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Terceira escola é
assaltada em Ribeirão
Parece até notícia antiga,

mas não é. Mais uma esco-
la da rede estadual de ensi-
no localizada em Ribeirão
Pires teve computadores
furtados. Esse é o terceiro
caso registrado na
Delegacia do município em
menos de um mês - duas
escolas, uma no Jardim
Caçula e outra na Estância
Noblesse também tiveram
equipamentos de informá-
tica furtados neste mês.
Dessa vez, a ação aconte-

ceu na Escola Estadual
Professor João Gaudêncio
Mainine, no Jardim
Aymoré, na madrugada do
último dia 26. Segundo o
boletim de ocorrência, o
criminoso entrou na unida-
de escolar possivelmente
pulando um dos muros.
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Kiko quer comprar
fraldas mas TCE

suspende licitação

Rio Grande
da Serra festeja

55 anos

Aniversário de emancipação será dia 3 de maio
Secretária de Saúde Patrícia Freitas solicitou a abertura da
licitação que foi abonada pelo prefeito Kiko. PPáággiinnaa  0033
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO

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

PAULO  JÚNIOR  SOARES  DE  CARVALHO,  estado
civil solteiro, profissão policial, nascido em Mauá, SP no
dia trinta de julho de mil novecentos e  noventa  e dois
(30/07/1992), residente e domiciliado Rua Joanésia,
175,  casa  03,  Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires, SP, filho
de PAULO FERNANDO SOARES DE CARVALHO e de
MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO.       LAIZ  MONIQUE
DA  SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do
lar,  nascida  em  Guarujá,  SP  no  dia vinte e um de
novembro de mil novecentos  e noventa e seis
(21/11/1996), residente e domiciliada Rua Joanésia,
175,  casa 03, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOÃO CARLOS SILVEIRA DE OLIVEIRA e de LUCIENE
GOMES DA SILVA.         

JULIO  AUGUSTO  DE  MORAES, estado civil soltei-
ro, profissão vendedor, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia  nove  de  dezembro  de mil novecentos  e oiten-
ta e oito (09/12/1988), residente e domiciliado Rua
Joanésia  de  Souza,  103,  Santa  Luzia, Ribeirão Pires,
SP, filho de MANOEL PINTO DE MORAES e de CACILDA
FRANCISCA DE SOUZA. VIVIANE  DE  TORRES  MEIRA,
estado  civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  vinte  e  quatro  de fevereiro de mil
novecentos  e noventa e dois (24/02/1992), residente e
domiciliada Rua Joanésia de Souza, 103, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CAIRES MEIRA e de
MARIA DO CARMO DE TÔRRES MEIRA.                     

MARCOS   FRANCISCO   DOS  SANTOS,  estado  civil
solteiro,  profissão açougueiro,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  cinco de novembro de mil novecentos  e  oiten-
ta  e  sete  (05/11/1987), residente e domiciliado
Avenida  Princesa  Izabel, 1210, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de MAURILIO FRANCISCO DOS SANTOS e de
CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS. FERNANDA   JÉS-
SICA   DA  SILVA,  estado  civil  divorciada,  profissão ven-
dedora,  nascida em São Paulo, SP no dia dezessete de
agosto de mil novecentos  e  noventa  (17/08/1990),
residente e domiciliada Avenida Princesa  Izabel,  1210,
Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de LUIS ANTONIO DA
SILVA e de MARINALVA FRANCISCA DA COSTA SILVA.             

CICERO  DEIVID  DA  SILVA  FURTADO,  estado  civil
solteiro, profissão eletricista, nascido em São Paulo, SP
no dia vinte e oito de agosto de mil  novecentos e
noventa e seis (28/08/1996), residente e domiciliado
Rua  do  Tejo,  415,  Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de CICERO FURTADO DA SILVA e de GERALDA GOMES
DA SILVA. AMANDA  SANTOS  FRANÇA,  estado civil sol-
teira, profissão operadora de caixa,  nascida  em São
Bernardo do Campos - 1º Subdistrito, SP no dia primei-
ro  de  agosto  de mil novecentos e noventa e seis
(01/08/1996), residente e domiciliada Rua do Tejo, 239,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,  filha  de  EVANDO  JESUS
DE  FRANÇA  e de MARIA NEUZA DOS SANTOS FRANÇA.                                                               

EMERSON  NUNES,  estado civil divorciado, profis-
são motorista, nascido em Ribeirão Pires - Distrito de
Ouro fino Paulista, SP no dia cinco de janeiro  de  mil

novecentos  e setenta e um (05/01/1971), residente e
domiciliado  rua  Eugenio  Roncon, 34, Bairro Santana,
Ribeirão Pires, SP, filho de DEODATO NUNES e de LEO-
NORA BARRETO NUNES. FABIANA MARCOLINO DA
SILVA, estado civil solteira, profissão agente de asseio,
nascida  em  Passira,  PE  no  dia  três  de  novembro de
mil novecentos  e setenta e sete (03/11/1977), residen-
te e domiciliada rua Eugenio Roncon, 34, Bairro
Santana, filha de JOSÉ MARCOLINO DA SILVA e de JOSE-
FA MARIA DA CONCEIÇÃO.                                         

DIEGO  RAMOS  BIRALDI,  estado civil divorciado,
profissão operador de produção,  nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia treze de agosto de mil novecentos  e
oitenta e seis (13/08/1986), residente e domiciliado
Rua Fagundes Varela, 553, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de SISSENANDO JOSÉ BIRALDI e de NEIVIOLANDA
SILVA RAMOS BIRALDI. ANGELICA  MARIA  COSTA
CAVALCANTI,  estado  civil solteira, profissão auxiliar
pedagoga,  nascida  em Recife, PE no dia três de setem-
bro de mil  novecentos e oitenta e oito (03/09/1988),
residente e domiciliada Rua  Fagundes  Varela,  553,
Represa,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de VANDUIO JOSÉ
CAVALCANTI e de JOSILENE MARIA COSTA CAVALCAN-
TI.         

DIVINO  DA CONCEIÇÃO JUNIOR, estado civil sol-
teiro, profissão analista de  sistemas,  nascido  em  São
Bernardo do Campo (1º Subd), SP no dia treze  de
junho  de  mil  novecentos  e  setenta e nove
(13/06/1979), residente  e  domiciliado  Rua  Massimina
Bernardi Gallo, 181, Centro, Ribeirão  Pires, SP, filho de
DIVINO DA CONCEIÇÃO e de NEUZA ELI ALVES DA CON-
CEIÇÃO. ALANNA  FIGUEIREDO  DE  MEDEIROS,  estado
civil  solteira,  profissão técnica  de enfermagem, nasci-
da em Valença (1º Subdistrito), RJ no dia vinte   e   nove
de  junho  de  mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco
(29/06/1985), residente e domiciliada Rua Massimina
Bernardi Gallo (Jd Panorama),  181, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSE DE ANCHIETA ESTEVES DE
MEDEIROS e de MARIA LUCIA SILVA FIGUEIREDO DE
MEDEIROS.    

WANDERSON   OLIVEIRA   SOUSA,   estado   civil
solteiro,   profissão metroviário,  nascido em Brasília, DF
no dia dezessete de fevereiro de mil  novecentos  e
oitenta e um (17/02/1981), residente e domiciliado Rua
Júlio Prestes, 86, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de
ADEROALDO FERREIRA DE SOUSA e de CICELMA OLI-
VEIRA SOUSA. VIVIANE SOUZA CAVALCANTE, estado
civil solteira, profissão analista de suporte  gov., nascida
em Mauá, SP no dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos  e noventa e dois (25/05/1992), residente e
domiciliada Rua Júlio   Prestes,  86,  Roncon,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS e
de MARIA DO ROZARIO SOUZA CAVALCANTE.         

GABRIEL   OLIVEIRA   DOS  SANTOS,  estado  civil
solteiro,  profissão borracheiro,  nascido  em Mauá, SP
no dia vinte e três de junho de mil novecentos  e noven-
ta e sete (23/06/1997), residente e domiciliado Rua
Marechal  Arthur  da  Costa e Silva, 164, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO EDSON DOS SAN-
TOS e de RUTH OLIVEIRA DOS SANTOS. KARINA  ALVES
DA  SILVA  PEDROZA, estado civil solteira, profissão do

lar,  nascida  em  Sorocaba,  SP  no  dia  dezessete de
janeiro de mil novecentos  e noventa e nove
(17/01/1999), residente e domiciliada Rua Marechal
Arthur  da  Costa e Silva, 164, Bocaina, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA PEDROZA e de
LENI ALVES DA SILVA. 

LIOSLAN MAIONI DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão metalúrgico, nascido  em Bambuí, MG no dia
sete de maio de mil novecentos e oitenta e  sete
(07/05/1987),  residente e domiciliado na Rua
Guimarães Rosa, 655, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho
de VICENTE ALVES DA SILVA e de MARIA NILZA DA
SILVA. RAQUEL  ALVES DO PRADO, estado civil solteira,
profissão assistente de vendas,  nascida em São
Bernardo do Campo (1º Subd), SP no dia vinte e quatro
de  abril  de  mil  novecentos  e oitenta e sete
(24/04/1987), residente  e domiciliada na Rua
Guimarães Rosa, 655, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha
de AYRTON DO PRADO e de RAIMUNDA ALVES DO
PRADO.     

ADEMIR  CASAGRANDE,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão  operador  de produção,  nascido  em Formosa do
Oeste, PR no dia dois de maio de mil novecentos  e
setenta e nove (02/05/1979), residente e domiciliado
Rua Miramar,  15,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  ANGELO CASAGRANDE e de MERCEDES PERES
CASAGRANDE. JUSSARA  MARIA  DE  OLIVEIRA  ANGE-
LO, estado civil solteira, profissão professora,  nascida
em Santo André - 2º Subdistrito, SP no dia trinta de
maio  de mil novecentos e setenta e sete (30/05/1977),
residente e domiciliada Rua Miramar, 15, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ GONZAGA ANGELO e de
MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA ANGELO.           

ALAN  KRISTIAN  ROCHA  COELHO  LIMA,  estado
civil solteiro, profissão ajudante,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia dezenove de novembro de mil novecentos  e
oitenta e nove (19/11/1989), residente e domiciliado
Rua Heliópolis, 145, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ LEMOS LIMA e de SANDRA MARIA ROCHA COE-
LHO LIMA. TATIANE  DE  ALMEIDA REIS, estado civil sol-
teira, profissão vendedora, nascida em Mauá, SP no dia
sete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco
(07/04/1985),  residente  e  domiciliada  Rua  Heliópolis,
145, Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ XAVIER
DOS REIS e de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA REIS.      

EDITAL DE OURO FINO PAULISTA
O  pretendente:  JOSÉ  ALEXANDRE, brasileiro,

marceneiro aposentado, estado civil  solteiro,  com 69
anos de  idade,  nascido  em Antonio Carlos - MG, no dia
doze de setembro de mil novecentos  e  quarenta e
nove (12/09/1949), residente e domiciliado na Rua
Canindé,  55,  Km  4,  Ribeirão  Pires  - SP, filho de SEBAS-
TIÃO ALEXANDRE e de CARMELITA AUGUSTA ALEXAN-
DRE.  A  pretendente:  PATRICIA DAS GRAÇAS CRUZ, bra-
sileira, do lar, estado civil   solteira,  com 43 anos de
idade, nascida  em  Barbacena  - MG, no dia trinta de
setembro de mil novecentos e  setenta  e  cinco
(30/09/1975), residente e domiciliada na Rua Canindé,
55,    Km  4,  Ribeirão Pires - SP, filha de HÉLIO DA CRUZ
e   de   LUZIA  DAS  GRAÇAS  CRUZ       

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

E D I T O R I A L  D A  F O L H A
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

Rio Grande e seus 55 anos de luta 
A cidade de Rio Grande da Serra come-

mora no próximo dia 3 de maio, 55 anos de
emancipação político-administrativa muito
mudada.
Quem conhece a cidade, mas não promo-

veu uma visita ao local nos últimos anos,
fica impressionado com as mudanças nos
últimos anos. 
Com as principais vias sendo

asfaltadas, a cidade passa a ganhar
mobilidade, dando condições dig-
nas para motoristas e pedestres
trafegarem. Uma melhoria eviden-
te é quanto ao transporte público
de passageiros. A empresa Talismã diz que
reduziu consideravelmente os custos com
manutenção, refletindo na modernização
da frota.
O asfalto em Rio Grande da Serra, vai

mais além, chama a atenção pela qualidade
do serviço, como exemplo, a Estrada do Rio

Pequeno, pavimentada em 2014 e atá agora
sem buracos.
Outro ponto que merece destaque na

cidade é a qualidade do ensino municipal.
Escolas equipadas, material didático moder-
no, aulas de inglês, programas de combate
ao preconceito, merenda especializada e

transporte de qualidade, algo des-
conhecido de todos até anos atrás.
Ainda na Educação, destaque

para os cursos de Robótica e
Espanhol, voltados para estudantes
do ensino fundamental. Quem não
conhece deveria ir visitar.

E assim segue, a Saúde melhorando, a
Upa sendo referência regional, o que tam-
bém acontece na Cultura.
E os problemas? Eles existem, e são mui-

tos, durante décadas Rio Grande da Serra
ficou “jogada”, mas isso vem mudando a
passos largos. E não se pode negar!

“Hoje, uma
cidade melhor”
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TCE-SP barra licitação de
fraldas em Ribeirão Pires 

Prefeitura terá que dar explicações para o Tribunal sobre exigências 

O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
suspendeu o trâmite de mais
uma licitação aberta pela
Prefeitura de Ribeirão Pires. 
No dia 24 de abril, o

Conselheiro Edgard Camargo
Rodrigues atendeu protesto da
empresa Center Valle Comercial
contra o edital de Pregão
Presencial nº 38/19, voltado ao

“registro de preços para forneci-
mento de fraldas descartáveis”.
Entre os pontos questionados,

o Tribunal acatou a reclamação
referente a obrigatoriedade de a
empresa vencedora apresentar
amostra de todos os produtos
ofertados, no prazo máximo de
05 dias úteis, após o término da
sessão de abertura dos envelo-
pes, entregues devidamente

acompanhadas de Autorização
de funcionamento do fabricante
e licitante expedido pela Anvisa.
No despacho o conselheiro

atendeu ao pedido, colocando
que a exigência  estaria em desa-
cordo com jurisprudência do
TCE-SP.
“Possível constatar, de plano,

que ao menos uma das impugna-
ções aparenta contrariar a juris-
prudência deste Tribunal, com
potencial para influenciar negati-
vamente a competitividade do
torneio e a recomendar, portan-
to, a intervenção cautelar do
Tribunal”, o que levou a suspen-
são do processo até que a
Administração faça os esclareci-
mentos necessários.
A licitação foi aberta a pedido

da secretária de Saúde, Patrícia
Aparecida de Freitas.
A Folha entrou em contato

com a Prefeitura de Ribeirão
Pires para saber se a
Administração Municipal respon-
deu ao Tribunal, mas até o fecha-
mento da edição não houve res-
posta. Não há prazo para a nova
licitação.

Que em Ribeirão Pires conti-
nuam as especulações sobre
mudanças no primeiro escalão do
prefeito Kiko Teixeira (PSB).

***
Que o mandatário da Estância

vem confidenciando a necessida-
de de atrair novos aliados e, para
isso, tem que mudar a formatação
do primeiro e segundo escalão.

***
Que a fala de Kiko tem coloca-

do parte do secretariado apreensi-
vo, pois nomes “pipocam”, mas
ainda sem nenhuma definição.

***
Que a postura de Kiko vem

sendo elogiada na Câmara de
Vereadores, de olho em possíveis
indicações, alguns parlamentares
indicam nomes que hoje estão em
grupos rivais. Dizem que Kiko,
como é de costume, apenas
observa a movimentação.

Que em Rio Grande da Serra, o
ex-vereador e ex-candidato a pre-
feito, Claudinho da Geladeira, vol-
tou a ativa na cidade.

***
Que Claudinho andou “desapa-

recido”, mas voltou a fazer visitas
e usar as redes sociais.

***
Que o político busca ainda

apoio de partidos para tentar che-
gar ao Paço pela terceira vez.

***
Que o foco de Claudinho é o

Avante. Nos últimos dias as movi-
mentações foram claras para que
a cúpula do partido declare o seu
apoio a sua pré-candidatura.

***
Que Claudinho tem um proble-

ma, em Rio Grande, o Avante tem
como filiado Cleson de Sousa, ter-
ceiro lugar no último pleito para
prefeito na cidade.

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

Patrícia Freitas solicitou a abertura da licitação que foi abonada por Kiko

Fotos: Reprodução/Facebbok
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O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Pires SP, na forma da lei
faz saber, a todo e qualquer eventual interes-
sado, ausente e ou desconhecido, que o casal
AURINO MARQUES DO NASCIMENTO e FRAN-
CISCA NERCI DO NASCIMENTO ajuizou ação
de usucapião dos lotes, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18, da quadra 4 da Vila Tavolaro, em
Ribeirão Pires SP, PROCESSO Nº 1002069-

35.2017.8.26.0505, visando a declaração de
domínio de tais lotes que fazem frente para a
rua Oswaldo Cruz, Centro Alto, por sobre
esses imóveis exercer posse mansa e pacífica
por período maior do que o exigido. Expeça-
se o presente edital a fim de que, no prazo de
trinta dias, contestem o pedido. Após o prazo
todas as alegações serão tidas por verdadei-
ras.

EEddiittaall  ddee  CCiittaaççããoo

RGS abre campanha “Todas
as Crianças na Escola”
Objetivo é identificar possíveis crianças que estejam fora do ambiente escolar

Em 28 de abril foi celebrado
o Dia Mundial da Educação, em
alusão a data, a Secretaria de
Educação e Cultura de Rio
Grande da Serra aproveitou a
ocasião para reforçar a impor-
tância da escola na vida das
crianças e todos os cidadãos. 

É importante, em especial,
que os pais se atentem à obri-
gatoriedade legal da frequência
das crianças à escola de acordo
com a idade.
Segundo a Lei Federal

12.796, de 4 de abril de 2013, é
dever dos pais ou responsáveis

efetuar a matrícula das crian-
ças na educação básica (pré-
escola) a partir dos 4 anos de
idade. 
A Educação Infantil, primeira

etapa da Educação Básica, tem
como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança de
até 5 anos em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação
da família e da comunidade.
Visando atender 100% desse

público, a secretaria informa
que as escolas municipais da
cidade estão preparadas para
receber todas as crianças em
fase pré-escolar. 
Para tanto, está utilizando as

redes sociais para fazer o cha-
mamento junto a população.
Com o slogan “Se você conhece
alguma criança nessa faixa etá-
ria que esteja fora da escola,
divulgue para a família essa
informação e compartilhe
entre vizinhos e familiares”, a
Prefeitura espera atingir o
objetivo de atender toda a
população. 

Campanha visa atender 100 % desse público nas unidades municipais

Fotos: Reprodução/Facebbok

Eleição do Conselho do
Fundo Social de Ribeirão
O Fundo Social de Ribeirão Pires

convoca as entidades sociais juridi-
camente organizadas da cidade
para a eleição do Conselho
Deliberativo.
Garantindo a representativida-

de da sociedade civil, as entidades
devem se inscrever até 15 de maio
na sede do Fundo Social (localizado
à Avenida Francisco Monteiro,
2940), das 8h às 15h, de segunda a
sexta-feira.

A eleição dos membros do con-
selho acontecerá em 23 de maio,
das 13h às 15h, sendo permitida a
votação dos moradores (mediante
apresentação de cédula de identi-
dade e título eleitoral).
A apuração e divulgação do

resultado se darão imediatamente
após o encerramento do pleito. A
posse dos eleitos será feita por
decreto municipal e o mandato
dos membros será de dois anos.

Conselho Tutelar em RP
Até o dia 24 de maio, a Prefeitura

de Ribeirão Pires promove as inscri-
ções para o processo eleitoral do
Conselho Tutelar, conforme Edital
de Convocação nº 001/2019 –
publicado no Diário Oficial de
Ribeirão Pires em 22 de abril. 
Os interessados devem se inscre-

ver presencialmente na rua Conde
de Sarzedas, 333 – Jardim Pastoril,
de segunda a sexta-feira, das 9h às

16h. O candidato deve apresentar
RG; título de eleitor com compro-
vantes de voto das três últimas elei-
ções; certidões negativas cíveis e
criminais; comprovante de expe-
riência ou especialização na área da
infância e juventude com no míni-
mo dois anos; comprovante de resi-
dência no município; comprovante
de escolaridade mínima prevista em
edital e foto 3x4.
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Feira de Troca Livros em
RP reúne dois mil alunos
Atividades marcaram o Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril 

A Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria de Educação, reali-
zou durante toda a última
semana programação especial
em comemoração ao Dia
Mundial do Livro – celebrado
em 23 de abril. Cerca de dois
mil alunos com idade entre 6 e

11 anos, matriculados nas nove
escolas municipais que ofere-
cem o Fundamental I, participa-
ram da 2ª Feira de Troca Livros
na Tenda Multicultural, locali-
zada no Complexo Ayrton
Senna.
Além da troca de livro, o

espetáculo teatral “À Procura

da Água” animou os estudan-
tes. Produzido pela Mamalejo
Cultural, a peça retratou as
aventuras de três personagens -
Carlota, Luisvaldo e Briguella -
que problematizam o fim dos
recursos naturais da Terra e
trouxeram ao público reflexão
sobre atitudes diárias. 
O Dia Internacional do Livro

e do Direito do Autor foi insti-
tuído no ano de 1955 pela
Unesco e tem como principal
objetivo homenagear os livros e
seus autores, além de estimular
a leitura e reconhecer a contri-
buição dos escritores para o
progresso social e cultural. 
A data não foi escolhida por

acaso. Em 23 de abril de 1616
faleceram Cervantes e
Shakespeare, dois destaques da
literatura universal.
No Brasil, o Dia do Livro tam-

bém é comemorado nacional-
mente no dia 29 de outubro -
data que marca a fundação da
Biblioteca Nacional, no Rio de
Janeiro, que conta com mais de
60 mil peças. 

Alunos das escolas municipais participaram da Feira de Troca 

Foto: Divulgação/Prefeitura 

Rio Grande recebe Posto Eleitoral
itinerante em Rio Grande da Serra
Na tarde do dia 26,  o prefeito

de Rio Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania), inaugurou
o posto eleitoral itinerante da
382ª Zona Eleitoral em Rio
Grande da Serra. 
A ação é fruto de uma parceria

entre a Prefeitura Municipal e o
TRE-SP, e visa auxiliar a popula-
ção da cidade no cadastramento
da biometria, obrigatório aos elei-
tores da região e que deve ser
realizado até o dia 19 de dezem-
bro. O posto permanecerá no
município até essa data. O não
cadastramento acarretará no
cancelamento do título de eleitor.
O evento de inauguração ocor-

reu no local onde o posto ficará
instalado, na Rua do Progresso,
nº 700, e contou com a presença
da Juíza Eleitoral Dr.ª Maria
Carolina Quintiliano e da Chefe de

Cartório Ana Maria Lauer
Carvalho.
“Agradeço o trabalho de todos

os funcionários da Justiça
Eleitoral, que fazem um belíssimo
trabalho aqui em Rio Grande. É

uma grande satisfação ter mais
esta conquista em nossa cidade.
Certamente este posto eleitoral
vai trazer muita comodidade para
toda a população do município”,
disse Gabriel Maranhão.

Prefeito Maranhão fala durante a inauguração do posto eleitoral 

Foto: Divulgação/Prefeitura 

Rio Grande realiza audiência pública
para apresentar Projeto de Lei da LDO 
A Prefeitura de Rio Grande

da Serra, através da Secretaria
Municipal de Finanças, reali-
zou nesta quinta-feira (25),
audiência pública para apre-
sentação do Projeto de Lei da

LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2020.
O encontro foi conduzido e

apresentado pelo secretário de
Finanças, Carlos Eduardo Alves
da Silva, que expôs as diretri-

zes orçamentárias, metas e
prioridades orçamentárias da
Administração e as previsões
de receitas e despesas para o
exercício financeiro do próxi-
mo ano.
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Parece até notícia antiga, mas
não é. Mais uma escola da rede
estadual de ensino localizada em
Ribeirão Pires teve computadores
furtados. Esse é o terceiro caso

registrado na Delegacia do muni-
cípio em menos de um mês - duas
escolas, uma no Jardim Caçula e
outra na Estância Noblesse tam-
bém tiveram equipamentos de

informática furtados neste mês.  
Dessa vez, a ação aconteceu

na Escola Estadual Professor João
Gaudêncio Mainine, no Jardim
Aymoré, na madrugada do último
dia 26. Segundo o boletim de
ocorrência, o criminoso entrou na
unidade escolar possivelmente
pulando um dos muros. 
A representante escolar afir-

mou que o cadeado do portão
que dá acesso ao pátio estava
quebrado, assim como as portas
da secretaria e da direção local
em que os equipamentos esta-
vam. Foram levados cinco com-
putadores, compostos por des-
ktop e monitor, e um notebook
avaliado em pouco mais de mil e
oitocentos reais.  
A caseira responsável pela

escola declarou que não ouviu
barulhos durante a madrugada e
só percebeu a invasão quando,
por volta das 6h, visualizou as
salas arrombadas.  
A unidade escolar não possui

equipamentos de vigilância que
possam auxiliar na identificação
do autor do crime.

Mais uma escola é alvo
de criminosos em RP 

Em menos de um mês, três escolas tiveram computadores furtados 

O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (26) 

Foto: Reprodução/Google M
aps

Criminosos invadem casa 
e furtam chocolates 

Ribeirão Pires registrou mais
um caso envolvendo furto de
chocolates na última temporada
de páscoa. Dessa vez, os crimi-
nosos invadiram uma casa locali-
zada na Vila Aurora e entre os
objetos furtados levaram uma
caixa de bombons e ovos de pás-
coa, no último dia 18.  
Segundo informações do

Boletim de Ocorrência, os
homens, que ainda não foram
identificados, entraram na casa
durante a ausência do proprietá-
rio que estava trabalhando. Ao
retornar a vítima percebeu que
o portão de sua residência esta-
va arrombado.
Além dos chocolates foram

levadas televisões, videogames,
roupas, perfumes, impressora,
três notebooks, um home thea-
ter com cinco caixas de som,
entre outros pertences.  
De acordo com um vizinho,

por volta das 15h, dois homens
ficaram em frente a casa furtada
em um carro branco. Não há
registros de pessoas que
tenham visualizado a ação.  
A Polícia Civil segue investi-

gando o caso.   

Estância registra mais um
caso de assalto à motoristas

No último dia 20, duas pessoas
foram abordadas por uma dupla
de criminosos a bordo de uma
motocicleta, na Estrada do
Baruel, na Vila Rica.  
De acordo com as informa-

ções do Boletim de Ocorrência, o
assalto aconteceu às 13h50,
quando as vítimas - um homem
de 42 anos e uma mulher de 36
anos - transitavam em um veícu-
lo pela via. Os criminosos, que
não foram identificados, estavam
em posse de uma arma de fogo. 
O homem que estava na garu-

pa da moto desembarcou e deu
ordens para que as vítimas dei-
xassem o carro. Logo após, ele
assumiu a direção do veículo e
ambos fugiram do local.  
As vítimas não conseguiram

visualizar os rostos dos crimino-
sos, uma vez que utilizaram capa-
cetes durante toda a ação crimi-
nosa. Apenas ressaltaram que
um dos indivíduos possuía um
capacete preto com caveiras e o
outro trajava uma blusa específi-
ca para motociclistas da marca
Oakley. 
A moto utilizada pela dupla é

uma CG de cor escura.  
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A 83º Festa de Nossa
Senhora do Pilar termina ama-
nhã (1). Para o último dia de
atividades, está prevista a reali-
zação de Missa, Caminhada e
Shows.
Às 10h haverá Missa na

Capela centenária, às 14h os
romeiros realizam a Caminhada
Mariana, com saída da Pedreira
Santa Clara (av. Santa Clara,
1313 – Pilar). A festa segue com
Missa (16h) e shows de Eliana
Ribeiro (18h) e Leon Felix (21h).
Quem for prestigiar a Festa

de Nossa Senhora do Pilar terá
a disposição farta gastronomia
e barracas de artesanato.
O acesso para a festa é pela

avenida Santa Clara, s/nº - Pilar
Velho.Festa contou com Cavalgada no último domingo com a imagem da Santa

Festa de Nossa Senhora
do Pilar termina amanhã

Haverá Missa, Caminhada Mariana e Shows 

Divulgação
Feira de
Artesanato
O Fundo Social de Ribeirão

Pires realizará entre os dias 3 e 5
de maio, das 9h às 16h, a Feira de
Artesanato especial do Dia das
Mães, no Parque Municipal Pérola
da Serra (Rua Diamantino de
Oliveira, 220 – Jardim Pastoril). O
evento, que acontecerá em área
coberta, tem entrada gratuita.
Entre as opções de produtos

em exposição para o público estão
trabalhos em patchwork, costura
criativa, mosaicos, peças em
madeira, bonecos em EVA, cola-
res, toalhas bordadas e crochê.
Em abril, o Pérola da Serra

sediou a primeira edição da Feira
de Artesanato, que teve temática
especial de Páscoa.
A Feira é uma iniciativa que veio

para ficar. São mais de 80 artesãos
já cadastrados junto ao Fundo
Social do município para realiza-
ções das feiras.

Alunos do Karatê
recebem certificação
A Prefeitura de Ribeirão Pires,

por meio da Secretaria de
Esportes, promoveu no último
sábado (27), exame de faixa dos
alunos de Karatê. A atividade
aconteceu no Centro Técnico de
Treinamento Vereador João
Netto, sob a supervisão do
Sensei José de Barros Santos.
Receberam a certificação os

seguintes alunos: David Souza
Silva (branca para laranja); Felipe
Souza Silva (branca para laranja),
Larissa Pires Silva (branca para

laranja), Ruben Davi Barrios da
Costa (branca para azul), Dario
Barrios (branca para laranja),
Enzo Melo Xavier (laranja para
azul), Felipe Pinheiro (laranja
para azul), Neville Cavalcante
Lacerda (laranja para azul),
Elisangela Aparecida da Silva
(laranja para azul), Rihanna
Barbosa Reis (amarela para
verde), Alessandro de Moura e
Souza (amarela para verde) e
Wendel Numerato da Silva
(reconhecimento para amarela).

Cursos gratuitos de Break e de DJ
A Prefeitura de Ribeirão

Pires realiza até 6 de maio as
inscrições para os cursos gra-
tuitos de Break e de DJ. Os
interessados deverão compa-
recer ao Centro Cultural da

cidade, localizado na Rua Dr.
Yutaka Ishihara, 220 – Jd.
Pastoril, de seg. a sex., das 8h
às 17h. 
As vagas são limitadas.
Para realizar a inscrição será

necessária a apresentação de
uma foto 3X4, cópia do RG e do
comprovante de residência.
Menores de 18 anos deverão
estar acompanhados pelos pais
ou responsáveis.

Corpo de Baile
A Secretaria de Cultura da

Prefeitura de Ribeirão Pires
divulgou a lista de aprovados
na audição do Corpo de Baile. 
Os aprovados deverão com-

parecer ao Centro Cultural da
cidade (Rua Dr.Yutaka Ishihara,

220, Jardim Pastoril), até hoje
(30), das 8h às 17h, para reali-
zar a matrícula.
Outras informações e a rela-

ção de aprovados através do
portal www.folharibeiraopi-
res.com.br.
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
Errata da RESOLUÇÃO CMDCA

002/04/2019
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-

TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal nº 1939, de 20 de
março de 2012  alterada pela lei nº 2.280, de 29
de novembro de 2018 e Lei Federal de 12.696
de 2012.

RESOLVE:
Artigo 1o. – Fica aberto o período de inscri-

ção de candidatos ao pleito eleitoral no período
de 29 de abril de 2019 à 31 de maio de 2019;

Artigo 2o. – Somente poderão concorrer à
eleição, os candidatos que preencherem os
seguintes requisitos, até o encerramento das
inscrições:

I - Reconhecida idoneidade moral, devida-
mente comprovada por certidões negativas,
expedidas pelos Cartórios Distribuidores
Criminais e Civeis do foro Distrital de Rio
Grande da Serra e Federal;

II – Idade igual ou superior a 21 anos e infe-
rior a 60 anos;

III - Residir no Município de Rio Grande da
Serra há não menos de 02 anos;

IV - Estar em gozo de seus direitos civis e
políticos;

V – Ter reconhecida experiência, não infe-
rior a dois anos, comprovada através de docu-
mentação, em atividades da área de atendi-
mento e/ou defesa dos Direitos da Criança e do
adolescente nos termos regulação expedida
pelo CMDCA;

VI – Ter concluído o Ensino Médio, poden-
do ser aceita a conclusão do ensino fundamen-
tal, caso o número de inscritos ser inferior ao
número de membros somado ao de suplentes;

VII – Estar em pleno gozo de aptidões físi-
cas e mentais para o exercício da função de
Conselheiro Tutelar; podendo a Comissão
Eleitoral Especial - CEE, por provocação ou em
virtude de fundadas suspeitas, exigir avaliação
do candidato por parte do serviço de saúde
municipal;

VIII – Ser aprovado em exame de conheci-
mento sobre Direitos da Criança e do
Adolescente, a ser formulada nos termos de
regulamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, podendo
a avaliação ser dispensada em caso de quanti-
dade de inscritos não superar o número de dez;

IX -  Demonstrar por meio de Certidão
Negativa de Alistamento eleitoral obtida junto a
justiça Eleitoral a ausência de filiação a partido
político;

Artigo 3º. - Os candidatos deverão apre-
sentar no ato da inscrição os seguintes docu-
mentos:

I - Cédula de identidade  - RG (original e
cópia);

II – Cadastro de Pessoa Física – CPF
(cópia); 

III - Comprovante de residência (original e
cópia);

IV - Declaração em duas vias de que reside
em Rio Grande da Serra há não menos de 2
dois) anos (formulário disponível no local da

inscrição);
V -  Certidão negativa de protesto do

Cartório Distribuidor Criminal da Comarca de
Rio Grande da Serra (original e cópia);

VI - Certidão negativa de protesto do
Cartório Distribuidor Civil da Comarca de Rio
Grande da Serra(original e cópia);

VII - Certidão negativa junto à Justiça
Federal (disponível em
http://www.jfsp.jus.br/certidoes-emissaoonline/
)

VIII - Certidão de quitação eleitoral junto à
Justiça Eleitoral (disponível em
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/cert i-
does/certidao-de-quitacao-eleitoral )

IX -  Certidão de crimes eleitorais junto à
Justiça Eleitoral (disponível em
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/cert i-
does/certidao-de-crimes-eleitorais  )

XI - Certidão de filiação Partidária Junto à
Justiça Eleitoral (disponível em
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/cert i-
does/certidao-de-filiacao-partidaria )

XII -  Título de Eleitor (original e cópia);
XIII-  Comprovação de reconhecida expe-

riência não inferior a dois anos, através de
documentação, em atividades da área de aten-
dimento e / ou defesa dos direitos da criança e
do adolescente, conforme dispõe a Lei
Municipal 1.939/2012, artigo 4º. Inciso V (origi-
nal e cópia);

XIV - Comprovante de conclusão do Ensino
Médio  (cópia).

Parágrafo Único – O local de inscrição será

na sede da Secretaria de Cidadania e Ação
Social, na Rua Progresso 700, Vila Progresso –
Rio Grande da Serra. Das 10h às 12h e das
13h30 às 16h.

Artigo 4o. – Todo o processo de inscrição,
qualificação, capacitação e eleição serão
amplamente divulgados pela imprensa local,
facultando a participação da sociedade no
acompanhamento das ações.

Artigo 5o. – Os trabalhos da Comissão
Especial Eleitoral - CEE se darão pela égide do
ECA - Estatuto da Criança e do adolescente,
Lei Federal 8.069/90, Lei Federal 12.696/12 e
da Lei Municipal 1.939/12.

Artigo 6o. – Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Grande da Serra, 15 de abril de 2019.
Eliza A. Camine Almeida
Presidente CMDCA
RESUMO:
PROCESSO 2449/2018 - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 11/2019 - OBJETO: Registro de
Preços para aquisição de Kits de Cestas
Básicas, para atender a Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social.

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

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

Empresa: Angelus Comercial e Consultoria
em Tecnologia Eireli

Valor Global: R$ 50.220,00
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira

– 25/04/2019
DESPACHO DO PREFEITO: Fica retificado

o extrato do 4º Termo Aditivo, publicado em
23/04/2019 referente ao Processo nº 759/2014,
conforme a seguir: Onde se lê Prazo: 06
meses, leia-se Prazo: 12 meses; Ficam ratifica-
das as disposições. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 29/04/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE FUNDA-
ÇÃO, CONSTITUIÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FIS-
CAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
PARQUE SETE PONTES

Art. 1º- Tendo em vista que a ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE FUNDAÇÃO,
CONSTITUIÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETO-
RIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE
SETE PONTES convocada para o dia 14 de abril
de 2019 não foi realizada, fica convocada
nova assembleia a ser realizada no dia 02 de
Junho  de 2019, com início às 15:00 horas, em
primeira convocação, com a presença de 50%
+ 1 dos moradores do Bairro ou às 16:00
horas, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, a ser realizada na Rua
Tupi, nº 110, Parque Sete Pontes, Rio Grande

da Serra, São Paulo a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos:

1.Constituição e criação da Associação;
2.Apreciação e aprovação do Estatuto

Social;
3.Eleição de sua primeira Diretoria

Executiva e de seu primeiro Conselho Fiscal;
4.Posse da chapa eleita;
5.Definição da sede definitiva ou provisó-

ria.
Art. 2º- Os interessados em concorrer à

eleição dos membros da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal da Associação deverão com-
por sua Chapa e fazer a inscrição da mesma
com a Comissão Organizadora Pró-Associação
no momento da Assembleia Geral.

Rio Grande da Serra, 30 de Abril de 2019.

Elaine Silva Batista
Comissão Organizadora

EEddiittaall
AAssssoocciiaaççããoo  ddee  MMoorraaddoorreess  ddoo  SSeettee    PPoonntteess

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
ESTÂNCIA TURISTICA DE RIBEIRÃO PIRES – SP.

Rua Esperança Arnoni n. 52, Centro – CEP:
09400-030 Ribeirão Pires – SP - Fone: (11) 4828-
8830

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do
Oficial de Registro de Imóveis da Estância Turística
de Ribeirão Pires-SP, etc;

F A Z   S A B E R, aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por parte dos
proprietários do imóvel, JOSÉ CARLOS DI RAGO e sua
mulher HISAMI KURIHARA DI RAGO, residentes e
domiciliados na Rua Tucuna n. 566, Bairro de
Perdizes, Ribeirão Pires-SP, requerem a retificação
administrativa da descrição tabular do imóvel matri-
culado sob n. 29.693, nesta Serventia, consistente
em Um terreno designado como quinhão IV, situado
na Estrada Velha de Mogi das Cruzes, situado no

Município da Estância Turística de Ribeirão Pires-SP,
consoante o procedimento previsto no artigo 213,
da Lei dos Registros Públicos n. 6.015/73. Devido à
falta de anuência expressa na planta e no memorial
descritivo relativo aos imóveis confrontantes com
origens nas transcrições ns. 8.801 e 44.535, do 3º
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP e
transcrição n. 58.172 do 1º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo-SP, ficam, os TITULARES E
SEUS EVENTUAIS SUCESSORES a qualquer título: a)
COMPANHIA DE MINAS E GRAPHITE S.A, na pessoa
de seu representante legal ou bastante procurador;
e, b) ESPÓLIOS de JOSÉ DOTTA e ADALGIZA CAPO-
BIANCHI DOTTA, representados por sua inventarian-
te Monica Cardoso Dotta, estando-os em local incer-
to e não sabido, NOTIFICADOS do inteiro teor dos
trabalhos técnicos que se encontram arquivados e
disponíveis neste Serviço Registral, enumerados no
artigo 213, inciso II, da Lei n. 6015/73, podendo, nos
termos do §2° do artigo 213, IMPUGNAR fundamen-
tadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de

15 (quinze) dias. Nos termos do §4° do artigo 213,
inciso II, da Lei n. 6015/73, a falta de impugnação no
prazo da notificação resulta na presunção legal de
anuência do confrontante ao pedido de retificação
de registro. Portanto, as opções que a lei confere
aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentada-
mente; 2) anuir expressamente; e, 3) deixar trans-
correr o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente.
Esclarece-se, finalmente, que, eventuais falhas que
venham a ser provadas no futuro, não impedem
novo procedimento retificatório nem vinculam as
pessoas que anuíram à retificação de área, estando
resguardados seus direitos reais nos termos da legis-
lação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo
214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem
impugnações, contado da primeira publicação deste
edital, que será publicado duas vezes, será deferida
a retificação pretendida.

Ribeirão Pires, 24 de abril de 2019.
NATÁLIA MARIA MIQUELINO LEAL
SUBSTITUTA DO OFICIAL

EEddiittaall  ddee  NNoottiiffiiccaaççããoo  --  
RReettiiffiiccaaççããoo  AAddmmiinniissttrraattiivvaa

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

HOMOLOGAÇÃO
Processo: 009.04.2019
Convite: 01/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NOVO
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
GRANDE DA SERRA. 

Homologo o procedimento Licitatório reali-
zado na modalidade carta convite nº 01.2019,
tipo menor preço adjudicando o objeto da lici-
tação a empresa “CEP Construções e Projetos
LTDA - EPP.” Rio Grande da Serra, 29 de abril
de 2019.

Cláudio Xavier Monteiro
Presidente
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Rio Grande faz 55 anos aprimorando 
educação, saúde, segurança e infraestrura

Apesar de todo o avanço ainda existe muito o que se fazer pela população da cidade mais carente do Grande ABC
O ano era 1964 quando Rio

Grande da Serra alcança o sta-
tus de município ao conquistar
sua Emancipação Político-
Administrativa de Ribeirão
Pires. Desde então o município
vem se desenvolvendo e
ganhando força, contudo, segue
como a cidade de menor recur-
so e de grandes problemas.
Nos últimos anos, apesar dos

percalços econômicos e políti-
cos, Rio Grande deu um salto de
qualidade. Conseguiu emplacar
15 km de pavimentação das
principais avenidas, melhorou
consideravelmente a educação,
vem levando cultura aos mora-
dores, alavanca a saúde, e leva
desenvolvimento aos bairros.
Inegável que a cidade come-

ça a se projetar para o futuro,
dois parques construídos e um
em fase de implantação, ofere-
ce qualidade de vida. 
No esporte, investimentos

em modalidades antes despre-
zadas, e na segurança ganha
reforço importante com a cria-

ção da Guarda Civil Municipal. 
Até mesmo a Câmara de

Vereadores deixou o aluguel
para seguir para um prédio
público.
Rio Grande da Serra come-

mora 55 anos no próximo dia 3
de maio, mas as comemorações
começam amanhã, no Dia do
Trabalhador.
A cidade do trabalhador

humilde cresce, e junto com o
desenvolvimento vem os desa-
fios, entretanto, mantêm algu-
mas de suas raízes.
Enquanto se fala em trans-

formar o município em Estância
Turística, a população ainda
torce nos concursos de Miss,
agora no mês de maio, o Miss
Rio Grande, a Rainha do
Cambuci e o Miss e Mister
Melhor Idade.
Ainda nas tradições, o Desfile

Cívico, estudantes, comunida-
de, convidados, todos reunidos
na principal avenida da cidade
para aplaudir os seus talentos.
Assim é Rio Grande da Serra.

Mas, nem tudo são flores, a
população ainda carece de
investimentos, ruas na periferia
seguem com problemas, a rodo-
viária não saiu do papel, e a
cancela do trem ainda para
motoristas e moradores. Todos
aguardam a construção da nova
estação da CPTM.
Contudo, viver em Rio

Grande da Serra é diferente, o
prefeito pode ser visto e até
cobrado nas ruas, os vereado-
res caminham a pé pelos bair-
ros, membros do Judiciário
almoçam no restaurante local.
Todos se encontram no único
café, instalado ao lado da antiga
e charmosa Praça Lídia Pollone.
Só quem conhece sabe como

é bom morar na cidade que
amanhece ensolarada e ao
meio dia está com névoa, à
tarde o sol brilha e a noite
chove.
E daí, qual é o problema?

Assim é Rio Grande da Serra.
Parabéns por mais um ano

de vida!Robótica, um dos cursos oferecidos aos alunos do ensino fundamental 

Foto: Divulgação 
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UPA de Rio Grande da
Serra é referência regional

Equipamento atende pacientes de toda a microrregião

A UPA de Rio Grande da
Serra foi criada para atender a
população da cidade e dos
moradores de Paranapiacaba e
Parque Andreense, mas com o
passar do tempo, a unidade se
transformou em referência no
atendimento médico e ambu-
latorial para moradores de
Ribeirão Pires e Mauá.

Dados da Secretaria de
Saúde, mostram que a UPA em
alguns meses chega a atender
30% de moradores de fora do
eixo proposto, essas pessoas
procuram a unidade de pronto
atendimento devido a presen-
ça de médicos, a distribuição
de remédios e atendimento
humanizado.

A secretaria informa que o
setor passa por constante apri-
moramento, como forma de
atender melhor a população,
bem como, levando para as
UBS’s diversos serviços e aten-
dimentos, diminuindo a
demanda no pronto socorro.
Outro ponto destacado pela

pela Administração Municipal
foi a aquisição de três ambu-
lâncias, duas vans para o trans-
porte de pacientes, sendo uma
destas adaptada com elevador
para acomodar cadeirantes, e
um carro de passeio, para uso
administrativo, oriundos de
emendas parlamentar de
deputados do Partido dos
Trabalhadores.
A falta de ambulâncias era a

maior reclamação por parte da
população, e resolução do pro-
blema uma prioridade da atual
secrertária e vice-prefeita,
Professora Marilza.
Outro tópico destacado foi a

reforma e compra de mobiliá-
rio nas unidades de saúde do
Sítio Maria Joana, Parque
América e Vila Lopes.

Unidade atende pacientes de outros municípios da região 
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Calçamento e limpeza
também nos bairros 

Pintou Limpeza e calçamento de ruas nos bairros estão entre as prioridades

Rio Grande da Serra vem
passando por uma transforma-
ção na mobilidade urbana, com
as principais avenidas sendo
asfaltadas, contribuindo para o
desenvolvimento social e eco-
nômico do município.
Indagada sobre os investi-

mentos de infraestrutura nos

bairros, a Prefeitura de Rio
Grande da Serra diz que nos 55
anos de aniversário tem o que-
comemorar. 
Segundo a Administração,

foram inúmeras ruas calçadas
nos últimos anos em regiões
afastadas do centro, e que
outras mais estão em anda-

mento.
A região do Parque América

é a mais beneficiada, mais de
uma dúzia de ruas receberam
paralelepípedos e outras estão
no cronograma de obras. Foi
também nesta região que a
Sabesp anunciou a instalação
do sistema de esgoto, aplica-
ção inicial de R$ 40 milhões em
investimentos.
Outros R$ 3 milhões estão

sendo investidos em vias dos
bairros Jardim Guiomar,
Parque do Governador e Vila
Conde.
Aliado ao programa de cal-

çamento, a Prefeitura iniciou o
programa “Pintou Limpeza”,
que incluem a limpeza das vias,
calçadas e demais áreas públi-
cas, através de varrição, capi-
nagem, roçagem, pintura etc.
O programa também pro-

move o  recolhimento de entu-
lho e lixo descartados de forma
irregular no município. Nos
últimos meses, São João, Vila
Lopes, Santa Tereza e região
central receberam os serviços.

Rua Lorena no Parque América, uma das vias beneficiadas 

Foto: Divulgação 
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Rio Grande Serra investe
pesado em Educação 
Inglês, Espanhol, Robótica, Merenda, Transporte e escolas equipadas são exemplos

Mais que construir escolas, a
Prefeitura de Rio Grande da Serra
vem mudando a forma de tratar o
tema Educação. Alunos da rede
municipal e estadual estão rece-
bendo atenção especial.
Investimentos em projetos educa-
cionais estão mudando a realidade
do setor no menor e mais carente

município do Grande ABC.
Aulas dinâmicas e ministradas

para as crianças da 2ª fase das
escolas municipais é a normativa
dada para ensinar o idioma Inglês.
Para alcançar os objetivos, é utili-
zada a técnica de musicalização o
que facilita o aprendizado, assimi-
lação e memorização do conteúdo

ensinado. Uma oportunidade
única para os estudantes.
Se o Inglês é a boa nova para o

ensino municipal, os estudantes
do Ensino Fundamental da rede
pública é ofericido de forma gra-
tuita os cursos de Espanhol e
Robótica, como forma de capaci-
tar os jovens para o mercado de
trabalho.
Outros avanços no setor mere-

cem destaque. A merenda que
segue um cardápio diversificado e
adequado tem por objetivo aten-
der as necessidades nutricionais
do educando, e o transporte esco-
lar é feito através de vans novas e
adaptadas, como forma de aten-
der as normas de segurança e con-
forto dos alunos.
As escolas equipadas com

material pedagógico e brinquedos,
salas de leitura e projetos que con-
tribuem para o desenvolvimento
social das crianças, completam o
currículo escolar em Rio Grande
da Serra.
Material escolar e uniformes,

completam o quadro positivo no
setor.

Material escolar oferece melhor condição de ensino aos estudantes

Foto: Divulgação 
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Confira a programação de
Aniversário de Rio Grande

Cidade comemora 55 anos com eventos e inaugurações

01/05 (quarta-feira)
8h- Hasteamento das Bandeira

(Rua do Progresso, 700);
9h-Desfile Cívico (av. Dom

Pedro I);
19h-Sessão Solene (av. Dom

Pedro I, s/n – Teatro Municipal). 
02/05 (quinta-feira)
19h-Concurso Gastronômico

do Cambuci (Rua do Progresso,
700 - Centro).

03/05 (sexta-feira)
18h-Festival Gastronômico do

Cambuci (Campo da Ferrovia);
19h-Missa (Paróquia São

Sebastião).
04/05 (sábado)
12h-Festival Gastronômico do

Cambuci.
05/05 (domingo)
14h-Festival Gastronômico do

Cambuci.
11/05 (sábado)
15h-Ordem de início

Pavimentação Rua Fernando
Costa (Pq. Do Governador);
17h-Inauguração Obras de

Pavimentação – Prefeito Cido
Franco.

18/05 (Sábado)

17h-Inauguração Obras de
Pavimentação da Av. José Belo e
Posto da Guarda Civil Municipal;
19h-Miss Rio Grande da Serra

(Teatro Municipal).
19/05 (domingo)
18h-Concurso Miss e Mister

Melhor Idade Rio Grande da Serra
(Teatro Municipal).

25/05 (sábado)
8h-Ação Limpeza Voluntária –

Adote essa ideia : Parque do Ipês;
18h-Amistoso Feminino RGS

(Estádio Teixeirão);
19h-Noite de Artes e Canções

(Teatro Municipal);
20h-Amistoso Água Santa x

RGS  (Estádio Teixeirão).
26/05 (domingo)
8h-Passeio Inclusivo, Ecológico

e Turístico (rua do Progresso,
700).

30/05 (quinta-feira)
19h-Inauguração novo prédio

da Câmara Municipal (rua do
Progresso, 251).

31/05 (sexta-feira)
18h30-Inauguração novo pré-

dio da Secretaria de Educação e
Cultura (av. Dom Pedro, 487).

Tradicional desfile acontece na manhã do Dia do Trabalhador



2211EEssppeecciiaall  RRiioo  GGrraannddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  3300  ddee  AAbbrriill  ddee  22001199

XIV Festival do Cambuci
começa no dia 2 de maio

Festival acontece no Campo do Ferrovia, região central de Rio Grande 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Turístico, realizará entre os dias 2 e
5 de maio o XIV Festival
Gastronômico e Cultural do
Cambuci.
A abertura oficial do evento

será no dia 2 de maio, no Salão
Nobre do Fundo Social de
Solidariedade, localizado na Rua do

Progresso, nº 700, às 19h, onde
ocorrerá o Concurso Gastronômico
que irá eleger as melhores receitas
preparadas à base de cambuci.
No dia 3 de maio, a partir das

18h, e nos dias 4 e 5 de maio a par-
tir das 14h a programação seguirá
no Campo do Ferrovia, localizado
na avenida Prefeito Cido Franco,
Centro. 
O evento também faz parte do

Calendário de Festejos do Estado
de São Paulo e compõe um roteiro
turístico dentro e no entorno da
Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde do Estado de São Paulo.
Estima-se receber nesta 14ª edição
em torno de 20 mil pessoas. 
Em constante crescimento, o

Festival foi reconhecido pela
comunidade como evento capaz
de estimular a promoção e a quali-
ficação da gastronomia local, atra-
vés de sua capacidade em reunir
parceiros e criar sinergias. O even-
to garante visibilidade, boa comida
e conhecimento para todos. 
Haverá áreas para exposição e

vendas de pratos, shows com artis-
tas locais e regionais, atrações para
o público infantil, apresentações
de dança, stands institucionais,
exposição e vendas de orquídeas e
mudas de cambuci, mostra de arte
dos alunos das Emebs, feira de
artesanato e produtos à base do
cambuci.
Com forte apelo ecológico e de

responsabilidade social o Festival
visa integrar o restabelecimento da
flora e o resgate da valorização dos
munícipes junto à Mata Atlântica e
sua preservação.

No ano passado o público lotou o Campo do Ferrovia para o Festival 

Confira a programação do Festival
2 de maio
19h – Concurso de Receitas à

Base de Cambuci - Local: Rua do
Progresso, 700.

3 de maio
18h - Local: Campo da

Ferrovia18h – Apresentação de
dança Body Feminine and
Masculine
18h30 - Show Cai na Gandaia
20h – Apresentação das can-

didatas à Rainha do Cambuci
20h30 - Show Bruno Nassy &

Thiago
4 de maio 

12h - Passeio turístico de tren-
zinho com as crianças
14h às 16h - Apresentação

para público infantil: heróis e
princesas, recreação, dança e
pintura facial.
18h - Show Banda Caxambu
18h30 - Apresentação de

dança Studio Emilly Viola
19h - Show Banda Pallas
20h - Desfile das candidatas à

Rainha e Princesa do Cambuci
20h30 – Show Rafael Folha
5 de maio 
16h - Atrativos para o público

infantil - exposição de artes dos
alunos das Emebs, interação
com personagens: heróis e prin-
cesas
18h - Show Samba na Agulha
19h30 - Coroação das vence-

doras do Concurso Rainha e
Princesa do Cambuci 2019
20h - Show Exaltasamba
O evento contará ainda com a

Rota do Cambuci, Exposições de
Orquídeas e Mudas de Cambuci,
Praça de Alimentação, Feira de
Artesanato e Parque de
Diversões.
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