO DE 2022
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar e Especial ”.
CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do município de Rio

Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais.

DECRETA
Art. 1º – Fica transposto no orçamento vigente, Créditos

Adicionais Suplementares, o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove
mil reais) observando as classificações institucional, funcional,
programática e econômica, nos termos do inciso V do Art. 9º., da
Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezembro de 2021, conforme
segue:

471-09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 17.000,00
426-09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000.
MATERIAL DE CONSUMO
R$ 22.000,00
TOTAL R$ 39.000,00
Art. 2º – O recurso necessário para a execução do disposto no

artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais) das seguintes dotações observando as
classificações institucional, funcional, programática e econômica,
conforme segue: 

461-09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000
MATERIAL DE CONSUMO
R$ 17.000,00
408-09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.
MATERIAL DE CONSUMO
R$ 22.000,00
TOTAL R$ 39.000,00
Art. 3º – Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei

Municipal nº 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual e
da Lei nº 2.417 de 22 de outubro de 2021 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezem-
bro de 2021 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 4º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de maio de
2022 – 58º Ano de Emancipação político-administrativa do muni-
cípio.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Andressa Dias Longo
Secretária de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2022 – Proc.
nº 655/2022 – Detentora: AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA – CNPJ: 33.551.382/0001-09 - Objeto: Registro de Preço para
o fornecimento de dieta enteral e leites, para atendimento de
mandados judiciais da Secretaria Municipal de Saúde – Data
Assinatura: 08/06/2022 – Prazo de Vigência: 12 (doze) meses –
Valor Total: R$ 64.600,00 – . Walter Cordoni Filho – Secretário de

Saúde.
Pregão Presencial n° 17/2022 – Processo n° 309/2022 –

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fardamen-
to para uso dos Guardas Civis Municipais, Agentes de Trânsito e
Agentes da Defesa Civil, atendendo a demanda da Secretaria de
Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil. Tornamos público para
conhecimento de todos que a licitação cuja sessão de habilitação
e abertura de propostas que ocorreria no dia 13/06/2022 às 10h
foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessa-
dos. 

Pregão Presencial n° 18/2022 – Processo n° 888/2022 –
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros
Alimentícios para atender a Secretaria de Cidadania e Inclusão
Social nas Unidades do Acolhimento Institucional e do Fundo de
Solidariedade. Tornamos público para conhecimento de todos que
a licitação cuja sessão de habilitação e abertura de propostas que
ocorreria no dia 14/06/2022 às 10h foi declarada DESERTA, por
ausência de participantes/interessados. 

Pregão Presencial n° 22/22 - PROCESSO 315/2022 - OBJETO:
Registro de Preços para eventual, fornecimento de artefatos de
cimento. 

DATA DE ABERTURA: 05 de julho de 2022, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaser-
ra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaser-
ra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para
contato: (11) 2770-3000.

Pedro Wilson Marques Estanqueira, Secretário de Serviços
Urbanos – 15/06/2022.

Pregão Presencial n° 23/22 - PROCESSO 318/2022 - OBJETO:
Registro de Preços para fornecimento de areia, pedra, rachão,
bica corrida, cimento e massa asfáltica. 

DATA DE ABERTURA: 06 de julho de 2022, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaser-
ra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaser-
ra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para
contato: (11) 2770-3000.

Pedro Wilson Marques Estanqueira, Secretário de Serviços
Urbanos – 15/06/2022.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

1144 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1177  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222AAttooss  OOffiicciiaaiissFFoollhhaa  


