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50% da população
é da religião católica

Uma pesquisa realizada
pelo instituto Datafolha
nos dias 5 e 6 de dezem-
bro mostra um crescimen-
to considerável no número
de evangélicos no Brasil.
Segundo o levantamento,
o país conta com 51% da
sua população católica e
31% evangélica. Em 1994,
era 75% de católicos e
apenas 14% de evangéli-
cos. E as projeções podem
indicar uma virada nos
números daqui a 10 anos.
Segundo projeção, em
2032 o Brasil poderá estar
dividido entre as duas reli-
giões, com pequena vanta-
gem para os evangélicos.
Pelas estimativas, 39,8%
dos brasileiros serão evan-
gélicos e 38,6% católicos.

Página 04

O projeto para construção da Usina de Recuperação
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E d i t o r i a l d a F o l h a

O desafio da Igreja Católica no Brasil 
O aumento no número de evangélicos

no Brasil é visível. Igrejas estão por toda
parte e grandes templos são construídos
nas capitais dos estados.
Com uma proposta diferente de fé, mais

próximo do cotidiano das pessoas, as igre-
jas evangélicas estão entregando à popula-
ção a paz e o conforto de forma
mais eficaz.
O distanciamento do catolicis-

mo da vida das pessoas e as regras
rígidas e até mesmo fora da reali-
dade do povo brasileiro estão
enfraquecendo o Vaticano no país.
Os dados apresentados pelo Datafolha e

as projeções feitas por um pesquisador do
IBGE mostra que a Igreja Católica não está
conversando com o seu rebanho de fieis. O
fato é de conhecimento do Vaticano que
busca se modernizar o clero, mas que
ainda encontra resistência entre os mais
conservadores.

O fato é que a religião sempre teve um
grande peso na sociedade brasileira. A
Igreja Católica já ditou as regras na política,
na economia, na cultura e nos costumes, o
mesmo que agora é feito através dos líde-
res evangélicos.
Na tentativa de minimizar a perda de

espaço e consequentemente de
poder, os líderes católicos tentam
“democratizar” o clero religioso
dando espaço às mulheres e aos
jovens, duas parcelas que fortale-
cem o crescimento evangélico.
Mais do que abrir espaço para

outros pensamentos, as igrejas, evangéli-
cas ou católicas precisam seguir o ensina-
mento de estar perto dos que mais preci-
sam acolher os necessitados e pregar o
amor.
Será através desses gestos que os núme-

ros não farão a diferença, pois todos esta-
rão irmanados na fé.

““DDeemmooccrraattiizzaarr  
oo  cclleerroo  

rreelliiggiioossoo””  
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Que o vereador de Rio Grande
da Serra, Akira Auriani (PSB),
anunciou oficialmente a sua pré-
candidatura ao Paço. 

*** 
Que o parlamentar fez o anún-

cio através de um vídeo publicado
nas redes sociais. 

***           

Que também já se declararam
oficialmente pré-candidatos ao
Paço Riograndense, a vice-prefeita
Professora Marilza (foto), pelo PSD
e Claudinho da Geladeira
(Podemos).          

Que o ex-prefeito de Ribeirão
Pires e pré-candidato ao Paço da
cidade, Clóvis Volpi (PL) vem des-
denhando dos adversários. 

*** 
Que em entrevista ao Jornal

Diário do Grande ABC, Volpi disse
ser “indiferente” enfrentar Kiko ou
Gabriel Roncon, destacou que
ambos serão beneficiados pela
máquina, devido ao grande núme-
ro de comissionados. 

***           

Que nos bastidores, Volpi torce
para concorrer com Roncon.

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

Projeto foi apresentado pelo presidente do Consórcio, prefeito Gabriel Maranhão

Em sua primeira assembleia a
frente do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, o
presidente e prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania), anun-
ciou que o Grande ABC irá rece-
ber a primeira usina que trans-

formará lixo em energia, solu-
cionando o problema de aterro
sanitário na região.
O projeto para construção da

Usina de Recuperação
Energética (URE) em Mauá foi
apresentado aos prefeitos pelo
diretor-executivo da Central de

Tratamento de Resíduos Lara,
Daniel Sindicic. 
A empresa é detentora de um

aterro sanitário privado localiza-
do em Mauá e que recebe os
resíduos sólidos de seis das sete
cidades da região (a exceção é
Santo André).
Segundo a apresentação de

Sindicic, a usina utilizará área de
90 mil metros quadrados dentro
do aterro em solo mauaense,
receberá investimento 100%
privado de R$ 900 milhões na
construção e terá capacidade
para gerar 80 megawatts por
hora, o que, de acordo com a
empresa, seria capaz de abaste-
cer energeticamente um muni-
cípio com 250 mil residências.
Para Maranhão, a usina irá

transformar a maneira de se
lidar com o lixo na região.
“Será a primeira usina deste

tipo no Brasil, e com tecnologia
inovadora, transformando lixo
em energia e atuando direta-
mente na preservação do meio
ambiente e na saúde da popula-
ção”, finalizou o presidente.

Maranhão ao lado de Daniel Sindicic durante coletiva no Consórcio Intermunicipal

Foto: Divulgação

Usina irá transformar lixo
em energia para o ABC
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Datafolha mostra queda
no número de católicos
Projeção aponta que em 10 anos os evangélicos poderão ser maioria no País

Uma pesquisa realizada pelo
instituto Datafolha nos dias 5 e
6 de dezembro mostra um cres-
cimento considerável no núme-
ro de evangélicos no Brasil.
Segundo o levantamento, o país
conta com 51% da sua popula-
ção católica e 31% evangélica.
Em 1994, era 75% de católicos e
apenas 14% de evangélicos. 
E as projeções podem indicar

uma virada nos números daqui a
10 anos. Segundo projeção do
pesquisador do IBGE, José
Eutáquio Alves, doutor em
demografia, entrevistado pela
Folha de São Paulo, em 2032, o
Brasil poderá estar dividido
entre as duas religiões, com
pequena vantagem para os
evangélicos. Pelas estimativas,
39,8% dos brasileiros serão
evangélicos e 38,6% católicos.
Pela pesquisa Datafolha, o

crescimento da população que
segue as doutrinas evangélicas é
carregado pelas mulheres,
negros e moradores da região
Norte do Brasil. Outro segmento
atraído pelas igrejas evangélicas
é o jovem. Os dados mostram
que a porção de jovens crentes
é de 19%, contra 13% no catoli-
cismo.
Apesar dos dados, o Vaticano

aponta que o Brasil segue sendo
o país com o maior número de
católicos, mas evidencia queda
no número de sacerdotes e a
preocupação com a saída de
fiéis.
O contra-ataque da Igreja

Católica no Brasil já começou.
Nos últimos meses de 2019, o
Vaticano realizou o Sínodo da
Amazônia, como forma de dis-
cutir a presença da igreja na
região, bem como, aproximar a

religião dos povos indígenas e
de todos os moradores do
entorno. 
O documento com o resulta-

do do encontro prega a criação
de pastorais indígenas e urba-
nas, a presença da Igreja
Católica na defesa da vida e do
meio ambiente, e ainda, a apro-
ximação da comunidade. O
documento registra ainda a
importância de se ouvir as
mulheres, elas que são as maio-
res dissidentes do catolicismo.
Intitulado “a hora da mulher”

o capítulo destaca: O Sínodo
pede que a voz das mulheres
seja ouvida, que sejam consulta-
das, participem de modo mais
incisivo na tomada de decisões,
contribuam para a sinodalidade
eclesial, assumam com maior
força sua liderança dentro da
Igreja, nos conselhos pastorais
ou “também nas instâncias de
governo”. 
Outro grupo que vem engros-

sando a onda evangélica tam-
bém está sob os olhos do
Vaticano. O Sínodo recomenda
que os centros de formação
sejam preferencialmente inseri-
dos na realidade amazônica e
que seja oferecida a jovens não
amazônicos a oportunidade de
participar de sua formação na
Amazônia.
Os últimos dados da conta-

gem dos religiosos na região do
ABC é a do Censo de 2010. Nele,
os católicos ainda aparecem em
maioria.
Em Rio Grande da Serra são

20 mil católicos para 15 mil
evangélicos. Em Ribeirão Pires
os católicos são 63 mil e evangé-
licos 29 mil. Na cidade de Mauá,
214 mil pessoas se declararam
católicas e 132 mil evangélicas.

Igreja Matriz de Ribeirão Pires, cidade que possui maioria católica 

Foto: Arquivo Pessoal 

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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Colisão entre carro e
bicicleta deixa um ferido

Um cliclista de 15 anos se
envolveu em um acidente de
trânsito ao pedalar pela
Avenida Fortuna e não se aten-
tar a aproximação de um veícu-
lo. O jovem perdeu o controle e
foi ao chão.
Segundo o boletim, o jovem

foi socorrido pela motorista do
Renault Sandero e encaminha-
do à UPA Santa Luzia, onde foi
medicado. 

Moradores do Jd. Boa Vista
são alvos de criminosos 

Na tarde da última terça-
feira (7) criminosos invadiram
uma residência no Jd. Boa Vista
e subtraíram pertences e ele-
troeletrônicos dos moradores. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, os criminosos invadiram
a residência por meio de um
acesso à uma viela. Diante da
ausência dos moradores, os
ladrões subtraíram dois televi-
sores, um computador, videoga-
me, tênis e cartões bancários.
A Polícia Civil investiga o caso

como furto qualificado.

Ex-namorado é acusado de
violência doméstica em RP

Ajudante Geral de 28 anos é
acusado de lesão corporal e
violência doméstica após ten-
tar agredir a ex-namorada em
um estabelecimento comercial
no último dia 31.
Conforme o boletim, A.C.S,

estava no interior do Mercado
Família Lima, situado na
Quarta Divisão, quando foi
abordada pelo seu ex-compa-
nheiro, o qual iniciou uma dis-
cussão, vindo a proferir amea-
ças contra a vítima. 
Após desferir xingamentos,

o homem deu um soco contra
a barriga da vítima, momento
em que os funcionários do
local seguraram o homem e o
expulsaram do estabelecimen-
to.
O estabelecimento comer-

cial irá fornecer as imagens da
câmera de segurança às auto-
ridades policiais.
A vítima foi até a Delegacia

de Ribeirão Pires, onde regis-
trou a ocorrência e foi orienta-
da sobre as medidas protetivas
cabíveis e afastamento do
local de convivência.

Na última terça-feira (14), a
Polícia Civil de Rio Grande da Serra
localizou um depósito de entorpe-
centes que funcionava em uma
casa abandonada na Vila Conde.
Os policiais chegaram até o arma-
zém após uma denúncia anônima.
Não havia pessoas no local no
momento da chegada dos policiais. 
Foram apreendidos 2,5 quilos

de cocaína e 500 gramas de maco-
nha, ambas embaladas para distri-
buição em diferentes pontos de
comercialização de entorpecentes.  
Um dia antes, também em Rio

Grande da Serra, policiais militares
de Ribeirão Pires que faziam ronda
pelo Parque América prenderam
em flagrante um homem de 26
anos responsável pela comerciali-
zação de drogas pela região.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência registrado na
madrugada da última segunda-
feira (13), o indiciado tentou se
livrar de uma embalagem plástica
ao avistar a aproximação da viatu-
ra.  Durante a abordagem policial,
o homem alegou que não se recor-
dava de ter jogado a embalagem
na via e que o pacote não o per-
tencia, declarando ser apenas
usuário.  
Ao retornarem ao local, os poli-

ciais encontraram dentro do paco-
te 26 porções de maconha, 34
pinos de cocaína e 30 unidades de
crack. Mesmo após a localização
dos entorpecentes, o homem con-
tinuou negando as acusações. 
Já na Delegacia de Ribeirão

Pires, o indiciado teve a prisão em

flagrante decretada, tendo o dele-
gado responsável representado
pela prisão preventiva, levando em
conta o histórico de homem que já
possui passagens anteriores por
ato infracional de disparo de arma
de fogo, ameaça e porte ilegal de
arma.
Os entorpecentes apreendidos

foram encaminhados para a incine-
ração. Já o acusado foi encaminha-
do à Cadeia Pública de Santo André
onde ficará à disposição da Justiça
Criminal.

Polícia Civil localiza
depósito do tráfico em RGS

O armazém funcionava em uma casa abandonada na Vila Conde

Foto:Divulgação

Foram apreendidos 3kg de drogas
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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.

RENAN DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão encarregado de produção, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia dezenove de junho de mil  novecentos e oitenta e sete
(19/06/1987), residente e domiciliado Rua do Rosário (Planalto
B Vista), 40, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de CLAU-
DIO PEREIRA e de DINORÁ MARCOLINO DOS SANTOS. JANINE
DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente
comercial,  nascida em Salvador, BA no dia vinte e dois de
novembro de mil  novecentos e oitenta e nove (22/11/1989),
residente e domiciliada Rua do Rosário (Planalto B Vista), 40,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de HÉLIO SANTOS OLI-
VEIRA e de VALDECIR FRANCISCA DE JESUS.  

JAIR FREITAS SILVA, estado civil solteiro, profissão pedrei-
ro, nascido em  Vitória  da  Conquista,  BA  no  dia  vinte e oito
de março de mil novecentos e setenta e cinco (28/03/1975),
residente e domiciliado Rua Milton Carlos, 55, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de LUIS JOSÉ DA SILVA e de TERCILIA
FREITAS SILVA. SILVANA  APARECIDA  ALVES  FERREIRA,  estado
civil solteira, profissão ajudante  de  cozinha, nascida em São
Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro  de  mil novecentos e
sessenta e um (26/09/1961), residente e domiciliada  Rua
Milton  Carlos, 55, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de OSO-
RIO ALVES FERREIRA e de IRACEMA CONCEIÇÃO DA PAZ.         

JEAN  LUCAS  SILVA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de
agosto de mil novecentos e  noventa e cinco (30/08/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Campinas, 28, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de AMAURI DE SOUZA SILVA e de GIL-
MARA MARIA NASCIMENTO DA SILVA.  NICOLY  VICTÓRIA  DA
SILVA,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá,
SP  no  dia  treze  de  janeiro de dois mil e dois (13/01/2002),
residente   e   domiciliada   Rua  Campinas,  28,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires, SP, filha de WALTER DA SILVA JUNIOR e de
VANUZA MIGUEL DA SILVA.                                               

LUCAS  DA  SILVA  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão
engenheiro mecânico,  nascido em Santa Maria da Boa Vista,
PE no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e
seis (26/08/1996), residente e domiciliado  Rua  da Bica (Vl S
Pedro), 91, Montanhão, São Bernardo do Campo,  SP,  filho  de
GENIVALDO JOÃO DOS SANTOS e de MARIA ALICE DOS SAN-
TOS.  JAZIELY  SOUZA  RIBEIRO,  estado  civil solteira, profissão
estudante, nascida  em São Bernardo do Campo, SP no dia
dezenove de abril de dois mil  (19/04/2000),  residente  e domi-
ciliada Rua Vinte e Nove de Junho (Vl  S  Pedro),  23,
Montanhão,  São  Bernardo do Campo, SP, filha de CUSTODIO
RIBEIRO NETO e de CEILA SOUZA RIBEIRO.                       

JEFFERSON  DE  OLIVEIRA  FERNANDES,  estado  civil sol-
teiro, profissão motorista,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia pri-
meiro de janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e  seis
(01/01/1986), residente e domiciliado Avenida  das  Aleluias (Jd
Serrano), 129, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ BENEDI-
TO FERNANDES e de MARIA HELENA DE OLIVEIRA. SABRINA
OLIVEIRA   DE   LIMA,   estado   civil  solteira,  profissão recep-
cionista, nascida em Santo André, SP no dia dezenove de agos-
to de mil   novecentos   e   noventa  e  quatro  (19/08/1994),  resi-
dente  e domiciliada  Avenida das Aleluias (Jd Serrano), 129,
Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha de PAULO SÉRGIO GONÇALVES
DE LIMA e de MARCIA MARIA OLIVEIRA.                                                             

LUCIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão cortador, nascido em Governador Valadares, MG no dia
primeiro de novembro de mil novecentos  e  oitenta  e  seis
(01/11/1986), residente e domiciliado Avenida  Francisco
Monteiro, 931, Bairro Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de
AURORA PEREIRA DA SILVA.  RAFAELA BAPTISTA PAZ, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em  Santo  André,  SP  no
dia  trinta de novembro de mil novecentos e noventa e seis
(30/11/1996), residente e domiciliada Avenida Francisco
Monteiro,  931, Bairro Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de ALE-
XANDRE DOS SANTOS PAZ e de MONICE MARA BAPTISTA.                             

GIVALDO JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são montador C, nascido em Una, BA no dia vinte e quatro de
novembro de mil novecentos e  oitenta  e  sete (24/11/1987),
residente e domiciliado Rua Catarina Rios  Giachello (Jd Boa
Sorte), 35, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de FILADÉLCIO
ALMEIDA SANTOS e de TEREZINHA MARIA DE JESUS.  ANA
PAULA FERREIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia cinco de janeiro de mil nove-
centos e setenta e sete (05/01/1977), residente e domiciliada
Rua Catarina Rios Giachello  (Jd  Boa  Sorte), 35, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de DEISE FERREIRA.                                                       

MARCELO  SANTOS  SILVA, estado civil divorciado, profis-
são operador de empilhadeira,  nascido  em Ribeirão Pires, SP
no dia quatro de maio de mil   novecentos   e   setenta  e  qua-
tro  (04/05/1974),  residente  e domiciliado  Rua  Germânia,  34,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE CARLOS MARIANO DA
SILVA e de BENEDITA MARIA SANTOS SILVA. CLEIDE  APARECI-
DA  ALVES, estado civil solteira, profissão professora, nascida
em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  trinta  de  outubro de mil nove-
centos  e setenta e seis (30/10/1976), residente e domiciliada
Rua Luzitanos (Vl Gomes), 316, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha
de ADAIL ALVES e de TEREZINHA TITA ALVES.                                      

EDNEI   MOURA  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profis-
são  agente funerário, nascido em São Caetano do Sul, SP no dia
dois de outubro de mil  novecentos e setenta e sete
(02/10/1977), residente e domiciliado Rua Luiz Bottacin, 164,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de RAIMUNDO NONATO DA
SILVA e de APARECIDA DALVA DE MOURA DA SILVA. PAULA
TANAKA  DE  CASTRO,  estado  civil  solteira, profissão do lar,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  seis de agosto de
mil novecentos e oitenta e cinco (26/08/1985), residente e
domiciliada Rua Luiz  Bottacin,  164,  Aliança,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha de PAULO ROBERTO PEREIRA CASTRO e de NOEMIA
CHIZUKO TANAKA.                    

DIEGO  VIEIRA  DE  LIMA, estado civil solteiro, profissão
caldeireiro, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e seis
de julho de mil novecentos  e oitenta e nove (26/07/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Ernesto  Molon,  342,  Colônia,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de NILSON VIEIRA DE LIMA e de
VALDECÍ APARECIDA DA SILVA LIMA. KAREN  KELLY  DE  OLIVEI-
RA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  em
Suzano,  SP  no  dia  dez  de  agosto  de  dois mil (10/08/2000),
residente e domiciliada Rua Ernesto Molon, 342, Colônia,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de CELSO SANTOS e de JOSICLEIDE
LAURENTINO DE OLIVEIRA.                                                          

GUSTAVO  GARCIA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profis-
são técnico II, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia dezesse-
te de setembro de mil novecentos  e  noventa  e um
(17/09/1991), residente e domiciliado Rua Ernesto  Molon,  100,
Colônia,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ROBERTO CARLOS TEIXEI-
RA e de LUCIANE GARCIA DE ALMEIDA.  CAROLINA  DA  CRUZ
SALVADOR, estado civil solteira, profissão analista de  RH,  nas-
cida  em  Santo  André,  SP  no  dia  sete de março de mil nove-
centos e noventa (07/03/1990), residente e domiciliada Rua
Ernesto Molon,  100,  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
ODAIR DA CRUZ SALVADOR e de MARIA LUIZA CICUNATO SAL-
VADOR.                          

JOSÉ   RAFAEL  NERI  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,
profissão ajudante,  nascido  em  Pesqueira,  PE  no  dia  cinco
de julho de mil novecentos  e noventa e dois (05/07/1992), resi-
dente e domiciliado Rua Paraisópolis,  183,  Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de CLÁUDIO CORREIA DOS SANTOS e de
MARIA CÍCERA NERI DOS SANTOS. THUANY  VALENTIM  FER-
NANDES, estado civil solteira, profissão auxiliar de  enferma-
gem,  nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de junho de
mil novecentos e noventa (18/06/1990), residente e domiciliada
Rua Paraisópolis,  183,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
JOSÉ CARLOS FERNANDES e de ROSEMARY VALENTIM
SANT'ANA.                   

RAFAEL  VIEGAS  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
operador de seccionadora,  nascido  em  Santo André, SP no dia
dois de maio de mil novecentos  e  oitenta  e  nove
(02/05/1989), residente e domiciliado Avenida  Princesa  Izabel,
1210, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de EDUARDO FERREIRA
DA SILVA e de NEARES VIEGAS DA SILVA. ANDRESA  SANTIAGO
BOMFIM,  estado civil solteira, profissão autônoma, nascida
em  Mauá,  SP no dia dezenove de novembro de mil novecen-
tos e noventa   e  quatro  (19/11/1994),  residente  e  domicilia-
da  Avenida Princesa  Izabel,  1210, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de RENALDO ARAÚJO BOMFIM e de ANDREA OLIVEIRA
SANTIAGO.                          

JOSÉ  DOS  SANTOS  FERREIRA,  estado  civil viúvo, profis-
são pedreiro, nascido  em Malacacheta, MG no dia dez de
setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (10/09/1959),
residente e domiciliado rua dos Lírios, 420,  casa  2,  Pilar  Velho,

Ribeirão  Pires,  SP,  filho de AUGUSTO SEVERINO DOS SANTOS
e de ANA FERREIRA DOS SANTOS. DALCE CAMARGO, estado
civil divorciada, profissão diarista, nascida em Assis,  SP  no  dia
quatro  de agosto de mil novecentos e cinquenta e cinco
(04/08/1955), residente e domiciliada rua dos Lírios, 420, casa 2,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ JORDÃO CAMARGO
e de GENIR PERCILIANA DE CAMPOS.                                           

RICHARD PIMENTEL RODRIGUES, estado civil solteiro,
profissão vendedor, nascido  em  Santo  André,  SP  no  dia vinte
e quatro de junho de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(24/06/1994), residente e domiciliado Rua  Major Cardim, 1915,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de GEUCEMIR NOIA RODRIGUES
e de MARIA MADALENA PIMENTEL RODRIGUES.                BRUNA
RENATA  DE  MATOS,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nas-
cida  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de novembro de
mil novecentos  e noventa e três (29/11/1993), residente e
domiciliada Rua Major  Cardim,  1915,  Suíssa,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de FERNANDO JORGE DE MATOS e de RITA DE CASSIA
SILVA DE MATOS.                    

EMERSON JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão
ferramenteiro, nascido  em  São  Bernardo  do Campo, SP no dia
trinta de julho de mil novecentos  e  setenta  e quatro
(30/07/1974), residente e domiciliado Rua  José  Ballarini, 32,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO DE
SOUZA e de CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA. GLÁUCIA  DA
SILVA  VICENTE  NETO,  estado  civil  solteira, profissão publici-
tária,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e sete de
maio  de  mil  novecentos  e  oitenta e três (27/05/1983), resi-
dente e domiciliada  Rua  Angelino  Francisco  Gianasi, 102,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ VICENTE NETO e de
MAURA LIMA DA SILVA.       

CLEYTON  PATRICK  RIBEIRO,  estado  civil  solteiro, profis-
são gerente operacional,  nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia
vinte e dois de setembro  de mil novecentos e oitenta e três
(22/09/1983), residente e domiciliado Rua Antônio Joaquim
dos Santos, 264, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de EDSON
BELO RIBEIRO e de TAKAKO WATANABE RIBEIRO. NANCI  FER-
REIRA  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão caixa de
loja,  nascida em Mauá, SP no dia onze de dezembro de mil
novecentos e oitenta  (11/12/1980), residente e domiciliada
Rua Antônio Joaquim dos Santos,  264,  Centro  Alto,  Ribeirão
Pires, SP, filha de FRANCELINO FERREIRA DOS SANTOS NETO e
de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.          

ANDRÉ   LUÍS  DO  NASCIMENTO  DE  ANDRADE,  estado
civil  divorciado, profissão  corretor  de  imóveis, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia primeiro  de  março  de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (01/03/1985), residente  e  domiciliado
Avenida  Fortuna  (Jd  S Cruz), 81, Centro, Ribeirão  Pires,  SP,
filho de LUIS MARTINHO CALDEIRA DE ANDRADE e de LOUR-
DES APARECIDA BORGES DO NASCIMENTO DE ANDRADE. LEI-
CIANE  SANTOS,  estado civil solteira, profissão cuidadora, nas-
cida em Carapicuiba, SP no dia vinte e sete de setembro de mil
novecentos e oitenta  (27/09/1980),  residente  e domiciliada
Avenida Fortuna (Jd S Cruz), 81, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha
de SERGIO LUIZ DOS SANTOS e de LUZIA DE SOUZA.                                                  

ALEX  FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são instalador e  reparador,  nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no
dia vinte e três de agosto  de  mil  novecentos e oitenta e nove
(23/08/1989), residente e domiciliado  Rua  da Liberdade, 06,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
e de JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS. CAROLINA  RODRIGUES
DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão auxiliar  admi-
nistrativa, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e oito  de
maio  de  mil  novecentos  e  oitenta  e  seis (28/05/1986), resi-
dente e domiciliada Rua da Liberdade, 06, Colônia, Ribeirão
Pires, SP,  filha  de  DIRCEU DE CAMPOS SANTOS e de MARIA
APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS DE CAMPOS SANTOS.                                          

EDUARDO PERSEGUINI MARTINS, estado civil solteiro,
profissão agente de saneamento ambiental, nascido em São
Caetano do Sul, SP no dia nove de maio  de  mil  novecentos  e
oitenta e seis (09/05/1986), residente e domiciliado  Rua  Rosa
Sabbag Eid, 51, A, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP,  filho de
MOACIR ALVES MARTINS e de ROSEMEIRE APARECIDA PERSE-
GUINI MARTINS. DIANA   DANNY   HUAMÁN  PALOMINO,  esta-
do  civil  solteira,  profissão representante  de  vendas, nascida
em Arequipa - Peru no dia quatro de dezembro  de mil nove-
centos e oitenta e sete (04/12/1987), residente e domiciliada
Rua  Rosa Sabbag Eid, 51, A, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP,
filha de LEANDRO HUAMÁN QUISPE e de GREGORIA PALOMI-
NO DE HUAMÁN.  

ARI  DE ANDRADE DA COSTA, estado civil solteiro, profis-
são operador de produção,  nascido  em  Santo André, SP no dia
quatorze de dezembro de mil  novecentos  e  noventa
(14/12/1990), residente e domiciliado Rua Santa  Fé, 249, Ponte
Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS DA
COSTA e de MARIA DE AZEVEDO ANDRADE DA COSTA. WILMA
RODRIGUES  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Paulistana, PI no dia trinta de outubro de mil nove-
centos e oitenta  e  seis  (30/10/1986),  residente e domiciliada
Rua Santa Fé, 249,  Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de
WILSON FRANCISCO DA SILVA e de VERALICE RODRIGUES DA
SILVA.                               

RAFAEL  ALVES  CORDEIRO,  estado civil solteiro, profissão
operador de máquina,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  primei-
ro  de  julho  de mil novecentos  e  noventa (01/07/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Santo Bertoldo,  27, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de IVANILDO MONTEIRO CORDEIRO e de CLEO-
NICE ALVES MONTEIRO. FERNANDA  PARIZOTTO,  estado  civil
solteira,  profissão atendente de telemarketing,  nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de abril  de  mil novecen-
tos e noventa e quatro (29/04/1994), residente e domiciliada
Rua Santo Bertoldo, 27, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de GIU-
SEPPE ALÉCIO PARIZOTTO e de NILZA IGNACIO PARIZOTTO.           

NATAN  SOARES  RODRIGUES  PEREIRA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão auxiliar  de  produção,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte  e  oito  de  agosto  de  dois
mil  (28/08/2000),  residente  e domiciliado Rua Primo Bertoldo,
18, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de GERALDO RODRIGUES
PEREIRA e de FLAVIANA MARIA DA GLORIA SOARES.  SAMIRA
FINA MOTTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Campinas,  SP  no  dia cinco de março de dois mil e dois
(05/03/2002), residente  e  domiciliada  Rua  Primo  Bertoldo, 18,
Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de RONALDO ALVES LINO DA
MOTTA e de ANA MARIA FINA.  

WILTON CARVALHO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão inspetor de  qualidade,  nascido  em  Ribeirão Pires,
SP no dia vinte e oito de maio  de  mil  novecentos  e  oitenta e
nove (28/05/1989), residente e domiciliado  Rua Pedro Rípoli,
1197, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de  IRINEU  RIBEIRO  DE
OLIVEIRA e de ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVA-
LHO.  ANTONIA  BEATRIZ  DA SILVEIRA SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão operadora  de caixa, nascida em Itaporanga
D'Ajuda, SE no dia treze de junho  de  mil  novecentos  e noven-
ta e três (13/06/1993), residente e domiciliada  Rua Pedro Rípoli,
1197, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de ROBERTO DOS SAN-
TOS SANTANA e de RAIMUNDA MARIA DA SILVEIRA.        

JOÃO  ALENCAR  NETO,  estado  civil  divorciado,  profis-
são oficial de justiça, nascido em São Paulo - Distrito de São
Miguel Paulista, SP no dia   quatorze   de  julho  de  mil  nove-
centos  e  cinquenta  e  três (14/07/1953),  residente  e  domici-
liado  rua  Tanabi,  44,  Parque do Governador,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de JOAQUIM ALENCAR e de MARIA ZUILA ALENCAR.
JANY  ALMEIDA,  estado  civil  viúva, profissão enfermeira, nas-
cida em Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  onze  de  fevereiro de mil
novecentos e cinquenta  e  cinco  (11/02/1955), residente e
domiciliada rua Tanabi, 44,  Parque do Governador, Ribeirão
Pires, SP, filha de PLINIO ALMEIDA e de ADALGIZA FERNANDES
PINHEIRO.                                     

JEFERSON  DA  COSTA SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido em Cubatão, SP no dia vinte e cinco de
junho de mil novecentos e  setenta  e  sete  (25/06/1977), resi-
dente e domiciliado Rua Alfredo Mendes,  131, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de EVERALDO SOUZA e de ADUA DA COSTA
SOUZA. BRUNA DE OLIVEIRA CRUZ, estado civil divorciada, pro-
fissão professora, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia doze de
junho de mil novecentos e oitenta  e  nove  (12/06/1989),  resi-
dente  e  domiciliada Rua Alfredo Mendes, 131, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de LAURO XAVIER DA CRUZ e de IZABEL DE OLI-
VEIRA CRUZ.                                         

MARCOS  EVANGELISTA FILHO, estado civil solteiro, pro-
fissão professor, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dezoi-
to  de  agosto de mil novecentos  e noventa e dois (18/08/1992),
residente e domiciliado Rua São  Paulo,  656,  A, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de MARCOS EVANGELISTA e de DULCI-
MARA FÁTIMA DE OLIVEIRA EVANGELISTA. KIMBERLIN  APARE-
CIDA  DA  SILVA ROSA, estado civil solteira, profissão educado-
ra  física,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia dezessete de
março  de  mil  novecentos e noventa e cinco (17/03/1995), resi-

dente e domiciliada  Rua  São  Paulo, 656, A, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha  de  MARCELINO  MÁGELIO  ROSA e de
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA ROSA.                                                                 

CARLOS   EDUARDO  NAVARRO  SILVA,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão mantenedor  eletricista,  nascido  em São
Bernardo do Campo, SP no dia seis  de  maio  de  mil  nove-
centos  e  oitenta  e  oito (06/05/1988), residente  e  domiciliado
Rua  Kaneo  Hashimoto,  338,  Vila  Suíssa, Ribeirão  Pires,  SP,
filho de CARLOS EDUARDO ALMEIDA SILVA e de SONIA MARIA
NAVARRO SILVA. DAYANE  SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão assistente administrativo,  nascida  em Mauá, SP
no dia quatorze de agosto de mil novecentos  e noventa e dois
(14/08/1992), residente e domiciliada Rua Kaneo Hashimoto,
338, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de JOELMA SOUZA DE
OLIVEIRA.                                                    

JAILSON  JOSÉ  DE MELO, estado civil solteiro, profissão
cabeleireiro, nascido  em São Lourenço da Mata, PE no dia
dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta e sete
(18/09/1967), residente e domiciliado Rua Caiçara, 08, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ JOSÉ DE MELO e de
MARLENE TEIXEIRA DE MELO. ZAIDENICE  PEREIRA  DA SILVA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Paulo  Afonso,
BA no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos  e  ses-
senta  e cinco (25/09/1965), residente e domiciliada Rua
Caiçara,  08,  São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de COSME
SOARES DA SILVA e de MARIA ZAIDE PEREIRA DA SILVA.                    

MOHAMED  MOSTAFA  IBRAHIM ABDELHAMID, estado
civil solteiro, profissão chefe  de  cozinha,  nascido  em
Monofiya, Shbin El Kom, Egito no dia primeiro  de  agosto  de
mil novecentos e oitenta e dois (01/08/1982), residente  e
domiciliado  Avenida  Santo  André,  508,  Centro  Alto, Ribeirão
Pires,  SP,  filho de MOSTAFA IBRAHIM ABDELHAMID e de FATI-
MA ASHOUR SAAFAN.  ALEX  RAMOS  NOGUEIRA,  estado civil
solteiro, profissão comissário de voo,  nascido  em  Piracicaba,
SP  no  dia  oito  de  dezembro de mil novecentos  e  oitenta  e
seis  (08/12/1986), residente e domiciliado Avenida  Santo
André,  508, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de SIDENIS
APARECIDO RAMOS NOGUEIRA e de MARIA EVA MAIOLO
NOGUEIRA.      

EDGARD   DE   SOUZA   DOMINGOS,   estado   civil  soltei-
ro,  profissão metalurgico,  nascido  em  Mauá, SP no dia vinte
e três de novembro de mil  novecentos e noventa e dois
(23/11/1992), residente e domiciliado Rua  Arturo  Peduzzi,
171,  Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de EDINILDO
SEBASTIÃO DOMINGOS e de EDVANDA CAITANO DE SOUZA.
MICHELLY  DAIANA  FILHO  DE  ALMEIDA, estado civil solteira,
profissão assistente  administrativo, nascida em Mauá, SP no
dia vinte e nove de novembro  de mil novecentos e oitenta e
sete (29/11/1987), residente e domiciliada  Rua Arturo Peduzzi,
171, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE LUIS DE ALMEI-
DA e de LENILDE DA HORA FILHO DE ALMEIDA.  

CÍCERO  PEREIRA  DE  BRITO, estado civil solteiro, profis-
são pedreiro, nascido  em São José do Egito, PE no dia vinte e
quatro de setembro de mil  novecentos e oitenta e oito
(24/09/1988), residente e domiciliado Travessa  Gilberto Pereira
de Figueiredo, 110, Centro, Ribeirão Pires, SP,  filho  de
MANOEL SILVINO DE BRITO e de MADALENA MARIA PEREIRA
DE BRITO.  TATIANE  MÔNICA  DA  SILVA,  estado  civil solteira,
profissão do lar, nascida  em São José do Egito, PE no dia dez de
maio de mil novecentos e  noventa  e  cinco  (10/05/1995),  resi-
dente  e domiciliada Travessa Gilberto Pereira de Figueiredo,
110, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de MANOEL VICENTE DA
SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA.            

ZENILDO  SOARES  DOS  SANTOS  JUNIOR, estado civil sol-
teiro, profissão empresário, nascido em São Paulo, SP no dia
vinte e nove de outubro de mil  novecentos  e  oitenta e um
(29/10/1981), residente e domiciliado rua  Cambuci,  422,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ZENILDO SOARES DOS
SANTOS e de SONIA MARIA DA SILVA VIDO. GEISA  BARBOSA
MORAIS,  estado  civil  solteira,  profissão autônoma, nascida
em  São  Paulo,  SP no dia três de agosto de mil novecentos e
noventa  e  cinco  (03/08/1995),  residente e domiciliada rua
Cambuci, 422,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JAILSON
LOURENÇO DE MORAIS e de EVANY MARIA DA CONCEIÇÃO
BARBOSA.                         

CARLOS  WILSON  ESTEVAM  PEREIRA  DA  SILVA,  estado
civil  solteiro, profissão  motorista,  nascido  em  Ribeirão  Pires,
SP no dia nove de março  de  mil  novecentos  e oitenta e seis
(09/03/1986), residente e domiciliado  Rua  Niterói,  100,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de LEONARDO PEREIRA DA
SILVA e de MARLEI ESTEVAM PEREIRA DA SILVA. JANAÍNA
ESTEVÃO, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida
em São Caetano do Sul, SP no dia cinco de dezembro de mil
novecentos e oitenta e oito (05/12/1988), residente e domici-
liada Rua Niterói, 100, Santana,  Ribeirão  Pires, SP, filha de DIR-
CEU ESTEVÃO e de MARIA DIVA ESTEVÃO.                                                              

JOSÉ  DOS  SANTOS FILHO, estado civil divorciado, profis-
são motorista, nascido  em  Itaquaquecetuba,  SP  no  dia  nove
de  dezembro  de mil novecentos  e  cinquenta  e sete
(09/12/1957), residente e domiciliado Rua Recreio, 76, Quarta
Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS e de
BENEDITA MARIA DOS SANTOS. CLAUDETE MARTINHO DO
CARMO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  três  de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta  e  três  (03/12/1953), residente e domiciliada Rua
Recreio, 76,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de BENIG-
NO MARTINHO DO CARMO e de BRASILIA MOREIRA DE LIMA.                                  

FELIPE   AUGUSTO  SANCHES  RAMOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão analista de TI, nascido em Mauá, SP no dia vinte
e seis de maio de mil novecentos  e noventa e dois (26/05/1992),
residente e domiciliado Rua Domingos  Correa,  53,  Aliança,
Ribeirão  Pires, SP, filho de DAMIÃO APARECIDO RAMOS e de
GISLAINE CRISTINA SANCHES RAMOS. MAYARA  DE MORAIS
SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de crédito,  nas-
cida em Diadema, SP no dia nove de maio de mil novecentos e
noventa  e  dois (09/05/1992), residente e domiciliada Rua
Domingos Correa,  53,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de SER-
GIO ALMEIDA DOS SANTOS e de EDENISE DE MORAIS.                                        

RODRIGO  AMORIM,  estado  civil divorciado, profissão
técnico de fibra ótica,  nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
quinze de novembro de mil novecentos  e setenta e nove
(15/11/1979), residente e domiciliado Rua Manoel  Dias
Marcelino, 445, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE RUY
AMORIM e de EDENISE MARIA DE ARAUJO AMORIM. MARIA
JANAIR  DE SOUZA, estado civil solteira, profissão operadora de
caixa, nascida em Inajá, PE no dia quatro de outubro de mil
novecentos e  noventa  e um (04/10/1991), residente e domici-
liada Rua Manoel Dias Marcelino, 445, Vila Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSE CLAUDIO DE SOUZA e de QUITERIA
MARIA DE SOUZA.                                

ALEX PANTALEÃO, estado civil solteiro, profissão técnico
de telefonia, nascido  em  Suzano,  SP  no  dia seis de novem-
bro de mil novecentos e oitenta (06/11/1980), residente e
domiciliado Rua Alvorada (Vl Gomes), 258,  Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de WALMIR APARECIDO PANTALEÃO e de APA-
RECIDA MAGALI MARQUES PASSOS PANTALEÃO. DAIANA  DE
FREITAS  SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida
em  Mauá, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noven-
ta (07/04/1990),  residente  e  domiciliada Rua Alvorada (Vl
Gomes), 258, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de ENEAS GOMES
DA SILVA e de CLEIDE DE FREITAS DA SILVA.                                                  

NÍCOLAS  MICHAEL  DE  SOUZA FERREIRA, estado civil sol-
teiro, profissão eletricista,  nascido em São Miguel, RN no dia
dezesseis de janeiro de mil  novecentos e oitenta e oito
(16/01/1988), residente e domiciliado Rua  José  de  Pieri,  125,
Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO FERREIRA DA
SILVA e de MARIA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA.  JAQUELINE   DE
SOUZA  MENDONÇA,  estado  civil  solteira,  profissão aten-
dente,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  quatro de setembro de
mil novecentos  e oitenta e nove (04/09/1989), residente e
domiciliada Rua José  de  Pieri,  125,  Tanque Caio, Ribeirão
Pires, SP, filha de LUÍS FERNANDO MENDONÇA e de NAILDE
RODRIGUES DE SOUZA.                     

MICHAEL  GALINDO  MOTA,  estado  civil solteiro, profis-
são auxiliar de almoxarifado,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco
(05/10/1985), residente e domiciliado rua Rio  Grande  do  Sul,
274, Vila Belmiro, Ribeirão Pires, SP, filho de MAURICIO GERAL-
DO MOTA e de MARIA DE FATIMA GALINDO MOTA.  PÂMELA
APARECIDA CARLETTI, estado civil solteira, profissão assistente
de  vendas,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  sete  de dezembro
de mil novecentos  e oitenta e três (07/12/1983), residente e
domiciliada rua Rio  Grande  do  Sul,  274, Vila Belmiro, Ribeirão
Pires, SP, filha de ANTONIO MARCOS CARLETTI e de DORISTEL
ARAUJO MARTINS CARLETTI.        

FELIPE  CAMARGO  MENDES  DE  LIMA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão protético,  nascido  em  São  Bernardo  do
Campo, SP no dia dezoito de dezembro  de mil novecentos e

noventa e três (18/12/1993), residente e domiciliado  Rua
Pedro Barbosa de Lima, 321, Represa, Ribeirão Pires, SP,  filho
de CARLOS ROBERTO PIRES DE LIMA e de MARCIA CAMARGO
MENDES DE LIMA.  FERNANDA MELO MENDES, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em  São Bernardo do Campo, SP
no dia dez de dezembro de mil novecentos e  noventa  e  sete
(10/12/1997),  residente  e domiciliada Rua Pedro Barbosa  de
Lima,  321, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de AMILTON FER-
REIRA MENDES e de ROSELI DE OLIVEIRA MELO MENDES.                  

MURILO  MEIRA  SOUZA,  estado  civil  solteiro,  profissão
engenheiro, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dezoito  de
agosto de mil novecentos  e oitenta e nove (18/08/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Recreio, 610, Quarta Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filho de EDSON MEIRA SOUZA e de MARIA LIDIA
BATISTA DA SILVA SOUZA.  ANA PAULA GOMES MOREIRA, esta-
do civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em
Mauá, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noven-
ta  e  oito  (02/12/1998),  residente e domiciliada Rua Joanésia,
180,  A,  Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de FRAN-
CISCO REGINALDO MOREIRA e de MARIA DAS GRAÇAS
GOMES.                        

LUCAS  FREIRE  LUCENA,  estado  civil  solteiro,  profissão
comprador, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  oito  de  abril  de
dois  mil  e  um (08/04/2001),  residente  e domiciliado Rua das
Pitangas, 13, Aliança, Ribeirão  Pires,  SP,  filho de VANILDO
LUCENA e de MARIA LUCIA FREIRE PAULINO.  LORRANY  SILVA
GUEDES, estado civil solteira, profissão balconista de padaria,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia vinte e oito de março de mil
novecentos  e noventa e nove (28/03/1999), residente e domi-
ciliada Rua das  Pitangas, 13, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
FABIO ROGERIO GUEDES e de JANAINA RAQUEL DE OLIVEIRA
SILVA GUEDES.                  

RENAN  FRANÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são arquiteto, nascido  em  Santo  André, SP no dia três de abril
de mil novecentos e noventa  e  três  (03/04/1993),  residente  e
domiciliado Rua Benjamin Constant,  255,  Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filho de REINALDO DE OLIVEIRA e de TELMA MARILIA
ANGELON DE OLIVEIRA. LEILAINE   VERNILLI,  estado  civil  sol-
teira,  profissão  enfermeira, nascida  em  São Bernardo do
Campo, SP no dia vinte e sete de abril de mil  novecentos  e
noventa  (27/04/1990), residente e domiciliada Rua Benjamin
Constant,  255,  Centro  Alto,  Ribeirão Pires, SP, filha de LEUDIR
ANTONIO VERNILLI e de ELAINE AZARIAS VERNILLI.                 

DÉRICK  DA  SILVA  MOTA,  estado civil solteiro, profissão
balconista, nascido  em  Diadema, SP no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa  e  nove  (15/12/1999),  resi-
dente e domiciliado Rua Professor Antônio  Nunes,  1113,
Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de FRANCISCO RAMOS
OLIVEIRA MOTA e de SUELI PEREIRA DA SILVA. TAMIRES  CAM-
POS  RIBEIRO,  estado civil solteira, profissão vendedora, nasci-
da  em  Mauá,  SP  no  dia  dezenove de abril de mil novecen-
tos e noventa  e  oito  (19/04/1998),  residente e domiciliada Rua
Professor Antônio  Nunes,  1113,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha de ELIANDRO FELIPE RIBEIRO e de NILDA DE CAMPOS
COTA.                    

GUILHERME   GENARI   DOS  SANTOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão autônomo,  nascido  em  Ribeirão Pires, SP no
dia quatorze de julho de dois  mil (14/07/2000), residente e
domiciliado Rua São Francisco, 45, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e de LUCIANA
CRISTINA GENARI. LARISSA  LUCIANO PALAGANO, estado civil
solteira, profissão assistente administrarivo,  nascida  em  Santo
André,  SP  no  dia vinte e um de dezembro  de  dois  mil
(21/12/2000), residente e domiciliada Rua São Francisco,  45,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de ALEXANDRE ROBERTO
PALAGANO e de MARA REGINA LUCIANO PALAGANO.                           

LUCAS  ALVES  DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão
auxiliar de produção,  nascido em Ribeirão Pires, SP no dia dez
de outubro de dois mil (10/10/2000), residente e domiciliado
Rua Aguinaldo Bandoni Filho, 165, Ponte Seca, Ribeirão Pires,
SP, filho de EDIVALDO DOS SANTOS e de ALICE ALVES DOS SAN-
TOS.  ANA  CAROLINA  DE  OLIVEIRA  RIBEIRO, estado civil sol-
teira, profissão técnica  de enfermagem, nascida em Ribeirão
Pires, SP no dia quinze de julho  de  mil  novecentos  e noventa
e sete (15/07/1997), residente e domiciliada  Rua  Aguinaldo
Bandoni  Filho, 165, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de
DORIEDSON DA SILVA RIBEIRO e de SINAI APARECIDA DE OLI-
VEIRA SANTOS RIBEIRO.                                              

DAVID  RAPP  SOUZA,  estado  civil  solteiro,  profissão
operador  de produção,  nascido  em  São  Caetano do Sul, SP
no dia vinte e nove de abril  de  mil  novecentos  e  noventa  e
um (29/04/1991), residente e domiciliado  Rua  Ademaria
Guishine, 89, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de MAURILIO
DE OLIVEIRA SOUZA e de ROSEMERI RAPP SOUZA. GABRIELA
DO  NASCIMENTO  SILVA, estado civil divorciada, profissão do
lar,  nascida em Mauá, SP no dia dezenove de junho de mil
novecentos e noventa  e  oito  (19/06/1998),  residente  e domi-
ciliada Rua Ademaria Guishine,  89,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de VANELSON FELICIANO DA SILVA e de IVONE DO
NASCIMENTO SILVA.                    

JURANDIR  DE  JESUS,  estado  civil  divorciado,  profissão
motorista, nascido  em  Rio Grande da Serra, SP no dia quatro
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (04/02/1966),
residente e domiciliado Rua Virgílio  Roncon,  540, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filho de JORGE DE JESUS e de MARIA ROSA
DE JESUS. RENATA  ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida  em Santo André, SP no dia vinte
de dezembro de mil novecentos e  noventa  (20/12/1990), resi-
dente e domiciliada Rua Virgílio Roncon, 540,  Santana,
Ribeirão Pires, SP, filha de JUSTINIANO DOS SANTOS e de ANAI-
DE ALEXANDRE.                                                     

HENRIQUE  DE  SOUZA  MATTOS  SANTOS,  estado civil
solteiro, profissão analista  de  telemarketing, nascido em
Mauá, SP no dia trinta e um de outubro  de mil novecentos e
noventa e cinco (31/10/1995), residente e domiciliado  Avenida
Papa João XXIII, 213, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho  de  EDVAL-
DO  BEZERRA  DOS  SANTOS  e de ELIZETE DE SOUZA MATTOS
SANTOS.  ÉRICA  MAYARA  NUNES ALVES, estado civil solteira,
profissão operadora de  telemarketing,  nascida  em
Guanambi,  BA no dia vinte e cinco de março  de  mil  nove-
centos e noventa e cinco (25/03/1995), residente e domiciliada
Avenida Papa João XXIII, 213, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
EDINALDO BISPO ALVES e de MARILÚ NUNES ALVES.                

DANILO  GARCIA  DE  PAULA,  estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Mauá, SP no dia três de outubro de
mil novecentos e noventa e  um  (03/10/1991),  residente  e
domiciliado Rua Marechal Arthur da Costa  e  Silva,  310,
Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP, filho de SERGIO ROBERTO DE
PAULA e de ROSELAINE GARCIA DE OLIVEIRA. VANISE  ADOLP-
HO  WANDEUR, estado civil divorciada, profissão autônoma,
nascida  em  Santo  André  (1º Subdistrito), SP no dia vinte e três
de dezembro  de mil novecentos e oitenta e sete (23/12/1987),
residente e domiciliada  Rua  Marechal  Arthur  da  Costa  e
Silva, 310, Bocaina, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  VANDERLEI
WANDEUR e de ISILDA MARIA ADOLPHO WANDEUR.                                                      

DIEGO RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
conferente de carga,  nascido em Mauá, SP no dia cinco de
agosto de mil novecentos e noventa  e  três  (05/08/1993),  resi-
dente  e  domiciliado Rua Augusto Maziero,   353,  Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  AGOSTINHO RODRIGUES DA SILVA
e de ROSELI RICARDO DA SILVA. LUCILENE  DA  SILVA JESUS,
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida
em Mauá, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecen-
tos  e noventa e dois (28/11/1992), residente e domiciliada Rua
Augusto  Maziero,  353,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
ALFREDO MOREIRA DE JESUS e de LUCIMARA RICARDO DA
SILVA JESUS.                

PAULO  SÉRGIO  LUCIANO,  estado  civil  solteiro,  profissão
autônomo, nascido  em  Ourizona, PR no dia três de fevereiro
de mil novecentos e setenta  e  um (03/02/1971), residente e
domiciliado rua Elias Gebara, 40,  Vila  Suissa,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de ANTONIO LUCIANO e de FRANCISCA VICENTE
LUCIANO. GISLAINE  CRISTINA LOPES, estado civil divorciada,
profissão diarista, nascida  em Mauá, SP no dia dois de maio de
mil novecentos e setenta e sete  (02/05/1977), residente e
domiciliada rua Elias Gebara, 40, Vila Suissa,  Ribeirão Pires, SP,
filha de BELARMINO SIMÃO LOPES e de MARIA JOSE LOPES.                                                           

ROGÉRIO  BENEDITO  DOS  SANTOS,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão operador  de  produção, nascido em São Paulo,
SP no dia trinta e um de março   de   mil   novecentos  e  oiten-
ta  (31/03/1980),  residente  e domiciliado  Rua  Mato  Grosso,
150, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ BENEDITO
DOS SANTOS e de ROSA MARIA DA CRUZ. TANIA  MIRANDA
MACHADO  DE  MELO,  estado civil divorciada, profissão ven-
dedora,  nascida  em São Paulo - 18º Subdistrito de Ipiranga, SP
no dia  vinte  e  oito  de  outubro  de  mil novecentos e sessen-
ta e sete (28/10/1967),  residente  e  domiciliada  Rua  Mato
Grosso, 150, Santa Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  AGENOR

MACHADO DE MELO e de JOSELITA MIRANDA DE MELO.                                             
CARLOS   INOCENCIO,   estado  civil  solteiro,  profissão

técnico  de enfermagem,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte
de outubro de mil novecentos  e setenta e três (20/10/1973),
residente e domiciliado Rua Padre  Manoel  Vieira,  91, Barro
Branco, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO FRANCISCO INO-
CENCIO e de MARIA NATIVIDADE INOCENCIO. BRUNA
CONCEIÇÃO  SCARPARO  DO  NASCIMENTO,  estado  civil divor-
ciada, profissão  técnica de enfermagem, nascida em
Jabaquara, Capital, SP no dia  nove  de  abril  de mil novecentos
e oitenta e nove (09/04/1989), residente  e  domiciliada  Rua
Padre Manoel Vieira, 91, Barro Branco, Ribeirão  Pires,  SP,  filha
de  MANOEL DOS SANTOS DO NASCIMENTO e de MARIA
ANGELICA SCARPARO.                                              

VINICÍUS   VIEIRA   DOS   SANTOS,  estado  civil  solteiro,
profissão funcionário  público,  nascido  em  Ribeirão  Pires, SP
no dia vinte e cinco  de  agosto  de  mil  novecentos  e oitenta
e nove (25/08/1989), residente e domiciliado Rua Manoel
Simões, 21, Roncon, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  EDIVALDO
PAULA  DOS  SANTOS e de MARINEUSA VIEIRA DOS SANTOS.
ROBERTA  PEREZ  DE  LIMA, estado civil solteira, profissão enge-
nheira, nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e nove de
janeiro de mil novecentos   e  noventa  (29/01/1990),  residen-
te  e  domiciliada  Rua Esplanada,  05,  Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSÉ ROBERTO DE LIMA e de VILMA PEREZ DE
LIMA.                                        

VINÍCIUS  GUSTAVO  PINTO, estado civil solteiro, profissão
manobrista, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia dez de
novembro de mil novecentos e  noventa  e  sete (10/11/1997),
residente e domiciliado Rua Goiânia, 159, Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filho de ELIANE ANDREIA PINTO. THAINÁ  CUSTODIO
DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente de agência,
nascida em Mauá, SP no dia vinte e sete de novembro de mil
novecentos  e noventa e oito (27/11/1998), residente e domici-
liada Rua Goiânia,  159,  Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA e de MARLI APARECIDA
CUSTODIO.                       

CARLOS  EDUARDO  DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão operador de empilhadeira, nascido em Guarulhos, SP
no dia dezessete de julho de mil   novecentos   e   oitenta  e
quatro  (17/07/1984),  residente  e domiciliado  Rua  Alvorada,
204,  Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho  de  ANTONIO
NASCIMENTO DOS SANTOS e de ANGELICA FATIMA DA SILVA
SANTOS. FABIANA  DE  MOURA DA SILVA, estado civil solteira,
profissão auxiliar de  classe, nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia dezesseis de março de mil  novecentos e oitenta e oito
(16/03/1988), residente e domiciliada Rua  Alvorada,  162,
Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de REGINALDO
LOURENÇO DA SILVA e de LUZIA DE MOURA DA SILVA.             

MARCOS  VINICIUS  MARQUES  SOARES,  estado civil
divorciado, profissão montador de móveis, nascido em Utinga,
Santo André, SP no dia primeiro de  julho de mil novecentos e
noventa e dois (01/07/1992), residente e domiciliado  Rua
Antônio Roncon, 86, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de VALCI
SOARES e de ROSELANE ROSA MARQUES SOARES.  ESTELA
PEREIRA  DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente de
loja, nascida em Ibirataia, BA no dia vinte e quatro de janeiro de
mil novecentos e oitenta e cinco (24/01/1985), residente e
domiciliada Rua Antônio Roncon, 86, Roncon, Ribeirão Pires,
SP, filha de ANDRÉ PEREIRA DA SILVA e de EDNALVA AZEVEDO
DA SILVA E SILVA.                       

THIAGO  PEREIRA  DE ARAUJO, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte
e seis de abril de mil novecentos  e  oitenta  e quatro
(26/04/1984), residente e domiciliado rua  Angelino  Francisco
Gianasi, 433, Jardim Santana, Ribeirão Pires, SP,  filho  de ALCI-
NO RODRIGUES DE ARAUJO e de MARIA APARECIDA PEREIRA
DE ARAUJO.  JENNYFER LUSYRENNE FRANCO DA SILVA, estado
civil divorciada, profissão agente  comunitária  de  saúde,  nas-
cida  em Maceió, AL no dia sete de abril  de  mil  novecentos  e
oitenta e oito (07/04/1988), residente e domiciliada  rua
Angelino  Francisco  Gianasi,  433,  Jardim Santana, Ribeirão
Pires,  SP,  filha de LUSINARIO MARQUES DA SILVA e de JOSEFA
FAGUNDES FRANCO.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA-SP
HERENILDO AFONSO DE CARVALHO, de nacionalidade

brasileira, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido
em Mauá-SP, no dia doze de outubro de mil novecentos e
noventa (12/10/1990), residente e domiciliado na Rua Afonso
Pena, nº 100, Barro Branco, Ribeirão Pires, filho de ELVIDIO
AFONSO DE CARVALHO e de LAURINEIDE LINS DE CARVALHO e
CAMILA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em
Ribeirão Pires-SP, no dia dezenove de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e um (19/02/1991), residente e domiciliada na
Rua Bela Vista, nº 300, Chácara São Paulo, em Rio Grande da
Serra-SP, filha de ANTONIO ALCANTARA DA SILVA e de MARI-
ZETE DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA.

KAUAN RODRIGUES CORRÊA, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão coordenador de estoque, nascido
em São Paulo-SP, no dia cinco de novembro de mil novecentos
e oitenta e nove (05/11/1989), residente e domiciliado na Rua
Aragarça, nº 15, Km 4, Ribeirão Pires-SP, filho de ANTONIO APA-
RECIDO CORREA e de MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COR-
REA e ALINE CRISTIANE LOPES DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão estoquista, nascida em
Mossoró-RN, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e
noventa e cinco (28/06/1995), residente e domiciliada na
Avenida Santa Tereza, nº 1375, Jardim Santa Tereza, em Rio
Grande da Serra-SP, filha de ALBERTO LOPES DA SILVA e de CAS-
SIA VIEIRA DA SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
RENAN SANTANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-

ra, estado civil solteiro, profissão barbeiro, natural de Mauá-SP,
nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e
noventa e cinco, residente e domiciliado na Rua Flor de Lotus,
nº 10, Chácara Maria Aparecida, Mauá-SP, filho de ANDERSON
NICOMEDIO TEIXEIRA SANTOS e de ALESSANDRA APARECIDA
SANTANA SANTOS e RAFAELA CAROLINE FIGUEIREDO DE
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar jurídica, natural de Mauá-SP, nascida no dia cinco
de dezembro de mil novecentos e noventa e três, residente e
domiciliada na Rua Anita Garibaldi, nº 297, Aliança, em
Ribeirão Pires-SP, filha de RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA e de
MARISA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO.

NILSON DA SILVA MARINHO, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão operador de trem, natural de
Ribeirão Pires-SP, nascido no dia vinte de junho de mil nove-
centos e oitenta e um, residente e domciiliado na Rua
Paranapanema, nº 73, São Caetaninho, em Ribeirão Pires-SP,
filho de ILSON GILDO MARINHO e de FRANCISCA BÁRBARA DA
SILVA MARINHO e ANDREIA FONTES, de nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão assistente de vendas, natural
de Santo André-SP , nascida  no dia vinte e dois de setembro de
mil novecentos e oitenta, residente e domiciliada na Avenida
Doutor Getúlio Vargas, nº 852, Vila Guarani, em Mauá-SP, filha
de LUIZ CARLOS FONTES e de IDALINA DE JESUS ANTUNES
FONTES. 

EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profissão empresário, natural de
Mauá-SP, nascido no dia quatorze de setembro de mil nove-
centos e noventa e dois, residente e domiciliado na Travessa
Tipuana, nº 70, Aliança, Ribeirão Pires-SP, filho de ANDRÉ DE
OLIVEIRA e de SIMONE DOS SANTOS BATISTA e THIFFANY DE
SOUZA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profis-
são balconista, natural de Mauá-SP, nascida no dia dezessete de
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, residente e
domiciliada na Rua Olimpio de Lima, nº 24, Jardim Esperança,
em Mauá-SP, filha de CIRIACO GUSMÃO DE SOUZA e de
RAQUEL SEGURA.

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.
HENRIQUE  SILVA  FERNANDES  CORREA,  estado  civil  sol-

teir, profissão auxiliar  de  produção,  nascido em Mauá, SP no
dia nove de janeiro de mil  novecentos e noventa e nove
(09/01/1999), residente e domiciliado Rua  Solimões  (Vl
Luzitânia),  90, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho  de  EDI
CARLOS FERNANDES CORREA e de PATRÍCIA MARIA DOS SAN-
TOS SILVA.   KESLAYNE   LEONARDO   GONÇALVES,   estado   civil
solteir,  profissão balconista,  nascida  em  Mendes Pimentel,
MG no dia trinta de maio de dois  mil  (30/05/2000), residente e
domiciliada Avenida Flórida, 260, Somma,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de SIDNEY LEONARDO DE ALMEIDA e de LUCILENE
GONÇALVES DE SOUZA. 

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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”RESUMO:
PROCESSO 1399/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
47/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS OPERACIONAIS (AUTOMÓVEIS LEVES,
VEÍCULOS PESADOS, CAMINHONETES, VANS,
ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS LEVES, MÉDIAS E
PESADAS). 
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da
licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei
Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de acor-
do com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da lici-
tação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA ME
Valor global da empresa R$ 110.332,30
Prefeita Marilza Aparecida de Oliveira – 19/12/2019”
”RESUMO:
PROCESSO 2126/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
46/2019 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALU-
NOS DAS PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da
licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei
Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de acor-
do com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da lici-
tação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: METODO UNIFORMES EIRELI EPP
Valor total da empresa R$ 689.992,00
Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira – 16/01/2020”
Audiência Pública
Será realizada no dia 30 de Janeiro de 2020, às 17h30,
nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, localizada na Rua do Progresso, n° 251, em Rio
Grande da Serra, a Audiência Pública de prestação de
contas do 3º quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal
de Rio Grande da Serra, conforme Lei de
Responsabilidade Fiscal n° 101 – art. 9° - § 4º e
Constituição Federal, art. 166, §1º.
RESOLUÇÃO Nº 008/12/2019
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS, no uso de suas atribuições legais, conforme deter-
minado em reunião ordinária em 08/10/2019 cumprindo as
regras da normativa da Assistência Social, de acordo com
a Lei 930/96, alterada pela Lei 1.328/2000, Lei 8.742/93 e
Resolução CNAS 237/2006.
Resolve
Art. 1º -  Considerando que o CMAS após  análise do
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-
Financeiro, IGD-SUAS e IGD-PBF, elaborado e orientado
pelo Órgão Gestor referente às Ações Continuadas de
Assistência Social no ano de 2018;
Art. 2º – Considerando que há saldos à reprogramar para
o exercício seguinte, referente a despesas com o aprimo-
ramento da Gestão do SUAS;
Art.  3º -   CMAS aprova a as alterações do PMASWeb
2019, referente ao co-financiamento estadual e a
Prestação de Contas Federal com ressalvas referentes aos
atrasos nos repasses ;
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Maria Aparecida da Costa
Secretária Executiva
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.666, DE 13 DE DEZEMBRO
DE 2.019
“Concede aposentadoria voluntária por tempo de 
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, lotada
na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo
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
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 454/2019EXONERAR a pedido o Sr. LUIS
ANTONIO FLORIANO, portador da cédula de identidade
nº. 23.830.452-8, do cargo de Chefe de Setor, lotado na
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provi-
mento comissionado, a partir de 14 de outubro de 2019.
Portaria nº 457/2019-EXONERAR a pedido a Sra. CÉLIA
REGINA RODRIGUES, portadora da cédula de identidade
nº. 26.811.819-X, do cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a partir de
16 de outubro de 2019. Portaria nº 470/2019-EXONERAR
A PEDIDO a Sra. BEATRIZ COUTO MENEZES, portado-
ra da cédula de identidade nº 39.012.624-X, do cargo de
Recepcionista, lotada na Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social - SCIS, provimento efetivo, a partir de 05
de Novembro de 2019. Portaria nº 471/2019-EXONERAR
A PEDIDO a Sra. ADRIANA FERREIRA DA SILVA, porta-
dora da cédula de identidade nº 42.568.887-2, do cargo de
Farmacêutico, lotada na Secretaria de Saúde - SS, provi-
mento efetivo, a partir de 06 de Novembro de 2019.
Portaria nº 475/2019-NOMEAR a Srª. SANDRA TEIXEIRA
MALVESE, portadora da cédula de identidade nº
30.526.965-3 CAU nº.A56140-1, como RESPONSÁVEL
TÉCNICO, e o Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, por-
tador da cédula de identidade nº. 14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR DO CONVÊNIO para
exercerem as funções objetivando: “Obras de
Infraestrutura Urbana”, a partir de 13 de novembro de 2019.
Portaria nº 476/2019- NOMEAR a Sr.ª CELIA REGINA
BARRETO presidente,  NADJA MARIA SANTOS SILVA e
ALINE SABRINE LIMA ESCRITORIO membros,  JOANA
FERNADES DE ARAUJO CAVALCANTE suplente, para
comporem a comissão Especial de Seleção para proces-
so de CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas de
Direito Privado, sem fins lucrativos reconhecidas como
organização social, cujas atividades sejam dirigidas à área
da Saúde, para qualificação de Organizações  Sociais de
Saúde no Município de Rio Grande da Serra e seleção de
entidade para Celebração de contrato de gestão com a
Administração Pública Municipal para gestão compartilha-
da e Apoio no Gerenciamento , Operacionalização e
Execução das ações e serviços de Saúde, especificamen-
te nas ações da Estratégia da Saúde da Família, sendo
Pediatria e Ginecologia nas Unidades Básicas de Saúde
no Município de Rio Grande da Serra. Portaria nº
477/2019- EXONERAR A PEDIDO a Sra. CELIA NAGAI
OKUDA, portadora da cédula de identidade nº 9.555.868,
do cargo de Coordenador Médico, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, provimento comissionado, a partir de 14 de
novembro de 2019.  Portaria nº 478/2019 –EXONERAR o
Sr. GUILHERME ANTONIO FERREIRA LIMA PAULO,
portador da cédula de identidade nº 30.527.079-5, do
cargo de Gestor, lotado na Secretaria de Saúde - SS, pro-
vimento comissionado, a partir de 22 de novembro de
2019. Portaria nº 479/2019-NOMEAR o Sr. EDER FER-
REIRA, portador da cédula de identidade nº 30.897.954-0,
no cargo de Farmacêutico, lotado na Secretaria de Saúde
- SS, provimento efetivo, a partir de 26 de Novembro de
2019. Portaria nº 480/2019- EXONERAR o Sr. JOSE
LOURENÇO DOS SANTOS, portador da cédula de iden-
tidade nº 5.750.869-0, do cargo de Gestor, lotado na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimento
comissionado, a partir de 25 de novembro de 2019.
Portaria nº 481/2019- NOMEAR a Srª. SANDRA TEIXEIRA
MALVESE, portadora da cédula de identidade nº

30.526.965-3 CAU nº.A56140-1, como RESPONSÁVEL
TÉCNICO, e o Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, por-
tador da cédula de identidade nº. 14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR DO CONVÊNIO em
atendimento á Secretaria de Planejamento Regional, para
prestação de Contas referente ao objeto “Lajotamento de
ruas – Pavimentação da Rua Avaré com paralelepípedo” a
partir de 22 de novembro de 2019. Portaria nº 482/2019-
EXONERAR A PEDIDO a Sra. LILIANNE PINTO COR-
REIA, portadora da cédula de identidade nº 48.206.542-4,
do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
de Saúde - SS, provimento efetivo, a partir de 26 de
novembro de 2019. Portaria nº 484/2019- EXONERAR A
PEDIDO o Sr. ALEX DOS REIS, portador da cédula de
identidade nº33.590.592-4, do cargo de Recepcionista,
lotado na Secretaria de Saúde - SS, provimento efetivo, a
partir de 29 de novembro de 2019. Portaria nº 485/2019-
EXONERAR a Sra. TAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA,
portadora da cédula de identidade nº 41.889.805-4, do
cargo de Gestor, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, provimento comissionado, a contar de 29
de novembro de 2019. Portaria nº 487/2019- CONCEDER
a Sra. MONICA SANTOS DE OLIVEIRA, portadora da
cédula de identidade nº.34.578.164-8, no cargo de Auxiliar
de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - SS, pro-
vimento efetivo, 45(quarenta e cinco) dias de licença prê-
mio em descanso referente ao quinquênio de 2008 a 2013,
a partir de 06 de janeiro  de 2020 a 19 de fevereiro de
2020. Portaria nº 488/2019- CONCEDER a Sra. SIMONE
DE LIMA CONCEIÇÃO GOMES, portadora da cédula de
identidade nº.22.001.715-3, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, 15(quinze)
dias de licença prêmio em descanso referente ao quin-
quênio de 2011 a 2016, a partir de 02 de dezembro  de
2019 a 16 de dezembro de 2019. Portaria nº 490/2019-
CONCEDER a Sra. CLEIDE LOPES, portadora da cédula
de identidade nº.28.499.193-4, no cargo de Servente de
Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social - SCIS, provimento efetivo, 45(quarenta e
cinco) dias de licença prêmio em descanso referente ao
quinquênio de 2011 a 2016, a partir de 07 de janeiro  de
2020 a 20 de fevereiro de 2020. Portaria nº 489/2019-EXO-
NERAR a Sra. ELIANE NAKANO NEVES, portadora da
cédula de identidade nº21.315.395-6, do cargo de
Terapeuta de Acupuntura, lotada na Secretaria de Saúde -
SS, provimento comissionado, a partir de 04 de dezembro
de 2019. Portaria nº 001/2020- EXONERAR a PEDIDO o
Sr. CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, portador da
cédula de identidade nº 36.530.130-9, do cargo de
Secretário, lotado na Secretaria de Finanças- SF, a contar
de 31 de dezembro de 2019.
Portaria nº 495/2019- Institui a Comissão de seleção para
processamento e julgamento de Chamamento Público e
celebração de termos de fomento e parcerias de que trata
a Lei Federal  13.019  no âmbito da Administração Público
Municipal. Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31
julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto nº
8.726, de 27 de abril de 2016, que estabelecem e regula-
mentam respectivamente o regime jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações da socie-
dade civil;
Considerando a necessidade de firmar termos de fomento
visando a promoção de ações e atividades voltadas ao
interesse público em parceria do Município com entidades
do 3º setor;
Considerando que os atos normativos acima descritos
determinam a instauração de uma Comissão de Seleção
como órgão colegiado destinado a processar e julgar cha-
mamentos públicos e os casos de dispensa ou inexigibili-
dade de chamamento público;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir, como órgão colegiado, Comissão de sele-
ção, que terá como competência o processamento e jul-
gamento do Chamamento Público, bem como dos casos
de dispensa e inexigibilidade, no âmbito dos Processos
Administrativos, respeitadas as condições e os critérios de
seleção estabelecidos no Edital de Chamamento respecti-
vo, quando for o caso, ou das hipóteses de dispensa e ine-
xigibilidade, bem como responsável pela prestação de
contas.
Art. 2º A Comissão de seleção de que trata o artigo ante-
cedente será composta pelos seguintes membros:
I – Presidente: Elisangela Cristina de Oliveira Madi 
II – Membro: Maria Aparecida Costa
III -  Membro: Gilmério dos Reis
Art. 3º O membro da Comissão de seleção que ora se
constitui deverá se declarar impedido de participar do pro-
cesso de seleção quando verificar que:
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como asso-
ciado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de
qualquer organização da sociedade civil participante do
chamamento público, 
II – sua atuação no processo de seleção configurar confli-
to de interesse, nos termos da Lei 12.813, de 16 de maio
de 2013.
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comis-
são de seleção não obsta a continuidade do processo de
seleção e a celebração de parceria entre a organização da
sociedade civil e o órgão ou entidade pública.
§ 2º Na hipótese do §1º, o membro impedido deverá ser
imediatamente substituído por membro substituto nomea-
do através do presente ato, a fim de viabilizar a realização
ou continuidade do processo de seleção.
Art. 4º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de sele-
ção poderá solicitar assessoramento técnico de especia-
listas que não seja membro desse colegiado.
Art. 5º A Comissão de seleção bem como a nomeação de
seus membros terá vigência por tempo indeterminado.
Portaria nº 498/2019- EXONERAR a PEDIDO a Sra.
DANIELE VITORIANO DUARTE DOS SANTOS, portado-
ra da cédula de identidade nº 29.581.286-2, do cargo de
Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Sa, provi-
mento efetivo, contar de 16 de dezembro de 2019. Portaria
nº 497/2019-EXONERAR a PEDIDO a Sra. VANESSA
CAROLINE MARTINS, portadora da cédula de identidade
nº 41.585.544-5, do cargo de assistente de Chefia, lotada
na Secretaria de Comunicação - SC, provimento comis-
sionado, contar de 13 de dezembro de 2019. Portaria nº
496/2019-EXONERAR a Sra. VERA LUCIA BARROS
RAMOS DA SILVA, portadora da cédula de identidade nº.
23.458.656-4, do cargo de Assistente de Chefia, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimento
comissionado, contar de 13 de dezembro de 2019.Portaria
nº 494/2019-EXONERAR a PEDIDO a Sra. SHEILA APA-
RECIDA GONÇALVES, portadora da cédula de identidade
nº 24.623.416-7, do cargo de Gestor, lotada na Secretaria
de Saúde- SS, provimento comissionado, contar de 13 de
dezembro de 2019.Portaria nº 493/2019- EXONERAR A
PEDIDO o Sr. DANILO GONÇALVES, portador da cédula
de identidade nº 45.289.893-6, do cargo de Servente de
Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos- SSU, provimento efetivo, contar de 12 de dezem-
bro de 2019.Portaria nº 491/2019- CONCEDER a Sra. GIS-
LENE CRISTINA DO Ó OLIVEIRA, portadora da cédula
de identidade nº.23.610.761-6, no cargo de Professor, lota-
da na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimen-
to efetivo, 30(trinta) dias de licença prêmio em descanso
referente ao quinquênio de 2008 a 2013, a partir de 04 de
maio  de 2020 a 02 de junho de 2020.Portaria nº
006/2020- EXONERAR a PEDIDO o Sr. ADRIANO
PACIENTE GONÇALVES, portador da cédula de identida-
de nº.21.802.459-9, do cargo de Diretor, lotado no
Gabinete do Prefeito - GP, a contar de 06 de janeiro de
2020.Portaria nº007/2020-NOMEAR o Sr. ADRIANO
PACIENTE GONÇALVES, portador da cédula de identida-
de nº.21.802.459-9, no cargo de Secretário, lotado na
Secretaria de Finanças - SF, a contar de 06 de janeiro de
2020.
EXTRATO DE PORTARIAS
DESIGNAR a Sra. ALLINE SABRINNE LIMA ESCRITO-
RIO, portadora da cédula de identidade nº. 35.061.230-4,
no cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria
de Finanças - SF, provimento efetivo, devendo a mesma
prestar serviços junto ao Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, sem ônus para essa municipalidade, no período de
20 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº 2665 de 12 de Dezembro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que sanciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 400.035,51 (quatrocentos mil, trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
na Secretaria de Educação e Cultura, observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto por recursos provenientes de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo
1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica aberto no Fundo de Previdência Municipal de Rio Grande da Serra, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.740,00 (cinco mil,
setecentos e quarenta reais) observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal
nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 5.740,00 (cinco mil, sete-
centos e quarenta reais) da seguinte dotação observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) obser-
vando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de
2018, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 494.332,30 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e
trinta centavos) observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de
11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 8º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 494.332,30
(quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos) das seguintes dotações observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 9º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265
de 19 de Junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).
Art. 10º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 12 de
Dezembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12 de Dezembro de 2019 – 55º ano de emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva
Secretário de Finanças
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Má postura ao usar o
celular pode causar lesão

O uso incorreto do celular pode causar dor na região do pescoço

Beth Gracindo, fisioterapeu-
ta e osteopata, traz o debate
sobre como a má postura ao
utilizar o celular pode causar
dor na região cervical. 
A profissional elenca as cau-

sas e as medidas necessárias
para evitar o desconforto na
região do pescoço. Confira a
seguir:
É possível imaginar sair de

casa ou passar algum tempo
sem o celular? 
A resposta da maioria será

não. 
A Organização Mundial da

Saúde (OMS) estima que pelo
menos 37% da população bra-
sileira, cerca de 60 milhões de
pessoas, convivem com a dor
gerada pela má postura ao

manusear o celular.
Esse novo vício tem gerado

várias queixas de crianças a
idosos, devido ao tempo pro-
longado usando o celular e a
má postura como, alteração
visual (ressecamento, irritação
e vermelhidão ocular), dores
no pescoço, cefaléia, enxaque-
ca, insônia, dificuldade de con-
centração, tendinites entre
outras. 
Hoje vamos falar das dores

no pescoço. A posição que hoje
as pessoas ficam ao celular,
com o pescoço dobrado, tem
gerado muitas queixas nessa
região.
Dores musculares, formiga-

mento nos braços e alterações
nos discos (amortecedores da

coluna) como protusões e hér-
nias discais precoces, e as ten-
dinites são os maiores motivos
de procura a ortopedistas e
fisioterapeutas. 
Tudo isso é ocasionado pelo

peso que a cabeça faz sobre o
pescoço, que gera sobrecarga,
ainda mais quando o tempo
nessa mesma posição é prolon-
gado.

Como evitar as dores nessa
região? 

- Melhorar a postura ao
manusear o aparelho, devemos
manter o pescoço reto e olhar
para o horizonte, 
- Alongar e fortalecer os

músculos que sustentam o pes-
coço, 
- Evitar permanecer mais de

30 minutos na mesma posição,
e o uso diário não ultrapassar 2
horas,
- Evitar oferecer celular para

bebes e crianças, 
- Respirar adequadamente, 
- Realizar atividade física

bem orientada.
Lembrando que a sociabili-

dade também tem sido preju-
dicada por esse vício, observa-
mos que nas ruas, restaurantes
e em casa as pessoas não se
desligam dos seus celulares. 
Fiquem atentos e procurem

um profissional no início dos
sintomas.

Foto: Divulgação

O peso que a cabeça faz sobre o pescoço gera sobrecarga e causa dor
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Ainda dá tempo de você realizar seu
Check-up no Biolab Análises Clínicas
O Biolab tem diversos pacotes de check-ups que atendem perfis diferentes. Além de unidades nas principais cidades do Grande ABC

Janeiro é o mês de férias esco-
lares, mês de diversão e de apro-
veitar o verão. Sol, piscina, mar e
parques são algumas das ativida-
des mais desejadas da estação,
mas para que possamos aprovei-
tar esse momento com maestria
é necessário estar com a saúde
em dia.
Lembrar da saúde é uma obri-

gação, mas na grande maioria
não é prioridade quando acha-
mos que está tudo bem, não é
mesmo? Por isso, para iniciar
2020 com tudo, vale lembrar que
é tempo de realizar seu check-up
laboratorial no Biolab Análises
Clínicas e verificar se o corpo
está saudável e pronto para
encarar os próximos 12 meses.
O Check-up funciona na práti-

ca de medicina preventiva, por-
que possibilita uma análise dos
fatores de riscos para a saúde e
também o diagnóstico precoce
de doenças. Uma doença em
estágio inicial ou então predis-
posta tem muito mais chances
de tratamento e cura. 
O Biolab tem diversos pacotes

de check-ups que atendem perfis
diferentes. Eles são um estudo
completo, que irão mapear todo
o funcionamento de determina-
do perfil. São importantes para a
prevenção e controles de doen-
ças. É por meio dessas avaliações
rotineiras que se pode identificar
condições que se instalam de
forma silenciosa, como o diabe-
tes, a hipertensão, o colesterol
alto e alguns tipos de câncer. 
Confira alguns dos pacotes

disponíveis no Biolab Análises
Clínicas.

Check-up Atleta/Fitness (25
exames): ideal para adultos
homens e mulheres. É dedicado
a pacientes que desejam realizar
um check-up básico com enfo-
que adicional à prática de espor-
tes ou qualquer outra atividade
física.

Check-up Mulher (37 exa-
mes): compreende os cuidados
básicos da mulher. É ideal para
manter a saúde e o bem-estar
feminino em dia, através da
medição do equilíbrio dos princi-
pais hormônios do seu corpo.

Check-up Homem (31 exa-
mes): pensado para manter a
saúde em dia e monitorar doen-
ças como câncer de próstata,
câncer de intestino e diabetes.

Check-up Anual (49 exames):
possibilita uma triagem laborato-
rial através de exames comple-
mentares que, em conjunto com
a avaliação médica, auxiliam na
prevenção de doenças e na pro-
moção da saúde para a melhoria
da qualidade de vida do indiví-
duo.
Vale ressaltar que após a reali-

zação de qualquer um desses
pacotes de check-up é importan-
te que os resultados sejam ava-
liados por um médico qualifica-
do, para que o diagnóstico seja
preciso. 
O Biolab atende em diversas

cidades como Santo André, São
Bernardo, Rio Grande da Serra,
Mauá e agora também em
Ribeirão Pires. Confira o horário
de atendimento das unidades no
site ou central de atendimento
do laboratório. Mais informa-
ções: 11 94179.5095.O Check-up possibilita uma análise detalhada dos fatores de riscos
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Enau abre inscrições
para concurso de bolsas 

A Faculdade Enau disponibilizará bolsas de 20 a 100% de desconto

A Faculdade Enau está com
inscrições abertas para a 2ª edi-
ção de seu concurso de bolsas,
que amplia as oportunidades de
acesso ao Ensino Superior pre-
sencial de qualidade na região. 
Serão 07 bolsas, para quem

pretende iniciar os estudos no

1º semestre de 2020, com des-
conto no valor da mensalidade,
do início até o final do curso.
Serão bolsas de 100%, 50%,

30% e 20% e serão distribuídas
de acordo com o aproveitamen-
to na prova. O regulamento
completo com as regras do con-

curso, estão disponíveis no site
e no atendimento da
Instituição. 
O concurso de bolsas oferece

vagas nos cursos de graduação
presencial em Administração,
Educação Física, Gestão de
Recursos Humanos e
Pedagogia.
A prova será no dia 22 de

janeiro, às 19h30, na Faculdade
que fica na Rua Jorge Tibiriçá,
137, Núcleo Colonial em
Ribeirão Pires. 
A avaliação será composta

por uma redação, 20 questões
de múltipla escolha em língua
portuguesa e matemática, 10
de cada. 
As inscrições para o concurso

de bolsas são gratuitas e podem
ser feitas pelo site faculdadee-
nau.com.br ou presencialmente
no campus até às 17h de 22 de
janeiro. 
O resultado será divulgado

no dia 24 de janeiro, a partir das
13h no site da instituição.
Segundo Murilo Merlin, dire-

tor da Faculdade, “o objetivo do
concurso é oportunizar o acesso
ao ensino superior baseado no
mérito acadêmico do aluno.
Além do concurso, existem
outras políticas de descontos
através de parcerias, pontuali-
dade, Prouni, além do Mérito
Enem que é a próxima novidade
da Faculdade Enau".

Faculdade Enau está situada na Rua Jorge Tibiriçá, 137, Núcleo Colonial
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Cursinho Toth inova com
recursos digitais em sala

Curso ganha novos recursos e mantém valores acessíveis

A primeira etapa para come-
çar uma carreira profissional
brilhante é sem dúvida ingres-
sar em uma boa universidade
pública ou privada, mas o gran-
de desafio para isso são as pro-
vas do Enem e vestibulares. 
Pensando nos jovens e adul-

tos que estão concluindo ou já
finalizaram o ensino médio, o
Cursinho Toth foi criado por
professores especialistas no
assunto, que possuem vasto
conhecimento acadêmico e
experiência em curso pré-vesti-
bular. 

Para 2020 o cursinho prepa-
ratório traz novidades no
material didático, tais como:
videoaulas, áudio resumos,
biblioteca digital, realidade
aumentada, objetos e explica-
ções em 3D, contemplando
todas as disciplinas e apresen-
tando um plus sobre o que é
preciso para se sair bem nas
provas. Além disso, questões
teóricas de artes e educação
física, estudo do inglês, espa-
nhol entre outras novidades.
Apesar de todos esses dife-

renciais em seu método de
ensino, o cursinho mantém
parcelas mensais com valores
acessíveis. 
O Cursinho Toth começará

dia 02 de março com aulas de
segunda a quinta-feira das 14h
às 17h no Colégio Toth, situado
na rua Oswaldo Cruz, 02,
Centro Alto, Ribeirão Pires e as
vagas são limitadas. 
Para mais informações ligue

4823-2936 ou pelo atendimen-
to via WhatsApp 11-93251-
8381.

Curso Toth inova com aulas repletas de tecnologia e recursos em 3D
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