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Ribeirão inicia amanhã
obra do Parque Linear
na Av. Valdírio Prisco

A Prefeitura de Ribeirão
Pires anunciou a implanta-
ção de um Parque Linear na
região central da Estância.
Segundo a

Administração, o Parque
Linear da avenida Prefeito
Valdírio Prisco – Fase 1 com-
preende obras na extensão
entre os Bombeiros
(Avenida Capitão José Gallo)
e a altura do bairro
Panorama (Rua Agda Tori
Sortino).
A obra, que será iniciada

nos próximos dias, e a
ordem de início está previs-
ta para ocorrer amanhã
(25), às 10 horas, quando o
prefeito Kiko Teixeira (PSB)
participará de uma soleni-
dade no Complexo Ayrton
Senna. Página 04 Parque será instalado em área já usada para caminhada PPáággiinnaa  0088

Vídeo mostra assassino sendo
agredido antes de matar

Página 06

Mãe inocenta
filho em

morte de PM

Anderson é acusado por crime

Página 09

Número de casamentos
diminui na região

Davi e Ariane querem oficializar a união; já Isabel e José não
pretendem. Redução de casamentos foi de cerca de 18%
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Parques lineares auxiliam na qualidade de vida
Nos últimos anos é visível o aumento nos

investimentos das prefeituras em parques
lineares. São espaços, entre avenidas, prepa-
rados para a prática esportiva e de lazer. 
Em Rio Grande da Serra, o parque linear

está presente em uma importante região  do
município, a Vila Conde. Instalado na lateral
da avenida José Bello, o  espaço
ainda oferece espaço de lazer para
as crianças e jovens e convivência,
além de local apropriado para cami-
nhada e corrida. 
Em Rio Grande da Serra, outro

parque faz sucesso. Projetado no
maior bairro do município, o Parque dos Ipês
está na lateral da avenida São Paulo, no
Jardim Santa Tereza, servindo de local de
lazer e prática esportiva. 
Na Estância, a região do centro expandido

vem recebendo os parques lineares. No ano
passado, a Prefeitura de Ribeirão Pires inau-
gurou o parque na avenida Kaethe Richers,

com padronização dos passeios, nova ilumi-
nação e paisagismo.
Agora, o Paço Municipal anuncia mais um

parque linear. Desta vez, a proposta é levar o
benefício para a avenida Prefeito Valdírio
Prisco. O primeiro trecho começa a ser cons-
truído no dia 25, e sairá do Complexo Ayrton

Senna até o Jardim Panorama. Pela
proposta, o parque seguirá por
toda a extensão da avenida, em
projetos futuros. 
A iniciativa das prefeituras da

região deve ser aplaudida.
Democratizar a prática esportiva e

de lazer  é entregar mais qualidade de vida
para a população. Espaços bem cuidados,
com sinalização adequada e segurança, ofe-
rece ao morador a possibilidade de usufruir
dessas áreas para uma a convivência familiar
e social. 
Que venham novos parques pelas cida-

des!

““RReeggiiããoo  iinnvveessttee
nneessttee  ttiippoo  ddee
eeqquuiippaammeennttoo  
ddee  llaazzeerr””

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

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

ALEX  DE  ALMEIDA  SILVA  SACHETTO,  estado  civil sol-
teiro, profissão operador  de  máquinas, nascido em Mauá,
SP no dia doze de setembro de mil  novecentos e oitenta e
nove (12/09/1989), residente e domiciliado Rua
Paranapanema  (Planalto B Vista), 95, A, São Caetaninho,
Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  PAULO  HENRIQUE SACHETTO
e de ELENILDA ALMEIDA SILVA SACHETTO. ADRIANA  SILVA
GERGYE,  estado  civil  solteira, profissão técnica em segu-
rança  do trabalho, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
quatro de junho  de  mil  novecentos  e oitenta e sete
(04/06/1987), residente e domiciliada   Rua   Paranapanema
(Planalto  B  Vista),  95,  A,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de WILSON GERGYE e de LINDINALVA MARIA DA
SILVA.                                                       

IGOR  MORAES  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão ajudante de caminhão,  nascido em Mauá, SP no dia
dois de maio de mil novecentos e noventa  e  sete
(02/05/1997), residente e domiciliado avenida Coronel
Oliveira  Lima,  1798,  Jardim  Serrano,  Ribeirão Pires, SP,
filho de SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS e de FRANCISCA
MORAES DA CONCEIÇÃO SANTOS. TIFFANY  DA  SILVA COE-
LHO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida  em
Mauá,  SP  no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e três
(22/02/2003),  residente  e domiciliada avenida Coronel
Oliveira Lima,  1798, Jardim Serrano, Ribeirão Pires, SP, filha
de TIAGO BADARO COELHO e de SIMONE MARIA DA SILVA.                                    

PAULO  JOSÉ  DA  SILVA  SOARES,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão bombeiro  civil,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP no dia primeiro de agosto   de   mil  novecentos
e  oitenta  (01/08/1980),  residente  e domiciliado  Rua
Virgílio  Roncon,  105, Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARILENE SOARES. CAROLINE  MAZIERO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Ribeirão  Pires, SP no dia
quinze de junho de mil novecentos e oitenta e seis
(15/06/1986), residente e domiciliada Rua Virgílio Roncon,
105, Santana,  Ribeirão  Pires, SP, filha de NELSON JOSÉ
MAZIERO e de MARIA DE FÁTIMA BERNARDINO DE SOUZA
MAZIERO.                                

ALLAN  RODRIGUES  DA  SILVA  SANTOS,  estado civil
solteiro, profissão líder de manutenção, nascido em Mauá,
SP no dia vinte e dois de agosto de   mil  novecentos  e
noventa  e  três  (22/08/1993),  residente  e domiciliado  Rua
Evaldo  Braga, 271, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de
NIAS GONZAGA DOS SANTOS e de JUSSARA MARIA DA
SILVA. KAMILA  PAULINO  PAULO,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão tosadora, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
quatorze  de  junho de mil novecentos  e noventa e seis
(14/06/1996), residente e domiciliada Rua Evaldo  Braga,
271,  Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de NILDO ARAU-
JO PAULO e de ARMINDA PAULINO PAULO.                              

PEDRO  LOPES  DE  PAULA,  estado  civil solteiro, pro-
fissão consultor, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
quatorze de dezembro de mil novecentos  e noventa e oito
(14/12/1998), residente e domiciliado Rua Miguel  Prisco,
708, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de MARIO CESAR DE
PAULA e de ADRIANA LOPES QUEIROZ DE PAULA.  LAÍS
LIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcio-
nista, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  primeiro de abril de
mil novecentos e noventa  e  nove  (01/04/1999),  residen-
te  e  domiciliada  Rua Miguel Prisco,  708, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de MURIEL FERNANDO DOS SANTOS e de
FABIANA DE FÁTIMA LIRA DOS SANTOS.                        

SANDRO  RICARDO DE SOUZA, estado civil divorciado,
profissão artífice, nascido  em  Santo  André  (Distr.
Paranapiacaba), SP no dia quinze de dezembro  de mil
novecentos e setenta e dois (15/12/1972), residente e
domiciliado  Rua  Dom Pedro I, 104, Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filho de PAULO BATISTA DE SOUZA e de LIDIA HERMINIA
ORMENEZI DE SOUZA. RITA  SANTOS  DE OLIVEIRA, estado
civil solteira, profissão doméstica, nascida  em  Entre  Rios,
BA  no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta  e seis
(08/05/1986), residente e domiciliada Rua Dom Pedro I,

104,  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  ERMENEGILDO
GOMES DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS.                                  

DIEGO  LUCIANO  DA  SILVA  FARIA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão engenheiro  civil,  nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia onze de junho de  mil  novecentos  e
noventa  e  cinco  (11/06/1995),  residente  e domiciliado
Rua  Sabino  Camilo  Ferreira,  98, Tanque Caio, Ribeirão
Pires, SP, filho de AGGEU DA SILVA FARIA e de MARINÉIA
LUCIANO FARIA. EVA LOPES BASTOS BENEDICTO, estado
civil solteira, profissão pedagoga, nascida  em São Vicente,
SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e  noventa
e  nove  (19/07/1999),  residente e domiciliada Rua Sabino
Camilo  Ferreira,  98,  Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOSÉ ROBERTO BASTOS BENEDICTO e de LAURINDA
LOPES DE SOUZA.                

BRUNO ALEXANDRE FREIRES, estado civil solteiro,
profissão carpinteiro, nascido em São Paulo, SP no dia pri-
meiro de novembro de mil novecentos e  noventa  e  qua-
tro  (01/11/1994),  residente  e domiciliado Rua Boa Sorte,
91,  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de CICERA ALEXAN-
DRE FERNANDES DE LIMA. GEOVANA  BORGES  GALINDO,
estado  civil solteira, profissão diarista, nascida  em Franco
da Rocha, SP no dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e nove (07/04/1999), residente e domiciliada Rua
Boa Sorte, 91,  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ
BEZERRA GALINDO JUNIOR e de NIVIA SOUZA BORGES.                                              

MICHAEL  RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão montador de correia, nascido em Mauá, SP no
dia oito de abril de mil novecentos e  noventa  e três
(08/04/1993), residente e domiciliado Rua Francisco
Tometich,  44,  Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
ADENILTON CARDOSO DOS SANTOS e de EDNA SANTOS
RIBEIRO. MARIA  LETÍCIA  DOS  SANTOS SILVA, estado civil
solteira, profissão do lar,  nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia quatorze de novembro de mil novecentos  e noventa e
sete (14/11/1997), residente e domiciliada Rua Francisco
Tometich,  44,  Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
ARNALDO VIANA DA SILVA e de FLAVIA CRISTINA DOS SAN-
TOS SILVA.         

JEAN   MORI  BARRETO,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão  auxiliar administrativo, nascido em São Paulo -
Indianópolis, SP no dia vinte e dois  de  abril  de  mil  nove-
centos  e  noventa  e dois (22/04/1992), residente  e  domi-
ciliado  Avenida  Komoto Tadashi, 80, Km 4, Ribeirão Pires,
SP, filho de BENEDITO MORI BARRETO e de MARIA DO
CARMO GOMIDES BARRETO.  JÉSSICA  SOUSA  SOARES,
estado  civil  solteira,  profissão autônoma, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no dia quatorze de fevereiro de mil
novecentos  e  noventa  e  dois  (14/02/1992), residente e
domiciliada Avenida  Komoto  Tadashi,  80, Km 4, Ribeirão
Pires, SP, filha de LUIS PAULO DOS REIS SOARES e de CAR-
MEN DOLORES SOUSA SOARES.               

MAURO  EVARISTO  JUNIOR,  estado civil solteiro, pro-
fissão promotor de vendas, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia quinze de novembro de mil novecentos  e oitenta e
oito (15/11/1988), residente e domiciliado Rua Paraisópolis,
668,  Pilar  Velho,  Ribeirão Pires, SP, filho de MAURO EVA-
RISTO e de NILDA APARECIDA DA SILVA EVARISTO. FLAVIA
TORRES  DE  OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e seis de outu-
bro de mil novecentos  e  noventa  e um (26/10/1991), resi-
dente e domiciliada Rua Paraisópolis,  668,  Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JAILSON TORRES DE OLIVEIRA e
de ELIETE IPOLITO DE OLIVEIRA.                   

RAFAEL  FERNANDES ANDRADE, estado civil solteiro,
profissão técnico em instalação,  nascido  em Ribeirão
Pires, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e
oitenta e cinco (06/11/1985), residente e domiciliado Rua
Copacabana,  162, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARIA INÊS FERNANDES ANDRADE. VANESSA  IÁRA
SCARCCHETTI,  estado  civil solteira, profissão do lar, nasci-
da  em  São  Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (09/01/1984), residente e domici-
liada Rua Copacabana, 162, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filha de DIRCIO SCARCCHETTI e de ARLETE TEIXEIRA
SCARCCHETTI.                                          

LEANDRO  GONÇALVES,  estado  civil  solteiro,  profis-

são  analista  de planejamento, nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia seis de setembro de mil  novecentos  e  noventa
e um (06/09/1991), residente e domiciliado Rua  Mário
Alexandre  Gordo Martins, 242, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  OSVALDO DA SILVA GONÇALVES e de ROSELÍ APA-
RECIDA DOS SANTOS GONÇALVES. MAITÊ NYKO TROLEZE,
estado civil solteira, profissão designer, nascida em  São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte de maio de mil nove-
centos e noventa  e  três  (20/05/1993),  residente  e  domi-
ciliada  Rua  Mário Alexandre  Gordo  Martins,  242,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ ALEXANDRE TRO-
LEZE e de ANA JULIA NYKO TROLEZE.                   

THIAGO  SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profissão
autônomo, nascido em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dois de
janeiro de mil novecentos e noventa  e cinco (02/01/1995),
residente e domiciliado Rua Alexandria, 139,  Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de CLAUDIO SOUZA LIMA e de
CÉLIA MARIA SOUZA LIMA.  LARISSA  TRINDADE  SANCHEZ,
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo,  nas-
cida  em Mauá, SP no dia trinta de novembro de mil nove-
centos  e noventa e sete (30/11/1997), residente e domici-
liada Rua Alexandria,  139,  Ponte  Seca,  Ribeirão Pires, SP,
filha de FABIO DE SOUSA SANCHEZ e de SHIRLEY TANIA
AIRES DA TRINDADE.                   

DENILTON   RAMALHO   TRINDADE,   estado   civil   sol-
teiro,  profissão estagiário,  nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP
no dia vinte e cinco de agosto  de  mil  novecentos e noven-
ta e sete (25/08/1997), residente e domiciliado  Rua  João
Lúcio de Moraes, 184, Aliança, Ribeirão Pires, SP,  filho  de
DONIZETHE  RAIMUNDO  DA TRINDADE e de ANELY
RAMALHO DE MORAIS.                                                               DARAH
JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar  de  escrita  fiscal,  nascida  em  Mauá,  SP no
dia treze de janeiro  de  mil novecentos e noventa e sete
(13/01/1997), residente e domiciliada  Rua  João  Lúcio de
Moraes, 184, Aliança, Ribeirão Pires, SP,  filha  de  SERGIO
LUIZ PEREIRA e de GISELDA MARYZETTE TEIXEIRA DE OLI-
VEIRA.                                                             

JOSÉ   FRANCISCO   ZUCCO  JUNIOR,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão professor,  nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia quatro de setembro de mil  novecentos e oitenta e três
(04/09/1983), residente e domiciliado Rua  Boa  Sorte,  91,
Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de JOSÉ FRANCISCO
ZUCCO e de DAGMAR SILVA ZUCCO. PÂMELA     PIE-
TROWSKI,     estado    civil    divorciada,    profissão micro-
pigmentadora, nascida em Frederico Westphalen, RS no
dia vinte de junho  de  mil  novecentos  e oitenta e nove
(20/06/1989), residente e domiciliada  Rua  Boa Sorte, 91,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO PIETROWSKI
e de DIRCE MARIA PIETROWSKI.                       

DOUGLAS   FERREIRA   DOS  SANTOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão enfermeiro, nascido em Goioerê, PR no dia
vinte e sete de março de mil novecentos  e oitenta e sete
(27/03/1987), residente e domiciliado Rua Casimiro  de
Abreu,  215,  Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO FER-
REIRA DOS SANTOS e de TEREZA ABRANTI DOS SANTOS.
SABRINA  BONETTI, estado civil solteira, profissão enfer-
meira, nascida em  Erechim, RS no dia dois de fevereiro de
mil novecentos e noventa e um  (02/02/1991),  residente e
domiciliada Rua Casimiro de Abreu, 215, Represa,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  ANTÔNIO  LUIS BONETTI e de MARLE-
NE MARIA BONETTI.                                                

ROGÉRIO  AZEVEDO  SOUZA,  estado  civil solteiro,
profissão atendente, nascido em Mauá, SP no dia seis de
março de mil novecentos e noventa e seis  (06/03/1996),
residente  e domiciliado Rua Raposo Tavares, 204, casa 2,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de SELSULINO DE JESUS
SOUZA e de MAGDA NASCIMENTO AZEVÊDO SOUZA.
ANA  PAULA  BARROSO  DOS  SANTOS,  estado  civil  soltei-
ra,  profissão educadora,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
dezesseis de junho de mil novecentos  e noventa e três
(16/06/1993), residente e domiciliada Rua Raposo  Tavares,
204,  casa  2, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de EDVALDO
BISPO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA BARROSO OLI-
VEIRA.       

ELVIS  DA  SILVA BRANDÃO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de manutenção,  nascido  em  São Bernardo

do Campo, SP no dia quatorze de julho  de  mil  novecen-
tos e oitenta e cinco (14/07/1985), residente e domiciliado
Rua  Ipê, 277, Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
CARDOSO BRANDÃO e de LINDINALVA DA SILVA
BRANDÃO.  ROSÂNGELA   AZEVEDO  DE  FREITAS,  estado
civil  solteira,  profissão vendedora,  nascida em São
Caitano, PE no dia seis de fevereiro de mil novecentos  e
oitenta e nove (06/02/1989), residente e domiciliada Rua
Ipê, 277, Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIS MANOEL
DE FREITAS e de MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO.                                     

JOSE APARECIDO MOREIRA, estado civil divorciado,
profissão funcionário público, nascido em Garça, SP no dia
cinco de maio de mil novecentos e sessenta (05/05/1960),
residente e domiciliado Avenida Ribeirão Pires, 1011,
Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  OSVALDO MOREIRA e
de MARGARIDA VITALINO MOREIRA.  LUCIANA   RODRI-
GUES  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão ope-
radora  de  caixa, nascida em Girau do Ponciano, AL no dia
dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco
(19/01/1975), residente e  domiciliada  Avenida  Ribeirão
Pires, 1011, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ RODRI-
GUES DOS SANTOS e de MARIA BISPO DOS SANTOS.  

RABII FARAH, estado civil solteiro, profissão , nascido
em Dar Shaaban Elfahri,  Tunísia  no dia vinte e nove de
dezembro de mil novecentos e noventa  e cinco
(29/12/1995), residente e domiciliado Rua Alda Prisco (Vl
Dionisi),  38,  Centro,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de KAIS BEN
MOHAMED BEN M'HAMED FARA e de SAIDA BENT HASSI-
NE BEN HAMDA SAADI.  SUELI   MIRIAM  MUNHOZ  MAR-
TINEZ,  estado  civil  divorciada,  profissão balconista  de far-
mácia, nascida em Marília, SP no dia vinte e oito de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e cinco (28/10/1965), resi-
dente e domiciliada  Rua Alda Prisco (Vl Dionisi), 38, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filha de ORLANDO MARTINEZ e de MARI-
LENE MUNHOZ MARTINEZ.          

JONATHAN  MASSOLA,  estado  civil  solteiro, profissão
analista de TI, nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia dez de
abril de mil novecentos e noventa   e   um  (10/04/1991),
residente  e  domiciliado  Rua  Kaneo Hashimoto,  146,  Vila
Suíssa,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ANSELMO EDILSON
MASSOLA e de MARIA GORETI LONGO MASSOLA. GABRIE-
LA  ALVES  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida em Guarulhos, SP no dia dezessete de março de
mil novecentos e noventa  e  oito  (17/03/1998),  residente
e  domiciliada  Rua  Kaneo Hashimoto,  146,  Vila Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ ALVES DA SILVA e de JOSE-
FA VIEIRA DE SOUZA SILVA.                           

ANDERSON  MARCELINO GUELÃO, estado civil soltei-
ro, profissão mecânico, nascido  em  Santo  André,  SP  no
dia  vinte  e um de outubro de mil novecentos  e setenta e
nove (21/10/1979), residente e domiciliado rua Gibraltar,
14, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de JORGE MIRAN-
DA GUELÃO e de MARIA DARCI MARCELINO GUELÃO. JUS-
CILENE  VIRGILINO MACIEL, estado civil solteira, profissão
auxiliar de  logística,  nascida  em Ubá, MG no dia dezesse-
te de janeiro de mil novecentos  e oitenta e oito
(17/01/1988), residente e domiciliada Rua Gibraltar,  14,
Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de JÚLIO DIAS MACIEL
e de MARCILENE APARECIDA VIRGILINO MACIEL.                     

MARCELO  PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado,
profissão operador de máquina, nascido em Jati, CE no dia
vinte e nove de novembro de mil novecentos  e  oitenta  e
um (29/11/1981), residente e domiciliado Rua Gregório  de
Matos Guerra, 128, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ NIVALDO DA SILVA e de DIVA ANTONIA DA SILVA.
MARIA  EMILIA  PEREIRA,  estado  civil  solteira, profissão
técnica de enfermagem,  nascida  em  Jardim,  CE no dia
dezoito de janeiro de mil novecentos  e oitenta e oito
(18/01/1988), residente e domiciliada Rua Gregório  de
Matos Guerra, 128, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de EDI-
MUNDO MIGUEL PEREIRA e de MARIA IVONETE PEREIRA.                   

DIEGO   DOMINGUES   DE  OLIVEIRA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão insalador  de telecomunicação, nascido em
São Bernardo do Campo, SP no dia  seis  de  dezembro  de
mil  novecentos  e  noventa (06/12/1990), residente  e
domiciliado  Estrada  Velha  do  Mar,  350,  A, Represa,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho de VAGNER DOMINGUES DE OLI-

VEIRA e de VERA LUCIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA. GISE-
LI  BARBOSA  DE  LIMA, estado civil solteira, profissão aten-
dente, nascida  em  São Paulo, SP no dia oito de dezembro
de mil novecentos e noventa  e  quatro (08/12/1994), resi-
dente e domiciliada Estrada Velha do  Mar,  350, A,
Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de LUIZ CODATO DE LIMA
e de ADÉLIA BARBOSA DUTRA DE LIMA.    

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA

MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP    
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA                       

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

EDNO  SANTANA  DA  SILVA,  estado  civil  viúvo,  pro-
fissão auxiliar de transporte,  nascido  em  Belém,  AL  no
dia  dez  de  outubro de mil novecentos  e  sessenta  e cinco
(10/10/1965), residente e domiciliado Rua  Jatobá, 90, casa
2, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de
EDIO SANTANA DA SILVA e de ELITA ALVES DA SILVA. SIMO-
NE  APARECIDA  XAVIER,  estado  civil  solteira,  profissão do
lar, nascida  em  Suzano,  SP  no  dia  três  de agosto de mil
novecentos e setenta  e  oito (03/08/1978), residente e
domiciliada Rua Jatobá, 90, casa  2,  Centro  de  Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de MARGARIDA XAVIER
RAMOS.                                               

JOSÉ  JULIO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil solteiro, pro-
fissão soldador, nascido  em São Bernardo do Campo, SP
no dia quatro de setembro de mil novecentos  e setenta
(04/09/1970), residente e domiciliado Rua Caxias do Sul, 02,
Somma, Ribeirão Pires, SP, filho de JULIO JOSÉ DE OLIVEI-
RA e de MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. NANCI   DO
CARMO   SATURNINO,   estado   civil   solteira,  profissão
cabeleireira,  nascida  em Diadema, SP no dia vinte e três
de junho de mil  novecentos  e  setenta e um (23/06/1971),
residente e domiciliada Rua  Caxias  do  Sul, 02, Somma,
Ribeirão Pires, SP, filha de BENEDITO LOURENÇO SATURNI-
NO e de MARGARIDA CALIXTA SATURNINO.                  

ALEX  SANDRO CARVALHO MACEDO, estado civil sol-
teiro, profissão policial militar,  nascido  em Suzano, SP no
dia vinte e dois de outubro de mil novecentos  e  setenta  e
nove  (22/10/1979), residente e domiciliado Avenida
Komoto  Tadashi, 112, Km 4, Ribeirão Pires, SP, filho de LEVI
DA SILVA MACEDO e de MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO
MACEDO. FÁTIMA  APARECIDA  CARDOSO,  estado civil
divorciada, profissão do lar, nascida em Suzano, SP no dia
trinta e um de dezembro de mil novecentos e setenta e
cinco (31/12/1975), residente e domiciliada Avenida
Komoto Tadashi,  112,  Km 4, Ribeirão Pires, SP, filha de
CIRILO CARDOSO e de LEILA DA CONCEIÇÃO CARDOSO.                                           

GILCEMAR LUCENA DOS SANTOS, estado civil divor-
ciado, profissão operador de  máquinas,  nascido  em
Coruripe, AL no dia onze de setembro de mil novecentos  e
setenta e oito (11/09/1978), residente e domiciliado Rua
Jangada  (Est  São Jorge), 80, Pouso Alegre, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOÃO MANOEL DOS SANTOS e de MARIA
EDNALVA LUCENA DOS SANTOS. GILCÁSSIA  RIBEIRO
ROCHA, estado civil divorciada, profissão técnica de enfer-
magem,  nascida  em  Conceição  do Jacuípe, BA no dia
dezenove de janeiro  de  mil novecentos e oitenta e sete
(19/01/1987), residente e domiciliada  Rua  Jangada  (Est
São Jorge), 80, Pouso Alegre, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de
JOSÉ  ÁUREO  ARAÚJO ROCHA e de MARIA BERNADETE
RIBEIRO.                                                              

LUIS  HENRIQUE  FAGUNDES  DE  FREITAS, estado civil
solteiro, profissão autônomo,  nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  dezenove  de agosto de mil novecentos  e  noventa  e
quatro (19/08/1994), residente e domiciliado Avenida
Ettore  Turelli,  362,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIS
CARLOS DE FREITAS e de SIRLENE FAGUNDES DE FREITAS.
BRUNA  PAULINO  DOS SANTOS, estado civil divorciada,
profissão auxiliar administrativo,  nascida  em Mauá, SP no
dia dezenove de agosto de mil novecentos  e  noventa  e
quatro (19/08/1994), residente e domiciliada Avenida
Ettore  Turelli,  362,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de EZE-
QUIEL PAULINO DOS SANTOS e de ROSEMEIRE DA SILVA
DOS SANTOS.   

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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Que Zé Teixeira (PSL), pré-candi-
dato a prefeito de Rio Grande da
Serra, vem cravando que o irmão
mais novo, irá estar em seu palan-
que eleitoral.

***

Que recentemente, o irmão
caçula de Zé, o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB), acenou
apoio para outro candidato.

***
Que o escolhido teria sido o

empresário, Nilton de Paula
(PSDB).

Que Zé Teixeira vem reforçando
para pessoas próximas que a famí-
lia sempre esteve unida, e não é
agora que será diferente.

***

Que Kiko ainda tem outro pro-
blema para resolver. Em um passa-
do recente, firmou apoio ao pré-
candidato, Akira Auriani (PSB).

***
Que com a ida de Kiko “para

cima do muro”, parece ter deixado
Akira ainda mais certo da candida-
tura.

***
Que pessoas próximas a Akira

afirmaram para Coluna que o
jovem político manterá a candida-
tura, com ou sem Kiko no palan-
que.

***
Que pelo visto a determinação é

verdadeira, Akira já busca a pessoa
que irá ser vice em sua chapa.

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

Coletivo disputará uma
vaga na Câmara de RP
Coletivo Mulheres na Trincheira firmará mandato coletivo para a Câmara de RP

Uma candidatura coletiva está
prestes a ser firmada pelo Coletivo
Mulheres na Trincheira ao longo
dos próximos meses. A nova forma
de participação política visa a inte-
gração de membros do coletivo
ligados ao meio ambiente, direitos
das mulheres, LGBTs, negros e
negras, que atuam em Ribeirão
Pires.
Daniela Henrique, integrante da

liderança do Coletivo Mulheres na
Trincheira comenta que, “a ideia
de lançar a candidatura coletiva
nasceu há um ano, a partir das

necessidades que encontrávamos
em nossas atividades e principal-
mente, por que queremos ter
mulheres na Câmara ocupando
cargos políticos e espaços de repre-
sentatividade na cidade”.
Márcia Gomes, em conjunto

com as participantes do Coletivo
lançam o questionamento: quan-
tas mulheres hoje em Ribeirão
Pires ocupam as cadeiras no Poder
Legislativo? A resposta é que infe-
lizmente, nenhuma mulher ocupa
uma vaga na Câmara dos
Vereadores.

Segundo Danielle Silveira, parti-
cipante do núcleo pedagógico do
Coletivo, a bancada irá propor um
mandato que terá mulheres que já
tenham forte experiência e conhe-
cimento  no âmbito de assistência
a população, desde a maternidade,
mercado de trabalho, assistência
social e segurança pública. As pré-
candidaturas estão sendo finaliza-
das e em breve os nomes serão
lançados. Além das estratégias de
aproximação com os eleitores e
caminhos prioritários.  
Apesar de coletivas, apenas um

dos nomes é considerado oficial-
mente detentor do mandato pela
Justiça Eleitoral, os demais men-
bros serão co-candidatos, atuando
como assessores parlamentares,
sendo uma gestão compartilhada.
Um exemplo da atuação do

mandato coletivo vem por meio da
Bancada Ativista, que elegeu a jor-
nalista Mônica Seixas (PSOL) como
deputada estadual por São Paulo.
O mandato recebeu a integração
de mais nove pessoas. 
A candidatura foi eleita com

149.844 votos na última eleição,
em 2018.

Coletivo Mulheres na Trincheira busca por espaço e representtividade

Foto: Divulgação
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Ribeirão Pires começa a implantar
Parque Linear na Prefeito Valdírio Prisco 

Primeira etapa irá até o Jardim Panorama e inclui revitalização do calçamento e padronização paisagística 
A Prefeitura de Ribeirão

Pires anunciou a implantação
de um Parque Linear na região
central da Estância. As obras da
primeira fase devem ser inicia-
das amanhã (25). 
Segundo a Administração, o

Parque Linear da avenida
Prefeito Valdírio Prisco – Fase 1
compreende obras na extensão
entre os Bombeiros (Avenida
Capitão José Gallo) e a altura
do bairro Panorama (Rua Agda
Tori Sortino).
A obra, que será iniciada nos

próximos dias, e a ordem de
início está prevista para ocor-
rer amanhã (25), às 10 horas,
quando o prefeito Kiko Teixeira
(PSB) participará de uma sole-
nidade no Complexo Ayrton
Senna. 
A primeira fase do empreen-

dimento inclui revitalização do
calçamento (com instalação de
piso intertravado seguindo
padronização paisagística da
cidade) em toda a extensão,
bem como nova iluminação.  
A Prefeitura de Ribeirão

Pires estima que a previsão de
término total da obra, a partir
de seu início, é de 18 meses. 
O valor da obra é dividido

por fases. A primeira fase é de
R$1,3 milhão e a segunda fase
é de R$1,2 milhão – recursos
provenientes do Dadetur
(Governo do Estado). 
Em julho deste ano, a

Prefeitura inaugurou o Parque
Linear da avenida Kaethe
Richers, onde toda a via foi
revitalizada. Além do novo
asfalto, o canteiro central foi
totalmente revitalizado por
meio de convênios celebrado
junto ao Governo do Estado.  
“Além de melhorar o trânsi-

to de veículos e pessoas pela
avenida, também implantamos
novo Parque Linear com a revi-
talização do calçamento e a
instalação de novo paisagismo
e iluminação no canteiro cen-
tral da via. Projeto que integra
investimentos na nova padroni-
zação urbanística de nossa
Estância”, declarou o prefeito
na época da inauguração. 

Ainda segundo o prefeito
Kiko Teixeira, com os investi-
mentos, “a cidade fica mais
bonita e está ganhando novos
espaços para a prática de ativi-
dades ao ar livre e para o
lazer”. 
Por meio de convênio cele-

brado com o Estado, Ribeirão
Pires destinou R$ 1,1 milhão
para promover a revitalização
do canteiro central da Avenida
Kaethe Richers – reconstrução
do passeio com piso intertrava-
do (área utilizada por pedes-
tres para caminhadas e prática
de exercício físico), além de
paisagismo e instalação de aca-
demia ao ar livre e de ilumina-
ção de LED no trecho.  
A Administração destaca

que as obras de revitalização,
incluindo os parques lineares,
integram série de ações que a
Prefeitura está realizando para
transformar a cidade a partir
de sua região central, como
por exemplo, o Boulevard
Gastronômico, na região do
Centro Novo.Parque será instalado em área já ulilizada para a prática de caminhada 

Foto: W
agner Lim

a/Folha RP 
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Mãe luta para provar inocência de filho 
acusado de envolvimento em morte de PM

Segundo Lucivania Martins, o filho participava de um baile, em São Paulo, quando o policial foi capturado e morto em RGS
Desde agosto de 2019, a vida

de Lucivania Martins de Amorim
tornou-se um verdadeiro pesa-
delo. O motivo foi a prisão de seu
filho Anderson Martins da Silva,
de 22 anos, acusado de envolvi-
mento no assassinato do policial
militar César Augusto de Souza,
em julho do ano passado, no
município de Rio Grande da
Serra.
Anderson foi detido próximo a

sua casa, na Vila Lavínia, no dia
12 agosto, após seu nome ser
mencionado pelos primeiros
acusados capturados pela Polícia
Civil. Em entrevista concedida à
Folha, Lucivania relatou os pas-
sos do filho no final de semana
em que o policial militar foi cap-
turado e morto por membros do
tráfico de drogas. Segundo ela,
Anderson e mais um amigo esta-
vam em um baile na Zona Leste
da capital paulista, conhecido
como “Baile da DZ7”. 
Nossa equipe entrou em con-

tato com o álibi do jovem, identi-
ficado como Leandro. Ele conta
que, no dia 28 de julho, os dois
saíram de Rio Grande da Serra
por volta das 22h com direção à
Paraisópolis, retornando apenas
na manhã seguinte. “A gente ia
ficar até as 12h, mas ele
(Anderson) estava com dor de
cabeça e a gente veio já tinha
amanhecido”, diz o amigo.
Lucivania ainda relatou que há

imagens de câmeras de seguran-
ça de estações da CPTM que
mostram Anderson acompanha-
do pelo amigo se dirigindo ao
baile. As imagens foram solicita-
das pelo juíz junto a Companhia

em outubro do ano passado. 
Ainda de acordo com o álibi,

assim que chegou a Rio Grande
da Serra, a dupla encontrou com
alguns conhecidos que lhes dis-
seram que na noite anterior um
homem desconhecido (possivel-
mente o policial militar) havia
dado umas “coronhadas” em
alguns usuários de entorpecen-
tes. 
Anderson retornou para casa

por volta das 11h e, segundo sua
mãe, permaneceu no local até a
segunda-feira (30), dia em que o
corpo de César Augusto foi loca-
lizado submerso. 
Após a prisão, o jovem de 22

anos passou a apresentar sinais
de depressão. “Ele ficou em
Palmares,  Santo André, apa-
nhando todos os dias com barra
de ferro, desmaiou duas vezes.
Depois que levou essas barras de
ferro, ele entrou em depressão.
Tem horas que não conhece mais
a família, não consegue falar
comigo por telefone”, diz a mãe.
Com a transferência do filho

para a Penitenciária de
Valparaíso, a situação de
Lucivania ficou ainda mais com-
plicada. Desempregada, ela bata-
lha para conseguir dinheiro para
realizar as visitas ao filho e forne-
cer os remédios controlados para
o tratamento da depressão. “Era
ele quem trabalhava para cuidar
da casa. Eu estou passando
muita dificuldade, tenho que cui-
dar das minhas filhas e de duas
netas”, desabafa.
A Folha teve acesso a uma

carta escrita por Anderson no
presídio, na qual ele pede ajuda à

mãe. Em um dos trechos, o
jovem fala que está na cadeia
sem ter cometido nenhum
crime. “Nunca tive um problema
com a Justiça. Tenho 22 anos e
nunca tive passagem”, escreve o
acusado.  
No final da carta, ele agradece

a mãe pelos esforços e pede à ela
para buscar seus direitos. “Corre
atrás dos direitos do seu filho
que está em uma penitenciária
sem assistência nenhuma. Eu te
amo, mãe! Obrigado por você
estar correndo atrás das coisas
para mim.”
De acordo com as últimas

informações do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
com relação ao processo de
Anderson, até o momento, não
há atualizações quanto ao alvará
de soltura para o acusado. 

Anderson é acusado de envolvimento na morte do PM César Augusto

Foto: Divulgação/Redes Sociais

César Augusto foi morto em julho

Dois homens foram presos
em flagrante durante uma ten-
tativa de roubo de veículo
durante a noite da última
terça-feira (21), na região da
Ponte Seca em Ribeirão Pires.
A dupla foi detida por um poli-
cial militar que estava de folga
e presenciou a ação criminosa. 
A tentativa de roubo ocor-

reu na rua Lacevita Amaral por
volta das 21h30. No entanto,
os acusados identificados
como C.P.G., de 26 anos, e
P.H.O.B., de 27 anos, foram
localizados na altura da rua
Santa Fé já detidos pelo militar
que estava fora do horário de

trabalho.
Antes mesmo da chegada da

viatura, o agente militar já
havia localizado a arma de
brinquedo utilizada pelos acu-
sados. Segundo informações
do boletim de ocorrência, em
nova revista nos homens feita
pelos militares também foi
localizada uma chave mixa.
C.P.G. ainda confessou no local
que se não fosse roubar tenta-
ria um furto com o auxílio da
chave improvisada. Já P.H.O.B.
negou todas as acusações e
alegou que estava na “biquei-
ra” (local de venda de entorpe-
centes).  

A vítima, que esteve no local
durante toda abordagem poli-
cial, reconheceu os dois
homens como autores da ten-
tativa de roubo. Ainda de acor-
do com o registro da ocorrên-
cia, ambos os acusados já pos-
suem antecedentes criminais
pela prática de roubo. 
Os acusados foram encami-

nhados a Delegacia de Polícia
Doutor Evandro Lima, em
Ribeirão Pires, onde foram pre-
sos em flagrante e deverão res-
ponder pela tentativa de
roubo. O delegado de plantão
ainda representou pela prisão
preventiva da dupla. 

Policial de folga detém dupla de
assaltantes durante tentativa de roubo 
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Homem é preso em flagrante
após ameaçar ex-companheira
O suspeito, de 30 anos, já pos-

sui medida protetiva por agres-
são. Policiais militares encontra-
ram o suspeito agressivo dentro
da residência.
Segundo o boletim, uma equi-

pe da Polícia Militar foi acionada
para atender uma ocorrência de
desinteligência entre casal, onde
a mulher estaria pedindo socorro.
Ao chegar na residência, os poli-
ciais constataram que o indivíduo
estava agressivo dentro do imó-
vel.
A ex-companheira do suspeito

informou à PM que, após se
desentender com seu marido, ele
a ameaçou de morte com o uso
de uma arma de fogo. O suspeito
foi abordado pela Polícia.
De acordo com a corporação,

foi localizado em cima do guarda-
roupas uma pistola calibre 22 e
um simulacro de arma de fogo.
O suspeito recebeu voz de pri-

são em flagrante pelo crime de
porte e posse de arma de fogo,
violência doméstica e ameaça.
Ainda conforme a PM, o indivíduo
já possui uma medida protetiva
em seu nome por agressão à ex-
companheira.

Bandidos invadem residência
e furtam eletrodomésticos
Dois homens invadiram uma

residência no último sábado (18)
na rua Pereira Barreto. 
De acordo com o boletim, os

criminosos adentraram no local
após danificarem a porta do imó-
vel e levaram forno micro-ondas,
televisor, notebook e objetos de
cozinha. 
O crime aconteceu durante a

ausência dos moradores. A Polícia
foi acionada para averiguar o
caso.

Dupla invade a contramão
e assalta motorista

Dois assaltantes invadiram a
contramão na Av. Orlando Greco,
próximo ao Rodoanel e assalta-
ram um motorista que transitava
pela via sentido Mauá. O caso
aconteceu na noite do último dia
15.
De acordo com o boletim, a

vítima foi abordada por um
homem alto, magro, aparentando
ter 25 anos, o qual estava em
posse de uma arma de fogo. 
O outro suspeito permaneceu

dentro do automóvel, enquanto o
comparsa subtraía o veículo da
vítima.Após o delito, a vítima foi
liberada no local da abordagem.

Vídeo mostra briga entre
autor de disparo e gerente
de bar morto em Mauá
Briga teria começado após o acusado ter subido ao palco de estabelecimento

Câmeras de segurança instala-
das nos arredores do La Bodega’s
Lounge Bar, em Mauá,  flagraram a
briga entre Clayton Quinto e
Lindoilson Maciel Carvalho que
resultou na morte do gerente de
31 anos, na madrugada do último
domingo (19). O vídeo pode ser
conferido nas redes sociais e no
Portal Folha Ribeirão Pires. 
As imagens mostram o morador

de Ribeirão Pires do lado externo
do estabelecimento comercial já
imobilizado pelo gerente do res-
taurante. Momentos depois,
Clayton começa agredir Lindoilson
com empurrões e tentativa de
esganadura, além da agressão psi-
cológica durante a discussão.  Um
dos homens que presenciou a
briga ainda agride o acusado com
pontapés enquanto ele já estava
imobilizado por Clayton no chão.
Ao longo dos quase sete minutos
de gravação, Lindoilson não
demonstra qualquer tipo de rea-

ção contra Clayton.  
Segundo uma pessoa próxima a

Lindoilson, que pediu para não ser
identificada, a briga teria começa-
do após o jovem, que trabalha
como garçom na Estância, ter subi-
do ao palco para dançar com uma
das dançarinas. Clayton e os segu-
ranças retiraram o Lindoilson do
local e começaram a agredi-lo
ainda no interior do estabeleci-
mento. Matheus Ferreira e
Marcelo Araújo, amigos de
Lindoilson, também foram agredi-
dos no local. A Folha teve acesso a
um áudio em que uma das teste-
munhas relata a agressividade de
Clayton e dos funcionários do bar
que teriam espancado Lindoilson
após retirá-lo do local. “Ele espan-
cou o cara”, diz a testemunha.
Ainda segundo informações,

após a briga Lindoilson teria volta-
do para casa, em Ribeirão Pires,
onde pegou a arma, retornou para
o bar e efetuou pelo menos três

disparos. Além do gerente, que foi
atingido no pescoço, os tiros acer-
taram o braço de um bombeiro. Já
o disparo que atingiu o segurança
foi bloqueado pelo aparelho celu-
lar. 
O jovem foi localizado ainda na

manhã de domingo escondido
debaixo da cama em sua casa, no
Jardim Mirante, pela Polícia Militar
de Ribeirão Pires. Já a arma utiliza-
da no crime foi encontrada escon-
dida em uma caixa de papelão na
casa de Marcelo, com três muni-
ções, sendo duas intactas e uma
“picotada” (munição que falhou no
momento que o atirador efetuou o
disparo).  Tanto o autor do disparo
quanto os dois amigos, que segun-
do a Polícia Civil possuem coauto-
ria no crime, permanecem presos.Momento em que Lindoilson é empurrado ao chão por Clayton  

Marcas deixadas em Lindoilson 

Reprodução/ Câm
eras de Segurança

Foto: Divulgação
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Nos últimos quatro anos, o total
de matrimônios realizados nas três
cidades da região - Rio Grande da
Serra, Ribeirão Pires e Mauá - teve
uma queda significativa de
18,84%. Os dados foram obtidos
por meio do levatamento feito
pelo Diário do Grande ABC com
base nos números divulgados pelo
Portal da Transparência do
Registro Civil, que também mos-
trou a queda na região do Grande
ABC. Entre 2015 e 2019, a micro-
rregião passou de 4.395 para 3.567
uniões civis.   
Entre as três cidades avaliadas,

apenas Mauá apresentou aumen-
to no indicador no comparativo
entre os dois últimos anos, saindo
2.263 casamentos em 2018 para
2.277 em 2019.
O cenário é o mesmo quando

aplicado nas setes cidades do
Grande ABC, que passou 20.232
casamentos em 2015 para 16.540
em 2019 - uma redução de
18,24%. Na contramão da redução
no número de matrimônios, assim
como Mauá, está a cidade de
Diadema que teve 322 casamentos

a mais no último ano em um com-
parativo com o mesmo período de
2018, ultrapassando os três mil
registros.
De acordo com especialistas, a

queda no número se atribui princi-
palmente a crise econômica
enfrentada pelos brasileiros desde
2014, uma vez que oficializar a
união significa custos. Em 2019, os
casais de São Paulo precisaram
desembolsar mais de R$400,00
para ter em mãos a certidão de
casamento. 
A taxa pode ficar mais alta caso

os noivos optem pelo casamento
em diligência - feito fora do
Cartório Civil. Esse modelo de pro-
cedimento pode ultrapassar o
valor de mil reais. Além do valor
fixo a ser pago, ainda é preciso cus-
tear a publicação em edital.  
Mesmo diante das dificuldades

financeiras, Ariane Alves e David
Brito são um dos casais que ainda
buscam pela união em papel pas-
sado. Após sete anos de namoro,
eles decidiram dar um passo a mais
no relacionamento e noivaram no
início deste ano. O objetivo é ofi-

cializar a união no segundo semes-
tre de 2022, após o término da
construção da casa.  
O casal optou apenas pelo casa-

mento no civil, abrindo mão da
cerimônia religiosa e uma possível
festa. “Pretendemos nos casar só
no civil mesmo, o religioso está
muito caro. Estamos investindo
mais na nossa casa e não paramos
para pensar em cerimônia e festa”,
diz a noiva.  
No caso de Isabel Cristina

Pimenta dos Santos e José João da
Silva, de Ribeirão Pires, oficializar o
casamento no civil não é uma prio-
ridade. Juntos há dez anos, a deci-
são tomada por ambos não foi pela
questão financeira. “Não sabemos
nem quanto custa a oficialização
no civil e nem fomos atrás disto”,
explica Isabel. 
Após o nascimento da filha do

casal, Silva chegou a cogitar a ofi-
cialização, mas Isabel afirma que
não vê necessidade. “São dez anos
de casado, mas acho que agora já
temos um vínculo que une a gente
e isso (oficialização no civil) se
torna menos importante ainda.” 

Microrregião apresenta queda no índice
de casamentos nos últimos quatro anos

Davi e Ariane querem oficializar a união; já Isabel e José não  pretendem

Dados referentes ao período de 2015 a 2019 

Segundo levantamento, a redução foi de mais de 18% no total de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá

Cidade / Ano 2015 2016 2017 2018 2019

Rio Grande 371 397 274 321 284

Ribeirão
Pires 1.193 1.135 1.149 1.164 1.006

Mauá 2.831 2.490 2.441 2.263 2.277

Portal da Transparência Reg. Civil / DGABC
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O evento será realizado na Vila do Doce. A entrada é 1kg de alimento 

Neste domingo (26) a partir
das 19h, a Vila do Doce será palco
do show do sertanejo Leon Félix.
O evento será realizado em prol
de famílias carentes da região.
O cantor e compositor levará

ao palco os sucessos que fizeram
parte de sua carreira, como Caixa
Postal”, “Pra que chorar”, “Meu

Caminhão”, “Zica da Balada”,
“Vou Viver em Paz”, “Perca de
Tempo”, “Saideira” e “Shortinho”.
O show beneficente recebe o

apoio da Prefeitura de Ribeirão
Pires e de mais 40 pessoas, que se
sensibilizaram com a causa. “O
show é voltado para ajudar algu-
mas famílias carentes da região,
com a arrecadação de mantimen-
tos e alimentos não perecíveis,
assim, conseguiremos dar assis-
tência as pessoas que sofrem com
o desemprego e a falta de oportu-
nidades”, disse Leon Félix.
Conhecido pela cidade como

um dos músicos sertanejos de
maior sucesso da região, Leon se
mostra empenhado na ação de
ajudar ao próximo. “A partir da
minha visibilidade poderei, em
conjunto com a minha equipe,
ajudar aqueles que um dia me
pediram um auxílio, uma reco-
mendação profissional e até um
prato de comida. A crise vem afe-
tando diversas famílias e é por
isso que eu quero realizar este
evento na cidade”, disse o serta-
nejo.

Serviço:
Show do Leon Félix na Vila do

Doce
Ingresso: 1 kg de alimento não

perecível 
Data e horário: 26 de janeiro

(domingo) às 19h
Endereço: R. Boa Vista, s/n -

Centro, Ribeirão Pires.

Leon Felix levará ao palco os sucessos que marcaram a sua carreira 

Foto: W
agner Lim

a/Folha RP

Leon Félix realiza show
beneficente neste domingo
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.669, 06 DE JANEIRO DE
2.020
“Dispõe sobre a nomeação da Autoridade de Trânsito do
Município de Rio Grande da Serra - SP e dá outras provi-
dências.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei
CONSIDERANDO as determinações contidas no art. 7º.
da Lei Municipal de Trânsito nº. 2.216, de 14 de agosto de
2.017; e na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), dentre as quais a
competência atribuída aos órgãos e entidades executivas
de Trânsito dos Municípios, para executar a fiscalização de
trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabí-
veis, por infrações de circulação, estacionamento e para-
da, no exercício regular de Polícia de Trânsito, no
Município de Rio Grande da Serra - SP.
DECRETA
Art. 1º. - Fica nomeado o senhor FAUSTO MAURÍCIO
SANCHES FERNANDES brasileiro, casado, Secretário
de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, portador da
Cédula de Identidade R.G. nº. 12.535.758-8; e CPF/MF
sob nº. 058.329.548/74, como AUTORIDADE DE
TRÂNSITO, nas atribuições de competência às vias do
âmbito deste Município.
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de janei-
ro de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.666, DE 13 DE DEZEM-
BRO DE 2.019
“Concede aposentadoria voluntária por tempo de contri-
buição à funcionária Marli Pereira Campos.
MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA, Prefeita em exercí-
cio do Município de Rio Grande da Serra, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. – Fica concedida aposentadoria voluntária por
tempo de contribuição à funcionária MARLI PEREIRA
CAMPOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº.
10.649.983-X, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do arti-
go 8º., incisos I e II, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de
novembro de 2.002, conforme consta do processo FUN-
PREV nº. 013/2.019. 
Parágrafo único - Os proventos da inatividade da funcio-
n á r i a
obedecerão o disposto no caput do artigo 8º., da Lei
Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002. 
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de
dezembro de 2.019 - 54º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município. 
Marilza Aparecida de Oliveira 
Prefeita Municipal em exercício
DESPACHO DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2019

PROCESSO Nº 2225/2019
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de tiras
reagente / lancetas para determinação de glicose no san-
gue, com fornecimento de aparelho para automonitora-
mento domiciliar em comodato, destinados à Secretaria
Municipal de Saúde.
Diante das razões de fato e de direito expostas pela
Pregoeira, em sua manifestação, a qual acolho com base
nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório,
da legalidade e da igualdade, decido pelo conhecimento
do recurso interposto pela empresa recorrente MEDLE-
VENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para, no mérito,
negar-lhes provimento.
Posto isso, ratifico o despacho da Pregoeira e mantenho a
decisão que declarou vencedora do certame referente aos
itens 01 e 02 a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, bem
como determino a adjudicação e homologação do Pregão
em favor da empresa, conforme segue:
Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Item 01 – Qtd. 300.000 Valor unitário R$ 0,246 – Valor total
R$ 73.800,00
Item 01 – Qtd. 300.000 Valor unitário R$ 1,20 – Valor total
R$ 360.000,00
Valor Total – R$ 433.800,00
Rio Grande da Serra, 22 de Janeiro de 2020.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
PREFEITO
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº
01/2018 - Proc. nº 1769/2017 – CONTRATADA: GÊMECE
EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME – CNPJ:

61.999.637/0001-28- Objeto: Empresa especializada para
prestação de serviços de publicação de atos oficiais, aten-
dendo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra.– Prorrogação: 12
(doze) meses; Valor Total do Aditivo: R$ 155.250,00. Data
Assinatura: 02/01/2020. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 02/01/2020.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº
01/2019 - Proc. nº 2212/2018 – CONTRATADA: INTER-
TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP – CNPJ:
18.351.823/0001-27 - Objeto: Prestação de serviços de
informática, para o licenciamento de uma “solução tecno-
lógica de gestão educacional – Web”, com os respectivos
serviços de implantação (contemplando: migração de
dados, customização treinamento e capacitação de usuá-
rios), manutenção (preventiva, corretiva e de ordem legal)
suporte técnico (funcional e operacional com visitas perió-
dicas e suporte “on site” – quando solicitado e que atenda
as especificações), em atendimento a Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. – Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor
Total do Aditivo: R$ 237.411,24. Data Assinatura:
15/01/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
15/01/2020.
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº
02/2017 - Proc. nº 729/2016 – CONTRATADA: REDE SOL
FUEL DISTRIBUIDORA S/A – CNPJ: 02.913.444/0001-43
- Objeto: Fornecimento de combustível de forma parcela-
da, que atenderá a frota de veículos de diversas secreta-
rias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. –
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total do Aditivo: R$

623.400,00. Data Assinatura: 23/01/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 23/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
01/2020 – Proc. nº 2126/2019 – Detentora: METODO UNI-
FORMES EIRELI EPP – CNPJ: 22.723.564/0001-95 -
Objeto: Fornecimento de uniforme escolar para os alunos
da Pré-escola da Rede Municipal de Ensino da Secretaria
de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 21/01/2020 – Prazo
de Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$ 689.992,00
- Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
21/01/2020.
Audiência Pública
A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra realizará,
no dia 31 de janeiro, a partir das 17h, Audiência Pública
para prestação de contas da Secretaria Municipal de
Saúde. 
Local: Câmara Municipal de Rio Grande da Serra - Rua do
Progresso, nº 251 – Jardim Progresso.
”RESUMO:
PROCESSO 2171/2019 – TOMADA DE PREÇOS  Nº
02/2019 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICI-
PAL DE RIO GRANDE DA SERRA E INFRAESTRUTU-
RA.
DESPACHO DO PREFEITO: ADJUDICO E HOMOLOGO
o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 43,
VI, da Lei Federal 8.666/93 conforme segue: 
Empresa: R.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -
Valor Total: R$ 2.415.041,63 Prefeito: Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – 23/01/2020”

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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Tire suas dúvidas sobre o
pagamento do IPVA 2020
A falta do recolhimento do IPVA resultará em multa de 0,33% por dia de atraso

O IPVA é um imposto anual
pago pelos proprietários ou pos-
suidores de veículos em todo o
país, e recebe o controle do
Detran. O valor do IPVA é calcula-
do com base no valor do veículo e
sua quitação é um requisito para o
licenciamento. O imposto pode
ser quitado de três maneiras: à
vista com desconto de 3% (janei-
ro); à vista sem desconto (feverei-
ro) ou em três parcelas, de janeiro
a março, de acordo com a data de
vencimento da placa. 
Para efetuar o pagamento,

basta se dirigir ao banco creden-
ciado ou nas casas lotéricas, utili-
zando o código Renavam constan-
te no Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos.

Foto: Divulgação

A isenção do imposto é disponibilizada aos deficientes e aos taxistas
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Pit Stop Skol: bebida
gelada com preço baixo

Preços competitivos e embalagens retornáveis são o diferencial do local

Para quem gosta de se
refrescar no verão o Pit Stop
Skol é uma ótima pedida. A
franquia de venda de bebidas,
inaugurada em dezembro de
2019 ao lado do Auto Posto BR
Boa Parada, alia comodidade e
preço baixo.
Diante da necessidade do

bom e rápido atendimento ao
consumidor, o empresário
Wagner Felipe Roncon, viu no
Pit Stop a oportunidade de
comercializar produtos de rápi-

do consumo por preço mais
baixo do que dos comercializa-
dos em supermercados. “O
público alvo é o comerciante, o
dono de barzinho de bairro e
também o consumidor que
opta por uma cerveja gelada
aos finais de semana. Nós
atendemos com rapidez, sem
fila, e com preços bem mais
competitivos”, disse o empre-
sário.
Os principais rótulos comer-

cializados são cerveja Skol e

Brahma. Todos os produtos são
vendidos gelados para otimizar
o tempo do cliente.
Um dos destaques do local

são as ofertas de produtos
retornáveis: Cerveja Pilsen Skol
Garrafa 300ml, Pilsen Brahma
Garrafa 300 ml, Garrafa 1 litro,
Skol e Brahma e Garrafa 1 litro,
Pepsi e Guaraná Antártica.
Com embalagem retornável

você troca sua garrafa vazia
por uma cheia, por um preço
menor. 
“É um novo jeito de pensar

em economia”, disse Wagner
Felipe Roncon.
O atendimento no Pit Stop é

24 horas. Mais uma facilidade
ao morador de Ribeirão Pires e
ao visitante da região.

O Pit Stop é situado na Av. Pref. Valdirio Prisco, ao lado do Auto Posto BR



1155SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2244  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002200 CCuulliinnáárriiaa  FFoollhhaa  

Empresária inova com 
criação de Brigaderia 

Acácia Brigadeiros é destaque no setor gastronômico de Ribeirão Pires

Acácia Brigadeiros, fundada em
novembro de 2019 pela empresá-
ria Kátia Paulino, se tornou a 1ª loja
de brigadeiros gourmet de
Ribeirão Pires. Inovando com sabo-
res refinados e opções diet e sem
lactose, os brigadeiros atraem a
todos os paladares.
Ao se aproximar da loja, situada

no piso térreo do Shopping
Garden, Rua Felipe Sabbag- 200, o

cliente é tomado pelo cheiro de
chocolate que o atrai para dentro
do estabelecimento. 
Após a saída do emprego, Katia

foi incentivada pela família a
empreender, e viu no brigadeiro a
oportunidade de mudar de vida. 
Com a prática na confecção de

brigadeiros artesanais aliada a
especialização, a empresária ala-
vancou a sua carreira com a venda

de brigadeiros gourmet, em con-
junto com a abertura da loja.
A fidelização do cliente é um

ponto positivo. “As pessoas vêm,
compram e voltam, pois adoram a
leveza do brigadeiro e a alegria que
ele proporciona”, disse Karla, irmã
e grande apoiadora de Kátia
Paulino.
O carro chefe da Brigaderia é o

Chocolate Belga. Além do brigadei-
ro de ninho, bicho de pé, chocolate
branco, tutti frutti, milho, paçoca,
pistache, café, tortinha de limão,
limão siciliano, maracujá, óreo,
palha italiana e tradicional.
A cada semana, Kátia inova com

um sabor diferenciado na linha diet
e sem lactose, sendo um dos mais
pedidos o de sabor beijinho. 
Todos os ingredientes são pre-

viamente analisados para que se
adequem as necessidades e restri-
ções alimentares dos clientes. 
“Não abrimos mão de utilizar

produtos de primeira linha, assim
podemos garantir qualidade e
sabor aos nossos clientes”, disse
Katia Paulino.
Encomendas: 994295-8371.

Kátia Paulino viu no brigadeiro a oportunidade de mudar de vida
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