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No último dia 18 de janei-
ro o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, atra-
vés do Depre
(Departamento de
Precatórios), reiterou a
determinação de sequestro
das receitas correntes líqui-
das que caírem nas contas
correntes da Prefeitura de
Rio Grande da Serra.
O valor que será retirado

dos cofres da Administração
atinge a soma de R$
3.049.038,24, que se refere,
principalmente, a falta dos
pagamentos dos acordos de
precatórios referentes ao
ano de 2020, na gestão do
ex-prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).
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Rio Grande sofre com
dívida de precatório
deixada por Maranhão



22 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0055  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22002211OOppiinniiããooFFoollhhaa  

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

CC HH AA RR GG EE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO      

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

JAIR  HERCULES  PALUDETTI,  estado  civil
viúvo, profissão aposentado, nascido  em  São  Paulo,
SP  no  dia  primeiro  de  fevereiro  de mil novecentos
e cinquenta e um (01/02/1951), residente e domiciliado
Rua Síria, 20, Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ PALUDETTI e de CATARINA ABARAI PALU-
DETTI. KATIA  REGINA  DA  SILVA  LESSA,  estado
civil  divorciada, profissão professora,  nascida  em
Santo André - 2º Subdistrito de Utinga, SP no dia  quin-
ze  de  abril  de  mil  novecentos  e  setenta
(15/04/1970), residente e domiciliada Rua Síria, 20,
Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO DA
SILVA LESSA e de MARIA TEREZA ROCHA LESSA.       

SALOMÃO  CLETO  MIGUEL,  estado  civil divor-
ciado, profissão autônomo, nascido  em Mauá, SP no
dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e dois
(10/07/1982),  residente e domiciliado Rua Tremembé,
434, Quarta Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
OSCAR CLETO MIGUEL e de ANA CLETO MIGUEL.
ROSEMEIRE  MARTINS, estado civil divorciada, pro-
fissão controladora de acesso,  nascida  em  Itanhaém,
SP  no dia primeiro de outubro de mil novecentos  e
setenta e seis (01/10/1976), residente e domiciliada
Rua Tremembé,  434,  Quarta Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filha de DOMINGOS MARTINS e de RAQUEL
BATISTA CREPALDI.                                 

LUCAS  FERNANDES  VOLGA,  estado civil sol-
teiro, profissão mecânico de manutenção,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte de maio de mil nove-
centos  e noventa e dois (20/05/1992), residente e
domiciliado Rua Marechal  Humberto  de  Alencar
Castelo Branco, 55, Bocaina, Ribeirão Pires,  SP,  filho
de JOÃO DE LUCAS VOLGA e de EMILIA DE JESUS
CORREIA FERNANDES VOLGA. LETÍCIA  CUNHA
SANTOS,  estado  civil solteira, profissão analista de
marketing, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia sete
de outubro de mil novecentos  e noventa e três
(07/10/1993), residente e domiciliada Rua Marechal
Humberto  de  Alencar  Castelo Branco, 55, Bocaina,
Ribeirão Pires,  SP,  filha  de LUIZ ROBERTO DOS
SANTOS e de GENY PEDROZO CUNHA SANTOS.                                                               

ADEILDO   SOARES   DA  CONCEIÇÃO,  estado
civil  solteiro,  profissão vendedor,  nascido  em
Pintaga,  PR  no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos  e oitenta e dois (16/06/1982), residente e domi-
ciliado Rua Luiz Bottacin, 79, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de SINVAL SOARES DA CONCEIÇÃO e de
ZENAIDE BATISTA PEREIRA DA CONCEIÇÃO.
GRASIELI  SANTANA  DE  ANDRADE,  estado  civil
divorciada,  profissão autônoma,  nascida  em  Ribeirão
Pires, SP no dia treze de novembro de mil  novecentos
e oitenta e seis (13/11/1986), residente e domiciliada
Rua  Luiz  Bottacin, 79, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha
de JAIR DE ANDRADE e de MARA MARIA ROQUE
SANTANA DE ANDRADE.                     

FRANCISCO   GABRIEL  DIAS  VIANA,  estado
civil  solteiro,  profissão ajudante,  nascido  em  Santo
André,  SP  no  dia dez de julho de mil novecentos e
noventa e cinco (10/07/1995), residente e domiciliado
Rua Belém  (Planalto  B  Vista),  49,  São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS

VIANA e de MARIA ELIETH DIAS DE SOUSA.  THA-
CILLA   KIMBERLLYN  DA  SILVA,  estado  civil  sol-
teira,  profissão atendente,  nascida  em Mauá, SP no
dia vinte e três de outubro de mil novecentos  e noven-
ta e sete (23/10/1997), residente e domiciliada Rua
Belém  (Planalto  B  Vista),  49,  São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de WALTER DA SILVA
JUNIOR e de VANUZA MIGUEL DA SILVA.          

WAGNER  RODRIGO  DE  SOUZA  SANTOS,
estado civil divorciado, profissão operador de máquina,
nascido em Jundiaí, SP no dia seis de novembro de mil
novecentos e oitenta e oito (06/11/1988), residente e
domiciliado Rua  Colorado,  501,  Santa  Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ APARECIDO DOS
SANTOS e de SOLANGE AGUIAR DE SOUZA SAN-
TOS. JULIANA NETO EVANGELISTA, estado civil
divorciada, profissão pedagoga, nascida  em Ribeirão
Pires, SP no dia dez de março de mil novecentos e
oitenta  e  sete  (10/03/1987),  residente  e domiciliada
rua Paschoal Maimone  Filho,  154,  Jardim Novo
Horizonte, Rio Grande da Serra, SP, filha  de  PAULO
ANTONIO  EVANGELISTA  e  de  MARIA  DAS
DORES  NETO EVANGELISTA.                                                          

JONATHAN HENRIQUE MARIA, estado civil
divorciado, profissão gerente de loja,  nascido  em  10º
Subdistrito - Belenzinho, São Paulo, SP no dia quatro
de  agosto  de  mil  novecentos e noventa e três
(04/08/1993), residente e domiciliado Rua Amapá, 43,
Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIS CAR-
LOS MARIA e de JOSIVANIA RODRIGUES DE LIMA.
LAURA  BEATRIZ  DE  LIMA  PEREIRA, estado civil
solteira, profissão do lar,  nascida  em  Ribeirão  Pires,
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos  e noven-
ta e seis (04/08/1996), residente e domiciliada Rua
Amapá,  43,  Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filha
de MAURICIO NARCISO PEREIRA e de SILVIA
SILVA DE LIMA PEREIRA.                    

ANTHONY  LINS  DE ALMEIDA, estado civil sol-
teiro, profissão supervisor de manutenção, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia quinze de dezembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  seis  (15/12/1986),  residente
e domiciliado  Rua  Pedro  Mansueto Bechelli (Vl N
Fortuna), 27, Centro, Ribeirão  Pires,  SP, filho de
ANTONIO PADUA DE ALMEIDA e de ROSIMEIRE DE
CARVALHO LINS. TALITA  SILVA  DE  SOUZA,  esta-
do  civil  solteira,  profissão do lar, nascida em Mauá, SP
no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e
três  (13/08/1993),  residente  e  domiciliada  Rua  Pedro
Mansueto Bechelli (Vl N Fortuna), 27, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ DE SOUZA e de ADAILMA
MONTEIRO DA SILVA.                              

LUCAS  COELHO  DA  SILVA,  estado  civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido  em  São  Paulo, SP no
dia quatro de junho de mil novecentos e noventa  e
nove (04/06/1999), residente e domiciliado Rua Santa
Maria, 182,  Ponte  Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de
CARLOS JOÃO DA SILVA e de GRAZIELA COELHO
SAMPAIO DE ALMEIDA. ROSEANE  SILVA  SOUZA,
estado  civil  solteira,  profissão técnica de enfermagem,
nascida  em  Riacho de Santana, BA no dia vinte e sete
de novembro  de mil novecentos e noventa e seis
(27/11/1996), residente e domiciliada  Rua  Santa
Maria,  182,  Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de
OSMAR DE ALMEIDA SOUZA e de MARIANA DE
BRITO SILVA SOUZA.    

LEANDRO  AUGUSTO BERTOLDO, estado civil
solteiro, profissão motorista, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  sete  de  dezembro  de mil nove-
centos  e setenta e três (07/12/1973), residente e domi-

ciliado Rua Luzitanos  (Vl  Gomes), 56, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ AUGUSTO BER-
TOLDO e de MARIA APARECIDA CARDOSO BER-
TOLDO.  ZULEICA  SILVA  DE  CAMARGO,  estado
civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Santo  André,
SP  no  dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos
e  setenta  e quatro (25/08/1974), residente e domicilia-
da Rua  Luzitanos  (Vl  Gomes), 56, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de SEBASTIÃO DIAS DE CAMARGO e
de ROSELI SILVA DE CAMARGO.               

ANTONIO  WELLINGTON  DE PAIVA TORRES,
estado civil solteiro, profissão montador,  nascido  em
Crateus, CE no dia vinte e seis de novembro de mil
novecentos e oitenta e oito (26/11/1988), residente e
domiciliado Rua  Eugênio  Roncon,  07,  Santana,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de FRANCISCO MARQUES
TORRES e de CLAUDIA MARIA CAMELO DE PAIVA.
SÔNIA  ALVES  FREITAS,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão  diarista, nascida  em Ibirapuã, BA no dia quatro
de setembro de mil novecentos e oitenta e um
(04/09/1981), residente e domiciliada Rua Eugênio
Roncon, 07,  Santana,  Ribeirão Pires, SP, filha de
DANIEL GONÇALVES FREITAS e de JOVENIRA
GONÇALVES ALVES.                                          

RICARDO RAMOS DOS SANTOS, estado civil
divorciado, profissão autônomo, nascido  em  Mauá,
SP  no  dia  cinco de setembro de mil novecentos e
oitenta  e  nove (05/09/1989), residente e domiciliado
Rua do Triunfo, 71, São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de ROZANEA RAMOS LIMA. KEILA DA
SILVA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão
autônoma, nascida  em  Santo  André,  SP  no dia vinte
e sete de novembro de mil novecentos  e setenta e oito
(27/11/1978), residente e domiciliada Rua do  Triunfo,
71,  São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de
MARIA ROSALIA DA SILVA.                                                     

JOSÉ  CARLOS DA SILVA, estado civil viúvo, pro-
fissão montador, nascido em Tanhaçu, BA no dia pri-
meiro de julho de mil novecentos e sessenta e cinco
(01/07/1965),  residente  e  domiciliado  Rua Manoel
Rosa, 375, Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filho
de ANANIAS DA SILVA e de MARIA MADALENA DE
JESUS SILVA. MARGARIDA  MAURICIA  DOS  SAN-
TOS,  estado  civil divorciada, profissão operadora  de
caixa,  nascida em Genipapo, Altinho, PE no dia vinte e
quatro  de  março  de mil novecentos e sessenta e qua-
tro (24/03/1964), residente e domiciliada Rua Manoel
Rosa, 375, Parque Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha de
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS e de ANA MAU-
RICIA DOS SANTOS.                                                               

OSÉIAS  ASSUNÇÃO SANTANA, estado civil sol-
teiro, profissão açougueiro, nascido  em  Mauá, SP no
dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noven-
ta  e  quatro (17/12/1994), residente e domiciliado rua
Campinas, 16, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARIANO SANTANA FILHO e de AURELICE
SANTOS ASSUNÇÃO. VANIA  DOS  SANTOS
MEDRADO,  estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida  em Mauá, SP no dia vinte e nove de agosto de mil
novecentos e oitenta e oito (29/08/1988), residente e
domiciliada rua Campinas, 16, São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de VALDIR MACEDO MEDRA-
DO e de ELEVANDA PEREIRA DOS SANTOS.                                       

EDITAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ-SP
EVERTON ALVES DOS SANTOS, de nacionali-

dade brasileira, estado civil solteira, profissão analista
de seg da informação, nascido aos 14/09/1984, natural
de Santo André-SP, residente e domiciliado na Rua
Turquia, nº 132, Colônia, em Ribeirão Pires-SP, filho de

ABEL ALVES DOS SANTOS e de GENILDA SILVA
DOS SANTOS  e MELISE BRAGA DE ALMEIDA, de
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
bancária, natural de São Paulo-SP, residente e domici-
liada na Rua Bahia, nº 378, Arujázinho I, II e III, Arujá-
SP, filha de JOSÉ VIANA DE ALMEIDA e de ROSE-
MARY BRAGA DE ALMEIDA.

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 
DE OURO FINO PAULISTA 

OFICIAL VALERIA SPROVIDELLO 
DE ASSIS NASCIMENTO    

CARLOS  HENRIQUE  FERREIRA  DE  SOUSA,
estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido em
São Paulo no dia vinte e quatro de maio de mil nove-
centos  e oitenta e três (24/05/1983), residente e domi-
ciliado Rua Umuarama, 120, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de NAIR FERREIRA
DE SOUSA.  TATIANE  APARECIDA  SALVÁ,  estado
civil  solteira, profissão auxiliar fiscal,  nascida  em
Mauá, SP no dia treze de maio de mil novecentos e
noventa  e um (13/05/1991), residente e domiciliada
Rua Umuarama, 120, Centro  de  Ouro  Fino  Paulista,
Ribeirão  Pires, SP, filha de MARIA APARECIDA
SALVÁ.                                                      

SAMIR  LUCIO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,
profissão autônomo, nascido  em  São  Paulo,  SP  no
dia  vinte  e cinco de agosto de mil novecentos  e
noventa  e  um  (25/08/1991),  residente  e domiciliado
Rodovia  Índio  Tibiriçá, 2739, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires,  SP,  filho de ALOISIO VALE-
RIANO DA SILVA e de JOSEFA LUCIO DOS SANTOS
SILVA.  CECILIA  YOSHIME  SATO,  estado  civil  sol-
teira,  profissão  autônoma, nascida  em  Santo  André,
SP  no  dia  vinte  e  um de agosto de mil novecentos
e  oitenta  e quatro (21/08/1984), residente e domicilia-
da Rodovia  Índio  Tibiriçá, 2739, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  TOSHIYUKI
SATO e de GAUDENCIA RIBEIRO DA CUNHA SATO.                                                                 

LEONE DE SOUZA PRESENTINO, estado civil
solteiro, profissão ajudante de armazém,  nascido  em
Maua,  SP no dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos  e oitenta e oito (25/05/1988), residente e domi-
ciliado Rua Osvaldo Bettega, 18, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO PRESEN-
TINO e de DALVANI FERREIRA DE SOUZA PRE-
SENTINO. ARIANA  ALMEIDA  DOS  SANTOS,  esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida  em  São
Vicente,  SP  no  dia  vinte  e  um  de março de mil nove-
centos e oitenta e cinco (21/03/1985), residente e domi-
ciliada Rua Osvaldo Bettega, 18, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de GERALDO DE
ALMEIDA SANTOS e de ANA MARIA DOS SANTOS.         

HELTON  WILLIAM  DE  JESUS,  estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e  oitenta
e  cinco (04/07/1985), residente e domiciliado Rua
Eduardo Valeriano  Nardelli,  700,  Pouso Alegre,
Ribeirão Pires, SP, filho de JUCINEIDE APARECIDA
GOMES. LUANA  DE  JESUS  ALMEIDA,  estado  civil
solteira, profissão autônoma, nascida  em  Varzea
Paulista,  SP no dia vinte e seis de abril de mil nove-
centos  e noventa e dois (26/04/1992), residente e
domiciliada Rua Eduardo  Valeriano  Nardelli,  700,
Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO SER-
GIO SABINO DE ALMEIDA e de GILVANDETE
ALVES DE JESUS ALMEIDA.   

LEONARDO   FURTUNATO  DOS  SANTOS,
estado  civil  solteiro,  profissão auxiliar  de  recebimen-
to e expedição, nascido em Mauá, SP no dia nove de

agosto de mil novecentos e noventa e nove
(09/08/1999), residente e domiciliado  Rua  Fartura  (Est
São Jorge), 17, casa 2, Pouso Alegre, Ribeirão  Pires,
SP,  filho de SAME DOS SANTOS e de SOLANGE
FURTUNATO DOS SANTOS. BIANCA   LUIZ  BAL-
TAR,  estado  civil  solteira,  profissão  design  de som-
brancelha,  nascida  em Santo André, SP no dia quinze
de outubro de mil  novecentos e noventa e oito
(15/10/1998), residente e domiciliada Rua  Tupiniquins
(Jd Bandeirante), 273, Pouso Alegre, Ribeirão Pires,
SP, filha de PAULO JOSÉ BALTAR e de LUCIMARA
LUIZ.    

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

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

Microrregião tem pressa para salvar vidas
Nesta segunda-feira (8) as Prefeituras de

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra darão
início a imunização de idosos com idade
acima de 90 anos. As Unidades Básicas de
Saúde irão atuar no reforço da campanha de
vacinação, e como de costume, os profissio-
nais de Saúde atuarão nesta batalha, que
desta vez tem um peso ainda maior
- contribuir na prevenção e na redu-
ção de mortalidade entre os doen-
tes.
Para que a campanha tenha efi-

cácia é necessária a participação da
população que integra esta faixa etária e
também da contribuição de toda a família -
irmãos, filhos, netos e responsáveis legais,
pois, muitos dos idosos apresentam alguma
dificuldade de mobilidade, por isso, auxiliar
na locomoção até a UBS mais próxima de sua
residência é uma tarefa importante. 
Além disso, acreditar nas contribuições da

ciência para o combate à pandemia é neces-
sário, pois, apenas com a vacinação será pos-
sível diminuir o volume de novos casos. A
vacina é a ferramenta mais eficaz, até o
momento, contra o vírus.
Trata-se de uma questão social e de saúde

pública, e precisa ser levada a sério. Desta
vez, muitos pais e avós serão imu-
nizados contra a Covid-19, e em
breve a campanha será direciona-
da para outros grupos familiares -
de acordo com a faixa etária. 
Incentivar a campanha de vaci-

nação é contribuir para que mais pessoas
sejam salvas, principalmente entre aquelas
que compõem o grupo de risco.  Por isso, ao
invés de compartilhar notícias falsas que des-
privilegiam as vacinas, seja um cidadão que
se importa com a saúde do próximo e auxilie
na divulgação da campanha contra a Covid-
19 de seu município.

““AA  vvaacciinnaa  éé  aa
ffeerrrraammeennttaa  mmaaiiss
eeffiiccaazz  ccoonnttrraa  oo

vvíírruuss””

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

Considerando que ocorreu sobrecarga de
energia elétrica no Poder Legislativo Municipal no
dia 01 de fevereiro de 2021, o que ocasionou para-
lização dos trabalhos nos setores, devido à queima
de fase do transformador, deixando o Legislativo
sem energia elétrica; 

E em vistoria realizada no dia 02 de fevereiro
(terça-feira), foi constada a necessidade da substi-
tuição da fiação elétrica; a qual já foi solicitada a
contratação emergencial e já se encontra em exe-
cução.

Considerando que as Sessões Ordinárias são
realizadas as quartas-feiras às 17:00 horas, com
transmissão online pela TV Câmara  e,  devido a
complexidade do serviço,  não haverá tempo hábil
para a realização da 1ª Sessão Ordinária no dia 03
de fevereiro;

ATO DA MESA N.º 002.02.2021
A Mesa Diretora da Municipal de Rio Grande

da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pelo
Regimento Interno da Casa, 

RESOLVE:
Artigo 1º - TRANSFERIR para o dia 5 de feve-

reiro, às 17:00 horas, a realização da 1ª Sessão
Ordinária, devido as fatos acima relatados.

Artigo 2.º - Este ato entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 02
de fevereiro  de 2021 – 56º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente

Vereador  Agnaldo de Almeida
Vice-Presidente

Vereador Israel Mendonça da Cunha
1º Secretário

Vereador Roberto Bernado
2º Secretário

Vereador Benedito Rodrigues de Araújo
3º Secretário

ERRATA
Referente a Ementa – Termo de rescisão
Contratual do contrato n°002/2020 onde se Lê
como representante da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, Claudio Xavier Monteiro, leia-se
“Charles David Faustino Fumagalli”.  
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Que o presidente da
Câmara de Ribeirão Pires,
Guto Volpi (PL), já realizou o
seu primeiro contrato a frente
do Legislativo. Ele vai alugar
26 impressoras multifuncio-
nais, sendo somente uma
colorida, ao preço de R$
5.961,43 ao mês, num custo
global de R$ 71.537,16 duran-
te 12 meses. A vencedora foi a
Ravel Tecnologia Eirelli - ME.

* * *

Que por falar em Guto
Volpi, ele acaba de contratar
um ex-assessor do ex-verea-
dor Amaury Dias (PSDB) para
ser Assessor Especial da
Presidência. Agora resta saber
se foi combinado com Amaury
ou não?

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), iniciou
a coletiva de imprensa ontem,
para falar da situação econô-
mica da cidade e logo após
sua fala foi embora e deixou
as perguntas para os secretá-
ros responderem.

* * *

Que a maioria das pergun-
tas foi respondida pelo secre-
tário de Administração e
Finanças, Eduardo Pacheco,
mas que também fizeram uso
da palavra outros quatro
secretários: Educação, Rosi de
Marco; Esportes, Claurício
Bento; Saúde, Audrei Rocha e
Infraestrutra, Rubão
Fernandes.

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

No último dia 18 de janeiro
o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, através do Depre
(Departamento de
Precatórios), reiterou a deter-
minação de sequestro das
receitas correntes líquidas que
caírem nas contas correntes da
Prefeitura de Rio Grande da
Serra. A primeira determina-
ção de sequestro aconteceu
em 20 de outubro de 2020.

O valor que será retirado

dos cofres da Administração
atinge a soma de R$
3.049.038,24, que se refere,
principalmente, a falta dos
pagamentos dos acordos de
precatórios referentes ao ano
de 2020, na gestão do ex-pre-
feito Gabriel Maranhão
(Cidadania).

O maior montante da dívida
é com a Enel, antiga
Eletropaulo, que se arrasta na
cidade desde o final da década
de 70. No ano passado
Maranhão não pagou nenhum
acordo de precatório.

No entanto, o Governo do
prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos) ainda
luta na Justiça para que esse
sequestro não se concretize e
não deixe a cidade com os
cofres vazios, sem dinheiro
para a realização de qualquer
serviço no município.

Para tanto, através da
Secretaria de Assuntos
Jurídicos, capitaneada por
Ronaldo Queiroz Feitosa, a
Prefeitura pretende que o
Supremo Tribunal Federal
(STF) entenda a gravidade da
situação e considere o manda-
do de segurança que lá tramita
desde 10 de dezembro de
2020, com pedido de liminar,

para que suspenda o sequestro
até que se efetive a concessão
de linha de crédito do Governo
Federal, para a quitação do
precatório do ano de 2020.

Essa linha de crédito faz
parte do Plano Especial de
Pagamentos, onde Rio Grande
está inserida, mas que até o
momento não se concretizou.
“A ação que está no STF tam-
bém solicita que a União viabi-
lize esse crédito especial”,
explicou Ronaldo Queiroz.

A discussão em torno dos
precatórios se acentuou no
ano passado, quando através
do Plano Especial de
Pagamentos do Governo
Federal, a cidade conseguiu a
suspensão dos pagamentos
por 180 dias, entre os meses
de março e setembro. 

Quando esse prazo expirou,
a Prefeitura de Rio Grande da
Serra entrou com novo pedido
de suspensão até o final de
dezembro, o que foi indeferido
por determinação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e a
dívida então deveria ter sido
quitada até o dia 31/12/20, o
que não ocorreu.

“Estamos num colapso
financeiro”, concluiu o secre-
tário de Assuntos Jurídicos.

Ronaldo Queiroz: colapso financeiro

Falta de pagamento de precatórios pode
deixar caixa da Prefeitura de RGS zerado
Tribunal de Justiça determinou novamente o sequestro de dinheiro da conta corrente da Prefeitura de Rio Grande da Serra no dia 18 de janeiro

Falta de energia adia sessão da
Câmara de RGS para esta sexta-feira

Em razão da falta de energia
que atinge a Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra desde a
última segunda-feira (1), o pre-
sidente da Casa de Leis, Charles
Fumagalli (PTB) optou pelo
adiamento da primeira sessão
do ano para esta sexta-feira (5).
O início dos trabalhos estavam

marcados para a última quarta-
feira (3). 

De acordo com o comunica-
do, a Enel, empresa responsável
pela distribuição de energia e
equipes técnicas da Câmara já
foram notificados e trabalham
para solucionar o problema. 

O encontro entre os vereado-

res eleitos na última eleição
municipal está marcado para
acontecer às 17h de forma pre-
sencial. No entanto, cabe ressal-
tar que a sessão plenária será
restrita aos parlamentares e
demais funcionários que atuam
na Câmara, em razão da pande-
mia do novo Coronavírus. 
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Dois projetos de grande
importância para os moradores
de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra entraram em debate no iní-
cio da semana pelo Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC.
Trata-se da conclusão das obras
do Complexo Hospitalar Santa
Luzia, em Ribeirão Pires, e a
construção do Terminal
Rodoviário em Rio Grande da
Serra.

Na última terça-feira (2), o
presidente do Consórcio ABC e
prefeito de Santo André, Paulo

Serra (PSDB) enviou um ofício ao
Governo do Estado de São Paulo
e deu início ao debate sobre
recursos financeiros com o  vice-
governador e secretário estadual
de Governo, Rodrigo Garcia
(DEM), para mediação do aporte
de R$ 10 milhões para a conclu-
são do Hospital Santa Luzia.

A discussão sobre o tema vem
de encontro a uma solicitação
feita pelo prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL) à entidade
regional. 

As obras do complexo hospi-

talar foram iniciadas em 2008, na
primeira passagem de Volpi pela
Prefeitura Municipal, e recebeu
recursos da União e do Governo
Estadual para erguer o projeto,
que foi dividido em cinco blocos.  

Até o momento, foram cons-
truídos e entregues pelo municí-
pio os blocos onde funcionam a
Secretaria de Saúde e a UPA
Santa Luzia. No edifício que abri-
gará o hospital, no 2º andar, foi
concluída a construção do labo-
ratório de análises clínicas, que
está em funcionamento.  

O Complexo contará ainda
com centro cirúrgico/obstétrico;
pediatria e maternidade; bem
como leitos de internação. A
expectativa é que o tema seja
debatido em reunião entre Paulo
Serra, Volpi e Garcia na próxima
semana, tendo em vista a reto-
mada do convênio e liberação do
montante para conclusão da
obra.

Quanto à Rio Grande da Serra,
a demanda requerida pelo pre-
feito Claudinho da Geladeira
(Podemos) ao Consórcio é sobre
a construção do Terminal

Rodoviário na cidade.
Em junho de 2019, o vice-

governador, Rodrigo Garcia,
esteve em Rio Grande da Serra
na presença da antiga gestão e
anunciou que a construção do
Terminal seria prioridade do
Governo Paulista. Passados 1 ano
e 8 meses desde a visita, o proje-
to ainda não foi concluído, pois
pouca coisa foi erguida. 

A obra está orçada em R$
2.415.041,63, sendo os investi-
mentos conquistados através do
Fundo Metropolitano de

Financiamento e Investimento e
emendas parlamentares dos
deputados estaduais: Thiago
Auricchio (PL) (R$ 400 mil),
Estevam Galvão (DEM) (R$ 250
mil) e Coronel Telhada (PP) (R$
100 mil), bastando agora a libe-
ração dos valores pelo Governo
do Estado de São Paulo. 

O Consórcio enviará ao
Governo informações detalhadas
do projeto e custo, que devem
ser direcionadas primeiramente
pela equipe de Claudinho da
Geladeira.

Complexo Hospitalar Santa Luzia em Ribeirão Pires e Terminal Rodoviário em Rio Grande são projetos importantes para a população

Consórcio requer ao Estado recursos para
concluir Hospital em RP e Rodoviária em RGS

Seraõ necessários R$ 10 milhões para conclusão do Hospital Santa Luzia Terminal em Rio Grande da Serra requer recursos do Fumefi 
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O percentual de endividados
no país fechou 2020 em 66,5%,
segundo estudo da

Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). É o maior pata-

mar de endividamento familiar
em 11 anos. Em 2019, por
exemplo, os endividados eram
63,6% das famílias brasileiras.

As famílias inadimplentes,
ou seja, com contas ou dívidas
em atraso, chegaram a 25,5%
no ano passado, acima dos
24% de 2019. Já as famílias
sem condições de pagar as
dívidas em atraso somaram
11% em 2020, percentual tam-
bém superior ao ano anterior,
de 9,6%.

O percentual de pessoas
que se disseram muito endivi-
dadas subiu de 13,3% em 2019
para 14,9% em 2020. As princi-
pais fontes de dívidas são car-
tão de crédito (78,7%), carnê
(16,8%), financiamento de
carro (10,7%), financiamento
de casa (9,5%) e crédito pes-
soal (8,5%).

O tempo médio de compro-
metimento das famílias com
dívidas no ano passado chegou
a 7,2 meses, acima dos 6,9
meses no ano anterior.

Fonte: Agência Brasil.

Endividamento atinge 66,5%
das famílias brasileiras
11% das famílias declararam não ter condições de pagar suas contas em atraso

Endividamento familiar atinge maior patamar em 11 anos
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A melhora dos indicadores de
internação em leitos de enferma-
ria e UTI - Unidade de Terapia
Intensiva, em hospitais particula-
res e públicos do Estado de São
Paulo impactaram positivamente
nas ações do Governo Estadual, o
qual determinou na última quar-
ta-feira (3) a suspensão do decre-
to que coloca todo o Estado na
Fase Vermelha, a mais restritiva,
do plano de flexibilização econô-
mica aos finais de semana. 

Com a revogação, estabeleci-
mentos como shoppings, restau-
rantes e comércios voltam a ter
permissão para funcionar aos

sábados, domingos e feriados. 
Ou seja, a Fase Vermelha

deixa de valer já neste sábado
(6). Mas, vale lembrar que o
Grande ABC permanece na Fase
Laranja do Plano.

Com a atualização, restauran-
tes e lojas de conveniências
devem encerrar o atendimento
presencial às 20h, de segunda a
domingo. O consumo presencial
em bares permanece proibido,
os estabelecimentos devem
atender por meio de delivery ou
retirada no local.

Já o comércio em geral e
shoppings retomam o expedien-

te de 8 horas diárias.  Parques
estaduais e municipais voltam a
reabrir nos finais de semana,
com ocupação máxima de 40%
do total. 

Segundo o Governo, a retirada
da restrição aos comércios nos
finais de semana e feriados foi
possível graças à queda de 15%
no número de internações em
todo o Estado.

“A internação reflete a dinâ-
mica da pandemia e o quanto o
vírus circula entre a população.
Mas, precisamos manter a caute-
la e a atenção”, disse o secretário
estadual de Saúde, Jean
Gorinchteyn. 

A ocupação em leitos de UTI
segue abaixo de 67%, conforme
dados divulgados na última quar-
ta-feira (3). A mesma taxa foi
registrada na média de interna-
ções no Grande ABC. 

A nova reclassificação do
Plano São Paulo está prevista
para esta tarde - às 12h45. O
Governo irá anunciar quais
regiões irão avançar e quais irão
regredir de fase, ações com
vigência a partir de segunda (8).

Governo anunciará nova reclassificação das regiões nesta sexta à tarde

SP anuncia fim de restrição ao
comércio no final de semana

Comércios e prestadores de serviços poderão reabrir aos finais de semana

Saúde de RGS identifica
medicamentos vencidos

Em recente vistoria do espa-
ço de armazenamento de medi-
camentos que atende o serviço
público de Saúde de Rio Grande
da Serra, o atual prefeito,
Claudinho da Geladeira
(Podemos), em conjunto com
funcionários da Secretaria de
Saúde, identificaram cerca de
12.400 unidades de
Fenobarbital vencidos, medica-
ção utilizada para evitar convul-
sões em pacientes com epilepsia
ou crises convulsivas.

De acordo com o chefe do
Executivo, que utilizou as redes
socais para apontar o ocorrido,
o espaço abrigava dezenas de
materiais de enfermagem e
medicações de  forma inadequa-

da. Alguns destes remédios
estavam vencidos desde 2015.

“[Estes medicamentos] que
poderiam ter sido remanejados
e utilizados [pelas unidades de
saúde], hoje servem de descarte
devido a falta de organização e
administração da gestão ante-
rior”, disse Claudinho em posta-
gem realizada na última quinta-
feira, em sua página no
Facebook.

As medicações foram identifi-
cadas e realocadas. A Prefeitura
de Rio Grande ainda não divul-
gou qual será o destino destes
produtos.

Os materiais de enfermagem
foram agrupados por funcioná-
rios e redistribuídos no espaço.

Armazenamento irregular de medicamentos preocupa gestão atual
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Na última quarta-feira (3) o
Governo Estadual realizou a
entrega de 37 mil novas doses da
vacina CoronaVac, desenvolvida
pelo Instituto Butantã em parce-
ria com a farmacêutica Sinovac,
aos sete municípios do Grande
ABC. A iniciativa visa contribuir
para o início da imunização de
idosos com idade acima de 90
anos, que receberão a 1ª dose a
partir desta segunda-feira (8).

Desta vez, as novas doses
serão distribuídas desta forma:
11.770 para Santo André, 10.970
para São Bernardo, 4.750 para
São Caetano, 4.320 para Mauá,
3.980 para Diadema, 1.540 em
Ribeirão Pires e 350 para Rio
Grande da Serra. 

Em 19 de fevereiro, a região
recebeu 39.320 doses da
CoronaVac. Agora, as secretarias
municipais passam a contar com
mais 37.680 doses. As duas
remessas contabilizam o mon-
tante de 77 mil doses da
Coronavac.

Vale lembrar que 30.190
doses da vacina contra a Covid-
19 desenvolvida pela
Astrazeneca, em parceira com a
Universidade de Oxford, do Reino
Unido foram entregues às sete
Prefeituras no último dia 25. Com
isso, o Grande ABC soma 107.190
vacinas disponíveis para imunizar
os moradores que compõem o
grupo prioritário da campanha,
composta por trabalhadores da
saúde, indígenas, quilombolas e
idosos residentes em instituições
de longa permanência.

Nesta segunda-feira (8) as
secretarias municipais de Saúde
darão  início a imunização de ido-
sos com mais de 90 anos, e em 15
de fevereiro será a vez de pes-
soas com idades entre 85 e 89
anos.

Segundo o presidente do
Consórcio ABC e prefeito de
Santo André, Paulo Serra (PSDB),
a entidade que realiza a media-
ção entre o Governo Estadual e
as sete Prefeituras, está empe-
nhada em garantir rapidez na dis-
tribuição das doses aos municí-
pios para que mais pessoas sejam
imunizadas o quanto antes.
“[Seguimos em] um esforço con-
junto, adotado desde o início da
pandemia, e que conta com pla-
nejamento e infraestrutura de
todas as cidades. Medidas que
certamente vão ajudar a salvar
milhares de vidas”, afirmou Paulo
Serra.

Até o momento, cerca de
54.671 mil pessoas já receberam
a 1ª dose da vacina contra Covid-
19, conforme dados divulgados
pelo Consórcio ABC.

Postos de vacinação 
na microrregião

A partir de segunda-feira (8),
os moradores com idade acima
de 90 anos poderão se direcionar
até a UBS - Unidade Básica de
Saúde, mais próxima da sua resi-
dência para serem vacinados. O
atendimento será das 8h às 16h. 

Para agilizar o processo de
imunização, a população já pode
realizar o pré-cadastro no site:
www.vacinaja.sp.gov.br. O

cadastro complementar, com
identificação do paciente, será
realizado pela equipe técnica da
Secretaria de Saúde. Mas, é
importante salientar que
nenhum idoso ficará sem receber
o imunizante mesmo que não
tenha realizado o cadastro prévio
na plataforma. 

Em Ribeirão Pires, um dos
pontos de vacinação dessa faixa-
etária acontecerá na Câmara
Municipal (Rua João Domingues
de Oliveira, 12 ). Além disso, as
UBSs seguirão um calendário
especial. Confira:

Na segunda, 8/02, as UBSs
Ouro Fino (Rod. Índio Tibiriçá,
2725) e IV Divisão (Estr. da
Sondália, 520) iniciarão a imuni-
zação no município. Na terça,
09/02, será a vez das UBSs Santa
Luzia (Prof. Antônio Nunes, 551)
e Jardim Luzo (R. Júlio Prestes,
22) iniciarem a vacinação da
população. Na quarta, 10/02, a
UBS no Centro Alto (R. Aurora,
61) dará início a aplicação das
doses, e na quinta, 11/02, será a
vez das UBSs Jardim Caçula (R.
Fagundes Varela, 08- Represa) e
Jardim Valentina (R. Francisco
Tometich, 905). Por fim, na sexta,
12/02, as unidades da Vila Sueli
(R. Antônio Zampol,221) e Jardim
Guanabara (R. Firmino G. Pereira,
298) seguirão com a vacinação
dos moradores contra a Covid-
19. 

Em Rio Grande da Serra é
necessário  levar CPF, Cartão do
SUS e comprovante de residência
e a orientação é que o público de
idosos procure a UBS mais próxi-
ma de sua residência para se
cadastrar. 

Com doses extras, ABC
inicia imunização de
idosos acima de 90 anos 

Ao todo, região soma 107 mil doses de vacinas contra a Covid-19; 
Campanha de imunização terá continuidade em 8 de fevereiro

Divulgação: Daniel Castellano

Até agora, 54.671 pessoas já foram imunizadas na região

Grande ABC supera
marca de 100 mil 
recuperados da Covid

O Grande ABC superou a
marca de 100 mil pessoas recu-
peradas da Covid-19. De acordo
com números divulgados pelas
Prefeituras até ontem (4/2), as
sete cidades totalizam 106.544
pessoas que se recuperaram
após receberem alta hospitalar
e/ou não apresentarem mais
sintomas da doença.

O resultado é reflexo de
Iniciativas realizadas de forma
conjunta entre o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC
e as Prefeituras das sete cida-
des, que contribuem para a
redução do impacto da Covid-
19 na região.

Uma das iniciativas realiza-
das pelo Consórcio ABC foi a
compra de aproximadamente
14 milhões de equipamentos de
proteção individual (EPIs) para
os sete municípios, realizada
em 2020. A aquisição incluiu
luvas, máscaras descartáveis
com três camadas e máscara
N95, aventais descartáveis,
óculos de proteção e álcool em
gel. A medida foi citada como
caso de sucesso durante curso

on-line do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo (TCE-
SP) em parceria com o Sebrae.

O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Santo André,
Paulo Serra (PSDB), afirmou
que o trabalho realizado na
região tem sido decisivo para o
enfrentamento mais eficiente
do novo Coronavírus. “Desde o
início da pandemia, a união do
Grande ABC fortaleceu as medi-
das de prevenção, o que possi-
bilitou salvar vidas e minimizar
danos decorrentes da maior
crise sanitária da história do
país. Vamos continuar agindo
conjuntamente para superar a
batalha contra o novo
Coronavírus, imunizar a nossa
gente de forma ágil, e devolver
à região sua capacidade econô-
mica para gerar emprego,
renda e oportunidades para os
moradores das sete cidades”,
ressaltou Paulo Serra.

Até agora, 116.897 pessoas
se contaminaram com o vírus
na região. O volume de recupe-
rados representa 91% do total
de casos.
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A cidade de Rio Grande da
Serra encerrou o último ano sem
registrar casos de homicídio dolo-
so - quando há intenção -, segun-
do a estatística anual divulgada
recentemente pela SSP
(Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo). O muni-
cípio saiu de cinco mortes regis-
tradas ao longo em 2019 e zerou o
indicador em 2020. Vale ressaltar
que os dados são computados de
acordo com o número de ocorrên-
cias registradas oficialmente por
meio da Polícia Civil.  

Além do excelente resultado
obtido na questão de homicídios,
o município também conseguiu
reduzir os principais indicadores
criminais. A maior queda registra-
da foi na questão dos roubos de
veículos - 52,1% a menos que o
último ano. Ainda houve diferen-
ça em relação aos roubos em
geral - que também inclui subtra-
ção de cargas. Rio Grande da
Serra diminuiu o total registrado
em 2019 em 22,9%. Naquele ano,
foram lavrados, pelo menos, 74
boletins de ocorrências sobre os

mais diferentes tipos de roubos.
Em 2020, foram registrados 54.  

A única alta apresentada foi em
relação ao furto de veículo.  A
diferença entre um período e
outro foi de pouco mais de 6% -
numericamente falando, ocorre-
ram dois furtos a mais no último
ano. Por outro lado, o total de fur-
tos em geral apresentou queda de
38,5%.  

Ainda houve uma tímida redu-
ção nos casos de estupro na cida-
de -  passando de 15 ocorrências
para 14 no último ano. A respeito
deste cenário, um dado que
chama atenção é em relação ao
estupro de vulnerável, que corres-
ponde a maior parte do total obti-
do na cidade. Tanto em 2019,

quanto em 2020, situações de
abusos que envolvem esse grupo
ultrapassam o montante de casos
que se encaixam fora deste quesi-
to de vulnerabilidade.   

A exemplo disso, de um lado há
a alta de 18,1% quanto ao estupro
de vulnerável, enquanto do outro
há a redução de 75% em estupros
fora desta tipificação - ambos
registrados em 2020.   

Produtividade   
A Polícia Civil de Rio Grande da

Serra instaurou, ao longo de 2020,
237 inquéritos. Os trabalhos resul-
taram na prisão em flagrante de 
24 pessoas e mais 32 por manda-
dos.  Ao todo, foram recuperados
13 veículos e três armas de fogo
foram apreendidas.

Dados são divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 

Rio Grande da Serra fecha 2020 sem casos
de homicídio e reduz demais indicadores 

Cidade saiu de cinco mortes em 2019 e terminou o último ano sem registros oficiais de homicídios dolosos

Foto: Reprodução/ Google M
aps 
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O ciclista de 59 anos, atropela-
do na tarde da última segunda-
feira (1) no Ramal Sapopemba,
estaria utilizando fone de ouvido
no momento do acidente, de
acordo com declarações feitas
pela Polícia Militar Rodoviária
durante o registro do boletim de
ocorrência na Delegacia de
Ribeirão Pires.  A vítima, identifi-

cada como C.G, é moradora da
cidade de Suzano e seguia sentido
Rodovia Índio Tibiriçá, quando foi
atingida pelo carro. 

Tanto o ciclista, quanto o
motorista do automóvel seguiam
pela mesma faixa, próximo a
rotatória de acesso à Tibiriçá. O
condutor do veículo afirmou que,
sem haver motivos aparentes, a

vítima entrou na via, não sendo
possível evitar o atropelamento. 

Em razão dos graves ferimen-
tos, equipes do Corpo de
Bombeiros levaram C.G até o
Complexo Ayrton Senna, para
que o Helicóptero Águia da
Polícia Militar o encaminhasse ao
Hospital Mário Covas, em Santo
André. 

A Folha conversou com o
irmão da vítima na última terça-
feira (2). De acordo com ele, C.G.
sofreu uma fratura no maxilar e
apresenta lesão no globo ocular,
além de um corte profundo na
testa. Até a última atualização
obtida pela nossa equipe, o ciclis-
ta estava entubado e aguardava
por um leito na UTI. A família afir-
mou não saber quais providên-
cias tomar. 

As possíveis causas do aciden-
te serão apuradas pela Polícia
Civil de Ribeirão Pires. O caso foi
registrado como lesão corporal
culposa, quando não há intenção,
na direção de veículo automotor. 

PM Rodoviária diz que
ciclista usava fone de
ouvido ao ser atropelado

Motorista alegou não ter tido tempo para evitar o atropelamento

Cilcista foi socorrido pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

A Base Comunitária Central da
Guarda Civil de Ribeirão Pires
ganhou reestruturação. Agora, o
efetivo que atua na área ao lado do
Terminal Rodoviário utilizará espa-
ço de alvenaria anexo ao local, o
que vai agilizar os atendimentos.

O novo local acomoda melhor o
efetivo da Guarda e também ofe-
rece mais comodidade ao muníci-
pe que necessita de atendimento.
“Temos a missão de gerar melho-
rias estruturais e estratégicas para
nossa Guarda Civil Municipal. Com
a Operação Bairro Seguro, esta-
mos ampliando a segurança nos
bairros, mas não vamos esquecer
da região central”, declarou o
secretário de Segurança Pública,

Coronel Carmo Júnior.
A nova base já está em funcio-

namento e oferece serviços como
boletins de ocorrência digital;
informações gerais relacionadas à
segurança pública; ponto de apoio
para quem sofre mal súbito; apoio
a Lei Maria da Penha; e etc.

Operação Bairro Seguro – Na
última quinta-feira (28), a
Prefeitura deu início aos patrulha-
mentos ostensivos e preventivos
nos bairros. Utilizando as forças
especiais da GCM, como a Romu, a
Rotam e o Canil, a operação irá
priorizar, sobretudo, os bairros
com altos índices criminais, princi-
palmente furtos à residência e rou-
bos ao comércio.

Em RP, Base da GCM
passa por reestruturação

Espaço que atende região central está instalada ao lado da Rodoviária
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Um casal de idosos - de 61 e
79 anos - foi amarrado e tran-
cado dentro do banheiro da
residência durante um assalto,
na tarde do última sexta-feira
(29), no Pilar, em Ribeirão
Pires. Os criminosos chegaram
a agredir uma das vítimas, que
precisou ser levada ao hospi-

tal. 
O roubo aconteceu na rua

Clevelândia. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência,
um dos indivíduos tocou a
campanhia do imóvel e pediu
para conhecer o local - o qual
os proprietários costumavam
alugar aos finais de semana

para terceiros. Mesmo a vítima
afirmando que não alugava
mais, o homem passou a insis-
tir em entrar no imóvel, com a
intenção de destraí-lo,
enquanto seu comparsa pulava
o muro e amarrava a esposa da
vítima. 

Ao retornar para casa, a víti-
ma foi surpreendida pelo outro
criminoso que estava armado
com uma faca. Ele também
amarrou o senhor e começou a
roubar os pertences,  colocan-
do-os no carro das vítimas -
uma Tucson, que também foi
roubada. O casal ficou sob a
mira dos criminosos por algu-
mas horas. Antes de fugir, a
dupla - que usava mácara -
trancou os idosos no banheiro. 

A Polícia Militar foi acionada
pelas vítimas e deu prossegui-
mento no registro da ocorrên-
cia. O caso será encaminhado
ao Setor de Investigações
Gerais da Delegacia de
Ribeirão Pires. Até o momento,
os criminosos não foram iden-
tificados. 

Vítimas, de 61 e 79 anos, ainda foram trancadas dentro do banheiro pela dupla 

Casal de idosos é amarrado
durante roubo no Jd. Pilar 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Câmara Municipal da
Estância tem refletores furtados

A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires foi alvo de um furta-
dor na noite do último dia 25.
Segundo informações do boletim
de ocorrência, o indivíduo - ainda
não identificado - aproveitou a
ocasião para entrar na Casa de Leis
e furtar dois refletores de led de
200 watts.  

O crime aconteceu por volta
das 19h40 e, apesar da autoria
permanecer desconhecida - há
gravações feitas pelo sistema de
vigilância do local.  

O furto dos refletores foi regis-
trado por meio da Delegacia
Eletrônica e encaminhado à
Delegacia de Ribeirão Pires, por
onde a investigação correrá.  

Jovem é assaltada na 
Av. Humberto de Campos

Uma jovem de 21 anos foi abor-
dada por um homem desconheci-
do e teve seus pertences rouba-
dos, na manhã da última sexta-
feira (29). A vítima afirmou que
saía de sua residência, quando o
criminoso se aproximou e anun-
ciou o assalto. Ela afirmou que,
aparentemente, o assaltante não
portava arma de fogo, e conseguiu

levar a carteira onde estavam seus
documentos.  A Polícia Civil da
Estância investiga a autoria do
roubo. 

Aposentado cai no golpe 
da “Prova de Vida” 

Um aposentado de 64 anos
teve um prejuízo de mais de 15 mil
reais ao cair no golpe da “Prova de
Vida”, aplicado por estelionatérios
no último dia 28. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o morador de
Ribeirão Pires recebeu uma liga-
ção da golpista, que se passou por
gerente do banco no qual é cor-
rentista, alegando que era preciso
realizar a prova de vida para conti-
nuar recebendo o benefício da
aposentadoria. 

Mesmo tendo dito que não
resolvia assuntos como este pelo
telefone, a mulher alegou que era
um procedimento padrão em
razão da pandemia e o convenceu
a passar seus dados. 

Horas depois, a vítima perce-
beu que foi contratado um
empréstimo em seu nome no
valor de R$ 7.782, além de dois PIX
de R$1.500 e um depósito de R$
4.999. O aposentado foi orientado
a registrar o caso na Polícia Civil.  

O caso segue em investigação na Delegacia de Ribeirão Pires 
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A Apraespi, em parceria com a
Fundação Salvador Arena e
Coop, anunciou a implementa-
ção e modernização da linha de
produção da Oficina Ortopédica
– a unidade onde são fabricadas
órteses, próteses e equipamen-
tos de reabilitação física ofereci-
dos aos pacientes do Grande

ABC. 
O projeto tem previsão de

conclusão para 2022. A
Fundação Salvador Arena, insti-
tuição de terceiro setor parceira
de longa data da Apraespi, cus-
teará o maquinário, enquanto a
rede de supermercados Coop vai
doar uma impressora 3D.

O objetivo da ampliação e
modernização da Oficina
Ortopédica da Apraespi é facili-
tar o acesso da comunidade à
órteses, próteses e meios auxilia-
res de locomoção. 

Existe uma fila de espera no
Grande ABC para esses equipa-
mentos –  sem contar a chamada
‘demanda reprimida’ de pacien-
tes que não conseguem o enca-

minhamento para solicitar um
equipamento na rede pública de
saúde. 

É consenso médico que, quan-
to maior o tempo de espera de
um paciente por um equipamen-
to de reabilitação adequados,
maiores são os riscos de seque-
las.

Além da produção de meios
de locomoção, os profissionais

da Oficina Ortopédica da
Apraespi se dedicam a avaliar e
acompanhar os pacientes que
recebem cadeiras de rodas atra-
vés do SUS.

Com uma trajetória de 54
anos, a Apraespi, de Ribeirão
Pires, é um dos maiores centros
de reabilitação do Grande ABC.
Atende diariamente 2.000 pes-
soas. 

Apraespi ampliará Oficina Ortopédica
em parceria com iniciativa privada

Ampliação acontece através de parceria com Fundação Salvador Arena e Coop

Foto: Divulgação/ APRAESPI 

Projeto tem previsão de conclusão para o ano de 2022 
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A secretária de
Desenvolvimento Econômico e
Relações internacionais, Marli
Silva, teve um encontro com o
secretário de Participação e
Inclusão Social, Leonardo Biazzi
para traçar parcerias visando o
bem-estar da população carente
de Ribeirão Pires. 

A iniciativa visa a formação e
inserção da população de baixa
renda ou em situação de vulnera-
bilidade no mercado de trabalho. 

Para Marli Silva, a parceria pode

gerar bons frutos para a Estância.
“Entendendo a preocupação da
cidade, as secretarias buscam
entender como executar da
melhor forma as ações de cada
pasta. Neste encontro, conversa-
mos sobre formas de dar formação
e valorizar as qualidades das pes-
soas, principalmente as mulheres,
que neste período de pandemia se
encontram em questões de maior
vulnerabilidade financeira e em ris-
cos de violência doméstica, a se
fortalecerem”.

Leonardo Biazzi salientou a
importância de existir a integração
entre as secretarias em busca de
soluções para novos projetos. “É
muito importante termos um tra-
balho em conjunto, buscando
desenvolver ações que deem auto-
nomia, gerando trabalho e renda
para quem mais precisa, em busca
de atuar pela população, ajudando
na inserção no mercado de traba-
lho”, comentou.

O vereador Sargento Allan (PL)
esteve presente, representando a
Câmara Municipal, e aproveitou o
encontro para reafirmar o compro-
misso de contribuir para melhora
da situação da população carente
da cidade.  “No Legislativo nós que-
remos trabalhar em parceria com
o Executivo. Temos pessoas capa-
citadas para ajudar a cidade a cres-
cer, e vamos apresentar projetos
buscando esta integração, ajudan-
do a população de Ribeirão Pires”,
completou.

O debate sobre o tema permite
às secretarias estreitar relações e
aproveitar as parcerias já existen-
tes na busca por formas de aten-
der a quem mais precisa.

RP reforça debate para
atender população carente
Secretarias estudam projetos para dar apoio à população em vulnerabilidade

Secretários debatem sobre ações sociais e mercado de trabalho
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As Secretarias de Educação de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra seguem o debate sobre a
volta às aulas. Desta vez, o ques-
tionamento sobre a intenção de
retorno às atividades presenciais
está sendo direcionada aos pais
e responsáveis de alunos matri-

culados na rede municipal.
Foi lançada na última quarta-

feira (3) pela Prefeitura de Rio
Grande da Serra uma pesquisa
online direcionada aos pais para
saber o posicionamento (se a
favor ou contra) ao retorno às
aulas presenciais.  

A pesquisa ainda traz dois
tópicos importantes. Se os pais
preferem manter os seus (suas)
filhos (as) em atividades pedagó-
gicas seguindo o modelo de ensi-
no remoto (em casa); e se na
residência existem pessoas do
grupo de risco. O questionário
pode ser acessado no link:
https://forms.gle/U69uKs2DmLK
aAyyMA.

Entre os dias 29/01 e 03/02, a
Prefeitura da Estância também
lançou uma pesquisa direciona-
da aos pais de alunos da rede.
5.165 formulários foram respon-
didos. 

57% dos pais que participa-
ram da pesquisa responderam
que não enviarão os alunos para
as atividades presenciais em 1º
de março.  43% se mostraram a
favor do retorno. 

1.645 famílias com estudan-
tes matriculados na rede munici-
pal não participaram da pesqui-
sa.

Pesquisas são feitas por Governos Municipais para balizar decisão

Maioria dos pais não quer
volta às aulas em Ribeirão. 
Rio Grande inicia pesquisa

Resultado contribuirá nas ações de planejamento das escolas municipais
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Dr. Murilo Soares Felix, farma-
cêutico na Gran Farma, traz o
debate sobre o avanço da vacina-
ção contra a Covid-19 pelo mundo. 

Na última segunda-feira (1º) foi
divulgado pelo projeto “Our World
in Data”, ligado à Universidade de
Oxford, que mais de 94 milhões de
doses da vacina contra a Covid-19
já foram aplicadas em todo o
mundo e o Brasil subiu de 12º para
8º no ranking de países, com 2
milhões de vacinas já aplicadas.

De acordo com o estudo, com-
pletam o top três:  Estados Unidos
(31,12 milhões); China (22,77
milhões) e Reino Unido (9,47
milhões). Entretanto, a vacinação
em massa é um desafio complexo
e demorado. E em um país de
tamanho continental, como é o
caso do Brasil, não é diferente. Em
ranking proporcional a população,
o país está na 34ª posição. 

Em janeiro, Isabella Ballalai,
vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Imunizações, disse
que o baixo volume de vacinas dis-
poníveis no Brasil até agora é a
grande preocupação de especialis-
tas. “A gente precisa avançar essas
negociações. Não só com novos
fabricantes, mas o fechamento, a
concretização dessas negociações
já feitas”.

No Brasil, a vacina só pode
começar a ser aplicada se passar
em todas as fases de testes da
Anvisa, que determinou que
somente pode haver liberação dos

imunizantes que estejam em estu-
do no país. Por enquanto, só as
vacinas da Oxford/AstraZeneca e
da Coronavac/Sinovac e Instituto
Butantan foram aprovadas. 

Atualmente, há duas opções
para que uma nova vacina contra a
Covid-19 chegue aos brasileiros. A
compra direta pelo Governo
Federal (que não tem acordos em
fechamento com outras empre-
sas), ou o recebimento da vacina
através do Covax Facility, uma
aliança global promovida no âmbi-
to da Organização Mundial da
Saúde (OMS), com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento e a
produção de imunizantes contra a
Covid-19 e permitir o acesso justo
e igualitário a tais produtos. 

Por hora, no último sábado (30),
o Ministério da Saúde recebeu
uma carta do consórcio internacio-
nal Covax Facility informando que
o Brasil receberá até 14 milhões de
doses da vacina da
AstraZeneca/Oxford em fevereiro.

Brasil sobe para 8º no 
ranking de vacinação global

Murilo Felix, farmacêutico
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PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.768, DE 25
DE JANEIRO DE 2.021

“Dispõe sobre a escala de plantões para
as empresas funerárias estabelecidas no
Município de Rio Grande da Serra, para o
exercício de 2.021, e dá outras providên-
cias.”

CLÁUDIO MANOEL DE MELO, Prefei to
Municipal de Rio Grande da Serra, usando
das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 60, VI, da Lei Orgânica do
Município e;

DECRETA

Art. 1º. - Fica criada a escala de plantões
para empresas funerár ias denominadas
Central de Rio Grande da Serra e Pax SP,
estabelecidas no Município de Rio Grande
da Serra, para que executem o serviço
funerário, conforme escala de plantão que
faz parte integrante deste decreto.
§ 1º. - A Escala de plantão, a que se refe-
re o caput deste artigo, vigorará durante o
exercício de 2.021.
§ 2º. - A Escala de Plantão, mencionada
no caput deste artigo, não poderá ser alte-
rada em hipótese alguma, pelas funerárias
que prestam o serviço funerário.
Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrár io,  permanecendo
inal terados os demais d isposi t ivos do
Decreto Municipal nº. 2.505, de 18 de
dezembro de 2.017.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 25 de janeiro de 2.021 -
56º.  Ano de Emancipação Pol í t ico-
Administrativa do Município.

Cláudio Manoel de Melo
Prefeito

Publicado no quadro de editais na mesma
data e pela imprensa na forma da lei.

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO

Processo nº 463/2020. 1º Termo Aditivo ao
Termo de Colaboração nº  001/2020.
Partes: Município de Rio Grande da Serra,
neste ato representado pelo Sr. Secretário
de Cidadania e Inc lusão Socia l  e
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Rio Grande da Serra.
Objeto: Manutenção e funcionamento, pela
Entidade, de execução de programas, pro-
jetos e serviços assistenciais, vocaciona-
do ao atendimento da população local, no
segmento PDC (Pessoa com Deficiência),
na faixa de 0-6, 6-15 ,15-17 e 18-29 anos
de idade. Recurso Federal e Estadual.
Vigência:  01/01/2021 a 31/10/2021.
Fundamento:  Lei  13.019,  de 31.07.14.
Valor: R$ 138.070,00 (cento e tr inta e oito
mil e setenta reais). Rio Grande da Serra,
01 de janeiro de 2021. 

Processo nº 464/2020. 1º Termo Aditivo ao
Termo Colaboração nº 002/2020. Partes:
Município de Rio Grande da Serra, neste
ato representado pelo Sr. Secretário de
Cidadania e Inclusão Social e Ação Social
Cristo Rei. Objeto: Manutenção e funcio-
namento, pela Entidade, de execução de
programas, projetos e serviços assisten-
c ia is ,  vocacionado ao atendimento da
população local, na faixa de 6-15 anos de
idade.  Recurso Estadual .  Vigência:
01/01/2021 a 31/10/2021. Fundamento: Lei
13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 20.992,00
(vinte mil novecentos e noventa e dois
reais). Rio Grande da Serra, 01 de janeiro
de 2021.  

Processo nº 466/2020. 2º Termo de Adit ivo
ao Termo de Colaboração nº 003/2020.
Partes: Município de Rio Grande da Serra,
neste ato representado pelo Sr. Secretário
de Cidadania e Inc lusão Socia l  e
Associação Promoção a Favor da Vida -
PROFAVI. Objeto: Manutenção e funciona-
mento, pela Entidade, de execução de pro-
gramas, projetos e serviços assistenciais,
vocacionado ao atendimento da população
local, na faixa de 0-6, 6-15, 15-17, 18-29,
29-59 e ac ima de 60 anos de idade.
Recurso Estadual e Municipal. Vigência:
01/01/2021 a 31/10/2021. Fundamento: Lei
13.019,  de 31.07.14.  Valor :  R$
241.408,00 (duzentos e quarenta e um mil
quatrocentos e oito reais). Rio Grande da
Serra, 01 de janeiro de 2021.

Processo nº  1403/2018.  3º  Termo de
Aditamento ao Termo de Colaboração nº
008/2018.  Partes:  Municíp io de Rio
Grande da Serra, neste ato representado
pelo Sr .  Secretár io de Cidadania e
Inclusão Social e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Rio Grande
da Serra. Objeto: Manutenção e funciona-
mento, pela Entidade, de execução de pro-
gramas, projetos e serviços assistenciais,
vocacionado ao atendimento da população
local, no segmento PESSOA COM DEFI-
CIENCIA ACIMA DE 30 ANOS, COM
NECESSIDADE DE APOIO PERVASIVO,
OU SEJA, APOIO CONSTANTE, APRE-
SENTEM LIMITAÇÕES GRAVES QUANTO
AOS CUIDADOS PESSOAIS, COMUNICA-
ÇÃO E MOBILIDADE. Recurso Municipal.
Vigência:  01/01/2021 a 31/12/2021.
Fundamento:  Lei  13.019,  de 31.07.14.
Valor: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil
e seiscentos reais). Rio Grande da Serra,
1 de janeiro de 2021. 
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RESUMO DO DISTRATO -  Proc.  nº
750/2020 – LOCADORA: Sra. NATÁLIA
CARDOSO FRANCO, CPF nº
432.642.798/19 e NAYARA CARDOSO
FRANCO, CPF nº 432.642.818/05, repre-
sentadas pela IMOBILIÁRIA SÃO VICEN-
TE S/S LTDA, CNPJ nº 50.935.469/0001-
90 - Objeto: Locação de 01 (um) imóvel
localizado na Avenida Dom Pedro I, nº
590, Centro, Rio Grande da Serra/SP,
para atender as instalações do CEME –
Centro de Especialidades Médicas. –Data
Assinatura: 21/01/2021.

RESUMO DO DISTRATO -  PROC. Nº
513/20 – LOCADOR: Sr. PEDRO LUIZ DE
OLIVEIRA – CPF: 379.169.808-78 - OBJE-
TO: Locação de imóvel localizado na Av.
Jean Lieutaud, 309 - 1º e 2º pavimento -
Jd. Santa tereza - RGS/SP, onde será ins-
talado a Secretaria de Segurança Urbana,
Transi to e Defesa Civ i l  e a Guarda
Munic ipal  – DATA DA ASSINATURA:
18/01/21. 

CONVITE
O Conselho Munic ipal  da Assistência
Social têm o prazer de convidá-lo (la) para
participar da Assembleia Geral de eleição
dos membros por parte da Sociedade
Civil.
Serão eleitos 6 t i tulares e 6 suplentes,
trabalhadores de ent idades e usuários
também serão bem vindos.
Se houver interesse de sua entidade parti-
cipar como Conselheiro, venha e traga
sua proposta.
Data: 09 de fevereiro e 2021
Horário: das 9H30 às 11H30
Local: Salão Nobre do Fundo Social de
Solidariedade
Endereço: Rua do Progresso, 700 - Jardim
Progresso
Contamos com a sua presença,
Edson Carvalho
Presidente em exercício
CMAS

EDITAL CMAS Nº 1/01/2021
Convoca a Assembleia Geral para Eleição
do segmento da Sociedade Civ i l  no
Conselho Municipal de Assistência Social
2021.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL – CMAS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Municipal nº 930 de 17 de abri l  de
1.996, com al terações dadas pela Lei
Municipal nº 1.328, de 24 de outubro de
2000 e pela Lei Municipal nº 2.082 de 10
de ju lho de 2014.  Lei  Orgânica de
Assistência Social – LOAS nº 8.742/93,
Resolução CNAS nº 237/2006, resolução
CNAS nº 24/2006, Resolução CNAS nº
16/2010,  Decreto nº  6.308/2007,
Resolução CNAS nº 33/2012, Resolução
CNAS nº 109/2009, Resolução CNAS nº
23/2006, Resolução CNAS nº 191/2005
CONVOCA as ELEIÇÕES PARA O CON-
SELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL,
fazendo saber aos interessados o que
segue:
Art. 1º - O procedimento tendente à elei-
ção de 6 (seis) membros ti tulares e 6
(seis) suplentes por parte da Sociedade
Civil para o CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSITÊNCIA SOCIAL,  para o b iênio
2021/2023 e reger-se-á pela Resolução
CNAS nº 237/2006.
Art. 2º - A Eleição dar-se-á em 09/02/2021
das 9H30 ás 11H30 no espaço do Salão
do Fundo Social de Solidariedade, sito a
Rua do Progresso,  700 – Jardim
Progresso - Rio Grande da Serra – SP.
Art. 3º - As inscrições serão aceitas até o
início da Assembleia no dia 09/02/2021 e
serão e le i tos 6 (seis)  representantes
sendo: 4 (quatro) t i tulares e 4 (quatro)
suplentes representantes de Ent idades
Inscr i tas,  2 (dois) t i tu lares e 2 (dois)
suplentes representantes usuários e 2
(dois) t i tulares e 2 (dois) suplentes repre-
sentantes dos trabalhadores;
Art. 4º - Esta Assembleia será coordenada
pela sociedade civi l ,  que indica 3 repre-
sentantes para formar a Comissão
Organizadora, sendo eles:
Edson Carvalho – Associação de
Presbi ter ianos para Inc lusão Socia l
Comunitária em Defesa da Vida – APRIS-
CO; Rodr igo Chier  – Associação
Promoção a Favor da Vida – PROFAVI e
Ceni Rosa – Ação Social Cristo Rei -
ASCR.
Art. 5º – Este edital entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Rio Grande da Serra, 26 de janeiro de
2021.
Edson Carvalho
Presidente em Exercício 

O Conselho Munic ipal  da Assistência
Social têm o prazer de convidá-lo (la) para
participar da Assembleia Geral de eleição
dos membros por parte da Sociedade
Civil.
Serão eleitos 6 t i tulares e 6 suplentes,
trabalhadores de ent idades e usuários
também serão bem vindos.
Se houver interesse de sua entidade parti-
cipar como Conselheiro, venha e traga
sua proposta.
Data: 09 de fevereiro e 2021
Horário: das 9H30 às 11H30
Local: Salão Nobre do Fundo Social de
Solidariedade
Endereço: Rua do Progresso, 700 - Jardim
Progresso
Contamos com a sua presença,
Edson Carvalho
Presidente em exercício
CMAS
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DECRETO MUNICIPAL Nº.

2.769, DE 25 DE JANEIRO DE
2.021

“Determina a aplicação dos
novos protocolos sanitários adota-
dos pelo “Plano São Paulo” do
Governo do Estado de São Paulo
através do Decreto Estadual nº
65.487, de 22 de janeiro de 2021, e
dá outras providências.”

CLÁUDIO MANOEL DE MELO,
Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 60, VI,
da Lei Orgânica do Município e;

DECRETA
Considerando o Decreto

Estadual nº 64.994, de 28 de maio
de 2020, que dispõe sobre a medida
de quarentena de que trata o
Decreto nº. 64.881, de 22 de março
de 2020 e institui o Plano São
Paulo;

Considerando o Decreto
Municipal nº. 2.689, de 24 de março
de 2020, que declara estado de
calamidade pública no Município de
Rio Grande da Serra, em razão da
grave crise de saúde pública decor-
rente da pandemia de Coronavírus.

Considerando a reclassificação
do Município de Rio Grande da
Serra na fase laranja do “Plano São
Paulo”;

Considerando a reclassificação
de todo o Estado de São Paulo na
fase vermelha do “Plano São Paulo”
em determinados dias e horários, e;

Considerando a necessidade de
regulamentação das atividades eco-
nômicas em sintonia com a análise
técnica dos Serviços de Saúde e
com a Vigilância Sanitária do
Município.

DECRETA
Art. 1º. - Ficam adotadas no

Município de Rio Grande da Serra
as alterações no “Plano São Paulo”,
publicadas pelo Decreto Estadual
nº. 65.487, de 22 de janeiro de
2021, inclusive no tocante aos pro-
tocolos sanitários a serem seguidos

por cada setor de atividade econô-
mica, na forma do anexo único do
presente diploma.

§ 1º. - Devem ser observados,
durante a vigência da atual reclassi-
ficação estadual, todos os protoco-
los e medidas previstas nos
Decretos Municipais nº. 2.713, de
03 de julho de 2.020
(Regulamentação da “Fase
Laranja”) e 2.689, de 24 de março
de 2.020, (Regulamentação das ati-
vidades essenciais na “Fase
Vermelha”), nos pontos que não
contrariem as alterações previstas
no anexo único do presente
Decreto.

§ 2º. - Na hipótese de conflito
entre as disposições deste decreto e
as contidas nos artigos, incisos e
anexos dos Decretos Municipais nº.
2.713, de 03 de julho de 2.020
(Regulamentação da “Fase
Laranja”) e 2.689, de 24 de março
de 2.020 (Regulamentação das ati-
vidades essenciais na “Fase
Vermelha”), deverá prevalecer as
disposições constantes no presente
diploma.

Art. 3º. – Caberá às secretarias e
órgãos municipais, dentro de suas
competências, e à Guarda
Municipal, intensificar as medidas
de fiscalização, com autorização
para - em ações conjuntas ou sepa-
radas - aplicarem multas e, se
necessário, interditar de imediato os
estabelecimentos, de acordo com a
legislação municipal vigente, caso
descumpram os protocolos sanitá-
rios vigentes.

Art. 4º. - Permanecem vigentes
os protocolos sanitários naquilo em
que não foram alterados pelo pre-
sente Decreto.

Art. 5º. - Este Decreto entra em
vigor no dia 25 de janeiro de 2021,
revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra, 25 de janeiro de
2.021 - 56º. Ano de Emancipação

Político-Administrativa do Município.
Cláudio Manoel de Melo
Prefeito
Pedro Wilson Marques

Estanguera
Secretário de Governo
Ronaldo Queiroz Feitosa
Secretário de Assuntos Jurídicos
Publicado no quadro de editais

na mesma data e pela imprensa na
forma da lei.

ANEXO ÚNICO
(ANEXO AO Decreto Municipal

Nº. 2.769, de 25 de janeiro de
2.021)

FASE LARANJA
Diretrizes Gerais:
A partir do dia 25 de janeiro de

2021 até o dia 07 de fevereiro de
2021, o Município de Rio Grande da
Serra, integrante da Grande São
Paulo, foi reclassificado para a
“Fase Laranja” do “Plano São
Paulo”, mediante a adoção das
seguintes regras:

- Fica autorizado o atendimento
presencial a todos os estabeleci-
mentos, de segunda à sextafeira,
das 06h00 às 20h00 para todas as
atividades;

- A capacidade de ocupação per-
mitida a esses estabelecimentos
fica limitada a 40% (quarenta por
cento) do declarado no Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB);

- O funcionamento também fica
limitado a 8 (oito) horas/dia a todos
os estabelecimentos.

RESTAURANTES
- Poderão funcionar com atendi-

mento presencial e delivery entre
06h00 e 20h00, de segunda à sexta-
feira;

- Nos finais de semana e feriados
estão autorizados a funcionar
somente no sistema delivery.

BARES
- Fica proibido o atendimento

presencial nos bares, exceto aque-
les cujo CNAE tenha especificado
como atividade a prestação de ser-

viço de alimentação. Ex: Bar e
Restaurante;

- Referidos estabelecimentos
estão autorizados a funcionar tam-
bém no sistema delivery, inclusive
nos finais de semana e feriados.

BUFFETS
- Poderão funcionar com atendi-

mento presencial entre 06h00 e
20h00, de segunda à sextafeira.

GALERIAIS COMERCIAIS
- O funcionamento está limitado

das 06h00 às 20h00, de segunda às
sextas-feiras;

COMÉRCIO EM GERAL
- O funcionamento está limitado

das 06h00 às 20h00, de segunda às
sextas-feiras.

AMBULANTES AUTORIZADOS
- O funcionamento está limitado

das 06h00 às 20h00.
LOJAS DE CONVENIÊNCIAS
- As lojas de conveniências

poderão funcionar das 06h00 às
20h00.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
- O funcionamento fica restrito

das 06h00 às 20h00.
ACADEMIAS DE ESPORTES
- O funcionamento está limitado

das 06h00 às 20h00, mediante pro-
tocolo específico autorizado ante-
riormente.

SALÕES DE BELEZA E BAR-
BEARIAS

- O funcionamento está limitado
das 06h00 às 20h00, mediante pro-
tocolo específico autorizado ante-
riormente.

PARQUES MUNICIPAIS
- O funcionamento está limitado

das 06h00 às 20h00.
IGREJAS E ATIVIDADES RELI-

GIOSAS
- Fica autorizado o funcionamen-

to em 50% (cinquenta por cento) da
capacidade aprovada no AVCB, pre-
servando o distanciamento de
1,50m (um metro e cinquenta centí-
metros) entre os participantes, limi-
tado até às 20h00.

EVENTOS, CONVENÇÕES E

ATIVIDADES CULTURAIS
- Continuam com as suas ativida-

des não autorizadas;
FASE VERMELHA
Diretrizes Gerais:
Segundo o “Plano São Paulo”, a

partir do dia 25 de janeiro até o dia
7 de fevereiro de 2021, os critérios
restritivos da “Fase Vermelha” serão
adotados, ficando proibido o funcio-
namento de todas as atividades a
partir das 20h00 até às 06h00, de
segunda à sexta-feira, e em período
integral aos finais de semana e
feriados, notadamente, dias 30 e 31
de janeiro de 2021 e dias 06 e 07 de
fevereiro de 2021, exceção feita às
“Atividades Essenciais” que poderão
funcionar normalmente:

- Farmácias
- Supermercados, Mercados,

Mercearias e congêneres
- Açougues
- Padarias
- Lojas de Conveniências
- Postos de Combustíveis
- Bancos
- Hotéis e outros meios de hos-

pedagem
- Lavanderias
- Lojas de Material de

Construção
- Oficinas de Veículos e cadeia

automotiva
- Transporte Público
- Pet Shops e Veterinários
- Igrejas e Atividades Religiosas,

porém, ficam limitadas à 50% (cin-
quenta por cento) da capacidade
estabelecida no AVCB, preservando
o distanciamento de 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros)
entre os participantes, limitado até
às 20h00.

*1A venda de bebidas alcoólicas
no comércio varejista e lojas de con-
veniência estará limitada das 06h00
às 20h00;

*2Na Fase Vermelha os
Restaurantes e Bares estão autori-
zados a funcionar no sistema delive-
ry.
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