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Será que vamos
regredir para Fase
Amarela João Dória?
Na próxima segunda-

feira (30) o governador
João Dória (PSDB) se reuni-
rá com representantes do
Centro de Contingência do
Coronavírus e com a
imprensa, no Palácio dos
Bandeirantes, para anun-
ciar a atualização do Plano
São Paulo. Tendo em vista
o aumento expressivo dos
casos de Covid-19 nas últi-
mas duas semanas, o
Grande ABC pode vir a
regredir de fase, retroce-
dendo para a Fase Amarela
do Plano. Do dia 13 de
novembro até ontem (26),
as sete prefeituras registra-
ram o aumento de 5.705
casos da doença. Página 08 Enfeites ficarão durante todo mês de dezembro
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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.

EDUARDO   CARDEIRO,  estado  civil  divorciado,  profis-
são  motorista, nascido em Mauá, SP no dia dois de julho de mil
novecentos e setenta e quatro  (02/07/1974),  residente  e  domi-
ciliado Rua Aurora, 216, Vila Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho
de  ANESIO  CORDEIRO e de MARIA JUSTINA GONÇALVES
CORDEIRO.                                           NATALY DE ALMEIDA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e
noventa e um (24/12/1991), residente e domiciliada Rua Aurora,
216, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de CLEUZA DE ALMEI-
DA.          

MARCELINO  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  estado civil
divorciado, profissão eletricista de manutenção, nascido em São
Bernardo do Campo, SP no dia quinze  de  outubro  de  mil nove-
centos e setenta e oito (15/10/1978), residente e domiciliado Rua
Santo Onofre, 126, Roncon, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  VAL-
DEMIRO  RODRIGUES  DOS SANTOS e de MARIA DE LOUR-
DES RODRIGUES DOS SANTOS.
MAGDA  DE OLIVEIRA PORTUGAL, estado civil solteira, profis-
são ajudante de produção, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
trinta de outubro de mil  novecentos e setenta e sete (30/10/1977),
residente e domiciliada Rua Santo Onofre, 126, Roncon, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOÃO ALVES PORTUGAL e de MARLENE
DE OLIVEIRA PORTUGAL.                           

RODRIGO   BUENO   DA   SILVA,   estado   civil   solteiro,
profissão microempresário,  nascido  em São Bernardo do
Campo, SP no dia vinte e dois  de  agosto  de  mil  novecentos  e
oitenta e seis (22/08/1986), residente  e  domiciliado Rua Iguaçu,
28, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho  de NELSON OLIVEIRA DA
SILVA e de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO BUENO DA SILVA.
PÂMELA  PAULA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão
enfermeira, nascida  em Santo André, SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito (20/09/1988), residente e
domiciliada Rua Iguaçu, 28, Itrapoá,  Ribeirão Pires, SP, filha de
ABDIAS JOSÉ DA SILVA FILHO e de MARIA SOLANGE DA
SILVA.                                               

LUCAS  JÓRA  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profissão
estudante, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  onze  de setembro
de mil novecentos e noventa  e  seis (11/09/1996), residente e
domiciliado Avenida Coronel Oliveira  Lima,  2750,  Parque
Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de SEBASTIÃO FERNANDES
DA SILVA e de ROSILENE JÓRA DA SILVA. JENIFFER  DA
SILVA TOMAZ, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida
em  Mauá,  SP  no  dia dezesseis de junho de mil novecentos e
noventa  e  sete  (16/06/1997),  residente  e  domiciliada  Rua
Helena Bernardi  Bafile,  69,  Parque  Aliança,  Ribeirão Pires, SP,
filha de ALESSANDRO TOMAZ e de CRISTIANE MARIA DA
SILVA.                       

VANDERLEY  SOUSA  DOS  SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão pintor industrial,  nascido  em Padre Paraíso, MG no
dia seis de fevereiro de mil  novecentos  e sessenta e um
(06/02/1961), residente e domiciliado rua  Cassiano Ricardo, 62,
Jardim Caçula, Ribeirão Pires, SP, filho de CIRILO RODRIGUES
DOS SANTOS e de IDALINA SOUZA RODRIGUES.ROSÂN-
GELA  BELAN,  estado civil solteira, profissão doméstica, nasci-
da em  Paraíso  do  Norte,  PR  no  dia  vinte  e sete de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e nove (27/12/1969), residente
e domiciliada rua Cassiano  Ricardo,  62,  Jardim  Caçula,
Ribeirão Pires, SP, filha de AMADEO BELAN e de ROSALINA
BELAN.                                     

ALEX  VITOR  CIPRIANO,  estado  civil solteiro, profissão
programador, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dez  de
fevereiro  de mil novecentos  e noventa e nove (10/02/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Walkíria, 174, Ponte Seca, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSE BRASILINO CIPRIANO e de MARLENE
DE ALMEIDA MATOS. GIOVANNA  SOARES  VIEIRA,  estado
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Bernardo do
Campo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos  e noven-
ta e nove (21/04/1999), residente e domiciliada Rua Rio  Grande
do  Sul  (Vl  Belmiro), 119, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSÉ ROBERTO VIEIRA e de ISAURA APARECIDA SOARES.            

JOSÉ  CARLOS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão mecânico industrial,  nascido  em  Flores, PE no dia
quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove
(04/02/1969), residente e domiciliado Rua Vereador  Fortunato
Pandolfi  Arnoni, 607, casa 02, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ FRANCISCO DE LIMA e de JOSEFA GOMES DA
SILVA.IRANY  PAULA  CANDIDO,  estado  civil  divorciada,  pro-
fissão  do lar, nascida  em  São Paulo, Belenzinho, SP no dia pri-
meiro de março de mil novecentos  e  setenta  e um (01/03/1971),
residente e domiciliada Rua Vereador  Fortunato  Pandolfi  Arnoni,
607, casa 02, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de JAIME CAN-
DIDO e de ALICE DE LOURDES CANDIDO.      

DARIO  LEAL,  estado  civil divorciado, profissão porteiro,
nascido em São  Paulo  - Subdistrito Vila Prudente, SP no dia pri-
meiro de maio de mil novecentos e sessenta e três (01/05/1963),
residente e domiciliado Rua  Pedro Álvares Cabral, 233, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de GUILHERME LEAL e de MAL-
VINA LEAL. SILVANA  MARIA  DA  SILVA  FRANCISCO, esta-
do civil viúva, profissão do lar,  nascida  em  Mauá,  SP  no dia
sete de março de mil novecentos e sessenta  e  sete
(07/03/1967),  residente  e  domiciliada  Rua Pedro Álvares
Cabral, 233, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de MANOEL
AUGUSTO DA SILVA e de MARIA ANA DA SILVA.                             

GUELBER  VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, estado civil
solteiro, profissão repositor,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  dois
de  outubro  de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995),
residente e domiciliado Rua Sacadura  Cabral, 86, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de SERGIO RODRIGUES e de MARIA
APARECIDA DA SILVA.BRENDA DE LARA MEDEIROS, esta-
do civil solteira, profissão confeiteira, nascida  em  Ribeirão  Pires,
SP  no  dia  quatorze  de  março de mil novecentos  e noventa e
nove (14/03/1999), residente e domiciliada Rua Sacadura Cabral,
86, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de RICARDO CESAR
CARDADOR DE MEDEIROS e de PAULA TEIXEIRA DE LARA
MEDEIROS.      

VINICIUS  DE FREITAS ALVES, estado civil divorciado,
profissão técnico de  segurança,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
nove  de março de mil novecentos  e  noventa  e um (09/03/1991),
residente e domiciliado Rua Caiçara,  68,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de VALDEMAR ALVES CORREIA e de
FRANCISCA ARLETE DE FREITAS ALVES.ROSILÉIA AQUI-
NO DE LIMA CRUZ, estado civil solteira, profissão técnica de
enfermagem, nascida em Mirandiba, PE no dia três de dezembro
de mil novecentos  e noventa e sete (03/12/1997), residente e
domiciliada Rua Caiçara,  68,  São  Caetaninho,  Ribeirão Pires,
SP, filha de DORGIVAL GOMES DA CRUZ e de ROSA MARIA
AQUINO DE LIMA CRUZ.                    

RENAN  EDUARDO  SILVA,  estado  civil  solteiro, profis-
são operador de máquina, nascido em São Caetano do Sul, SP
no dia três de julho de mil novecentos  e oitenta e nove
(03/07/1989), residente e domiciliado rua Guatapará,  28,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA
SILVA e de MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA. EVEL-
LYN  CRISTINA  DO  NASCIMENTO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Caetano do Sul, SP no dia vinte e três
de junho de mil  novecentos e oitenta e oito (23/06/1988), resi-
dente e domiciliada rua  Guatapará,  28,  São  Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de GETULIO OLEGARIO DO NASCI-
MENTO e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO.         

FRANCISCO  JOAQUIM  DE  SOUSA  NETO,  estado civil
solteiro, profissão operador  de produção C, nascido em São
Caetano do Sul, SP no dia três de  abril de mil novecentos e
noventa e três (03/04/1993), residente e domiciliado  Avenida
Ishiro  Hidaka, 85, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSUÉ
FRANCISCO DE SOUSA e de SOLANGE MARIA DA SILVA
SOUSA.ROBERTA  MACHADO  DESTRO,  estado  civil solteira,
profissão autônoma, nascida  em  São  Caetano  do  Sul, SP no
dia cinco de novembro de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(05/11/1994), residente e domiciliada Avenida  Ishiro  Hidaka,  85,
Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de RICARDO ANTONIO DES-
TRO e de CONCEIÇÃO MACHADO DESTRO.                 

KATIA   MAGALI  GOMES  DA  SILVA,  estado  civil  sol-
teira,  profissão empresária, nascida em Santo André, SP no dia
primeiro de abril de mil novecentos  e setenta e seis (01/04/1976),
residente e domiciliada Rua Cássia,  79,  Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de IVANILDO GOMES DA SILVA e de RISONEI-
DE ALVES DA SILVA.                               DAIANE  SANTOS
BERTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Nova
Viçosa, BA no dia oito de novembro de mil novecentos e noven-

ta e  um  (08/11/1991),  residente  e  domiciliada  Rua Cássia, 79,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de ADRIANE SANTOS
BERTO.             

DÊNIS  WELLINGTON  GOMES, estado civil divorciado,
profissão ajudante, nascido  em Santo André, SP no dia trinta de
julho de mil novecentos e oitenta e sete (30/07/1987), residente e
domiciliado Rua Pedro Rípoli, 2110,  Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOVELINO CEJUDO GOMES e de VANI CANDIDO
GOMES.KETTY  TAVARES SOUTO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Santo André, SP no dia três de agosto de
mil novecentos e oitenta e três  (03/08/1983),  residente  e  domi-
ciliada Rua Pedro Rípoli, 2110, Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha  de  ATAIDE  DA SILVA SOUTO e de IRACEMA TAVARES
SOUTO.                                                

GERSON  MAGNUSSON CAMPOS, estado civil solteiro,
profissão corretor de imóveis, nascido em Mauá, SP no dia treze
de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (13/07/1964), resi-
dente e domiciliado Rua Diamantino de  Oliveira,  174,  Jardim
Pastoril,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de WIVALDO DE BARROS
CAMPOS e de CLEIDE MAGNUSSON CAMPOS.SOLANGE
APARECIDA  DE  OLIVEIRA,  estado  civil divorciada, profissão
corretora  de  seguros, nascida em São Paulo - Subdistrito de
Tatuapé, SP  no  dia  seis  de  abril  de  mil  novecentos  e  ses-
senta  e seis (06/04/1966), residente e domiciliada Rua
Diamantino de Oliveira, 174, Jardim Pastoril, Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e de LIARDINA RIBEI-
RO DE OLIVEIRA. 

DORIVAL   DA   SILVA   RIBEIRO,  estado  civil  divorcia-
do,  profissão segurança,  nascido  em  Santo  André,  SP no dia
onze de junho de mil novecentos e sessenta e oito (11/06/1968),
residente e domiciliado Rua da  Liberdade,  241,  Bairro  Colônia,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de NICANOR RIBEIRO e de CELISA
JESUS DA SILVA RIBEIRO. CLAUDETE CARDOSO DE
BRITO, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dezoito de novembro de mil nove-
centos e sessenta e oito (18/11/1968), residente e domiciliada
Rua da Liberdade, 241, Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha
de MANOEL CARDOSO DE BRITO e de JOSEMILIA DE OLI-
VEIRA BRITO.                    

DEVANILSON  MARTINS  DOS  SANTOS,  estado  civil
solteiro,  profissão auxiliar  geral,  nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia doze de outubro de  mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco
(12/10/1985),  residente  e domiciliado  Avenida Santo André,
154, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho  de  DEOCLIDES
MARTINS  DOS  SANTOS  e de LOURDES ROSA DE JESUS
ALVES.  JULIANE DE OLIVEIRA STEFFENS MARQUES, esta-
do civil solteira, profissão do  lar,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
primeiro de setembro de mil novecentos  e  noventa  e  oito
(01/09/1998), residente e domiciliada Avenida  Santo  André,
154,  Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de JAIR STEFFENS
MARQUES e de EDNA GERÔNIMA DE OLIVEIRA MARQUES.         

WAULENIR ANTONIO ANTUNES, estado civil divorciado,
profissão pedreiro, nascido  em Mauá, SP no dia vinte e seis de
novembro de mil novecentos e  setenta  e  seis  (26/11/1976), resi-
dente e domiciliado Rua Antônio Tolezano,  09,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO ANTUNES e de ELSA
FRIDA RIZE ANTUNES.VALDIRENE   PIRES   ALECRIM,   esta-
do   civil   divorciada,  profissão arrumadeira,  nascida  em  Minas
Novas,  MG  no  dia vinte e cinco de setembro  de mil novecen-
tos e oitenta e sete (25/09/1987), residente e domiciliada  Rua
Antônio Tolezano, 09, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOSÉ FERREIRA ALECRIM e de DIVA GONÇALVES PIRES
ALECRIM. 

DENILSON  ALVES  MARTINS,  estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido  em  Catunda,  CE  no  dia  vinte  e  nove
de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (29/12/1975),
residente e domiciliado Rua Anita  Garibaldi  (Jd  Guanabara),
239,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO XIMENES
MARTINS e de COSMA ALVES MARTINS.            EDILENE  DE
FÁTIMA  FRANCISCO  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,
profissão atendente II, nascida em Mauá, SP no dia dezessete de
agosto de   mil  novecentos  e  oitenta  e  três  (17/08/1983),  resi-
dente  e domiciliada Rua Anita Garibaldi (Jd Guanabara), 239,
Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha de DOMINGOS FRANCISCO
SOARES e de GERALDA FRANCISCA DOS SANTOS.                                                           

LUAN VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão
assistente de produção,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia
dez  de abril de mil novecentos  e  oitenta  e  nove  (10/04/1989),
residente e domiciliado Avenida  Indianópolis,  768,  Ponte Seca,

Ribeirão Pires, SP, filho de VANDA VIEIRA DA SILVA.
LUCÉLIA  SANTOS  NOGUEIRA  BARROS,  estado  civil  sol-
teira, profissão analista de vendas, nascida em Mauá, SP no dia
vinte e nove de janeiro de  mil  novecentos  e  noventa
(29/01/1990), residente e domiciliada Avenida  Indianópolis,  768,
Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de EDISON PEREIRA BAR-
ROS e de CELIS SANTOS NOGUEIRA BARROS.              

PAULO  LUCAS  QUINTINO  DE  SOUZA,  estado civil
divorciado, profissão técnico de telecomunicações, nascido em
Guarujá, SP no dia quatorze de maio  de  mil  novecentos  e
noventa e sete (14/05/1997), residente e domiciliado  Rua  Pagé,
35, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de RUBENS MORAES
DE SOUZA e de JAQUELINE LOPES QUINTINO DE SOUZA.
MARLA  CRISTINA  MACHADO,  estado civil solteira, profissão
vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio
de mil novecentos e  noventa  e  nove  (28/05/1999),  residente  e
domiciliada  Rua  do Comércio, 115, apto. 03, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de LAURINDO ANTONIO MACHADO e de MAR-
GARIDA MARIA BACCHINI.                        

ADRIANO  DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em Mauá, SP no dia vinte e oito de janei-
ro de mil novecentos e noventa e dois (28/01/1992), residente e
domiciliado Rua Campinas, 68, São  Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ PAULO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DOS
SANTOS. ANA  CARLA  GOMES DE LIMA, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de  inscrição,  nascida  em  Santo  André,
SP  no  dia  vinte e um de fevereiro  de  mil novecentos e oitenta
e um (21/02/1981), residente e domiciliada  Rua  Campinas,  68,
São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de MARIA CÉLIA
GOMES DE LIMA.                                   

EDNILSON   ANTONIO   BARBOSA,   estado   civil  divor-
ciado,  profissão encarregado,  nascido  em  São  Bernardo  do
Campo, SP no dia oito de outubro  de  mil  novecentos  e oitenta
e um (08/10/1981), residente e domiciliado  Rua  Palmital,  361,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de AVELINO ANTUNES
BARBOSA e de MARIA DA SILVA BARBOSA.         PRISCILA
GETSÊMANI  FERNANDES, estado civil solteira, profissão babá,
nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e sete de março de
mil novecentos  e oitenta e seis (27/03/1986), residente e domici-
liada Rua Palmital,  361,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha
de ANTONIO FERNANDES e de ANA LUCIA CAMPOS FER-
NANDES.                            

SÁVIO   DE   OLIVEIRA  FERNANDES,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão barbeiro,  nascido em Mauá, SP no dia vinte de
junho de mil novecentos e  noventa  e  oito  (20/06/1998), resi-
dente e domiciliado Avenida Pau Brasil  (Jd Serrano), 09, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de SIDNEY DE JESUS FERNANDES e
de IRENE SANTOS DE OLIVEIRA.  KERLLEN  LIMA  ALVES,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  Mauá,  SP  no
dia  onze  de maio de dois mil e dois (11/05/2002), residente  e
domiciliada  Rua  Porto das Dunas, 23, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de ALEXANDRE DO CARMO ALVES e de LUCINEIDE
GAIA LIMA.

WALLACE  DA  PENHA  VILELLA  MATIAS,  estado civil
solteiro, profissão operador de máquina, nascido em Mauá, SP
no dia dois de outubro de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(02/10/1994), residente e domiciliado Rua  Kansas,  16,  Somma,
Ribeirão Pires, SP, filho de ROBERTO VILELLA MATIAS e de
MARCIA CRISTINA DA PENHA VILELLA MATIAS. SHINIENE
ANNE  BELMIRO,  estado  civil  divorciada, profissão do lar, nas-
cida  em  Suzano,  SP  no  dia  dez de novembro de mil nove-
centos e noventa  e  quatro  (10/11/1994),  residente e domicilia-
da Rua Ernesto Alves de Arruda, 44, A, Vila Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ BELMIRO SOBRINHO e de CELINA
RIBEIRO CIRINO BELMIRO.                  

RAMON  DOS  SANTOS ARAÚJO, estado civil solteiro,
profissão segurança, nascido em Mauá, SP no dia vinte e quatro
de junho de mil novecentos e noventa  e  quatro (24/06/1994),
residente e domiciliado Rua Belmonte, 174,  Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE
ARAÚJO e de MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS.
JULIANA  PEREIRA  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão
do lar, nascida em Mauá, SP no dia dez de agosto de mil nove-
centos e noventa e sete (10/08/1997), residente e domiciliada
Rua Belmonte, 174, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JULIO
SERGIO DA SILVA e de MARTA PEREIRA.

MARCELO  DIAS  TEIXEIRA,  estado  civil solteiro, profis-
são motorista, nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  sete
de junho de mil novecentos e setenta e cinco (27/06/1975), resi-

dente e domiciliado Rua Juazeiro,  440,  Quarta  Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filho de ANTONIO CASEMIRO TEIXEIRA e de SEVE-
RINA DIAS TEIXEIRA. ELISÂNGELA  MAGALHÃES  QUINTÃO,
estado  civil  divorciada,  profissão operadora de máquina, nasci-
da em Rio Pomba, MG no dia nove de abril de mil  novecentos e
setenta e sete (09/04/1977), residente e domiciliada Rua
Juazeiro, 440, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de JORGE
MAGALHÃES QUINTÃO e de MARIA DAS GRAÇAS QUINTÃO.                      

EDUARDO   IGLESIAS   BETTEGA,   estado   civil  divor-
ciado,  profissão motorista,  nascido  em  Ribeirão Pires, SP no
dia onze de novembro de mil   novecentos   e   setenta  e  quatro
(11/11/1974),  residente  e domiciliado Rua dos Autonomistas (Jd
Itacolomy), 370, Centro, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  ANTÔNIO
BETTEGA e de MERCEDES IGLESIAS QUEIPO BETTEGA.
VALÉRIA MARLEI BEIVIDAS, estado civil divorciada, profissão
musicista, nascida  em  São  Caetano  do  Sul,  SP  no  dia dois
de agosto de mil novecentos  e setenta e três (02/08/1973), resi-
dente e domiciliada Rua dos  Autonomistas  (Jd  Itacolomy),  370,
Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ DOMINGOS BEIVIDAS
e de MARLEI TOLEDO BEIVIDAS.          

VAGNER  DE  CASTRO, estado civil solteiro, profissão
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia trinta de novembro
de mil novecentos e oitenta e  três  (30/11/1983),  residente e
domiciliado rua Campinas, 108, São Caetaninho,  Ribeirão  Pires,
SP,  filho  de  JULIO  DE  CASTRO  e de MARISTELA MACHA-
DO. LUCIENE  MELICIO  DA  SILVA  SANTOS,  estado  civil
viúva,  profissão operadora  de  caixa,  nascida  em  Mauá,  SP
no  dia vinte e seis de setembro  de  mil  novecentos  e  oitenta
(26/09/1980),  residente  e domiciliada  rua  Campinas,  108,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ FRANCISCO
SILVA e de MARIA JOSÉ MELICIO DA SILVA.       

AILTON  SANTOS  DE  JESUS,  estado  civil  solteiro, pro-
fissão pintor, nascido  em  Fátima,  BA  no dia quatorze de abril
de mil novecentos e oitenta  e dois (14/04/1982), residente e
domiciliado Rua Caiçara, 15, São  Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ FIRMO DE JESUS e de DORALICE MARIA
DOS SANTOS. ALESSANDRA  MARIANO  DOS  SANTOS,
estado  civil  solteira,  profissão auxiliar  de  produção,  nascida
em  Mauá, SP no dia vinte e cinco de agosto  de  mil  novecen-
tos e oitenta e três (25/08/1983), residente e domiciliada Rua
Caiçara, 15, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de IRANI
MARIANO DOS SANTOS.                                          

DANIEL  DA  SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são balconista, nascido  em São Caetano do Sul, SP no dia vinte
e um de janeiro de mil novecentos  e noventa e dois (21/01/1992),
residente e domiciliado Rua Gago  Coutinho,  121,  Pilar  Velho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de FRANCISCO DOS SANTOS e de
IANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS. VITÓRIA   FERNAN-
DES  DE  ALMEIDA,  estado  civil  solteira,  profissão atendente
I,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e nove de agos-
to  de  dois  mil  (29/08/2000),  residente e domiciliada Rua Gago
Coutinho,  121,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de ANTÔ-
NIO OLÍMPIO DE ALMEIDA NETO e de VALDEFRAN AUGUS-
TA FERNANDES DE ALMEIDA.  

ANDRÉ  FELIPE  SANTOS  DE  SIQUEIRA,  estado civil
solteiro, profissão motorista,  nascido  em Mauá, SP no dia vinte
e nove de janeiro de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(29/01/1994), residente e domiciliado Rua  Garibaldi,  63,
Roncon,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de ADMILTON CONCEIÇÃO
DE SIQUEIRA e de LUCIANA DOS SANTOS CARMO. JULIANA
FIRMINO  DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de
caixa, nascida em Mauá, SP no dia sete de outubro de mil nove-
centos e  noventa  e  um (07/10/1991), residente e domiciliada
Rua Garibaldi, 63,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de DIZUEL
FIRMINO DA SILVA e de ROSELI VICENTE DA COSTA DA
SILVA.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ROGÉRIO DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade bra-

sileira,  estado civil solteiro, profissão auxiliar de transporte, natu-
ral de Mauá-SP, nascido no dia vinte e cinco de outubro de mil
novecentos e oitenta e três, residente e domiciliado na Rua
Pompeu Buzzeto, nº 263, Parque Boa Esperança, em Mauá-SP,
filho de JOSÉ FERREIRA RODRIGUES e de NEUSA ALVES DA
SILVA e ROSELI RAULIM PINTO, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão vendedora, natural de Santo André-
SP, nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e
oitenta e um, residente e domiciliada na Rua Arsitides Cerezoli, nº
233-A, Pilar Velho, Ribeirão Pires-SP, filha de DILSON RAULIM
PINTO e de MARIA MADALENA TAVARES.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

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

Regressão não será surpresa
Duvido que tenha alguém que acredi-

te que a nossa região não irá regredir no
Plano São Paulo. Pra quem não sabe o
Plano São Paulo é a estratégia do
Governo do Estado de São Paulo para
vencer a Covid-19, baseado na ciência e
na saúde e assim impondo restrições de
mobilidade e de abertura do
comércio para a utilização das
pessoas.
Muito se diz que após as elei-

ções o Governo do Estado irá
mandar fechar tudo novamente
e de novo impor isolamento social mais
radical como forma de conter o avanço
da segunda onda da Covid no Estado e
em particular na região do Grande ABC.
E este anúncio poderá ocorrer na próxi-
ma segunda-feira conforme previsão
do governador João Dória (PSDB).
Afirmar que o governador está errado

se vier a regredir nossa região, é sim-
plesmente tapar o sol com a peneira. É
notório que as pessoas flexibilizaram o
avanço do vírus, ou seja, é comum ver-
mos aglomerações, pessoas não usando
máscaras e também a diminuição do
uso do álcool em gel.

Também é notório a eleva-
çao do número de casos, do
número de internações e tam-
bém no número de mortes.
Portanto, se se vier a confirmar
a regressão, o culpado somos

nós mesmos, que menosprezamos o
vírus e agora poderemos novamente
sofrer as consequências do radicalismo
no isolamento e no funcionamento do
comércio.
Enfim, viveremos essa incerteza até o

momento em que a vacina for anuncia-
da e todos formos imunizados.

““AA  ccuullppaa  éé  
ddaa  pprróópprriiaa  
ppooppuullaaççããoo””
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Que ao contrário do que a
classe política imagina, ou
imaginava, o prefeito eleito de
Ribeirão Pires, Clovis Volpi
(PL), pode não colocar verea-
dores no primeiro escalão da
Prefeitura, conforme foi dito
por muitos durante a campa-
nha eleitoral.

* * *

Que durante a campanha
falava-se de que pelo menos
dois vereadores eleitos do PL
poderiam integrar o primeiro
escalão do Executivo: Guto
Volpi e Rubão Fernandes.

* * *
Que Rubão inclusive teria

destino certo: Secretaria de
Infraestrutura Urbana.

* * *

Que com a nova configura-
ção da Câmara, com alguns
vereadores eleitos no grupo
de Kiko Teixeira (PSDB), Volpi
teria repensado tal estratégia
pois necessita de vereadores
experientes do seu lado den-
tro do Legislativo.

* * *
Que se se confirmar tal

estratégia, os dois primeiros
suplentes do PL, Professora
Marli Silva e o jovem Léo
Biazzi, começam a ver frustra-
das suas chances de chegar ao
Legislativo da Estância.

* * *

Que além do prefeito Kiko
Teixeira estar apostando suas
fichas em Diadema, com seu
ex-secretário de Obras, Taka
Yamauchi (PSD), no segundo
turno para prefeito contra o
PT, também tem vereadores
de Ribeirão Pires fazendo a
mesma aposta: os principais
são o presidente da Câmara
Rato Teixeira (PTB) e o não
reeleito Amaury Dias (PSDB).
Ambos participam de cami-
nhão de som e também em
visitas a empresas.

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

Próximo prefeito de Mauá será 
escolhido neste domingo no 2º turno

Átila Jacomussi (PSB) e Marcelo Oliveira (PT) foram os mais votados no último dia 15 e farão nova disputa 

No próximo domingo (29), os
eleitores de Mauá retornarão às
urnas para decidir o nome que
governará a cidade pelos próxi-
mos quatro anos. O pleito será

disputado pelo atual prefeito do
município, Átila Jacomussi (PSB)
e o atual vereador Marcelo
Oliveira (PT).

Átila chega ao segundo turno

após garantir uma votação
expressiva sobre o segundo
colocado. Mesmo diante dos
escândalos protagonizados ao
longo do mandato atual, ele
conseguiu 70.490 votos, o que
corresponde 36,48% do total
obtido, enquanto Oliveira , que
recebeu 38.330 votos, garantiu
a vaga para a etapa final das
eleições em um disputa acirrada
com o candidato pelo PSD, Juiz
João. A diferença entre os dois
foi de apenas 0,34%. 

Passado o primeiro turno, o
4º colocado nas eleições muni-
cipais, Zé Lourencini (PSDB)
anunciou apoio à Átila
Jacomussi. O atual prefeito tam-
bém conseguiu fixar aliança
com Ronaldo Pedrosa (PP). 

Pelo lado do PT, Marcelo
Oliveira recebeu apoio de
Mauro Roman (PRTB), Professor
Betinho (PSL), Donisete Braga
(PDT), André Sapanos (PSOL) e
Amanda Bispo (UP).

Vanessa Damo (MDB), que
conseguiu 1,53% dos votos,
usou as redes sociais no último
sábado (21) para anunciar que
se manterá neutra, ou seja não
apoirá nenhum dos candidatos.
“Diante do cenário atual, eu e
meu vice Marco Ratti, seguire-
mos  a mesma linha ideológica e
manteremos a coerência políti-
ca, não apoiando os projetos
postos no segundo turno, decla-
rou. 

Terceiro colocado na disputa
à Prefeitura, Juiz João também
optou por não formar parcerias.
“Não vou fazer o que a velha
política sempre faz de brigar no
1º turno e se juntar depois”,
afirmou. 

Dra. Roseni (PMN) e Caio
Túlio (PCO) não se manifesta-
ram. 

Foto: Divulgação/ Redes Sociais 

Candidatos fecharam alianças com nomes que concorreram ao 1º turno 
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A última terça-feira (24) foi mar-
cada pelo início da transição entre
os governos municipais. Os prefei-
tos de Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra, Kiko Teixeira (PSDB) e
Gabriel Maranhão (Cidadania), se
reuniram com líderes e gestores
que irão assumir a administração
das prefeituras nos próximos qua-
tro anos.

Na data, a presença da secretá-
ria de Finanças Antônia Constâncio
no gabinete do chefe do Executivo
da Estância marcou o início da
transição entre os governos de
Kiko (PSDB) e Clóvis Volpi (PL). 

Antônia será responsável por
liderar os trabalhos, tendo em seu
currículo 60 anos de experiência na
vida pública. Pelo atual Governo
também farão parte da equipe de
transição os secretários de
Administração, Adriano Campos;
de Governo, Rosangela Vieira; de
Saúde, João Gabriel Vieira; de
Obras, Melissa Duaik; e o superin-
tendente do Imprerp – Instituto
Municipal de Previdência de
Ribeirão Pires, Patrick Pavan.

Como de costume no processo
de transição, foi entregue um ofí-

cio à Prefeitura solicitando infor-
mações sobre questões financeiras
e de governo. Kiko afirmou que irá
fornecer os esclarecimentos e
informações necessárias para dar
continuidade aos serviços munici-
pais essenciais, especialmente no
âmbito relativo ao combate à
Covid.

Entre as informações já solicita-
das à atual gestão estão cópia de
relatório resumido de execução
orçamentária; indicação das fontes
de recurso; relação de processos
licitatórios em curso, entre outros.

Vale lembrar que até o início de
dezembro o prefeito eleito Clóvis
Volpi, e seu vice, Amigão D´Orto
(PSB) seguem a quarentena em
casa por estarem com Covid-19.
Após a recuperação, ambos retor-
narão às atividades da agenda para
a posse.

Na tarde do mesmo dia,
Maranhão recebeu em seu gabine-
te o prefeito eleito, Claudinho da
Geladeira (Podemos). O encontro
marcou o início ao processo de
transição de governo da Prefeitura
de Rio Grande da Serra. Segundo
Claudinho, o encontro foi positivo.

“A conversa foi boa, deu tudo
certo”, afirmou. 

Penha Fumagalli (PTB) eleita
vice-prefeita, também participou
da reunião. 

Nesta primeira etapa,
Claudinho e Maranhão irão proto-
colar em ofício os cinco integrantes
de cada lado responsáveis pela
interlocução entre os governos. Os
nomes dos representantes ainda
não foram divulgados. Na sequên-
cia, será realizado um novo encon-
tro entre os governantes com o
intuito de indicar os projetos e pro-
gramas em andamento no municí-
pio, bem como, os contratos vigen-
tes, para mapear os principais pro-
blemas e ainda, reorganizar os tra-
balhos das principais secretarias. 

Conforme destacado no plano
de governo de Claudinho, as áreas
de saúde, segurança e infraestru-
tura receberão maior destaque.
“Vamos poder ver como estão as
finanças do município, o setor
administrativo, até para saber
como encaixar nosso plano de
governo na realidade econômica
de Rio Grande”, comentou o pre-
feito eleito.

Encontro entre Maranhão e Claudinho marca início de transição

Prefeito Kiko e secretária de Finanças, Antônia Constâncio

Ribeirão e Rio Grande iniciam processo
de transição dos poderes executivos
Primeira reunião das equipes de transição foi realizada na última terça (24); atualização de informações predominaram nos encontros
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Dados do TSE mostram que siglas obtiveram o maior números de votos na eleição municipal 
O PTB (Partido Trabalhista

Brasileiro) e o PSD (Partido
Social Democrático) foram as
siglas mais votadas nas elei-
ções municipais deste ano nas
cidades de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra respectiva-
mente. O PTB tem como
expoente na Estância o vice-
prefeito Gabriel Roncon e o
PSD tem a também vice-prefei-
ta de Rio Grande, Professora
Marilza.

De acordo com as estatísti-
cas divulgadas pelo TSE
(Tribunal Superior Eleitoral),
na Estância, o PTB totalizou
9.495 votos, o que correspon-
de 15,82%. 

Apesar de ter sido o mais
votado, o partido conseguiu
eleger a mesma quantidade de
vereadores que o PL (Partido
Liberal) e o PSDB (Partido a
Social Democracia Brasileira),
que ficaram com a segunda e a
terceira maior votação desta
eleição - a partir do próximo
ano, cada sigla contará com
três vereadores cada na

Câmara Municipal. 
Um fato que chama atenção

é a boa colocação obtida pelos
candidatos do PTB. Rato
Teixeira consagrou-se como o
vereador mais votado, seguido
pelo seu companheiro de sigla
Leandro Tetinha. Amanda
Nabeshima, que também inte-
grou o corpo de candidatos
pelo partido na disputa por
uma cadeira no Legislativo,
ultrapassou a quantidade de
1.100 votos e garantiu a quinta
maior votação da cidade.  

Em seguida está o Partido
Liberal que recebeu 8.213
votos (13,68%), elegendo Guto
Volpi, Professor Paulo Cesar e
Rubão como representantes na
Casa de Leis.  

Enquanto o PSDB fecha o
pódio como o terceiro partido
mais bem votado, com 7.464
votos (12,43%). Os peessede-
bistas eleitos foram Lau
Almeida, Diogo Manera e Koiti
da Marutaka. 

Ribeirão Pires registrou um
quantitativo de 68.018 votos.

Desse número, 57.369
(84,34%) foram nominais, ou
seja, votos dados a candidatos
regularmente registrados,
enquanto 2.657 (3,91%) foram
pela legenda partidária.  

Já na cidade de Rio Grande
da Serra, o PSD obteve o maior
número de votos ganhos -
3.165 ao todo (13,44%). 

Assim como na Estância, a
sigla conseguiu eleger a
mesma quantidade de verea-
dores que o segundo e o ter-
ceiro partidos mais votados -
Cidadania e Podemos. 

Os pessedistas eleitos para o
próximo quadriênio foram
Marcelo Cabeleireiro, que con-
seguiu a reeleição, e Pulú.  

Pelo Cidadania, que regis-
trou 2.364 votos (10,04%),
Bibinho e Zé Carlos foram  ree-
leitos, garantindo a terceira e a
quarta maior votação no muni-
cípio.

Em terceiro lugar aparece o
Podemos com 2.277 votos
(9,67%), e dois representantes
para a Câmara Municipal,
Marcelo Akira e Elias Policial.  

Ao contrário do que ocorreu
em Ribeirão Pires, os dois can-
didatos mais votados em Rio
Grande da Serra não são filia-
dos aos três partidos com
maior número de votos.

Agnaldo de Almeida (PL) foi
o vereador com o maior núme-
ro de votos recebidos, 822 ao
todo, sendo o único represen-
tante de seu partido a ser elei-
to, assim como Marcos Costa
(DEM). O democrata sagrou-se
como segundo vereador mais
bem votado, com 798 votos.  

Foram registrados 27.481
votos, sendo 22.149 (80,60%)
nominais e 1.399 votos (5,09%)
pela legenda.

PTB é o partido mais votado em Ribeirão
Pires; PSD consegue 1º lugar em RGS 

Tabela de votos registrados em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 
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O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSDB) usou as
redes sociais na última terça-
feira (24) para desmentir uma
informação divulgada em alguns
veículos de comunicação sobre o
fechamento do Hospital de
Campanha da cidade, após sua
derrota nas eleições deste ano. 

Acompanhado pelo secretário
de Saúde do município, João
Gabriel Viera, Kiko garantiu que
até o dia 31 de dezembro, data
em que seu mandato chega ao
fim,  a unidade exclusiva para o
tratamento de casos do novo
coronavírus seguirá atuante no
combate à pandemia.  

No vídeo publicado, Kiko afir-
ma que não costuma responder
a fake news ou outros tipos de
ataques, mas que decidiu escla-
recer essa desinformação após
receber a ligação de um familiar
de um dos pacientes, preocupa-
do com o falso fechamento das
instalações. “Não propaguem
esse tipo de informação menti-
rosa. É muito clara a tendência
que eles dão para o assunto
muito sério”, exclamou.  

O atual prefeito ainda apro-
veitou a oportunidade para cha-
mar atenção para a gravidade do
problema e pedir aos sucessores
eleitos que continuem o traba-
lho enquanto houver demanda
por internações. “Nós sabemos
que existe uma onda já na
Europa, em outros países voltan-
do, mas a nossa responsabilida-
de é com vocês.” O vídeo na
íntegra pode ser conferido pelo
link: facebook.com/prefeitokiko-
teixeira. 

Kiko desmente fake 
news sobre fechamento 
do Hospital de Campanha

Prefeito garantiu funcionamente até o dia 31 de dezembro 

Kiko e João Gabriel estiveram no Hospital na última terça-feira (24) 



88 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    2277  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

Na próxima segunda-feira (30)
o governador João Dória (PSDB)
se reunirá com representantes
do Centro de Contingência do
Coronavírus e com a imprensa,
no Palácio dos Bandeirantes,
para anunciar a atualização do
Plano São Paulo.  Tendo em vista
o aumento expressivo dos casos

de Covid-19 nas últimas duas
semanas, o Grande ABC pode vir
a regredir de fase, retrocedendo
para a Fase Amarela do Plano. 

Do dia 13 de novembro até
ontem (26), as sete prefeituras
registraram o aumento de 5.705
casos de coronavírus entre os
moradores (de 75.896 passou

para 81.601). A região também
está próxima de atingir as três mil
vidas perdidas para a doença,
desde o início da pandemia. 

Dentro dos critérios do Plano
São Paulo, a ocupação de leitos
tem grande peso na análise da
situação epidemiológica registra-
da na região. 

Em Santo André, 40% dos lei-
tos de enfermaria e 56,52% da
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) estão ocupadas. São
Bernardo tem 57% das vagas de
UTI e 48% da enfermaria preen-
chidas. Em São Caetano, 42% da
UTI e 60% da enfermaria estão
preenchidas. Em Ribeirão Pires, a
taxa é de 39%. Diadema a Mauá
não divulgaram o volume de ocu-
pação dos leitos. 

Rio Grande da Serra registra
apenas um paciente internado
do Centro de Campanha de com-
bate à Covid. 

Conforme indicado acima, as
três cidades mais populosas do
ABC estão com níveis de interna-
ção das UTIs próximo aos 60%,
que é o máximo que a região
pode registrar no setor da Saúde

(pública e privada) para manter-
se na Fase Verde do Plano. Se
passar dos 60% de ocupação de
leitos, a região deverá retroceder
de fase, pois, conforme apontado
pelos infectologistas, a região
que registrar ocupação de leitos
acima de 60% deverá regredir
para a Fase Amarela. Caso atinja
70%, deve regredir para a Fase
Laranja, e se atingir o volume de
80% dos leitos, voltará para a
Fase Vermelha - de alerta máxi-
mo, em que apenas os serviços
essenciais terão permissão para
funcionar, aumentando o rigor e
a adesão ao isolamento social. 

Os representantes do Centro
de Contingência do Estado anali-
sam dois critérios: a capacidade
de atendimento da população no
sistema de Saúde e a evolução da
epidemia. Se eventualmente, o
Governador João Dória estabele-
cer que a região do ABC, identifi-
cada como Sub-região sudeste da
região metropolitana da Grande
São Paulo, deva retroceder para
a Fase 3 do Plano, a população
deverá se readequar as diretrizes
mais restritivas que afetam, prin-

cipalmente, os comércios e servi-
ços da região. 

Neste caso, os shopping cen-
ters terão proibição para a aber-
tura das praças de alimentação,
comércio de rua e serviços em
geral deverão funcionar com
capacidade limitada a 40%, e
horário reduzido para seis horas
diárias. Nesta lista estão inclusos
os salões de beleza, barbearias,
bares e restaurantes.  

Academias deverão funcionar
com 30% da capacidade total. 

Eventos que gerem aglomera-
ção continuam com a abertura
suspensa. 

Cabe frisar que segue vigente
decreto estadual de quarentena,
até 16 de dezembro.
Especialistas da área da saúde
recomendam o isolamento
social, mesmo com o processo de
reabertura gradativa da econo-
mia, como forma de controle da
disseminação do coronavírus. 

A orientação é que as pessoas
saiam de suas casas apenas
quando necessário, sempre
observando que o uso de másca-
ra de proteção é obrigatório.

Em flexibilização, ABC registra aumento de
casos e pode regredir para Fase Amarela

Entre 13 e 26 de novembro, o Grande ABC registrou 5.705 novos casos de Covid-19; o volume ascende um alerta para a região

Região pode regredir de fase após aumento nas internações hospitalares
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Um homem de 47 anos foi
preso pela Força Tática da
Polícia Militar após ameaçar
familiares com um revólver
calibre 38 durante uma discus-
são. O caso aconteceu no últi-
mo dia 19, no Parque Aliança.
O agressor, que estava com a
arma em punho, precisou ser
contido por três pessoas. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o
desentendimento teve início
durante o jantar.  A filha do
agressor teria começado a
agravar as ofensas ditas por
seu pai, momento em que ele
passou a agredí-la fisicamente.   

A vítima conta que saiu de
casa por cerca de duas horas e,
ao retornar, notou que seu pai
seguia brigando com a família,
em meio a gritos para que ele
soltasse a arma.  Foi necessária
a intervenção de dois filhos do
agressor e de um tio para
contê-lo. 

Ao chegar ao local, a Polícia
Militar encontrou um dos
irmãos da vítima com a arma
em mãos. Questionado, o

jovem de 20 anos contou o que
havia ocorrido e por essa razão
mantinha a arma em punho.
Ainda de acordo com rapaz,
seu pai havia adquirido o obje-
to por meio do comércio ilegal.   

O agressor foi levado à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
decretou a prisão em flagrante.
Ele permaneceu em silêncio
durante o processo de interro-
gatório. O agressor deverá ser
apresentado à Audiência de
Custódia.  

Prisão na Avenida
Valdírio Prisco

Menos de dez dias após a
prisão em flagrante por porte
ilegal de arma de fogo no
Parque Aliança, integrantes da
Força Tática da Estância pren-
deram um homem que tentou
se livrar de uma arma de fogo
enquanto era acompanhado
pela viatura da equipe na
Avenida Francisco Monteiro,
na madrugada  da última quar-
ta-feira (25). O indiciado arre-

messou um revólver calibre 32
pela janela do automóvel para
não ser flagrado pelos milita-
res. A abordagem aconteceu já
pelas imediações da Avenida
Valdírio Prisco. 

De acordo com os policiais,
a atitude suspeita e o nervosis-
mo do condutor motivaram o
acompanhamento do veículo.
No momento da busca, o moto-
rista não apresentou nenhuma
irregularidade, no entanto, ao
retornarem ao ponto em que
ele havia descartado, os inte-
grantes da Força Tática encon-
traram o revólver calibre 32,
com parte da numeração ras-
pada e com seis munições,
quatro intactas e duas picota-
das. 

Questionado, o acusado ale-
gou que jogou a arma pela
janela ao perceber a aproxima-
ção da Polícia Militar. Ele foi
encaminhado à Delegacia de
Ribeirão Pires, onde o flagrante
foi formalizado. Já a arma e as
munições foram apreendidas e
encaminhadas ao Instituto de
Criminalística, em Santo André.  

Homem é preso pela Força Tática
após ameaçar família com arma de fogo

Agressor precisou ser contido por três pessoas até a chegada da Polícia Militar 

Foto: Divulgação/ Policia M
ilitar 

A arma foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística 
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Após desmanchar um arma-
zém do tráfico há 10 dias, a
ROMU - equipe de elite da
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires - realizou nova
apreensão de entorpecentes no
Santa Rosa, na noite da última
segunda-feira (23), além de

prender um dos responsáveis
pelo comércio das substâncias
no local. Foram localizadas, ao
todo, 614 unidades de diferen-
tes drogas.  

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, uma
equipe da ROMU realizava

patrulhamento pela rua Tejo,
local conhecido como ponto de
venda do tráfico de drogas,
quando se deparou com uma
dupla em atitude suspeita, que
fugiu ao notar a aproximação
da viatura. W.O.S., 26 anos,
correu para o interior de uma

residência e acabou detido
pelos agentes municipais,
enquanto G.C.G., 19 anos,
seguiu pela via e, apesar das
diligências, não foi mais encon-
trado.  

Enquanto tentava se despis-
tar dos guardas, W.O.S. deixou
um envelope aparentemente
com cocaína cair ao chão. Ele
foi encontrado escondido no
interior de um quarto e, com
ele, foram encontrados mais
três envelopes com pó branco
semelhante a cocaína e a quan-
tia de R$60,70.  Ao ser indaga-
do, confessou possuir passa-
gem criminal por roubo e que
havia entrado para o tráfico
para “tentar se reerguer”,
sendo um dos responsáveis
pelo armazenamento e distri-
buição das mercadorias.  

Além disso, o homem alegou
que trabalhava em associação
com G.C.G. e que mantinham
um depósito com mais unida-
des de entorpecentes prepara-
das para o comércio. As drogas
foram encontradas em uma
mala que era mantida sob a

cama, onde havia mais 138
envelopes de cocaína, 62 uni-
dades de crack, 347 trouxinhas
de maconha, 62 frascos de
lança-perfume e um comprimi-
do de ecstasy. Ainda foi apreen-
dido um caderno, no qual havia
anotações de contabilidade,
semelhantes ao controle do
tráfico de entorpecentes, dois
aparelhos celulares e um RG,
que pertence ao jovem de 19
anos que fugiu. De acordo com
W.O.S., a casa onde as drogas
foram encontradas também é
de seu companheiro.  

O homem foi conduzido à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
determinou a prisão em fla-
grante pelo crime de associa-
ção ao tráfico, agravado por ter
sido praticado próximo a uma
escola. Apesar de não ter sido
detido, G.C.G. também foi
autuado. Ele já apresentava
passagens criminais por outros
delitos cometidos ainda na ado-
lescência. A Polícia Civil ainda
representou pela prisão pre-
ventiva da dupla.

ROMU realiza nova apreensão de 
drogas no Santa Rosa e detém traficante 

Um dos jovens que atuava em parceria com o detido conseguiu fugir durante a abordagem da GCM

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação/ GCM
RP
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Mulher é vítima de violência
doméstica em RP 

Uma mulher foi vítima de vio-
lência doméstica praticada pelo
ex-companheiro, na noite da últi-
ma segunda-feira (23). De acordo
com informações do boletim de
ocorrência, o homem teria levado
um dos filhos sem autorização e ao
retornar para entregá-lo começou
a agredí-la verbalmente.  

Em dado momento do desen-
tendimento, o homem desferiu
um tapa na cabeça da vítima e
jogado um lata de cerveja contra
ela. Após isso, entrou no imóvel e
começou a quebrar inúmeros
utensílios.

A Polícia Militar foi acionada ao
local e, ao chegar, deparou-se com
o agressor embriagado em frente
a casa. Ao ser questionado, ele
afirmou que “apenas havia que-
brado o que era dele”.  

Já a vítima afirmou que havia se
separado do homem, com quem
viveu  por 13 anos, após descobrir
uma traição. Desde então, ele tem
morado na casa do irmão. A
mulher afirmou ter o desejo de
representar criminalmente contra
o agressor, que foi preso em fla-
grante e mantido à disposição da
Justiça. 

Motorista sofre assalto em
Itatinga e é liberado em Mauá

Um motorista responsável por
transportar a carga de 26 tonela-
das de cerveja, de Itu até a Cidade
do Leste, foi alvo de criminosos no
último dia 18. Após a conclusão do
roubo, a vítima foi liberada nas
imediações do Trecho Leste do
Rodoanel, em Mauá.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o condutor
seguia pela Rodovia SP 280, altura
do município de Itatinga, quando
foi abordado por dois veículos.
Quatro homens armados desem-
barcaram e conseguiram forçar a
parada do caminhão na via.   

Durante todo o roubo, o moto-
rista foi mantido com a cabeça
coberta, sob ameaças. Ele não
soube afirmar por quanto tempo
ficou na mira dos criminosos até o
momento em que a carga foi des-
carregada. 

A vítima ainda contou que após
a conclusão foi deixado junto com
o caminhão em uma área não
pavimentada próximo ao
Rodoanel Mário Covas e, com a
ajuda de pessoas que passavam
pelo local, conseguiu chegar até a
Delegacia de Ribeirão Pires, onde
o caso foi registrado.  

Uma idosa de 65 anos teve
um prejuízo de R$ 12 mil após
cair em um golpe aplicado por
três estelionatárias, no último
dia 18. Uma das criminosas se
passou por uma religiosa que
havia recebido um prêmio em

dinheiro, mas que devido sua
religião não poderia aceitá-lo.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, a moradora da
Estância caminhava pela
Avenida Francisco Monteiro,
por volta das 11h, quando foi

abordada pela golpista. A
mulher se apresentou como
Testemunha de Jeová e afir-
mou ter recebido um prêmio
no valor de R$ 3,8 milhões. As
cúmplices também estavam no
local e afirmaram que dividi-
riam o valor entre elas e a víti-
ma, mas que seria necessário
transferir certa quantia para a
suposta religiosa. 

Sem notar que se tratava de
um golpe, a idosa efetuou inú-
meras transferências para con-
tas distintas, totalizando R$ 12
mil. Além disso, ela teve suas
compras e bolsa levadas pelo
trio de estelionatárias durante
o golpe. A vítima ainda afirmou
que não se recorda das contas
bancárias para onde o dinheiro
foi transferido.  

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires e
encaminhado ao Setor de
Investigação. Agora, a Polícia
Civil aguarda manifestação da
vítima para seguir com os pro-
cedimentos padrões. A autoria
do crime ainda permanece
desconhecida.  

Criminosa se passou por religiosa e alegou não poder receber prêmio 

Idosa tem prejuízo de 
R$ 12 mil após golpe

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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Prefeitura de Ribeirão Pires promove 
decoração da Vila do Doce para o Natal

Árvore de natal, fábrica do Papai Noel e presérpio fazem parte da decoração, atraindo a atenção de crianças e adultos

Por meio de parceria entre a
Prefeitura e a Aciarp
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola), a Vila do
Doce, em Ribeirão Pires, rece-
beu decoração de Natal como
forma de atrair a população
para o local, que é um dos prin-
cipais pontos gastronômicos da
cidade.

Desde a semana passada a
Prefeitura vem realizando a
organização de Natal, que se
estende pelos 32 chalés da Vila
do Doce, incluindo alimentação
e artesanato. 

Além disso, as produções
natalinas foram expostas nos
portais de entrada da cidade e

no Boulevard Gastronômico.
O  Centro de Exposições e

História “Ricardo Nardelli” tam-
bém recebeu o “espirito natali-
no” através da instalação de um
presépio, que representa o
momento do nascimento de
Jesus Cristo e a chegada dos Reis
Magos para entregar-lhe os pre-
sentes: ouro, incenso e mirra.

Desde 2018, a decoração da
Vila do Doce é confeccionada
por artesãos do município,e
como no ano passado, o desta-
que fica por conta da Casa do
Papai Noel – local onde as crian-
ças poderão visitar de acordo
com as recomendações do
Ministério da Saúde. 

Neste ano, apenas será per-
mitida a entrada de uma pessoa
por vez para fotos.

A ação natalina será realizada
dentro das diretrizes de segu-
rança e higiene para o controle
da disseminação do coronavírus
e também para evitar a aglome-
ração de pessoas em local públi-
co. Neste ano a segurança será
reforçada.

Na Vila do Doce, as peças
estarão expostas até o fim do
mês de dezembro. 

Vale lembrar que a associa-
ção comercial é a responsável
pela montagem da Árvore de
Natal e a Iluminação da decora-
ção no local.

COMUNICADO
Carla Trevizan de Souza torna público que 

APRESENTOU, em 27 de Novembro de 2020,
junto a Secretaria de Habitação e Planejamento
Urbano - SEHAB, da Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, o ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV, para instalação
de EMPREENDIMENTO COMERCIAL, na Rua
Presidente Kennedy, n. 0 – Lote 9, Quadra 4

Centro - Ribeirão Pires – SP através do processo
n° 4519/2020. Em conformidade com o Decreto

Municipal n° 6.923/2019.

Decoração permanecerá até o fim do mês de dezembro, junto com a Casa do Papai Noel e com a árvore de Natal
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Os alunos Barbara de
Oliveira e Guilherme Sobral da
Escola Técnica Estadual (Etec)
de Rio Grande da Serra foram
premiados no Desafio de
Redação – concurso realizado
pelo jornal Diário do Grande
ABC, que selecionou os melho-
res textos de escolas públicas e
particulares da região. O tema
proposto este ano foi: As lições
da pandemia para a construção
de um futuro melhor.

Nesta 14ª edição, o prêmio
recebeu um total de 5.177 ins-
crições de 356 escolas e 39 alu-
nos foram premiados pelo júri.
Dentre eles, Barbara de
Oliveira e Guilherme Sobral,
alunos da Etec de Rio Grande
da Serra. A divulgação do resul-
tado foi realizada no último dia
16.

Surpreso com o resultado,
Guilherme afirma que gosta da
cultura nerd e de história e
usou este repertório para se
inspirar. “Busquei figuras histó-
ricas e clássicas para escrever a
redação e citei o imperador
Júlio Cesar. Acho que ficou cria-

tivo”, afirma o jovem que cursa
o Ensino Técnico de
Informática Integrado ao
Médio (Etim) e está no 6º
semestre.

Em um trecho da redação, o
estudante ainda citou o filósofo
e matemático do período clás-
sico da Grécia Antiga, Platão,
ao destacar sobre a importân-
cia de valorizar a família e ami-
gos. “Certa vez disse o filósofo
Platão, ‘não espere por uma
crise para descobrir o que é
importante em sua vida’”.

Para Barbara, as aulas de
português e a atualidade do
tema ajudaram no desempe-
nho. “Agradeço muito as orien-
tações da professora Renata,
que trabalhou os conceitos de
dissertação, argumentação e
estruturação do texto que me
ajudaram a ganhar este concur-
so”, ressalta a aluna do 4º
semestre do curso Ensino
Técnico de Desenvolvimento
de Sistemas Integrado ao
Médio (Etim).

A estudante deu ênfase às
mudanças climáticas, à eleva-

ção dos poluentes nas metró-
poles e a necessidade de prote-
ger o planeta.

As redações podem ser con-
feridas no site do Centro Paula
Souza através do link
www.cps.sp.gov.br.

Além de certificados, os pre-
miados ganharam tablets para
ajudar nas atividades da escola.

O protagonista da premia-
ção no Desafio de Redação foi
Lucas Mandu Pimentel, 17
anos, de Diadema e estudante
do Iemano (Instituto
Educacional Manoel da
Nóbrega), que levou o principal
prêmio do concurso, uma bolsa
de estudos na USCS -
Universidade Municipal de São
Caetano. Lucas pensa seguir na
área da biologia. 

“É a primeira vez que partici-
po do Desafio de Redação e me
sinto privilegiado de poder
fazer faculdade na USCS. Sei
que no país não é todo mundo
que tem oportunidade dessas e
vou aproveitar os benefícios
que vai me oferecer”, disse
Lucas em entrevista ao Diário.

Alunos da Etec de Rio Grande 
da Serra vencem Desafio de Redação

A 14º edição do Desafio de Redação propôs como tema as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor

Ganhadores,Guilherme Sobral e Barbara de Oliveira
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Candidatos ao Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020 que forem diagnos-
ticados por alguma doença infec-
tocontagiosa, como a Covid-19 e,
portanto, estiverem impossibili-
tados de fazer as provas por este
motivo, poderão ter uma nova
chance.   

O presidente substituto do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Camilo Mussi,
disse na última terça-feira (24)
que, nesse caso, a orientação é
ligar para a central de atendi-
mento do Inep (0800 616161) e
comunicar a doença até um dia
antes da data da prova.

Fora isso, depois da aplicação,
o candidato também deverá
registrar o problema anexando
laudo médico na Página do
Participante:(www.enem.inep.go
v.br/participante).

Os casos deferidos pelo Inep
poderão participar de uma rea-
plicação do exame nos dias 23 e
24 de fevereiro de 2021, mesma
data em que o Enem será aplica-
do a pessoas com privação de

liberdade.
Outras doenças
Além de Covid-19, o edital

prevê nessa lista casos de coque-
luche, difteria, doença invasiva
por haemophilus influenza, doen-
ça meningocócica e outras menin-
gites, varíola, influenza humana A
e B, poliomielite por poliovírus sel-
vagem, sarampo, rubéola e vari-
cela. 

Segundo o Inep, não só pes-
soas com problemas de saúde na
data das provas poderão partici-
par da reaplicação. Quem tiver
problemas logísticos, como, por
exemplo, falta de energia elétrica
também poderá comunicar o pro-
blema pela Página do Participante
para fazer o exame em fevereiro.

O presidente substituto do
Inep ainda lembrou que situações
diagnosticadas depois da inscri-
ção, como, por exemplo, casos de
gravidez, deverão ser comunica-
das pela central de atendimento
do instituto também até um dia
antes do Enem. 

Para garantir a segurança de
todos os participantes, o número
de participantes por sala será

reduzido, pelo menos, em 50%.
Máscaras
Para a edição de 2020, o Enem

teve mais de 5,7 milhões de inscri-
ções confirmadas. Todos os candi-
datos e profissionais envolvidos
no exame devem fazer uso obri-
gatório de máscara de proteção
facial, exceto para os casos previs-
tos na Lei n.º 14.019, de 2020. 

Elas poderão ser retiradas ape-
nas no momento de identificação
pelo fiscal de provas, mas sem
tocar sua parte frontal e, poste-
riormente, deverá ser feita a
higienização das mãos com álcool
em gel próprio ou fornecido pelos
fiscais. 

As máscaras também poderão
ser retiradas para que os candida-
tos bebam água e façam lanche
durante a aplicação da prova.

Cronograma
Provas impressas: 17 e 24 de

janeiro
Prova digital: 31 de janeiro e 7

de fevereiro
Reaplicação da prova: 23 e 24

de fevereiro
Resultados: a partir de 29 de

março.

Candidatos infectados por Covid-19 
terão nova chance de fazer Enem

Na lista de reaplicação do exame há outras doenças infectocontagiosas

O número de participantes por sala será reduzido em 50%

Divulgação: Agência Brasil
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A empresa Desainer Vidros
completou 30 anos de atividades
neste mês de novembro. A empre-
sa foi fundada em Ribeirão Pires
por Antônio Carlos dos Santos,
conhecido como “Toninho
Desainer”, e segue sendo uma das
mais tradicionais do setor de vidra-
çaria.

O sucesso da empresa foi possí-
vel graças ao empenho e a expe-
riência do fundador. 

Segundo Toninho, o contato
com a produção de vidros surgiu
aos quatorze anos, quando mora-
va com seus pais no estado do
Paraná. 

Sua vinda para a Estância foi em
1979, e na década de 90, Antônio
decidiu pôr em prática os conheci-
mentos adquiridos e abriu a
Desainer Vidros na Av. Francisco
Monteiro, 1804 – Bosque Santana,
a empresa permanece com a sede

até hoje. O carro chefe da empresa
é a confecção de box de vidro e
guarda corpo de vidro. 

O box de vidro é composto por
quatro cores específicas, sendo o
verde, bronze, fumê, incolor e os
vidros fantasia. O material recebe
dois anos de garantia. 

Já o guarda corpo de vidro
requer mais detalhes de instala-
ção, podendo variar no prazo e
conclusão da obra.  A compra pode
ser realizada por cartão de crédito
em até três vezes sem juros.

Nos últimos meses, por conta
da pandemia, a oferta de vidros
reduziram, contudo, a empresa
permanece fortalecida para aten-
der todos os clientes.

“Apesar da pandemia, estamos
conseguindo nos fixar no mercado
e manter a produtividade. Hoje
contamos com equipe qualificada
e preparada, formada por Diego,
Juan, Joel, Diogo, Antônia e
Fernanda.

Desainer Vidros Vidraçaria
completa 30 anos em RP

Antônio Carlos, proprietário, acompanhado por Antônia e Fernanda
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