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População se revolta por
omissão de vereadores
sobre iluminação pública

A população de Ribeirão
Pires não aceitou passiva-
mente a omissão de 12
vereadores de não quererem
investigar o contrato de ilu-
minação pública. Tal serviço
vem sendo prestado de
maneira extremamente pre-
cária na Estância e foi gasto
pelo Prefeitura R$ 4,7
milhões pelo contrato. “Acho
que o melhor recado a ser
dado é na urna. Enquanto as
pessoas não se conscientiza-
remque somos nós que colo-
camos eles lá tudo vai conti-
nuar igual. Ou se muda o
jeito de pensar ou nada
nunca vai mudar”, escreveu
Lilian dos Santos. Página 06

Eventos celebram a
“Paixão de Cristo”

Cemitério de RGS
recebe pavimentação

Obras de calçamento do Cemitério São Sebastião foram
iniciadas em Rio Grande da Serra. PPáággiinnaa  0088 O cantor gospel PG fará show no Complexo Ayrton Senna
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO        

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

EVANDRO  LIMA  FERREIRA,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão ajudante geral,  nascido em Santo
André, SP no dia vinte e três de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (23/06/1995), residente e
domiciliado Rua Antonieta Colalilo Cordeiro, 448,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de VALDAIR JOSÉ
FERREIRA e de ADINA DE SOUZA LIMA. GERLANE
MARIA  DE OLIVEIRA EVARISTO, estado civil solteira,
profissão do  lar,  nascida  em  Panelas,  PE  no  dia
vinte de setembro de mil novecentos e noventa e
cinco (20/09/1995), residente e domiciliada Rua
Antonieta Colalilo Cordeiro, 448, Roncon, Ribeirão
Pires, SP, filha de CICERO JOSÉ EVARISTO e de ELIA-
NE MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO.          

LUCAS  JULIANI  DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de  ferramentaria,  nascido em
Santo André - 2º Subdistrito, SP no dia vinte   e   sete
de  março  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco
(27/03/1995),  residente  e  domiciliado  rua
Gibraltar,  93,  Jardim Petrópolis,  Ribeirão Pires, SP,
filho de FÁBIO MONSORES DE OLIVEIRA e de MARCIA
JULIANI. MARIANA  GOMES  MARTINS,  estado  civil
solteira,  profissão auxiliar administrativo, nascida
em Mauá, SP no dia dezenove de dezembro de mil
novecentos  e noventa e sete (19/12/1997), residen-
te e domiciliada rua Gibraltar, 93, Jardim Petrópolis,
Ribeirão Pires, SP, filha de RICARDO GOMES MAR-
TINS e de TATIANA PAULA BESSON MARQUES.                      

PAULO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divor-
ciado, profissão barbeiro, nascido  em  Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil nove-
centos  e oitenta e oito (26/01/1988), residente e
domiciliado Rua São  Caetano  do  Sul,  289, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO UMBELINO
DA SILVA e de MARIA SUELY RODRIGUES DA CRUZ
SILVA. STEFANIE  DA  SILVA CARDOSO, estado civil
divorciada, profissão gestor de  rede,  nascida  em
Mauá,  SP  no dia vinte e um de outubro de mil nove-
centos  e  noventa  e quatro (21/10/1994), residente
e domiciliada Rua São Caetano do Sul, 289, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de EDVALSON GON-
ÇALVES CARDOSO e de ELIETE DA SILVA.                      

CASSIO MARÇAL TRINDADE, estado civil solteiro,
profissão farmaceutico, nascido em Mauá, SP no dia
dezoito de maio de mil novecentos e setenta e  oito
(18/05/1978),  residente  e  domiciliado Avenida
Rotary, 269, Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
ADAIR GERALDO TRINDADE e de MARIA CONCEIÇÃO
DE SOUZA TRINDADE. CAMILA   DA   CRUZ   SALVA-

DOR,   estado  civil  divorciada,  profissão comercian-
te,  nascida em São Caetano do Sul, SP no dia vinte e
seis de dezembro  de mil novecentos e oitenta e dois
(26/12/1982), residente e domiciliada Avenida
Rotary, 269, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de
ODAIR DA CRUZ SALVADOR e de MARIA LUIZA CICU-
NATO SALVADOR.            

CARLOS  HENRIQUE  DOS  SANTOS  SILVA, esta-
do civil solteiro, profissão overloquista,  nascido  em
Anadia,  AL  no  dia  dez  de abril de mil novecentos
e noventa e oito (10/04/1998), residente e domici-
liado rua Humberto Silvério, 616, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA.  IRIS
DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão  ajudante
geral, nascida  em  Mauá, SP no dia vinte e nove de
abril de mil novecentos e noventa  e  oito
(29/04/1998),  residente  e domiciliada rua
Humberto Silvério,  616,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha de ADAUTO ANTONIO DA SILVA e de MARIA
DAS GRAÇAS SILVA.                         

JEFFERSON   DOS   SANTOS  SOARES,  estado
civil  solteiro,  profissão vigilante,  nascido  em  Santo
André,  SP no dia seis de abril de mil novecentos  e
noventa  e  um  (06/04/1991),  residente  e domici-
liado Travessa  Tipuana (Jd Serrano), 54, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de VANDETE SOUSA SOARES
e de ROSIMEIRE DOS SANTOS. BRUNA KULAU DA
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida
em  Mauá, SP no dia vinte e oito de agosto de mil
novecentos e noventa e  três  (28/08/1993),  resi-
dente  e  domiciliada Travessa Tipuana (Jd Serrano),
54, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de AMARILDO
FERREIRA DA SILVA e de REGINA AUXILIADORA
KULAU DA SILVA.                      

VITOR  WELBER ROCCA MAQUEA, estado civil
solteiro, profissão autônomo, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no dia dezessete de dezembro de mil
novecentos  e  noventa  e  três  (17/12/1993), resi-
dente e domiciliado Avenida  Prefeito  Valdírio
Prisco, 1340, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de
DALMO JOSÉ MAQUEA e de FÁTIMA DONIZETE
ROCCA MAQUEA. LETÍCIA   QUINELATO   CAVALCAN-
TE,  estado  civil  solteira,  profissão esteticista,  nas-
cida  em São Caetano do Sul, SP no dia oito de agos-
to de  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro
(08/08/1994),  residente e domiciliada  Avenida
Prefeito Valdírio Prisco, 1340, Centro, Ribeirão Pires,
SP,  filha  de  ALDO LEAL CAVALCANTE e de VERA
ALICE QUINELATO CAVALCANTE.                                                           

DIEGO  HENRIQUE  SACRAMENTO, estado civil
solteiro, profissão auxiliar administrativo,  nascido
em  São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil
novecentos e noventa (06/09/1990), residente e

domiciliado Avenida Indianópolis,  610,  Ponte  Seca,
Ribeirão  Pires, SP, filho de JORGE LEONEL SACRA-
MENTO e de NANCI APARECIDA SACRAMENTO.
VITÓRIA  CAMINI  JORGE,  estado  civil solteira, pro-
fissão auxiliar de cartório,  nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia seis de outubro de mil novecentos  e
noventa  e  cinco (06/10/1995), residente e domici-
liada Avenida  Indianópolis,  610,  Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO WANDERLEI PEREI-
RA JORGE e de MARIA AUXILIADORA CAMINI JORGE.     

REGINALDO  DA  ROCHA,  estado  civil  solteiro,
profissão  prencista, nascido em Osasco - 1º
Subdistrito, SP no dia quatorze de março de mil
novecentos e sessenta e nove (14/03/1969), resi-
dente e domiciliado Rua Augusto  Maziero, 491, A,
Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de GERSON
DA ROCHA e de ALBERTINA MARQUES DA ROCHA.
RUTE  DA  SILVA, estado civil divorciada, profissão do
lar, nascida em Mauá,  SP no dia vinte e seis de maio
de mil novecentos e setenta e um (26/05/1971),
residente  e  domiciliada  Rua Augusto Maziero, 491,
A, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
MANOEL DA SILVA e de LODIVINA DA SILVA.                                                    

RONNY  MATIAS  DA  SILVA,  estado civil solteiro,
profissão estudante, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
vinte e cinco de fevereiro de dois mil (25/02/2000),
residente  e  domiciliado  Rua  Grália (Jd Verão), 295,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de MESSIAS
MATIAS DA SILVA e de NEIDIVAN PINHEIRO ALMEI-
DA.  THALITA APARECIDA DOS SANTOS SERVELO,
estado civil solteira, profissão estudante,  nascida
em  Mauá, SP no dia dezoito de agosto de dois mil
(18/08/2000),  residente  e  domiciliada  Rua  Grália
(Jd Verão), 295, Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP,
filha de LUIZ CARLOS SERVELO e de CLÁUDIA PAIVA
DOS SANTOS SERVELO.                                     

EDUARDO  RICHARD  DA SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido  em Santo André,
SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oiten-
ta  e  quatro  (13/08/1984), residente e domiciliado
Rua Clemente Peralta, 48, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filho de EDSON LUIS DA SILVA e de MARIA
SOCORRO DINIZ GIRÃO DA SILVA.  ALINE  LOPES REIS,
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezessete de outubro de mil
novecentos e oitenta  e  sete  (17/10/1987),  resi-
dente  e domiciliada Rua Clemente Peralta,  48,
Represa,  Ribeirão Pires, SP, filha de ARLINDO MOTA
DOS REIS e de MARIA DE FATIMA LOPES REIS.                                 

LEANDRO   ESTEWAM,   estado   civil   divorcia-
do,  profissão  operador multifuncional,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e cinco de maio  de
mil  novecentos  e  oitenta e seis (25/05/1986), resi-
dente e domiciliado  Rua  Babilônia, 06, Colônia,

Ribeirão Pires, SP, filho de ADARCI ESTEWAM e de
VERA LUCIA BONAZINI ESTEWAM.  ELISANGELA
RODRIGUES ALVES, estado civil solteira, profissão
operadora de  caixa,  nascida  em  Cubatão,  SP  no
dia primeiro de julho de mil novecentos   e  oitenta
(01/07/1980),  residente  e  domiciliada  Rua
Babilônia,  06, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO REIS ALVES e de GERCI RODRIGUES ALVES.                                           

DEIVID  GOMES  FERREIRA,  estado civil solteiro,
profissão promotor de vendas,  nascido  em  Juazeiro
do  Norte, CE no dia vinte e quatro de novembro  de
mil novecentos e oitenta e nove (24/11/1989), resi-
dente e domiciliado  Avenida João Baldi, 28, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filho de DAMIÃO ALVINO FERREI-
RA e de MARIA LUZINETE GOMES FERREIRA. MONI-
QUE  SUELEN  DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de  vendas,  nascida  em  Mauá,  SP  no
dia  primeiro de junho de mil novecentos  e  noven-
ta  e  três  (01/06/1993), residente e domiciliada
Avenida  João  Baldi,  28, Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filha de MIRIAM APARECIDA DOS SANTOS.                                                 

IZAQUIEL  DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em  Timbaúba,  PE no dia
quinze de junho de mil novecentos e noventa e sete
(15/06/1997),  residente  e  domiciliado rua das
Margaridas, 74, Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de IZAC DA SILVA e de JOSILENE MARIA DA SILVA.
MARIA  ALICE RIBEIRO MARTINS, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
onze de fevereiro de mil novecentos e noventa  e
quatro  (11/02/1994),  residente  e  domiciliada  rua
das Margaridas,  74,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de RODNEI VALERIO MARTINS e de VALERIA
APARECIDA SANTOS RIBEIRO.                

KELSON   OLIVEIRA   DE   SOUZA,   estado   civil
solteiro,  profissão retificador,  nascido em Santo
André, SP no dia dez de outubro de dois mil
(10/10/2000),  residente  e  domiciliado  Rua
Gregório  de Matos Guerra,  23, Represa, Ribeirão
Pires, SP, filho de ELSON DE SOUZA e de IVANI OLI-
VEIRA DE SOUZA. ANA CLÁUDIA APARECIDA MAR-
ÇAL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida
em  Mauá,  SP no dia dezessete de dezembro de dois
mil e dois (17/12/2002),  residente  e  domiciliada
Rua Gregório de Matos Guerra, 23,  Represa,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  CLAUDIMIR MARÇAL e
de IVONETE APARECIDA DE CARVALHO MARÇAL.                                 

MARCOS  PAULO  LIMA  DE  SOUSA,  estado  civil
divorciado,  profissão autônomo,  nascido  em  Santo
André, SP no dia doze de dezembro de mil novecen-
tos   e  noventa  (12/12/1990),  residente  e  domici-
liado  Rua Jamaica,  71, Tanque Caio, Ribeirão Pires,
SP, filho de RAIMUNDO GOMES DE SOUSA e de
MARINALVA LIMA. AMANDA  ANDRADE  BATISTA,

estado civil divorciada, profissão ajudante geral,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  e dois de abril
de mil novecentos   e  noventa  (22/04/1990),  resi-
dente  e  domiciliada  Rua Jamaica,  71, Tanque Caio,
Ribeirão Pires, SP, filha de MAURO DA SILVA BATISTA
e de MARIA DE FÁTIMA ANDRADE BATISTA. 

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

marceneiro aposentado, estado civil  solteiro, com
69 anos de  idade,  nascido  em Antonio Carlos - MG,
no dia doze de setembro de mil   novecentos  e  qua-
renta e nove (12/09/1949), residente e domiciliado
na Rua Canindé,  55,  Km  4,  Ribeirão  Pires  - SP, filho
de SEBASTIÃO ALEXANDRE e de CARMELITA AUGUS-
TA ALEXANDRE. A  pretendente:  PATRICIA DAS GRA-
ÇAS CRUZ, brasileira, do lar, estado civil    solteira,
com 43 anos de idade, nascida  em  Barbacena  - MG,
no dia trinta de setembro de mil novecentos e seten-
ta  e  cinco (30/09/1975), residente e domiciliada na
Rua Canindé, 55, Km  4,  Ribeirão Pires - SP, filha de
HÉLIO DA CRUZ  e   de   LUZIA  DAS  GRAÇAS  CRUZ.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DA COMARCA DE ODESSA-SP

IZAIAS ROBERTO DA SILVA,  de nacionalidade
brasileira, divorciado, jardineiro, natural de Barra do
Jacaré-PR, nascido no dia vinte e nove de agosto de
mil novecentos e sessenta e nove (29/08/1969), resi-
dente na Rua Angelo Cocato, nº 1636, Jardim Monte
das Oliveira, Nova Odessa-SP, filho de FRANCISCO
CUSTÓDIO DA SILVA e de CONCEIÇÃO APARECIDA DA
SILVA e KAREN VASCONCELOS FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, autônomo, natural de
Belo Horizonte-MG, nascida no dia dezesseis de
novembro de mil novecentos e setenta e cinco
(16/11/1975), residente na Rua Coroados, nº 600m
Km 4, Ribeirão Pires-SP, filha de DJALMA FERREIRA e
de COSMO SANTOS DE MORAIS. 

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL
Adhex Technologies do Brasil Comercio

de Adesivos Ltda., estabelecido na Rua Boa
Esperança, 166 – Nova Suissa –Ribeirão
Pires/SP, CNPJ 03.322.156/0001-87 e ins-
crição Estadual 581.130.688.110, comuni-
ca o extravio das notas fiscais  Serie 1 N º
14604; 14606; 14781;14809; 14810; 14811
e 14823  

EEddiittaall  --  EExxttrraavviioo  
ddee  NNoottaa  FFiissccaall  

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

E o dinheiro pago para a Ribeirão Luz?
Os vereadores não querem investigar o

contrato entre a Prefeitura de Ribeirão
Pires e a empresa Ribeirão Luz, responsá-
vel pela manutenção e ampliação do siste-
ma de iluminação pública na Estância. 
A Prefeitura reconhece que a cidade

passa por problemas sérios de apagão e
contrata uma nova empresa para promo-
ver os serviços, garantindo que
em breve, a falta de iluminação
pública estará resolvida.
Mas uma pergunta fica no ar: E

o dinheiro pago para a Ribeirão
Luz?
Uma empresa não presta o ser-

viço de forma satisfatória, os vereadores
da Estância e a Prefeitura reconhecem o
desleixo, mas ninguém fala em intervir no
contrato e averiguar se os R$ 4,7 milhões
pagos foram oriundos de serviços presta-
dos.
Como é possível uma empresa receber

quase R$ 5 milhões e parte de Ribeirão
não ter luz nas ruas? Como é possível a

Câmara de Vereadores não fazer o seu
papel fiscalizador? Como é possível a
Prefeitura não querer saber se o valor
pago foi realmente utilizado para garantir
a execução dos serviços? 
A Ribeirão Luz deixa a Estância Turística

com o caixa cheio e a cidade lotada de pro-
blemas, não haverá qualquer fiscalização.

Uma vergonha!
Nos últimos dias, ao que parece

apenas a população se mostrou
indignada, foi às redes sociais,
reclamou, cobrou os governantes,
e apenas poucos responderam.
Respostas vazias, sem qualquer

sinal de investigação.
Se por um lado o povo percebeu que

tem algo de errado no contrato com a
Ribeirão Luz, da parte dos vereadores e o
prefeito Kiko Teixeira (PSB), acham que
tudo segue bem, a cidade pode até estar
às escuras, mas logo irá melhorar.
E o dinheiro pago? Esse deixa pra lá,

Ribeirão Pires tem para esbanjar! 

“Esse deixa 
pra lá”
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Fotos: Arquivo e Rede Social 

Trindade e Arnaldo votam
contra lei de transparência
em licitação pública 
Lei de autoria do vereador Amigão foi aprovada por 15 votos favoráveis

A Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires aprovou na quin-
ta-feira (11), projeto de lei de
autoria do vereador Amigão
D’Orto (PTC) instituindo na cida-
de a transmissão ao vivo de lici-
tações na Prefeitura e Câmara
da Estância.

A matéria autoriza os poderes
a transmitir as audiências licita-
tórias, como parte de dar maior
visibilidade para as escolhas das
empresas que prestarão servi-
ços no município.

“É um projeto que dará maior
visibilidade aos processos licita-
tórios, dando clareza aos traba-
lhos e acesso para população. A
nossa lei vem de encontro ao
anseio da população”, diz
Amigão.

Apesar da busca de transpa-
rência no setor público, dois par-
lamentares foram contrários a
proposta. Carlinhos Trindade
(PPS) e Arnaldo Sapateiro (PSB)
votaram não ao projeto, sem
qualquer justificativa em plená-
rio. Trindade e Arnaldo não concordam com a implantação da transparência

Que Jhol Jhol vem desenhando
sua estratégia para alcançar o
posto de candidato com o apoio
do governo Maranhão. Para isto
Jhol Jhol vai trabalhar a bandeira
da “renovação” na cidade.

***

Que na última sessão ordinária
da Câmara, realizada no Teatro
Municipal, Jhol Jhol (PSD) criticou
o vereador popular-socialista
Akira Auriani (foto). Que, segundo
ele, prega a renovação, mas tra-
balha para trazer a velha política
para a cidade.

Que Jhol Jhol disparou: “Como
Akira pode ser renovação, se ele
quer trazer a velha política para
Rio Grande? É preciso apresentar
trabalho, demandas atendidas,
ter algo para mostrar para popu-
lação”, criticou Jhol Jhol.

***

Que em Ribeirão Pires, o verea-
dor e pré-candidato a prefeito,
Amigão D’orto (PTC), está alicer-
çando sua campanha.

***
Que Amigão esteve reunido

com o deputado federal Alex
Manente (Cidadania).

***
Que Alex trabalha na região do

Grande ABC para fortalecer o
grupo e Amigão pode ser um des-
ses reforços.

***
Que para amigos, Amigão fri-

sou ter fico entusiasmado com o
encontro.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Pavimentação das
ruas Franca e Ilha Bela

O vereador Givaldo Ferreira Alves, Gil Baiano (PDT),
solicita ao Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
através da Secretaria de Obras e Planejamento informa-
ções sobre plano de pavimentação das ruas do Bairro
Parque América, constituído no planejamento estraté-
gico do Governo para o exercício de 2019.

Segundo o parlamentar várias vias do Bairro Parque
América receberam obra de pavimentação, porém algu-
mas ficaram desprovidas, como é o caso das Ruas
Franca e Ilha Bela, o que consequentemente aumenta o
número de reivindicação feita aos vereadores, solicitan-
do a pavimentação destas importantes vias que atual-
mente encontram-se em precárias condições de tráfe-
go. Razões pelas quais justificamos a apresentação da
atual propositura, para tanto, o legislador indaga se há
algum plano de pavimentação constituído no planeja-
mento do Governo Municipal para o exercício de 2019
para o Bairro Parque América.

Placas de sinalização
na Santa Tereza 

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (sem
partido), vereador de Rio Grande da Serra, solicita ao
Prefeito Municipal informações quanto a viabilidade
da implantação de placas de sinalização no entronca-
mento da Avenida Santa Tereza, com as Ruas Santa
Efigênia e São Marcos, Bairro Santa Tereza.

O vereador considera que o local acima mencionado
é extremamente perigoso, em especial para os pedes-
tres, devido a ausência de  sinalização adequada no
entroncamento, e que o estacionamento irregular de
caminhões que param na esquina prejudicando a visi-
bilidade de condutores e pedestres,  aumenta conside-
ravelmente risco de acidentes, fator que gerou inúme-
ras reivindicações dos moradores e motoristas, solici-
tando providências urgentes, Marcelo questiona a
Prefeitura se já existe algum estudo em andamento
para a implantação de sinalização no local, e em caso
positivo, em que fase se enconta. 

Enfermeiros na UBS
da Vila São João

O vereador de Rio Grande da Serra, Ebio Viana de
Oliveira, o Bibinho (PSDB), requereu a Prefeitura,
através da Secretaria Municipal de Saúde, informa-
ções sobre projeto ou estudo em andamento visando
ampliar o número de enfermeiros para atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde, em especial a do
Bairro Vila São João.

“Justifica-se plenamente o ora solicitado, tendo
em vista que em se tratando de doença o assunto é
complexo e este vereador constatou recentemente
que a falta desse profissional na Unidade do Bairro
Vila São João, causa superlotação na Unidade do
Bairro Vila Lopes, devido ao grande número de pes-
soas que procuram atendimento no local, razões que
justificam a apresentação da atual propositura”, diz o
vereador.

O parlamentar pede ainda que seja informado o
número de profissionais que trabalha no local.

Informações sobre 
a empresa Quallical 

Ricardo Akira Ono Auriani (PSB), vereador em Rio
Grande da Serra, requereu a empresa Cetesb –
Companhia Ambiental de São Paulo, informações refe-
rentes as instalações da empresa Quallical Indústria e
Comércio Ltda.

“Essa solicitação se faz necessária, após o conside-
rado número de reclamações dos munícipes, em espe-
cial os residentes no Bairro Jardim Encantado, Rio
Grande da Serra, devido ao pó branco que se espalha
no final da tarde, inclusive cobrindo carros e quintais
de residências”.

Para o vereador, é preciso considerar que esse pó
paira pelo ar, colocando em risco a saúde da popula-
ção que mora nos bairros ao entorno à empresa, bem
como, a importância da realização de ações preventi-
vas, a fim de preservar o meio ambiente e a saúde da
população, por isso, solicitou as informações sobre a
empresa que atua na cidade. 

Revisão do corredor
polonês em Rio Grande

O presidente da Casa, Claudinho Monteiro (PSB) sugeriu
aos demais vereadores a criação de uma comissão para levar
até a entidade uma importante reivindicação da cidade, a
reabertura da discussão para revisão do corredor polonês,
uma faixa de terra que pertence ao município de Santo
André e abriga a empresa química Unipar Indupa. A faixa ter-
ritorial fica na divisa com Rio Grande, e o presidente quer
rediscutir os limites territoriais.

“Aprovamos o retorno de Rio Grande ao Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, mas entendo que precisamos
criar uma comissão para levar aos prefeitos uma importante
demanda, a rediscussão do corredor polonês. Hoje, a Unipar
paga seus impostos para Santo André, mas está ao lado de
Rio Grande da Serra. Santo André fica com os impostos e nós
com os problemas”, destacou Claudinho Monteiro.

Ainda segundo o parlamentar, é preciso que os prefeitos
da região retomem os estudos para beneficiar Rio Grande da
Serra com os impostos pagos pela indústria química.

Vistorias do Corpo 
de Bombeiros em RGS 

Vereador da cidade de Rio Grande da Serra,
Benedito Rodrigues de Araújo (PT), solicitou ao
Prefeito Municipal informações sobre últimas visto-
rias realizadas pelo Corpo de Bombeiros nos setores
da Administração Municipal.

“As indagações acima mencionadas se fazem
necessária, tendo em vista estarmos devidamente
informado sobre o assunto em questão, em cumpri-
mento ao papel de fiscalizadores que a nós vereado-
res é atribuído. Sendo de suma importância as infor-
mações, para que o Poder Legislativo possa exercer
com plenitude a sua função de fiscalizar todos os atos
dos órgãos da Administração”.

Ainda segundo Benedito Araújo, alguns moradores
alertaram para a ausência de laudos e vistorias, por-
tanto, cabe ao Executivo informar as datas das reali-
zações dos procedimentos legais, e em caso negativo,
formalizar as vistorias.
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População cobra de vereadores investigação
sobre a Iluminação Pública em Ribeirão Pires

Pelas redes sociais moradores de Ribeirão Pires se manifestam contrários aos vereadores que não querem investigar contrato 

A problemática da falta de
iluminação pública em Ribeirão
Pires segue sendo o assunto
mais comentado nas redes
sociais. Apesar de a Prefeitura
anunciar a troca da empresa
responsável pelo serviço, no
último final de semana, os
registros de falta de luz em
várias ruas da Estância segui-
ram. Rua Itamarati, Progresso,
Lacevita do Amaral,
Copacabana, Tropical,
SãoCaetaninho e Luiz Bertoldo,
foram algumas das vias apon-
tadas nas redes.

Além da falta de manuten-
ção, a negativa de 12 vereado-
res em assinar um requerimen-
to que pede a instalação de
uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para apurar
possíveis irregularidades no
contrato entre a Prefeitura e a
empresa Ribeirão Luz que até o
início do mês era a responsável
pelo serviço, e para tanto,
recebeu R$ 4,7 milhões.

O requerimento de autoria
do vereador Rubens

Fernandes, o Rubão (PSD), con-
tou apenas com a assinatura
de outros quatro vereadores:
Danilo da Sopa (PSB), Amigão
D’Orto (PTC), Anselmo Martins
(PR) e Paulo Cesar (MDB). Doze
parlamentares não assinaram
o documento pedindo a aber-
tura de apuração: Amaury Dias
(PV), Rato Teixeira (PTB),
Arnaldo Sapateiro (PSB),
Carlinhos Trindade (PPS),
Edmar Aerocar (PV), Banha
(PPS), João Lessa (PSDB), Gê do
Aliança (PSC), Paixão (PPS), Zé
Nelson (MDB), Rogério do
Açougue (PSB) e Silvino de
Castro (PRB).

A negativa dos legisladores
irritou a população que recla-
mou pelas redes sociais.
Centenas de mensagens em
grupos e nas páginas dos
vereadores pediam a abertura
do processo investigatório.

“Acho que o melhor recado
a ser dado são nas urnas.
Enquanto as pessoas não se
conscientizarem que somos
nós que colocamos eles lá tudo

vai continuar igual. Ou se
muda o jeito de pensar ou
nada nunca vai mudar”, escre-
veu Lilian dos Santos.

“Garanto uma coisa. Muitos
vão se eleger novamente e
muitos vão votar neles. Passou
da hora de trocar esses políti-
cos”, Kleber Sisti

“Não podemos esquecer
desses senhores na próxima
eleição!”, Marisa Pagani

“Só aqui no Parque Aliança
tem 3 vereadores: Arnaldo
Sapateiro, Gê do Aliança e
Carlinhos Trindade. Esses caras
são uma vergonha”, Eder
Santos Jarule.

“Políticos que não tem com-
promisso com o povo tem que
ser banido do cenário políti-
co”, Rai Moraes.

Houve moradores que pre-
feriram ironizar os legisladores
nas redes sociais.

“Vereadores vocês estão
vendo a iluminação da rua?
Nem eu!”, escreveu a internau-
ta Patrícia Cotolezza, no grupo
Pensar Ribeirão Pires.

Os doze vereadores que não aceitaram abrir a CPI da Iluminação Pública 

Fotos: Portal Câm
ara RP

Rato Teixeira Arnaldo Sapateiro Carlinhos Trindade

Edmar Aerocar BanhaAmaury Dias

João Lessa Gê do Aliança Paixão

Zé Nelson Rogério Silvino de Castro
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Motorista bate em
coqueiro na Avenida
Francisco Monteiro

Na noite do último domingo
(15), um motorista perdeu o
controle e bateu em um coquei-
ro na Avenida Francisco
Monteiro, próximo à Pista de
Skate.

Segundo informações da

Secretaria de Transportes e
Trânsito, a batida ocorreu por
volta das 21h40 e não resultou
em ferimentos ao condutor. 

O carro estava com docu-
mentação atrasada há anos e foi
recolhido ao Pátio Municipal. 

Não houveram vítimas em decorrência da batida 

Homem ataca vizinha com
golpes de faca em RP

Um homem de 38 anos invadiu
a residência da vizinha e a atacou
com diversos golpes de faca, na
tarde do último dia 3, em Ribeirão
Pires. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o acusado identificado como
D.L.A tentou ferir A.M.S na região
do tórax, mas acabou atingindo a
mão da vítima que tentou se
defender do ataque.  Ainda foram
desferidos golpes no braço direito
e nas costas enquanto a mulher
tentava fugir do agressor. 

Em seu relato, a mulher afirma
que só não foi morta porque con-
seguiu correr para fora  da casa. O
agressor fugiu do local.

A.M.S foi levada ao Hospital
local, onde recebeu 27 pontos na
mão e três no braço. 

De acordo com a vítima, D.L.A é
usuário de drogas e  há tempos lhe
ameaçava por achar que ela pos-
suía um relacionamento amoroso
com seu pai - o qual ela recusa. 

Momentos depois, o agressor
ainda mandou uma mensagem
para a irmã da vítima, afirmando
que retornará para terminar o que
começou. A mensagem não foi
apresentada à Polícia. 

Motorista perde controle e
atropela duas mulheres em RGS
Duas mulheres foram atropela-

das enquanto caminhavam pela
calçada da Estrada do Rio
Pequeno, em Rio Grande da Serra,
no dia 6. 

De acordo com Boletim de
Ocorrência, o motorista seguia
pela via por volta das 6h30, quan-
do perdeu o controle do veículo
ao bater na guia e atingiu as
mulheres que estavam no local. O
homem chegou a parar o veículo
para prestar atendimento às
mulheres e acionar o serviço de
socorro. No entanto, diante da
aglomeração de populares, o
motorista deixou o local do aci-
dente temendo por sua integrida-
de. 

Horas depois, o homem com-
pareceu ao Destacamento da
Polícia Militar informando os
fatos. 

As vítimas foram socorridas e
encaminhadas ao Hospital
Nardini, em Mauá, e a UPA de Rio
Grande da Serra, onde ficaram
internadas em observação. 

O veículo encontrava-se com
licenciamento em atraso, mas por
motivos de falta de serviços de
guincho na cidade, o carro não foi
recolhido ao Pátio Municipal. 

A motorista de 20 anos que
conduzia o veículo que caiu em
cima de uma residência deixando
uma criança ferida, no Bosque
Santana, na madrugada da última
segunda-feira (15), não possui
carteira de habilitação.  

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, I.B.S assu-
miu a direção posto que o dono
do carro, conhecido por ser pro-
prietário de farmácias na cidade,
estaria embriagado. No interior
do veículo foram encontradas
latas de cerveja, garrafas de
vodka, além de várias embala-
gens de remédio.  

De acordo com relatos de vizi-
nhos, o homem já é velho conhe-
cido no bairro por promover fes-
tas durante finais de semana em
uma casa alugada na mesma rua
na qual ocorreu o acidente.
Ainda segundo relatos, nessas
festas ocorrem consumo de bebi-
das, e os envolvidos estariam par-
ticipando dessa festa momentos
antes do acidente.  

A Folha procurou a Delegacia
de Ribeirão Pires que confirmou a
realização das festividades no
local e, ainda, a existência de
reclamações contra o indivíduo.
Segundo o delegado assistente,

Dr. Marcos Duarte, em reunião
do Conseg, realizada no começo
do mês, moradores já haviam
relatado sobre as incessantes fes-
tas realizadas pelo dono da rede
de farmácias. 

O inquérito foi aberto e, agora,
a Polícia Civil aguarda laudo da
Perícia para comprovar possível
embriaguez da jovem de 20 anos.

Já a vítima de 12 anos, que
estava no cômodo atingido pelo
carro, foi levada ao Hospital
Nardini, em Mauá, com leves
escoriações. 

O estado de saúde do menino
é estável.  

Jovem que dirigia carro
não possui habilitação
Uma criança estava no cômodo atingido e ficou ferida devido aos escombros

O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, por volta das 3h, no Bosque Santana 

Foto: Reprodução/Facebook

Homem invade escola no Jardim
Caçula e furta oito computadores 

Na madrugada da última
terça-feira (9), um homem -
ainda não identificado - invadiu
uma escola estadual localizada
no Jardim Caçula e furtou oito

computadores e uma caixa acús-
tica - utilizadas por alunos duran-
te as aulas. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, o
caseiro responsável pela unida-

de escolar ouviu barulhos e, no
local, constatou que a porta
estava aberta e com cadeados
quebrados. 

A Polícia investiga o furto. 



88 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1166  ddee  AAbbrriill  ddee  22001199CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

Prefeitura de Rio Grande da Serra inicia
pavimentação do Cemitério Municipal

Equipamento público também recebeu pontos de iluminação e serviço de conservação 

O Cemitério São Sebastião em
Rio Grande da Serra vem passando
por obras de infraestrutura. A pro-
posta da Administração Municipal
é oferecer melhor atendimento

para familiares de pessoas sepulta-
das no local e visitantes. 

Na última nesta sexta-feira (12)
teve início as obras de pavimenta-
ção interna do Cemitério. A iniciati-

va é da Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Administração
em parceria com a Secretaria de
Serviços Urbanos.

O local também vem recebendo
a equipe do Pintou Limpeza, proje-
to da Prefeitura Municipal, onde
são executados trabalhos de lim-
peza geral das vias, roçagem, capi-
nagem, pintura, entre outros servi-
ços.

“Nós tínhamos nos comprome-
tidos em melhorar a infraestrutura
do Cemitério e estamos fazendo,
através da instalação de ilumina-
ção, roçagem do mato e iniciando
a pavimentação, entre outros ser-
viços que estamos realizando.
Tudo pensando na melhoria do
equipamento público”, pontuou o
secretário de Administração,
Claurício Bento (DEM).

O prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) também falou sobre as
melhorias.

“A melhoria no Cemitério é
prioridade da nossa
Administração, seguiremos com os
serviços no sentido da atender
melhor a população”, finalizou o
prefeito Maranhão.

Obras de calçamento do Cemitério São Sebastião foram iniciadas 

Foto: Arquivo
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Leandro e Edvanilson, da Dumont Metais
em Ribeirão Pires, clicados 

para o Giro da Folha 

Fotos: Divulgação e Folha 

O final de semana foi marcado por momentos de 
descontração no Brothers Rock Bar, em Ribeirão Pires

Parabéns para Regina Lúcio do Carmo,
Izaulina Cabral, Maria Aparecida
Marchepini Moretti e Nair Pereira, 
todas comemoraram aniversário

do último dia 29 de Março 
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

Pregão Presencia l  n°  17/19 -  PRO-
CESSO 224 /2019  -  OBJETO:
Contratação de empresa para manuten-
ção de veícu los.

DATA DE ABERTURA: 07 de maio de
2019,  às 10 horas,  no DEPARTAMENTO

DE L IC ITAÇÕES –  SF ,  s i t uado  na
Avenida Dom Pedro I ,  10 – Centro de
Rio Grande da Serra /  SP.

O ed i ta l ,  anexos ,  demais  in fo rma-
ções  e  esc la rec imen tos ,  poderão  se r
obt idos no endereço e le t rôn ico www.r io-

g randedase r ra . sp .gov .b r ,  so l i c i t ados
pelo e-mai l  rgs. l ic i tacoes@gmai l .com ou
no Depar tamento de L ic i tações,  e  te le fo-
nes para contato:  (11)  4820-3366.

Car los  Edua rdo  A l ves  da  S i l va ,
Secretár io  de F inanças – 15/04/2019.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.624, DE 15 DE ABRIL DE 2.019
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.304, de 15 de abril de 2.019, que dispõe sobre a abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento de

2019”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.304, de 15 de abril de 2.019 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.304, de 15 de abril de 2.019, fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Especiais na Câmara

Municipal de Rio Grande da Serra no valor de R$ 432.000,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil reais), observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - Os Créditos Adicionais Especiais de que tratam o artigo anterior decorrerão da anulação parcial das seguintes dotações observando as
classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 4º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no Fundo de Previdência de Rio Grande da Serra no valor de R$ 40.000,00
(Quarenta mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 5º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 6º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer no valor de R$ 222.857,14
(Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 7º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá de recursos de excesso de arrecadação proveniente de Contrato de
Repasse da União Federal por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei Federal nº.
4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.

Art. 8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de abril de 2.019 - 54º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei 

LEI MUNICIPAL Nº. 2.304, DE 15 DE ABRIL DE 2.019
“Dispõe sobre a abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento de 2019.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. – Fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Especiais na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra no valor de R$ 432.000,00

(Quatrocentos e trinta e dois mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - Os Créditos Adicionais Especiais de que tratam o artigo anterior decorrerão da anulação parcial das seguintes dotações observando as
classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no Fundo de Previdência de Rio Grande da Serra no valor de R$ 40.000,00
(Quarenta mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer no valor de R$ 222.857,14
(Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Ar t .  6º .  -  O Crédi to  Adic ional  Especia l  de que t ra ta  o ar t igo anter ior  decorrerá de recursos de excesso de ar recadação pro-
veniente de Cont rato  de Repasse da União Federa l  por  in termédio do Min is tér io  do Espor te ,  representado pela Caixa Econômica
Federa l ,  de acordo com a Le i  Federa l  nº .  4 .320/64,  ar t .  43,  §  1º .  inc iso I I .

Ar t .  7º .  -  F icam a l terados,  em igual  va lor  os Anexos 2 e 3 da Le i  Munic ipa l  nº .  2 .230,  de 05 de dezembro de 2.017 – Plano
Plur ianual ,  da Le i  Munic ipa l  nº .  2 .265,  de 19 de junho de 2.018 – Le i  de Di re t r izes Orçamentár ias (LDO) e da Le i  Munic ipa l  nº .
2 .290 de 11 de dezembro de 2.018 – Le i  do Orçamento Anual  (LOA).

Ar t .  8º .  -  Esta Le i  ent rará em v igor  na data de sua publ icação,  revogadas as d ispos ições em contrár io .
Prefe i tura Munic ipa l  de Rio Grande da Serra,  15 de abr i l  de 2.019 – 54º .  Ano de Emancipação Pol í t ica-Admin is t ra t iva do

Munic íp io .
Lu is  Gabr ie l  Fernandes da Si lve i ra
Prefe i to  Munic ipa l
P jLe i  nº .  11/19 = PM
Autógrafo nº .  013.04.2019 = CM
Publ icado no quadro de ed i ta is  na mesma data e pe la  imprensa na forma da le i .
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Na última terça-feira (9), a
Academia Água Azul deu início
às aulas de boxe inglês tradicio-
nal, sob a mediação do educador
físico Rogério Gambini, mais
conhecido como Peru, no Jardim
Panorama, em Ribeirão Pires. 

Durante essa semana as aulas
– que acontecem as terças e
quintas-feiras, às 19h – serão
abertas a todos. 

Além de resgatar as origens
da modalidade, que está em
baixa, as aulas visam melhores

condições de saúde aos prati-
cantes. Segundo Peru, que tam-
bém é formado em Biomedicina,
a ideia é fazer com que os alunos
entendam a arte marcial em si e
não formar potenciais campeões
mundiais. “Minha função é
melhorar condicionamento físi-
co, aumentar a velocidade de
reação, por meio de um trabalho
mais funcional”, afirma. “Quero
tirar essa visão de luta, a inten-
ção  é melhorar o dia a dia den-
tro de um modalidade esporti-

va.”
De acordo com Gambini, uma

aula de boxe de aproximada-
mente 45 minutos proporciona a
queima de aproximadamente
mil calorias. “É mais para ser um
treinamento gostoso do que
aqueles que é para você sair de
lá um campeão olímpico”, diz. 

Informações sobre preço,
horário e disponibilidade de
vagas, ligue 4828-5019 ou com-
pareça à Academia Água Azul -
Rua Águida Tori Sortino, 390. 

Aulas resgatam boxe tradicional na
Estância e priorizam saúde de alunos 

Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra terão programação espe-
cial destinada aos fiéis durante a
Sexta-Feira Santa - no dia 19 de
abril.

O cantor gospel PG é desta-
que da programação especial
"Paixão de Cristo 2019", em

Ribeirão Pires. O cantor trará
grandes sucessos de sua carreira
– PG foi vocalista do grupo
Oficina G3, e gravou o primeiro
CD em carreira solo, em 2004.

O evento da “Paixão de Cristo
2019” é uma realização das
Igrejas Evangélicas de Ribeirão

Pires, em parceria com o
Conselho de Pastores da cidade
e da Prefeitura, e acontecerá a
partir das 16h, no Complexo
Ayrton Senna – Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 – Jardim
Itacolomy. A entrada é gratuita.

Também estão confirmadas
as participações de Maurício,
Missão Doze, Marcos de Paula,
além da tradicional encenação
da “Paixão de Cristo”. 

O Complexo Ayrton Senna
sediará, ainda, chalés de gastro-
nomia. As atrações culturais
integram calendário de ativida-
des que valorizam as tradições
dos moradores e estimulam o
turismo local.

Rio Grande da Serra
A Sexta-Feira Santa também

terá a tradicional encenação da
Paixão de Cristo, com direção de
Geru Madeira, em Rio Grande da
Serra, às 20h. 

O evento organizado pelo
Grupo Teatral Celebra Vitória,
que há 20 anos atua na cidade,
será em frente a Matriz São
Sebastião. 

O cantor gospel PG fará show no Complexo Ayrton Senna, na Estância

Eventos em RP e RGS
celebram “Paixão de Cristo”
Cidades realizarão a tradicional encenação da morte e ressurreição de Cristo

Foto: Reprodução/Facebook
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Cuidados essenciais
com as ferramentas 

Nunca use ferramentas gastas ou defeituosas

Os profissionais de construção
civil, bem como de outros segmen-
tos, precisam ter cuidados específi-
cos com suas ferramentas, para
que seu trabalho não traga riscos
em sua segurança ou de seus fun-

cionários. 
Tanto as ferramentas cortantes

como de perfuração ou pressão
exigem devida atenção quanto a
sua manutenção e muitas vezes a
substituição por equipamentos

novos devido ao desgaste natural e
vida útil do aparelho. 

Infelizmente muitos profissio-
nais acabam ignorando este fator
conforme afirma Ana Lúcia da LA
Ferramentas. 

“Nunca use ferramentas gastas
ou defeituosas, ao primeiro sinal
de ferrugem ou desgaste faz-se
importante a substituição da
mesma por uma nova, isso causará
menos acidentes e maior eficiência
no serviço a ser executado”.

Outra dica de Ana Lúcia  é
jamais forçar uma ferramenta
durante a realização do serviço
para que a peça não deforme ou
quebre, tudo isso garantirá um ser-
viço de qualidade com a satisfação
de seu cliente.

a LA Ferramentas fica na rua Major Cardim, 67 - Vila Suissa - Rib. Pires

Foto: Divulgação 
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Decorações em tons
metálicos estão em alta

As cores podem ser utilizadas em qualquer ambiente de sua casa

A tendência de incluir ele-
mentos metálicos na decoração
cresce mais a cada dia e atual-
mente podemos ver diversos
projetos de decoração de inte-
riores incluindo tais peças.

Os metálicos estão espalha-
dos pela decoração através de
detalhes em quartos, banheiros,
na sala de jantar, na sala de estar
e até mesmo em escritórios.

O brilho do tom metálico
acrescenta glamour e pontos de
luz especiais na decoração. O
prata, o cobre e o dourado são
os tons mais usados para a deco-
ração. 

De acordo com Gabriel
Ferreira, da Santo Sonho
Colchões, uma recomendação
para que os tons metálicos não
pesem muito, é optar por tons
neutros na parede.

Luminárias, mesas, cadeiras,
vasos, pequenos artigos de deco-
rações ou até mesmo molduras
metalizadas. 

Você pode encontrar de tudo
nesse tom. Use a imaginação!No quarto, os detalhes podem aparecer em almofadas e lençóis 

Foto: Divulgação 
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