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Em Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra e Mauá, no mês de maio, as
escolas estaduais receberam33alunos
vindos da rede particular da região,
segundo a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo com dados da
Diretoria de Ensino Regional deMauá.
O número é 725% maior do que o

registrado em 2019, quando foram
efetuados apenas quatro pedidos de
transferências.
De acordo com a Prefeitura de

Ribeirão Pires, o segmento da
Educação Infantil, que atende crianças
de 0 a 4 anos e 11 meses, recebeu 20
alunos vindosda redeparticular napri-
meira quinzena de junho. Diversas
famílias estão passando por proble-
mas financeiros durante apandemia, o
que reflete na hora do pagamento das
mensalidades escolares. Página 03

Efeito pandemia: família
começa a trocar escola
particular por pública

Napandemia, aumento foi de 70% em Rio Grande e RP Cães treinados da Guarda Municipal atuam em Ribeirão Pires
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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.

FLÁVIO  SILVA  RIBEIRO,  estado civil soltei-
ro, profissão eletricista, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  dezessete  de junho de mil
novecentos  e setenta e oito (17/06/1978), residen-
te e domiciliado Rua Mantiqueira,  17,  Tanque Caio,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO MILTON
RIBEIRO e de TEREZA CRISTINA SILVA RIBEI-
RO. ELISÂNGELA  ROCHA  MARTINS,  estado
civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e dois de outubro de mil
novecentos   e  oitenta  (22/10/1980),  residente  e
domiciliada  Rua Mantiqueira,  17,  Tanque  Caio,
Ribeirão Pires, SP, filha de NATANAEL ROCHA
MARTINS e de MARIA APARECIDA MARTINS.                           

MANOEL  DA CRUZ FRANCISCO DE
SOUZA, estado civil divorciado, profissão aposen-
tado,  nascido em Buritirama, BA no dia vinte e seis
de abril de mil   novecentos   e   cinquenta  e  nove
(26/04/1959),  residente  e domiciliado Rua Odeon,
235, Vila Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de MAR-
COLINO FRANCISCO ALVES e de MARINA
ALVES DE SOUZA. VANIA  MARCIA  MARQUES
DOS  SANTOS,  estado civil solteira, profissão dia-
rista, nascida em Varzia - Barra, BA no dia vinte e
dois de outubro de  mil novecentos e setenta
(22/10/1970), residente e domiciliada Rua Odeon,
235,  Vila  Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
ELIZOBERTO MOREIRA DOS SANTOS e de
MARIA MARQUES DE ALMEIDA.                     

LAZARO  TEIXEIRA DE SOUZA, estado civil
divorciado, profissão operador de  máquina,  nasci-
do  em Umuarama, PR no dia quatorze de julho de
mil novecentos e sessenta e nove (14/07/1969),
residente e domiciliado Rua Lambari  (Jd  União),
09,  Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA e de MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA.SOLANGE   DE
FREITAS  PEREIRA,  estado  civil  divorciada,  pro-
fissão doméstica,  nascida  em Barbosa Ferraz, PR
no dia vinte de novembro de mil  novecentos  e
setenta e um (20/11/1971), residente e domiciliada
Rua João Dicieri, 220, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de SEBASTIÃO LOURENÇO PEREIRA e de
IRENE DE FREITAS PEREIRA.                       

FRANCISCO  DE ASSIS ALVES DE SOUZA,
estado civil divorciado, profissão oficial  de  imper-
meabialização, nascido em Patamuté, BA no dia
quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e
sete (04/10/1967), residente e  domiciliado  rua
Campinas, 50, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOÃO BATISTA DE SOUZA e de MARIA
ALVES DE SOUZA. EDILEUZA GOMES DE
ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão auxiliar
de  serviços gerais, nascida em Monte Santo, BA
no dia vinte e seis de dezembro  de  mil  novecen-
tos e setenta e um (26/12/1971), residente e domi-
ciliada  rua  Campinas,  50,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO ALVES DE
ALMEIDA e de MARIA JANIRA GOMES DE
ALMEIDA.   

JONATHA WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA,
estado civil solteiro, profissão conselheiro  fiscal,
nascido  em Mauá, SP no dia vinte de novembro de
mil  novecentos e noventa e seis (20/11/1996), resi-
dente e domiciliado Rua  Guatapará,  88,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA e de DAISY
ALMEIDA DE OLIVEIRA. NAIANE  DA  SILVA
PEREIRA,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida em Santo André, SP no dia vinte e um de
abril de dois mil e um (21/04/2001),   residente   e
domiciliada  Rua  Guatapará,  88,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de CLAUDIO JOSE
PEREIRA e de NUCIA GONÇALVES DA SILVA
PEREIRA.                                     

GUSTAVO ARAUJO  ZULATO  DE OLIVEIRA,
estado civil solteiro, profissão autônomo,  nascido
em  Ribeirão Pires, SP no dia doze de fevereiro de
mil novecentos e oitenta e cinco (12/02/1985), resi-
dente e domiciliado Rua  Lions,  125, Vila Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO ARAUJO
DE OLIVEIRA e de CLEIDE ZULATO DE OLIVEI-
RA. ÉRIKA  BUENO,  estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Bernardo  do  Campo,
SP  no dia trinta de janeiro de mil novecentos e
noventa  e cinco (30/01/1995), residente e domici-
liada Rua Lions, 125, Vila  Bocaina,  Ribeirão
Pires, SP, filha de MARCO ANTONIO BUENO e de
SIRLENE OLIVEIRA BISPO BUENO.                                         

VAGNER VENÂNCIO   DOS   SANTOS,  esta-
do  civil  solteiro,  profissão tapeceiro, nascido em
Mauá, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil
novecentos   e  noventa  (22/02/1990),  residente  e
domiciliado  Rua Guatapará,  10,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de WALTER VENÂNCIO
DOS SANTOS e de SEVERINA ANTONIA DOS
SANTOS. EDILAINE  SILVA  MOREIRA,  estado
civil  solteira,  profissão do lar, nascida  em Mauá,
SP no dia nove de agosto de mil novecentos e
oitenta e  sete  (09/08/1987),  residente e domici-
liada Rua Guatapará, 10, São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de REINALDO DIAS
MOREIRA e de EDJANETE SILVA MOREIRA.                                               

ISAC  MATTOS  DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão auxiliar de fábrica, nascido em
Araças, BA no dia três de agosto de mil novecen-
tos e  noventa e seis (03/08/1996), residente e
domiciliado Rua José Lopes Coelho,  122,  Parque
Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de EDINALDO
FARIAS DOS SANTOS e de ZEFIRA VIEIRA MAT-
TOS. CARLA  BEZERRA  DO  NASCIMENTO,
estado  civil  divorciada,  profissão ajudante,  nas-
cida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezesseis  de julho
de mil novecentos  e oitenta e oito (16/07/1988),
residente e domiciliada Rua José  Lopes  Coelho,
122, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
MARTINHO   JOSE  DO  NASCIMENTO  e  de
IVANETE  BEZERRA  OLIVEIRA  DO NASCIMEN-
TO.                                                           

JOELSON  PINHEIRO  DOS  SANTOS,  esta-
do  civil  divorciado,  profissão açougueiro,  nascido
em Marechal Deodoro, AL no dia vinte de abril de
mil novecentos e setenta e cinco (20/04/1975),
residente e domiciliado Avenida  Indianópolis,  10,
Ponte  Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de HILDE-
BRANDO CAETANO DOS SANTOS e de GENIL-
SA DA SILVA PINHEIRO. LÍVIA   SIRQUEIRA

PEREIRA,   estado   civil   divorciada,  profissão
confeiteira,  nascida em São Paulo (17º Subdistrito
Bela Vista), SP no dia  nove  de  junho  de  mil
novecentos e noventa e um (09/06/1991), residen-
te e domiciliada Avenida Indianópolis, 10, Ponte
Seca, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  ANTONIO
CARLOS SOARES PEREIRA e de ROSA MARIA
SIRQUEIRA DE LIMA.                                                    

CARLOS  EDUARDO  DA  SILVA  MORGADO,
estado civil solteiro, profissão operador  de máqui-
na, nascido em Mauá, SP no dia vinte e nove de
abril de mil novecentos e oitenta e um
(29/04/1981), residente e domiciliado Rua
Campinas, 30, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de NELSON BARBOSA DE MORGADO e de
ZENEIDE DA SILVA MORGADO. FERNANDA   DA
SILVA   SANTANA,   estado  civil  solteira,  profis-
são supervisora de vendas, nascida em Santo
André, SP no dia vinte e um de dezembro  de mil
novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente
e domiciliada  Rua  Campinas,  30,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha  de  FRAN-
CISCO  JOSÉ  SANTANA  e  de  CLARICE APA-
RECIDA DA SILVA SANTANA.                                                              

ISRAEL  SILVA  RAMOS,  estado  civil  soltei-
ro, profissão professor de educação  física,  nasci-
do  em  Mauá,  SP  no dia seis de abril de mil nove-
centos  e noventa e seis (06/04/1996), residente e
domiciliado Rua Piquerobi,  125, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de ATACILIO RAMOS e de
IVANI FIGUIREDO DA SILVA REIS.DÉBORA
MUSSULIN DOS SANTOS, estado civil solteira,
profissão operadora de telemarketing, nascida em
Mauá, SP no dia primeiro de abril de dois mil
(01/04/2000),  residente  e  domiciliada  Rua
Piquerobi, 125, São Caetaninho,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha  de AFONSO RAFAEL DOS SANTOS
FILHO e de VANDA DE JESUS VIANA MUSSU-
LIN.                             

PAULO  SÉRGIO  PAULINO,  estado  civil sol-
teiro, profissão aposentado, nascido  em  São
Carlos  do  Ivaí,  PR  no  dia  nove de julho de mil
novecentos e sessenta e nove (09/07/1969), resi-
dente e domiciliado Rua Dalva  de  Oliveira,  50,
Pilar  Velho,  Ribeirão Pires, SP, filho de NIVALDO
PAULINO e de EUNICE DIAS DE OLIVEIRA.
LUCINEI   REGATIERI   CAVALCANTE,  estado
civil  solteira,  profissão professora,  nascida  em
Jandaia do Sul, PR no dia dez de dezembro de mil
novecentos e sessenta e nove (10/12/1969), resi-
dente e domiciliada Rua  Dalva  de Oliveira, 50,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de NEUTON
CAVALCANTE e de ELVIRA REGATIERI CAVAL-
CANTE.   

EDITAL DO  DISTRITO DE SAPOPEMBA –
COMARCA DE SÃO PAULO

DIOGO ELIAS DA SILVA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profissão técnico em logística,
nascido em São Caetano do Sul, no dia doze de
maio de mil novecentos e oitenta e três, residente
e domiciliado na Rua Guimarães Rosa, nº 956,
casa 01, Represa, Ribeirão Pires, filho de WELING-
TON ELIAS SANTOS e de MARIA NILDA DA
SILVA e DEISE SAMUEL VICENTE DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, estado civil divorciado,
profissão arrematadeira,  nascido em Belford Roxo-
RJ, no dia dezesseis de setembro de mil novecen-

tos e oitenta e cinco (16/09/1985), residente e
domiciliado na Rua João Lopes de Lima, nº 427,
casa 01, Jardim Sapopemba, em São Paulo, filho
de CICERO SAMUEL DA SILVA e de MARIA
MADALENA VICENTE DA SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
JULIO CESAR AMORIM SILVA, de nacionali-

dade brasileira, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, natural de São Bernardo do Campo-SP,
nascido no dia doze de junho  de mil novecentos e
noventa, residente e domiciliado na Avenida
Coronel Oliveira Lima, nº 2902, Aliança, Ribeirão
Pires-SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS SILVA
e de DILMA DOS SANTOS AMORIM SILVA e
DEISE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão recepcionista,
natural de Mauá-SP, nascida no dia oito de maio de
mil novecentos e oitenta e nove, residente e domi-
ciliada na Rua Fausina Perpétua Leite, nº 52, casa

01, Jardim Maria Eneida, em Mauá-SP, filha de
LUIZ ARMANDO DOS SANTOS e de CLEIDE
MARIA DA SILVA SANTOS.

CARTORIO DE OURO FINO PAULISTA       
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA     
JULIANO  PRUDENCIO  LOPES, estado civil

solteiro, profissão vidraceiro, nascido  em  São
Paulo-SP  no  dia  trinta  e  um de outubro de mil
novecentos  e  oitenta  e quatro (31/10/1984), resi-
dente e domiciliado Avenida  Flórida,  86,  casa  1,
Somma,  Ribeirão Pires, SP, filho de HELENO
LEITE LOPES e de DORALICE PRUDENCIO DA
SILVA. CARMEM  MARIA  MIRANDA,  estado  civil
solteira,  profissão atendente, nascida  em
Viçosa-MG  no  dia doze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta  e três (12/12/1983), residente e
domiciliada Avenida Flórida, 86,  casa  1,  Somma,
Ribeirão Pires, SP, filha de AMAURI MIRANDA e
de ELENA FLORINDA JOSÉ MIRANDA. 

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e
Instruções Normativas do TCESP, justificamos a alte-
ração de ordem cronológica do pagamento do forne-
cedor abaixo, para os serviços de publicação dos atos
oficiais da Prefeitura de Rio Grande da Serra, tendo
em vista que o não pagamento das referidas despe-
sas implicará na paralização de serviços essenciais
aos munícipes, tendo em vista a necessidade de
publicidade dos atos da Administração e pelo dever
da transparência e informação perante ao cidadão.
Credor: GEMECE Empresa Jornalística LTDA ME
Nota Fiscal: 838 - Vencimento: 02/05/2019 – Valor
Líquido: R$ 10.032,60
Nota Fiscal: 850 - Vencimento: 08/06/2019 – Valor
Líquido: R$ 7.320,90
Nota Fiscal: 856 - Vencimento: 05/07/2019 – Valor
Líquido: R$ 6.210,00
Nota Fiscal: 860 - Vencimento: 04/08/2019 – Valor
Líquido: R$ 4.936,95
Nota Fiscal: 866 - Vencimento: 07/09/2019 – Valor
Líquido: R$ 12.181,95
Nota Fiscal: 872 - Vencimento: 05/10/2019 – Valor
Líquido: R$ 12.968,55
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº
10/2018 - Proc. nº 1029/2018 – CONTRATADA: TATIA-
NA DE PAULA ZANI DE SOUZA - Objeto:
Contratação de leiloeiro oficial para preparação,
assessoria, loteamento, organização, condução e
divulgação dos leilões públicos de bens móveis e em
geral, imóveis inservíveis de propriedade da prefeitu-
ra do município de rio grande da serra e os bens
oriundos das execuções fiscais ajuizada pela munici-
palidade na forma da legislação vigente  – Período: 12
(doze) meses. Data Assinatura: 10/06/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 10/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
41/2020 – Proc. nº 409/2020 – Detentora: Construtora
Estrutural LTDA – CNPJ: 75.154.385/0001-40 -
Objeto: Fornecimento de areia, pedra, pedrisco,
rachão, bica corrida e massa asfáltica  – Data

Assinatura: 15/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 95.900,00 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 15/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
42/2020 – Proc. nº 409/2020 – Detentora: Guarani
Indústria – CNPJ: 45.817.467/0001-67 - Objeto:
Fornecimento de areia, pedra, pedrisco, rachão, bica
corrida e massa asfáltica  – Data Assinatura:
15/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze) meses –
Valor Total: R$ 140.000,00 - Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 15/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
43/2020 – Proc. nº 409/2020 – Detentora: X Roque &
Mezzina Materiais Para Construção Ltda Epp –
CNPJ: 10.192.850/0001-92 - Objeto: Fornecimento de
areia, pedra, pedrisco, rachão, bica corrida e massa
asfáltica  – Data Assinatura: 15/06/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
194.200,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 15/06/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
44/2020 – Proc. nº 622/2020 – Detentora: Mavi
Comercial E Serviços Ltda – CNPJ: 14.356.238/0001-
69 - Objeto: Fornecimento de cimento – Data
Assinatura: 15/06/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 28.500,00 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 15/06/2020.
DESPACHO DO PREFEITO: Processo nº 750/2020
“Ratifico o parecer da Secretaria Municipal de Saúde
e aprovo a Dispensa de Licitação, com fundamento
no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para
a Locação do imóvel do CEME – Centro de
Especialidades Médicas, e conforme Decisão
Judicial, no valor anual de R$ 66.039,84”, Prazo: 12
meses. Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
17/06/2020.
DESPACHO DO PREFEITO: Processo nº 751/2020
“Ratifico o parecer do Secretaria Municipal de Saúde
e aprovo a Dispensa de Licitação, com fundamento
no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para
a Locação do imóvel da UBS da Vila São João, e con-
forme Decisão Judicial, no valor anual de R$
18.145,56”, Prazo: 12 meses. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 17/06/2020.

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

Educação deve ser de qualidade, não estatal
O direito à Educação tem garantias

legais, conforme estipulado no artigo 53 do
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente,
que prevê o pleno desenvolvimento dos
estudantes para o exercício da cidadania.
Portanto, independente do ingresso na
rede pública ou privada, o ensino de quali-
dade deve ser prioridade. Os pedi-
dos de transferência da rede priva-
da para a escolas públicas estaduais
aumentaram 725% em maio, em
comparativo com o mesmo período
do ano passado, segundo levanta-
mento realizado pela Diretoria de Ensino
Regional de Mauá, que atende a microrre-
gião (Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e
Mauá). Este número está ligado a redução
de rendimentos de diversas famílias e a sus-
pensão de custos ocasionada pela pande-
mia da Covid-19. 

Mesmo com a migração para a escola
pública, o desempenho dos alunos está
diretamente relacionado ao aproveitamen-
to do conteúdo programático, norteado
pela Base Nacional Comum Curricular, cria-
do com propostas pedagógicas comuns a
todas as escolas públicas e privadas, não

tendo em si distinção de valores por
ser aplicado em uma unidade edu-
cacional que cobra mensalidade ou
não.
Mesmo não sendo cobrada a uti-

lização do espaço, a escola pública é
paga por todos os brasileiros, pois está
inclusa nos impostos que pagamos ao
Governo, assim como a Segurança Pública e
a Saúde.
Se adaptar à realidade e buscar por ferra-

mentas que garantam o acesso às aulas é
de extrema importância no cenário atual. 

““AA  ccrriiaannççaa  ee  oo
aaddoolleesscceennttee
ttêêmm  ddiirreeiittoo  àà
EEdduuccaaççããoo””
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Que dois políticos e que são
pré-candidatos a prefeito e vice
de Ribeirão Pires acabam de ser
denunciados no Ministério
Público por possível cometimen-
to de crime na esfera penal.

* * *

Que Clóvis Volpi (PL) e
Amigão Dorto (PSB) foram
denunciados pelo vice-prefeito
Gabriel Roncon (PTB) por terem
ferido o Código Penal Brasileiro
em seu artigo 268.

* * *

Que a queixa-crime protoco-
lada por Gabriel contra Volpi e
Amigão diz respeito às reuniões
políticas divulgadas nas redes
sociais na última semana.

* * *

Que tais reuniões divulgadas
na internet ocorreram em vários
locais diferentes e sempre com

pessoas em volta e registradas
por câmeras fotográficas.

* * *
Que o artigo 268 do Código

Penal diz: “infringir determina-
ção do poder público, destinada
a impedir introdução ou propa-
gação de doença contagiosa”.

* * *

Que tal crime denunciado por
Gabriel tem pena de detenção
de 1 mês a 1 ano e multa.

* * *
Que agora a Câmara de Rio

Grande da Serra acabou de vez
com o imbróglio de eleger
vereador suplente como presi-
dente do Legislativo.

* * *
Que os vereadores aprova-

ram uma emenda na Lei
Orgânica do Município proibin-
do que vereadores suplentes
façam parte da Mesa Diretora
ou até que participem de
Comissões Permanentes.

* * *
Que tal confusão ocorreu

quando da eleição do vereador
suplente Claudinho Monteiro
(PTC) como presidente da
Câmara e que teve de deixar
tanto a cadeira de presidente
quanto de vereador quando o
titular, Israel Mendonça (PDT),
voltou ao Legislativo. 

* * *
Que com o retorno de Israel,

nova eleição para presidente
teve que ser realizada e que teve
a vitória do vereador Bibinho
(Cidadania) para um mandato
tampão de presidente.

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

Em Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra e Mauá, no mês de maio,
as escolas estaduais receberam
33 alunos vindos da rede particu-
lar da região, segundo a
Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc) com dados
da Diretoria de Ensino Regional
de Mauá. O número é 725%
maior do que o registrado em
2019, quando foram efetuados
apenas quatro pedidos de trans-
ferências. Este número está liga-
do a paralisação de aulas presen-
ciais que ocorrem desde março
com o início da pandemia da
Covid-19.

Diversas famílias estão passan-
do por problemas financeiros
durante a pandemia, o que refle-
te na hora do pagamento das
mensalidades escolares. A presi-
dente da Aesp (Associação das
Escolas Particulares do Grande
ABC), Oswana Fameli afirma que
o setor está apreensivo, especial-

mente as unidades de Educação
Infantil. “É um setor que empresa
8 mil funcionários. Existem solu-
ções possíveis (para contornar a
situação atual), mas é preciso
vontade política de se fazer o
debate”.

Julyana Queiroz, moradora da
Vila de Paranapiacaba e professo-
ra da Escola Estadual Educador
Pedro Cia, acredita que a
Educação tem se adaptado como
todos os outros setores da econo-
mia. “Estamos trabalhando com o
engajamento do aluno para não
perder o vínculo ‘aluno-escola’.
Em relação ao aproveitamento
efetivo na aprendizagem, temos
usado diversas estratégias para
sanar essa problemática, porém,
nada substituí a aula presencial, o
contato físico e efetivo entre o
professor e o aluno. A minha
visão para o momento atual é a
trilogia de palavras: adaptação,
paciência e resiliência”.

De acordo com a Prefeitura de
Ribeirão Pires, o segmento da
Educação Infantil, que atende
crianças de 0 a 4 anos e 11 meses,
recebeu 20 alunos vindos da rede
particular na primeira quinzena
de junho. A rede de ensino básico
e fundamental I e II registram
7.500 alunos matriculados na
Estância.  A rede de ensino de Rio
Grande não registrou aumento
nos pedidos de transferências,
tendo atualmente 1.914 alunos
matriculados.

Até 4 de junho, a Seduc
(Secretaria Estadual de Educação)
registrou 163 pedidos de migra-
ção da rede privada para a esta-
dual nos sete municípios do
Grande ABC. As escolas munici-
pais receberam 461 migrações,

segundo dados das prefeituras,
tabulados pelo Diário e publicado
em 7 em junho.

Com o crescimento dessas
transições, a Seduc abriu possibi-
lidade de as matrículas serem fei-
tas online. A ação visa evitar o
deslocamento das famílias, for-
mação de aglomerações nas
escolas. Essa medida vale apenas
para mudanças entre rede priva-
da e pública. 

Para efetuar a pré-matrícula, é
necessário acessar o site
www.sed.educacao.sp.gov.br e
preencher os dados solicitados. 

Tarefas escolares: Como
forma de manter as atividades
pedagógicas, os alunos da rede
municipal de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra estão tendo
acesso aos conteúdos por meio
de canais digitais, desde abril. Na
Estância, a medida faz parte da
ação “Aprendendo em Casa”,
desenvolvida pela Secretaria de
Educação. Cerca de 95% dos estu-
dantes participam do programa.
Os conteúdos para os alunos que
não têm acesso à internet estão
sendo impressos e são retirados
pelos pais nas escolas. Já em Rio
Grande, as tarefas estão sendo
realizadas através do projeto
"Escola em Casa", onde são dis-
ponibilizados: vídeos, atividades,
e orientações para todas as crian-
ças, dede o berçário (0 anos) ao
nível II (5 anos). 

O ponto satisfatório das ações
online, segundo as Secretarias de
Educação das duas Prefeituras, se
dá a partir da flexibilização da
forma de enviar os conteúdos
pedagógicos, os quais estão
sendo adaptados à realidade da
comunidade escolar. 

Diretoria de Ensino da região registrou aumento nos pedidos de transferências

Migração de estudantes
da escola privada para
a pública aumenta 725% 

Em junho, 20 alunos migraram da
rede privada para pública em RP
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Aumento em tarifa 
de energia em RGS

O vereador de Rio Grande da Serra, Silvio Menezes
(PDT), solicita a ENEL, explicação sobre o motivo do
aumento na tarifa de energia no município.  

Segundo o parlamentar, a medida tem como objeti-
vo atender as frequentes reivindicações dos morado-
res, que sofreram nos últimos meses um aumento na
conta de energia sem qualquer aviso prévio.  

“Devido à situação que se encontra com a pande-
mia onde seus empregos e serviços estão em baixa,
logo a fonte de renda está sendo afetada e este
aumento causará grandes impactos nos moradores”,
argumentou o vereador. 

Menezes pergunta se há a possibilidade de a
empresa informar os motivos e quando essas respos-
tas deverão ser enviadas. Caso negativo, ele questiona
os motivos que inviabilizam o envio desses esclareci-
mentos. O requerimento de autoria do vereador é
datado de 17 de junho.

Aferição de temperatura
na estação da CPTM

Benedito Araújo (PSB), vereador da cidade de Rio
Grande da Serra, solicitou a Gabriel Maranhão
(Cidadania), por meio da Secretaria de Saúde, a dispo-
nibilização de uma equipe fixa na frente da estação da
CPTM, a fim de realizar a aferição da temperatura dos
munícipes  que chegam a cidade, dando ainda orienta-
ções aos usuários que por ali passam. 

Segundo o vereador, a medida é uma ação preventi-
va, que tem como finalidade conter a proliferação do
novo coronavírus na cidade, uma vez que um dos sin-
tomas apresentados pela doença é a febre alta. 

Benedito questiona: “Há algum estudo em anda-
mento visando esse pedido?”. Ele ainda solicita infor-
mações quanto à possibilidade de implantação, bem
como os fatores que podem inviabilizá-lo. 

O requerimento também é assinado pelos vereado-
res Zezinho da Lavínia, Maciel da Padaria, Marcelo
Cabeleireiro e Israel Mendonça. 

Reforma na Quadra 
J. Roberto dos Santos

O vereador de Rio Grande da Serra Maciel Manoel
de Oliveira, o Maciel da Padaria (Cidadania), solicita
ao Prefeito Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania),
através do setor competente, informações sobre as
obras na Quadra Municipal “José Roberto dos Santos”.
O documento também é de autoria do presidente da
Câmara Municipal Ébio Viana, o Bibinho (Cidadania). 

Maciel questiona sobre o prazo de retoma das
obras no local, bem como o prazo para sua entrega.
Além disso, o presidente da Casa de Leis indaga sobre
o possível reconhecimento da verba, caso a obra não
seja concluída dentro do tempo determinado.  

“Justifica-se essa apresentação tendo em vista
estar devidamente informado sobre o assunto em
cumprimento do papel de fiscalizadores que a nós,
vereadores, é atribuído”, afirmou.  O requerimento é
datado de 17 de junho e é assinado por outros três
parlamentares.

Serviços de limpeza 
na Vila Arnoud

O vereador Antônio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), solicitou a Gabriel Maranhão (Cidadania)
a adoção de providências que resultem na execução de
serviços de limpeza e roçagem em todas as ruas da Vila
Arnoud, em Rio Grande da Serra. 

“Tal sugestão se faz necessária tendo em vista que
podemos verificar que o mato tomou conta do local”,
expôs o parlamentar. 

“Portanto, visando atender as reivindicações feitas
pela comunidade local, sugerimos que a
Administração, através da Secretaria de Serviços
Urbanos, execute serviços que culminem na manuten-
ção deste local para que as pessoas possam usufruir
das referidas vias, criada com a finalidade de propor-
cionar o ir e vir a todos os usuários. 

O documento de autoria de Toninho Correa também
é assinado por Maciel da Padaria, Israel Mendonça,
Benedito Araújo e Marcelo Cabeleireiro.

Higienização da frota
de ônibus municipal

Marcelo Alves da Silva, mais conhecido como
Marcelo Cabeleireiro (PSD), requereu ao Executivo
Municipal, por meio do setor responsável, informa-
ções quanto a possibilidade de higienização dos ôni-
bus utilizados na frota municipal pela Viação Talismã,
levando em conta que a reabertura parcial dos comér-
cios ocasionou um aumento no fluxo de pessoas que
utilizam os coletivos. 

“Se colocada em prática, urgentemente, medidas
que impossibilitem que o vírus se alastre pela popula-
ção, de todos os danos que pode ser causado, ocorre-
ria em número menor dentro de nossa cidade”, argu-
mentou o parlamentar. 

O vereador pergunta se há possibilidade da
Administração Municipal atender ao pedido, bem
como questiona os fatores que podem inviabilizá-lo. 

O requerimento de autoria de Marcelo é datado de
18 de junho. 

Limpeza e revitalização
da Viela 19 na Vl. Lopes

Israel Mendonça (PDT) sugere ao Prefeito
Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania), através da
Secretaria de Serviços Urbanos, a determinação de
execução de serviços de limpeza e , se possível, revi-
talização da Viela 19, na Vila Lopes. 

“O acúmulo de lixo, bem como o mato alto, espe-
cialmente nas laterais da viela, estão contribuindo
com a proliferação de roedores e insetos transmisso-
res de doenças infectocontagiosas”, explicou o verea-
dor.  

“A melhor maneira de evitar tais danos ao meio
ambiente é a realização de serviços de limpeza em
referidas localidades de forma habitual e permanen-
te”, finaliza.  

Além de Israel Mendonça, Benedito Araújo, Zezinho
da Lavínia, Maciel da Padaria e Marcelo Cabeleireiro
também assinam o documento de indicação, no últi-
mo dia 17 de junho.
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Residência é furtada 
na Vila Rosal

Na manhã do último dia 11,
uma residência na Vila Rosal,
em Ribeirão Pires, foi alvo de
um criminoso enquanto o pro-
prietário encontrava-se ausen-
te.  

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima saiu de casa por
volta das 8h40 e ao retornar,
pouco mais de uma hora depois,
constatou que a porta de entra-
da estava com marcas de tenta-
tivas de arrombamento. O cri-
minoso conseguiu acessar o
imóvel pelo telhado. 

Entre os objetos levados está
uma televisão de 43 polegadas
e um aparelho celular, além da
quantia de R$80 em dinheiro. A
vítima afirmou que há câmeras
de segurança na rua de sua
casa, que poderão ajudar na
identificação do autor.  

O registro da ocorrência foi
feito horas depois do ocorrido.
Ainda de acordo com o boletim
de ocorrência, o local foi preju-
dicado para a realização de perí-
cia, uma vez que o dono já havia
providenciado reparos no local.
O caso segue em investigação.

Briga de casal termina 
com um ferido

Uma briga entre casal ter-
minou com uma pessoa ferida
na madrugada do último
domingo (14), no Jardim
Aimoré. Segundo informações,
um homem teria levado uma
facada de sua esposa na região
do abdômen.

De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima e a agres-
sora estavam consumindo
bebidas alcoólicas, quando a
mulher passou a ficar agressi-
va e sem nenhum momento
aparente agrediu o marido
com um chute e depois o feriu
com o auxílio de uma faca.

Após a agressão, a vítima
pediu socorro e foi levado até
a UPA - Santa Luzia. Neste
momento, a agressora saiu de
casa, tendo o homem alegado
não saber para onde ela pode-
ria ter ido. 

A Polícia Militar foi aciona-
da pela equipe da UPA para
averiguar a ocorrência na uni-
dade hospitalar. 

A princípio, o caso foi regis-
trado como Lesão Corporal, na
Delegacia de Ribeirão Pires.

Nos últimos três meses, mais
especificamente entre 15 de
março a 16 de junho, as cidades
de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra apresentaram aumento sig-
nificativo no número de mortes
gerais. Atualmente, os municí-
pios registram 71,6 % a mais
quando comparado ao total obti-
do durante o mesmo período em
2019.

O cenário é semelhante quan-
do analisada as sete cidades que
compõe o Grande ABC - o
aumento em escala regional
chega a 22,1%, segundo dados
do Portal da Transparência do
Registro Civil.  

Na Estância, ao longo do

segundo trimestre de 2019,
foram registrados 134 óbitos
(entre diferentes tipos de cau-
sas). Neste ano, em meio à pan-
demia do novo coronavírus, a
cidade obteve 22 mortes a mais -
um aumento de 16,4% em rela-
ção ao ano anterior.  

Rio Grande da Serra foi a cida-
de que registrou maior índice
neste período - quando passou
de 38 óbitos em 2019 para 59
neste ano, registrando uma dife-
rença de 55,2%.   

O aumento no número de
mortes gerais está relacionado
ao número de óbitos em decor-
rência do novo coronavírus. Até
o último dia 17, o Grande ABC

representava 7,8% dos óbitos
registrados no Estado.

Morte em casa também 
cresce no Grande ABC

O número de óbitos registra-
dos em casa também registrou
aumento durante meses de pan-
demia na região. Em Ribeirão
Pires, o aumento foi de 17,4%,
passando de 23 para 27.  Mauá
foi o município com maior índice
registrado entre 23 de março e 5
de junho - um aumento de
53,5%. Das 109 mortes ocorridas,
oito foram em decorrência da
Covid-19.  Os dados de Rio
Grande da Serra não foram dis-
ponibilizados.

Região apresenta aumento
no número de mortes gerais

RP e RGS somam um aumento de 71,6% em relação ao ano passado

Número de mortes correspondem aos últimos três meses 

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EMENDA N.º 048 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
A Mesa da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 38 § 2º  da LOM, promulga a seguinte
emenda a Lei Orgânica Municipal aprovada nas ses-
sões ordinárias realizadas nos dias 20 de maio e 03
de junho de 2020, que acresce § 5º ao artigo 36 da
Lei Orgânica do município de Rio Grande da Serra.
Artigo 1º - O Artigo 36 da Lei Orgânica Municipal fica
acrescido com o seguinte Parágrafo:
Artigo 36 – Dar-se-á a convocação do Suplente de
Vereador nos casos de vaga ou de licença.
§ 1º ........................................
§ 2º ........................................
§ 3º ........................................
§ 4º ........................................
§ 5º - O Suplente no exercício temporário da verean-
ça não é permitido concorrer a nenhum cargo para a
Mesa Diretora e nem fazer parte, assim como o
Presidente da Casa, das Comissões Permanentes.”

Artigo 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de
junho de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira -Presidente 
Vereador Sílvio Meneses -Vice-Presidente
Vereador Jonathan Amora de Rago -1º Secretário
Vereador João Batista Dias -2º Secretário
Vereador Marcelo Alves da Silva -3º Secretário
ATO DA MESA 004.06.2020
A Mesa Diretora da Câmara de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo
Regimento Interno da Câmara, tendo em vista a
ocorrência de caso de coronavirus. 
RESOLVE:
Artigo 1.º - fica prorrogado até o dia 29 de junho as
determinações contidas no ato da Mesa nº 003, de

03 de junho de 2020, exceto a realizações das
Sessões Ordinárias e extraordinárias, que serão
retomadas nesta data, podendo ser prorrogado caso
haja necessidade, visando a prevenir a propagação
do novo Coronavirus (Covid-19), bem como, reduzir
a exposição dos possíveis grupos de risco diante de
uma infecção pelo vírus.
Artigo 2º - Caso haja aumento dos casos de conta-
minação, impossibilitando a realizações das sessões
presenciais em nossa cidade, esta Casa de Leis
poderá adotar o sistema de Sessões virtuais, que já
se encontra em estudos.
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de
junho de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Vereador Ebio Viana de Oliveira - Presidente 
Vereador Silvio Meneses - Vice-Presidente
Vereador Jonathan Rago - 1º Secretário
Vereador João Batista Dias - 2º Secretário
Marcelo Alves da Silva - 3º Secretário 
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Muito mais que animais de esti-
mação. No Canil da Guarda Civil
Municipal de Ribeirão Pires eles
são cães policiais e dão apoio aos
demais grupamentos durante a
realização de rondas de prevenção
e operações deflagradas pelas ruas
da cidade. 

Na última terça-feira (16), a
Folha foi conhecer de perto Thor,
Skull, Ártemis e Iron - os cães mem-
bros da equipe comandada pelo
Subinspetor Simões, um dos fun-
dadores do grupo de operações
com cães, que atua na cidade
desde junho de 2014. 

Além de o Subinspertor Simões,
a divisão é formada por outros
cinco membros, que auxiliam em
diferentes tarefas e cuidados com
os animais e são de extrema
importância que as atividades rea-
lizadas saiam da melhor maneira
possível. “Eu trabalho muito com a
parte de psicologia canina, que é a
formação do cão, trabalhar o estí-
mulo positivo dele. Desmistificar
esse negócio de que o cão usa
droga ou que ele apanha. Não tem
isso, o cão é trabalhado com a

gente no estímulo positivo o
tempo inteiro”, explica Simões.  

O Canil atua como uma força
auxiliar da Guarda Municipal, jun-
tamente com a Romu e a Rotam.
Seu apoio é solicitado em ocasiões
onde é preciso patrulhar áreas ou
farejar entorpecentes - apenas
neste ano, pelo menos cinco ocor-
rências que obtiveram êxito conta-
ram com a participação dos cães.
Cada viatura do grupamento dis-
põe de três homens e um cão, e
durante as 12 horas de um plantão
policial, o animal só pode ser utili-
zado por no máximo seis horas.
“Ele tem a hora de patrulhamento,
a hora da recreação. A maioria
deles trabalha um dia sim e outro
não, porque trabalham juntamen-
te com o condutor responsável”,
explica.  

A rotina dos animais exige certo
cuidado e empenho por parte dos
GCMs responsáveis. Pela manhã,
os animais são submetidos a um
breve passeio, para retirá-lo do
local em que passou a noite. Em
seguida, os pelos dos animais são
rasqueados (penteados) e exami-

nados, para que sejam identifica-
dos possíveis machucados. 

Passada essa primeira etapa, a
equipe dá início aos treinamentos,
ou então eles saem para o patru-
lhamento preventivo em bairros
da cidade. “Se estiver tudo certo
no local, nós montamos uma pista
de treinamento em um local afas-
tado, porque o animal precisa ter
contato com vários ambientes.
Não adianta eu treinar ele só aqui
e quando for para uma comunida-
de, o cão não vai saber nem andar
lá porque ele não foi apresentado”,
explica. “Essa é a rotina deles.
Fazem as brincadeiras, treinam
obediência, faro e proteção. Essa é
a base de treinamento. A cada dia
observamos o que está errado e
vamos acertando.” 

Cada cão, assim como cada inte-
grante, tem seu valor para a divi-
são. Ártemis é a mais velha entre
os cães e está próximo de se apo-
sentar. Ela já foi responsável por
encontrar entorpecentes, já defen-
deu membros da equipe em situa-
ções de risco e hoje é utilizada mais
em patrulhamentos preventivos.
“Ela já viveu muita coisa, então
hoje nós respeitamos suas condi-
ções, não a levamos para opera-
ções”, diz Simões.  

Skull é um cão mais sociável. Em
ocasiões onde possa haver presen-
ça de criança, ele é escalado, uma
vez que sua interação com outras
pessoas é mais tranquila. Já em
operações, os cães mais utilizados
são o Thor e o Iron.  

Após nossa visita ao Canil, Thor
e os integrantes do Canil prestaram
apoio a equipe da Romu durante
uma ocorrência de tráfico na
Estância das Rosas - ocasião em
que foram apreendidas 30 trouxi-
nhas de maconha e um simulacro
de arma de fogo. “Além das opera-
ções, o Thor também faz policia-
mento em dia de jogos, porque ele

não tem problema com barulho,
ele não se assusta. Ele não é o cão
mais completo, mas é bem equili-
brado”, argumenta o Subinspertor.  

O Canil da GCM tornou-se um
dos orgulhos de Ribeirão Pires.
Tanto que os munícipes já reco-
nhecem os cães quando eles pas-
sam. “O pessoal pergunta: É o
Iron? É o Thor? Quando estamos
com o Skull, e vem uma criança,
nós paramos e deixamos brincar”,
diz. 

“Hoje passo mais tempo no
Canil do que dentro da minha casa.
Então, a satisfação que tenho da
equipe é muito grande. É até difícil
falar. Temos apoio do prefeito, do
secretário de Segurança e do nosso
Comandante, Sandro Torres, então
as coisas estão indo e ficando
melhores”, finaliza Simões.   

Conheça um pouco mais sobre Thor, Ártemis, Skull e Iron - cães que dão apoio ao policiamento da cidade

Canil da Guarda Civil Municipal de 
Ribeirão Pires abre as portas para Folha

Atualmente, o Canil é composto por quatro cães e seis GCMs

Fotoo: Folha Ribeirão Pires

Subinspetor Simões, responsável
pelo Canil, com o K9 Thor
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Polícia investiga fraude em concurso da GCM
12 candidatos que foram reprovados tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do município 

O delegado titular da Polícia
Civil de Ribeirão Pires, doutor
Wagner Milhardo, instaurou na
última terça-feira (16) inquérito
policial que irá apurar a possível
fraude de sigilo no concurso públi-
co para a Guarda Civil Municipal. O
concurso é composto por seis eta-
pas e estava em sua quarta fase
para o recrutamento de 40 novos
servidores para a corporação.   

A suposta fraude foi notada com
a publicação em Diário Oficial de
12 nomes de pessoas que inicial-
mente foram reprovadas nos tes-

tes, mas que de maneira desconhe-
cida pelos responsáveis foram
aprovadas sem terem entrado com
recurso, após consulta com duas
psicólogas.   

Segundo o boletim de ocorrên-
cia registrado pelo corregedor geral
da GCM da Estância, Edvaldo
Rhein, 62 candidatos participaram
desta etapa onde foram realizados
exames psicológicos e toxicológi-
cos. Ao todo, 38 participantes
foram aprovados e 24 reprovados,
cabendo àqueles que não recebe-
ram o aval para prosseguir a solici-

tação de uma entrevista devolutiva
com as psicólogas M.G.B.A. e M.B.,
a fim de serem informados sobre o
motivo da não aprovação, para
então poderem entrar com o
recurso.   

O corregedor geral ainda afir-
mou que não tem acesso às infor-
mações sobre os pedidos de entre-
vistas devolutivas, não sabendo
também se algum candidato entre-
vistado pelas psicólogas foi, de fato,
aprovado indevidamente.   

Devido às irregularidades apre-
sentadas ao longo da quarta fase, o

prefeito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira (PSDB), optou pela suspen-
são do andamento do concurso até
que sejam sanadas todas as dúvi-
das quanto ao procedimento apa-
rentemente irregular. 

Em nota enviada à Folha, a
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires afirmou que está apurando a
suspeita de irregularidades nos trâ-
mites realizados pela empresa con-
tratada para esta etapa. As medi-
das cabíveis serão adotadas
somente após a conclusão das apu-
rações. Concurso da GCM está na 4ª etapa
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O usucapião é um instituto jurí-
dico de aquisição de propriedade,
que pode ser adquirida diretamen-
te com o Oficial de Registro. A aqui-
sição se dá através da posse com
animus domini (vontade de dono)
por um determinado período de
tempo. A vantagem do usucapião

extrajudicial no Registro de Imóveis
é que se torna mais rápido do que
via judicial. Calcula-se que a previ-
são seja de 90 a 120 dias.  Porém,
conforme aponta Fernando
Henrique de Godoy, Substituto do
Oficial no Registro de Imóveis de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, a medida irá depender das
notificações e como será o seu
avanço.

“No procedimento judicial a
ação pode demorar meses apenas
para ser distribuído”, explica
Fernando Godoy. 

Como funciona: “Esse instituto
é recomendado para todas aquelas
pessoas que tenham a posse como
se fosse o proprietário do imóvel
por um determinado período de
tempo. O usucapião ordinário
exige 10 anos de posse, o extraor-
dinário exige 15 anos de posse, e
temos alguns tipos especiais de

usucapião que exigem só cinco
anos de posse”, explica Godoy.

Para a ação é necessário que
seja apresentado ao Registro de
Imóveis um requerimento, feito
por advogado, instruído com uma
ata notarial, planta e memorial
descritivo do imóvel com anuência
do antigo proprietário e dos conco-
mitantes.

Com esses documentos é inau-
gurado o procedimento de usuca-
pião. O município, Estado e a União
serão notificados sobre a ação,
para verificar se os mesmos não
têm interesse nesse usucapião.
Será emitido um edital cientifican-
do a todos da existência do proce-
dimento para caso alguém que
tenha interesse se manifeste.

Mais informações podem ser
obtidas na RI - Registro de Imóveis,
situada na R. Esperança Arnoni, 52
- Centro de Ribeirão Pires.

RI- Registro de Imóveis de
Ribeirão Pires e Rio Grande

Regularização de imóvel por
usucapião está mais rápida
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Contemplada pela permissão
de reabertura de suas atividades,
desde a última segunda-feira (15) a
Braseiro Motors retomou o atendi-
mento ao público.  Detentora do
slogan “Você na direção certa” a
revendedora está no mercado de
veículos seminovos há três anos,
com duas unidades em Ribeirão
Pires, situadas na região central e
no bairro Santa Luzia, com cerca de
cem veículos multimarcas.

A unidade Santa Luzia (Av.
Francisco Monteiro, 2700), con-
templa aproximadamente 1.200
m², com estrutura de sala de espe-
ra, showroom e sala de recreação.

“Temos estrutura preparada
para receber os clientes e suas
famílias, e contamos com funcioná-
rios qualificados para auxiliar na
compra dos veículos”, disse Bruno
Brandão Cacilha, proprietário da
Braseiro, o qual indica que a

empresa está em constante pro-
cesso de melhoria no pós-venda
dos veículos. “A unidade Santa
Luzia conta com uma oficina dedi-
cada para realizar revisões e entre-
ga dos carros. Assim, é possível
garantir nosso serviço”.

“Fica o convite a você, cliente e
amigo, a visitar as unidades da
Braseiro Motors. Pois, aqui, você
está na direção certa! ”, finaliza
Cacilha.Bruno Cacilha, proprietário, acompanhado da equipe da Braseiro Motors

Seminovos passam por criteriosa
avaliação antes da entrega

Braseiro Motors retoma
com atividades presenciais 
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