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Funcionários
são feitos
reféns em
canteiro
de obras

Vai começar a
guerra eleitoral
Desde a última segunda-

feira (31), partidos políticos
estão liberados para realiza-
rem suas convenções parti-
dárias, evento em que
marca a oficialização dos
candidatos a prefeito, vice-
prefeito e vereadores, além
de definirem suas coliga-
ções. EmRibeirão Pires e Rio
Grande da Serra serão pelo
menos seis concorrentes ao
cargo de prefeito em cada
cidade nas eleições que
ocorrem no dia 15 de
novembro.
Até o momento nenhum

partido realizou suas con-
venções. As siglas tem até o
dia 16 de setembro para
concluírem suas convenções
partidárias.
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Tiro, porrada e bomba
Normalmente são com essas três

palavras, tiro, porrada e bomba, que se
define uma campanha eleitoral, princi-
palmente para os cargos de Executivo,
prefeito e vice, infelizmente. Pois o
debate deveria ser em torno de políti-
cas públicas para temas sensíveis para
população, como Saúde,
Educação, Segurança,
Desenvolvimento Econômico e
Infraestrutura.
É óbvio que essas três pala-

vras não são utilizadas notoria-
mente pelos concorrentes, mas sim por
seus correligionários e muitas vezes na
calada da noite ou então, nos dias de
hoje com fake news e perfis falsos nas
redes sociais.
É extremamente necessário que o

eleitor fique atento. Vacine-se contra
esses ataques. Separe o joio do trigo.

Saiba discernir o que é verdade do que
é mentira. O que é ataque do que é pro-
posta.
E é isso que se espera desses, pelo

menos 12 candidatos aos Executivos de
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra:
propostas!

Propostas factíveis e não
mirabolantes. Propostas exe-
cutáveis e não propostas elei-
toreiras. Propostas que real-
mente melhorem a vida do
cidadão, principalmente

daquele mais necessitado e que por
consequência mais necessita de políti-
cas públicas para sobreviver com digni-
dade.
Enfim, iniciou-se o primeiro passo

para a disputa, as convenções; já já
estarão liberadas as campanhas.
Fiquem atentos eleitores!

“São ações
facilmente usadas
em campanha

eleitoral”
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Que virou uma tremenda
bagunça a votação sobre o
adiamento de dois projetos de
lei na sessão de ontem da
Câmara de Ribeirão Pires.

* * *
Que esses dois projetos

dizem respeito a fixação de
subsídios dos agentes políticos
(vereador, prefeito, vice e
secretário) para a próxima
legislatura, entre 2021 a 2024.

* * *

Que o vereador que teve
coragem de pedir adiamento
desses projetos, sendo um
deles de redução de salários e
o outro de manter o mesmo
valor, foi o vereador Arnaldo
Sapateiro (PSB), o único da
Casa que não irá disputar as
eleições esse ano e que por-
tanto não tem nenhum prejuí-
zo eleitoral com a solicitação
de adiamento.

* * *
Que o adiamento acabou

sendo aprovado por 9 votos a
favor e 8 contrários.

* * *
Que com a intenção de

colocar o vereador Amigão
D´Orto (PSB), autor do projeto
de redução dos salários e tam-
bém pré-candidato a vice-pre-
feito, em situação delicada
nessa questão de redução de
salários de agentes públicos,
ontem foi protocolado um
novo projeto sobre o tema,
mas desta vez para acabar
com o salário de vice-prefeito.

* * *

Que o autor da ideia de
acabar com o salário de vice-
prefeito é o vereador
Anderson Benevides (Avante).

* * *

Que Amigão já adiantou
que é a favor do fim de salário
para o número 2 do Paço.

* * *
Que o debate entre o grupo

de Clóvis Volpi (PL) e Marisa
da Casas Próprias
(Solidariedade), pré-candida-
tos a prefeito de Ribeirão
Pires, teve mais um capítulo
ontem, com o grupo de Volpi
espalhando no whatsapp
vídeo de Marisa junto com o
deputado federal Paulinho da
Força (Solidariedade), que
acaba de ser condenado por
desvio de recursos públicos.

* * *
Que o grupo de Marisa não

demorou e já vinculou o nome
de Volpi com o ex-deputado
federal Valdemar Costa Neto
(PL), que já foi preso por cor-
rupção e envolvimento no
caso do mensalão. Chumbo
trocado não dói!

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

Desde a última segunda-feira
(31), partidos políticos estão libe-
rados para realizarem suas con-
venções partidárias, evento em
que marca a oficialização dos can-
didatos a prefeito, vice-prefeito e
vereadores, além de definirem
suas coligações. Em Ribeirão Pires,
três chapas já definiram suas datas
e começaram a demonstrar sua
estratégia para o pleito eleitoral.  

Tentando a reeleição, a chapa
Kiko Teixeira (PSDB) e Gabriel
Roncon (PTB) chegam para a dis-
puta com o total de 11 partidos.
Além das siglas dos atuais manda-
tários, a coligação será formada
pelo DEM, PSD, PV, PDT, MDB,
PCdoB, Podemos, PSC e PRTB.  

O evento que oficializará os
nomes de Kiko e Gabriel Roncon,
além de 160 pré-candidatos ao
Legislativo Municipal que repre-
sentarão sete dos 11 partidos coli-
gados, acontecerá no dia 13 de
setembro, de maneira presencial.
Respeitando os protocolos de
higiene e saúde, foram definidos
cinco locais diferentes para a reali-
zação das convenções. A Câmara
Municipal será a sede para a
chapa majoritária, enquanto o

PCdoB escolheu realizar suas deli-
berações de maneira virtual. Já o
Podemos optou por efetuá-la no
dia 12 de setembro, também na
modalidade remota. 

Outro partido que já tem data
marcada é o PL, que escolheu o
feriado de Independência para ofi-
cializar Clóvis Volpi (PL) e Amigão
D’Orto (PSB) como pré-candidatos
a  prefeito e vice. Apesar de  terem
escolhido o dia 7 de setembro, o
evento será de apenas três horas,
das 9h às 12h, no Diretório
Municipal do partido. Farão parte
desta coligação, além do PL e PSB,
Patriota, Pros e PTC, mas a quanti-
dade de candidatos a vereador
não foi divulgada, apenas a com-
posição da chapa que terá  26 pré-
candidatos ao cargo de vereador
pela sigla liberal.

Durante este final de semana,
também acontecerá a convenção
partidária do PT, que fará frente
com o PSOL. Os pré-candidatos a
serem confirmados no próximo
sábado (5), às 15h, em evento
totalmente virtual, são Felipe
Magalhães (PT) e Jacque Cipriany
(PT). Segundo informações, ainda
há alguns detalhes para serem

acertados, mas a intenção é de
contar com a chapa completa,
tendo como meta formar bancada
de vereadores.

O Solidariedade ainda não defi-
niu uma data, mas estima que o
evento ocorra de maneira remota
entre os dias 12 e 15 de setembro.
A chapa será completa e majoritá-
ria, tendo Marisa da Casas
Próprias e Toninho Muraki como
candidatos ao Executivo
Municipal.  

O Avante e o Republicanos
ainda não definiram os nomes que
acompanharão Lair Moura
(Avante) e Doutor Hércules
(Republicanos) respectivamente.
No caso do Avante, até o momen-
to, há dois partidos definidos com
todas as vagas preenchidas para
pré-candidatos a vereadores. 

Já o Republicanos não se mani-
festou até o fechamento desta
edição.  Outro partido que não
definiu uma data para convenção
é o PSL, que tem como pré-candi-
datos Carlos Sacomani e Marcos
Caverna. 

As siglas tem até o dia 16 de
setembro para concluírem suas
convenções partidárias. 

Partidos começam a
organizar convenções

Três chapas já definiram data para realização da convenção partidária em RP
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As agremiações partidárias que
pretendem lançar candidatos a
prefeito, a vice-prefeito e a verea-
dor nas eleições municipais de
2020 podem realizar até 16 de
setembro as convenções partidá-
rias para a definição dos concor-
rentes e deliberação sobre coliga-
ções. 

Faltando 12 dias para o fim do
prazo para oficialização das chapas
por partidos de Rio Grande da
Serra, três pré-candidatos à
Prefeitura ainda não indicaram o
vice. É o caso de Cleson Alves
(Republicanos), Ramon Velásquez
(PT) e José Teixeira (PSL), estes dois
últimos são ex-prefeitos da cidade.

Até o momento, há três pré-
candidatos ao cargo de prefeito
que já definiram os postulantes a
vice nas chapas. São eles: 

Professora Marilza (PSD), atual
vice-prefeita de Rio Grande da
Serra, fechou a chapa com a
Professora Helenine Arruda (PL)
como vice; Claudinho da Geladeira
(Podemos) definiu Penha
Fumagalli (PTB) como pré-candida-

ta a vice-prefeita; Akira Auriani
(PSB) fechou a chapa com Paula
Souza (Rede). 

Convenções
Até esta sexta (4) foram defini-

das três convenções partidárias,
entre elas a convenção do PSD de
Rio Grande para a confirmação da
candidatura da Professora Marilza.
O evento será em 13 de setembro
às 9h, no Espaço Lasareff (Estr. do
Rio Pequeno, 2.555, em Rio
Grande da Serra).

No mesmo dia, haverá a con-
venção do PT de Rio Grande para a
confirmação da candidatura de
Ramon Velásquez à Prefeitura da
cidade. O evento será às 14h, pela
página do PT no Facebook:
www.facebook.com/ptrgs13.

Republicanos, partido de Cleson
Alves, realizará a convenção entre
12 e 15 de setembro, local ainda a
definir.

Os demais partidos (Podemos,
PSB e PSL) ainda estão definindo a
data e o formato de suas conven-
ções.

Partidos e pré-candidatos de RGS
começam a definir convenções

Nas convenções partidárias serão definidos os nomes à Câmara Municipal e à Prefeitura de Rio Grande da Serra

Claudinho da Geladeira (Podemos)

Professora Marilza (PSD) Professora Helenice Arruda (PL)

José Teixeira (PSL)

Cleson Alves (Republicanos)

Ramon Velásquez (PT)Akira Auriani (PSB)

Penha Fumagalli (PTB)

Paula Souza (Rede)

Candidatos que ainda não 
definiram o vice em suas chapas
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Procon alerta os consumidores
para terem cuidado com o golpe
da clonagem da conta do what-
sapp. Na prática, a ação criminosa
tem o objetivo de se apoderar das
contas dos usuários para aplicar
golpes e fazer outras vítimas.

“Nesse momento de pandemia,
os golpes pela internet e redes
sociais explodiram. É preciso que o
consumidor desconfie sempre,
redobre a atenção e nunca forneça
senhas ou sequência de números”,
destaca Fernando Capez, secretá-
rio de Defesa do Consumidor.

Como acontece
Dizendo ser funcionário de site

de compra, o golpista entra em
contato e pede que a vítima digite
um código de seis números para
supostamente ativar um anúncio;
esse código é a verificação do
whatsapp e com ele o criminoso
consegue clonar a conta do consu-
midor. Após a clonagem, o golpista
passa a enviar mensagens para os
contatos da pessoa pedindo
dinheiro em seu nome.

O consumidor não deve enviar
o código de seis números. É impor-

tante ainda habilitar a “verificação
em duas etapas” no whatsapp: cli-
cando em “configurações”,
“conta” e “verificação em duas eta-
pas”. 

Caso tenha sido vítima do golpe,
a pessoa deve entrar em contato
com support@whatsapp.com e
pedir a desativação temporária da
conta.

Como se prevenir
Não forneça dados, senhas,

códigos, etc; não acredite em ofer-
tas de ajuda, sorteio, dinheiro etc
enviadas pelo whatsapp, redes
sociais, e-mails e não clique nesses
links; não confie e não compartilhe
links e informações dos quais não
tenha certeza da origem;não
preencha formulários que não
estejam nos sites oficiais.

“Caso o consumidor constate
pelo visor de seu aparelho que está
recebendo uma ligação de um
número igual ao seu, não atenda:
imediatamente informe a sua ope-
radora sobre o ocorrido e avise
outras pessoas e amigos para que
não caiam no golpe”, orienta
Fernando Capez, diretor executivo
do Procon paulista. 

Consumidor deve ficar atento e jamais fornecer seus dados, senhas ou códigos

Procon alerta sobre
clonagem do whatsapp

Não forneça dados, senhas, códigos a desconhecidos, orienta o Procon
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Moradores de Rio Grande da
Serra seguem impactados com a
história do bebê recém-nascido
encontrado dentro de um veículo,
no Parque do Governador, na

manhã do último sábado (29). O
episódio, que gerou comoção e
indignação em muitas pessoas,
também levantou a dúvida sobre o
paradeiro da mãe da menina.  

Desde o início da semana, o
setor de investigações do Distrito
Policial tem trabalhado para reunir
as informações possíveis sobre o
caso, no entanto a incógnita sobre
a identidade da mulher ainda per-
manece. 

Segundo informações apuradas
pela Folha, uma das linhas de
investigações levantadas é de que
a mãe possivelmente esteja em
situação de rua, o que dificulta a
localização através de registros de
acompanhamento de pré-natal
junto às unidades de saúde básica.
“Foram checados todos os regis-
tros de pré-natais em Rio Grande
da Serra, Ribeirão Pires e Mauá.
Ainda é muito cedo para falar se
realmente se trata de uma mulher
em situação de rua, mas é uma das
linhas de investigação levantadas”,
afirmou o chefe de investigações
do município, Rubens Tooge, o

Xina.  
Algumas informações repassa-

das por moradores ao longo do tra-
balho de diligências nas proximida-
des da rua Carlos de Campos tam-
bém podem ajudar na identifica-
ção da mulher. 

Segundo um dos relatos, horas
antes, duas mulheres foram vistas
circulando próximo ao local do
encontro da criança - uma morena,
que estava grávida e com dificulda-
de de locomoção, e uma ruiva, que
teria ajudado no parto.  

Já outro morador afirmou que
ouviu um barulho na madrugada
de sábado, por volta 1h, no entan-
to pensou tratar-se de gatos, uma
vez que procurou e não encontrou
nada. Já pela manhã, quando o
jovem de 21 anos foi arrumar o veí-
culo, encontrou a bebê enrolada
em um saco plástico.  

Para que as investigações pos-
sam atingir resultados mais rápi-
dos, a Polícia Civil de Rio Grande da
Serra optou abrir o canal de comu-
nicação com a população. “Se
alguém souber de alguma grávida

que desapareceu nos últimos dias,
possui alguma suspeita de alguém
que estava gestante e agora não
está mais ou presenciou alguma
atitude suspeita na região, pedi-
mos para que entre em contato
conosco e contribua com informa-
ções”, disse o chefe de investiga-

ção.  
A denúncia pode ser feita por

meio dos números 4820-1530 ou
1403 (procurar pelo Setor de
Investigação do DP de Rio Grande
da Serra). Vale ressaltar que a
Polícia Civil garante sigilo aos infor-
mantes.

Até o momento, identidade da mulher que deu luz à menina encontrada em Rio Grande da Serra ainda não foi localizada

Polícia Civil busca por “mãe” de 
bebê e população poderá colaborar

Recém-nascido foi encontrado
na manhã do último sábado (29)
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Quatro funcionários que traba-
lham na construção de um galpão,
no Jardim Aprazível, ficaram sob a
mira de três criminosos durante
um roubo executado na noite da
última segunda-feira (30), em
Ribeirão Pires. A ação do trio de
assaltantes durou cerca de dez
horas.

As vítimas, três homens e uma

mulher, foram rendidas, por volta
das 20h, enquanto estavam no
alojamento do canteiro de obras,
na Avenida Rubens Maziero.
Segundo o boletim de ocorrência,
os homens ainda não identifica-
dos utilizavam toucas, máscaras e
faziam o uso de pelo menos duas
armas – um revólver e uma pisto-
la. 

Um dos reféns, que chegou
pouco depois da abordagem dos
bandidos, foi agredido com chutes
e coronhadas, além de ser manti-
do amarrado durante o roubo.
Foram levados equipamentos e
maquinários utilizados na cons-
trução do galpão, aparelhos celu-
lares e o total de R$1.060,00 que
pertenciam a duas das vítimas.  O
trio ainda tentou roubar uma
máquina retroescavadeira, mas
não conseguiu leva-lá. 

Ainda de acordo com o relato
de uma das vítimas, os criminosos
chegaram a cozinhar durante a
execução do roubo. Eles deixaram
o local com os pertences do can-
teiro de obras e dos trabalhadores
já pela manhã de terça-feira (1),
por volta das 6h. 

O funcionário agredido pelos
homens foi socorrido por uma
colega de trabalho à Unidade de
Pronto Atendimento – UPA Santa
Luzia. Já os demais compareceram
ao Distrito Policial da Estância
para formalizar o registro do bole-
tim de ocorrência. O caso foi enca-
minhado ao Setor de
Investigações. 

Trabalhadores estavam no alojamento quando foram abordados  pelo trio

Funcionários de obra são
mantidos reféns por 10h

O setor de investigações da Delegacia de Ribeirão Pires já está no caso

Motociclista morre
na Índio Tibiriçá

Um motociclista de 50 anos
morreu em um acidente de
trânsito na Rodovia Índio
Tibiriçá, na noite do último
domingo (30). No boletim de
ocorrência não constam infor-
mações sobre como o aciden-
te, de fato, aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada
no local, no entanto, a vítima,
que é de nacionalidade chile-
na, já havia sido encaminhada
ao Hospital Nardini, em Mauá. 

De acordo com o registro da
ocorrência, o homem deu
entrada no pronto socorro
desacordado, tendo a equipe
médica dado início aos proce-
dimentos padrões de reanima-
ção, no entanto, a vítima não
resistiu aos ferimentos. 

Após a perícia no local do
acidente, a motocicleta foi
entregue ao irmão da vítima. 

O caso foi registrado como
morte suspeita. Agora, a
Polícia Civil trabalhará para
identificar as causas, bem
como outros envolvidos no aci-
dente que vitimou o motoci-
clista. 

Casal é assaltado
na Estrada da Colônia

Um casal foi assaltado
enquanto caminhava pela
Estrada da Colônia, sentido
bairro, em Ribeirão Pires, na
manhã do último domingo
(30). 

De acordo com boletim de
ocorrência registrado por meio
da delegacia eletrônica, as víti-
mas andavam pelo local, como
de costume, quando foram
surpreendidos pelo criminoso
que fazia uso de uma motoci-
cleta. 

O homem, ainda não identi-
ficado, estava armado e os
obrigou a entregar todos seus
pertences. A mulher afirmou
que, no momento do assalto,
estava apenas com seu celular
e a quantia de R$35,00. Após a
conclusão do roubo, o indiví-
duo fugiu sentido centro da
cidade, levando consigo o apa-
relho e a quantia em dinheiro. 

Após o registro feito pela
internet, o caso foi encaminha-
do ao Distrito Policial da
Estância, e será apurado pelo
setor de investigações gerais
no município. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE – 

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA/SP
ELEIÇÃO 2020

Por ordem do presidente da COMISSÃO DIRE-
TORA PROVISÓRIA DO REDE SUSTENTABILIDA-
DE DE Rio Grande da Serra - Estado de São Paulo,
Sra. Paula Caroline de Oliveira Souza , nos termos
do seu Estatuto e legislação eleitoral pertinente,
CONVOCA todos os convencionais filiados   e quem
a esta interessar,  para se reunirem no dia 13 de
setembro de 2020,  das 14h20 às 16h, na Rua Victor
Breithaupt, nº 112,  Jardim Maria Paula/SP, para a
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PARTIDO REDE
SUSTENTABILIDADE – REDE 18,  e deliberarem
sobre os seguintes assuntos: 

1- Escolha dos candidatos do Partido
Rede Sustentabilidade – REDE do Município de Rio
Grande da Serra/SP,  aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito nas eleições majoritárias do próximo dia 15

de novembro de 2020 – Eleição 2020;
2- Deliberação sobre propostas de coli-

gações com outras agremiações partidárias para as
eleições majoritárias;

3- Escolha dos candidatos do Partido
Rede Sustentabilidade – Rede do Município de Rio
Grande da Serra/SP,  ao cargo de Vereador nas elei-
ções proporcionais do próximo dia 15 de novembro
de 2020 - Eleição 2020;

4- Sorteio dos respectivos números para
os candidatos a Vereador do Partido Rede
Sustentabilidade – REDE do Município de Rio
Grande da Serra/SP e;

5- Outros assuntos de interesse partidá-
rio e eleitoral.

RIO GRANDE DA SERRA, 03 de Setembro de
2020.

Paula Caroline de Oliveira Souza
Presidente do Partido Rede

Sustentabilidade – de Rio Grande da Serra/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB –

RIO GRANDE DA SERRA/SP
ELEIÇÃO 2020

Por ordem do presidente da COMISSÃO DIRE-
TORA PROVISÓRIA DO PSB – PARTIDO SOCIA-
LISTA DE RIO GRANDE DA SERRA- Estado de São
Paulo, Sr. Vinicius Nogueira Carneiro , nos termos do
seu Estatuto e legislação eleitoral pertinente,  CON-
VOCA todos os convencionais filiados  e quem a esta
interessar,  para se reunirem no dia 13 de setembro
de 2020,  das 09h às 12h, na Rua Victor Breithaupt,
nº 112,  Jardim Maria Paula/SP, para a CONVEN-
ÇÃO PARTIDÁRIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB 40,  e deliberarem sobre os
seguintes assuntos: 

1- Escolha dos candidatos do Partido
Socialista Brasileiro – PSB do Município de Rio
Grande da Serra/SP, aos cargos de Prefeito e Vice-

Prefeito nas eleições majoritárias do próximo dia 15
de novembro de 2020 – Eleição 2020;

2- Deliberação sobre propostas de coli-
gações com outras agremiações partidárias para as
eleições majoritárias;

3- Escolha dos candidatos do Partido
Socialista Brasileiro – PSB do Município de Rio
Grande da Serra/SP, ao cargo de Vereador nas elei-
ções proporcionais do próximo dia 15 de novembro
de 2020 - Eleição 2020;

4- Sorteio dos respectivos números para
os candidatos a Vereador do Partido Socialista
Brasileiro – PSB do Município de Rio Grande da
Serra/SP e;

5- Outros assuntos de interesse partidá-
rio e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 03 de setembro de 2020
Vinicius Nogueira Carneiro

Presidente do Partido Socialista Brasileiro –
PSB do Município de Rio Grande da Serra/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – 

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA/SP
ELEIÇÃO 2020

Por ordem do presidente da COMISSÃO DIRE-
TORA PROVISÓRIA DO PSC – PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO DE RIO GRANDE DA SERRA - Estado
de São Paulo, Sra.  Paula Maria de Oliveira da Silva
Costa, nos termos do seu Estatuto e legislação elei-
toral pertinente, CONVOCA todos os convencionais
filiados e quem a esta interessar, para se reunirem
no dia 13 de setembro de 2020,  das 12h às 14h, na
Rua Victor Breithaupt, nº 112,  Jardim  Maria
Paula/SP, para a CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC 20,  e delibe-
rarem sobre os seguintes assuntos: 

1- Escolha dos candidatos do Partido
Social Cristão – PSC do Município de Rio Grande da
Serra/SP,  aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas
eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro
de 2020 – Eleição 2020;

2- Deliberação sobre propostas de coli-
gações com outras agremiações partidárias para as
eleições majoritárias;

3- Escolha dos candidatos do Partido
Social Cristão – PSC do Município de Rio Grande da
Serra/SP,  ao cargo de Vereador nas eleições pro-
porcionais do próximo dia 15 de novembro de 2020
- Eleição 2020;

4- Sorteio dos respectivos números para
os candidatos a Vereador do Partido Social Cristão
– PSC do Município de Rio Grande da Serra/SP e;

5- Outros assuntos de interesse partidá-
rio e eleitoral.

RIO GRANDE DA SERRA, 03 de setembro de
2020

Paula Maria de Oliveira da Silva Costa
Presidente do Partido Social Cristão – PSC do

Município de Rio Grande da Serra/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARTIDO PATRIOTA –  DE 
RIO GRANDE DA SERRA/SP

Por ordem do presidente da COMISSÃO DIRE-
TORA PROVISÓRIA DO PATRIOTA –   DE RIO
GRANDE DA SERRA- Estado de São Paulo,  Sr.
Marcio dos Santos Rodrigues, nos termos do seu
Estatuto e legislação eleitoral pertinente,  CONVOCA
todos os convencionais filiados   e quem a esta inte-
ressar,  para se reunirem no dia 13 de setembro de
2020,  das 16h20h às 18h (das nove ás treze horas),
na Rua Victor Breithaupt, nº 112,  Jardim Maria Paula
/SP, para a CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PARTI-
DO PATRIOTA –  Patriota 51,  e deliberarem sobre
os seguintes assuntos: 

1- Escolha dos candidatos do Partido
Patriota – Patriota do Município de Rio Grande da
Serra /SP,  aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas
eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro

de 2020 – Eleição 2020;
2- Deliberação sobre propostas de coli-

gações com outras agremiações partidárias para as
eleições majoritárias;

3- Escolha dos candidatos do Partido
Patriota – Patriota do Município de Rio Grande da
Serra/SP,  ao cargo de Vereador nas eleições pro-
porcionais do próximo dia 15 de novembro de 2020 -
Eleição 2020;

4- Sorteio dos respectivos números para
os candidatos a Vereador do Partido Patriota –
Patriota do Município de Rio Grande da Serra/SP e;

5- Outros assuntos de interesse partidá-
rio e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 03 de setembro de 2020.

Márcio dos Santos Rodrigues
Presidente do Partido Patriota do Município

de Rio Grande da Serra/SP

DESPACHO COPEL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
DECISÃO - HABILITAÇÃO: Após determinação
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
Copel habilita a empresa PRIX DO BRASIL
LTDA. Ficando assim as empresas UBUNTU
TECNOLOGIA LTDA e PRIX DO BRASIL LTDA
HABILITADAS no processo. Fica agendada a
data do dia 14 de Setembro às 09 horas para
abertura do envelope 2 – Proposta da empresa
PRIX DO BRASIL LTDA. 
Rio Grande da Serra, 03 de Setembro de 2020.
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra 
Presidente COPEL
Paula Neves Bernardo Garcia     
Membro

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa



1100 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    0044  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002200AAttooss  OOffiicciiaaiiss

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO

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

WESLEY  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão
músico, nascido em Ribeirão  Pires,  SP no dia vinte e sete
de agosto de mil novecentos e noventa  e  seis
(27/08/1996),  residente e domiciliado Rua Síria (Jd Dois
Melros),  225,  Colônia,  Ribeirão Pires, SP, filho de FRAN-
CISCO OSMAR DA SILVA e de FRANCISCA ROSEMAR
DA SILVA. JULIA   CAROLINE   CLAUDIANO,   estado
civil   solteira,   profissão fisioterapeuta,  nascida  em
Mauá, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e
noventa e cinco (15/10/1995), residente e domiciliada Rua
Síria  (Jd  Dois  Melros),  225, Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filha de JUCÉLIA CLAUDIANO.                                                    

VINICIUS  ITALO  DA CRUZ, estado civil solteiro,pro-
fissão auxiliar de produção,  nascido  em  Santa Isabel, SP
no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e nove
(13/08/1999), residente e domiciliado Rua Gotardo
Bottacin,  568,  Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de EDIL-
SON JOSÉ DA CRUZ e de MARIA ISABEL DA SILVA.
BEATRIZ  SILVA  BARBARA,  estado  civil solteira, pro-
fissão atendente, nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia
dezessete de outubro de dois mil (17/10/2000),  residente
e  domiciliada  Rua  Gotardo  Bottacin, 568, Suíssa,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  WALTER CÂNDIDO BAR-
BARA e ANDRÉA DOS SANTOS SILVA BARBARA.                                      

PATRICK  MENDES  DA  SILVA, estado civil soltei-
ro, profissão bancário, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia  trinta  de  agosto  de mil novecentos  e  noventa
e  cinco (30/08/1995), residente e domiciliado Avenida
Santo André,  1490, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho
de EDMILSON MENDES DA SILVA e ESNILZA MARIA
CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA. MILENE CARDOSO,
estado civil solteira, profissão atendente, nascida em São
Bernardo  do  Campo,  SP  no  dia  vinte  e  sete de abril
de mil novecentos  e  noventa  e  um  (27/04/1991), resi-
dente  e domiciliada Avenida Humberto de Campos, 754,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO CARDOSO
e ERONILTA QUITERIA RIBEIRO CARDOSO.                 

LUIZ OTÁVIO DIAS MONTEIRO, estado civil soltei-
ro, profissão engenheiro civil, nascido em Suzano, SP no
dia onze de agosto de mil novecentos e noventa  e  sete
(11/08/1997), residente e domiciliado Rua Turquia (Jd
Dois  Melros),  05,  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de
CLÁUDIO RIBEIRO MONTEIRO e de ROSANA DA
SILVA DIAS. GABRIELLE SIQUEIRA SISTI, estado civil
solteira, profissão professora, nascida em Santo André,
SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noven-
ta  e  seis (12/12/1996), residente e domiciliada Rua
Turquia (Jd Dois Melros), 05, Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filha de KLEBER SISTI e de VANIA CRISTINA SIQUEIRA.                                           

JOSÉ  ELIAS  DA  SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão operador de extrusora, nascido em Maribondo, AL
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos  e  oiten-
ta  e um (01/12/1981), residente e domiciliado Rua
Albuquerque  Lins,  60, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de ELIAS DA SILVA e JOSEFA MARIA DOS SAN-
TOS SILVA. JENIFFER KATÂNY DA SILVA, estado civil
solteira, profissão auxiliar de classe,  nascida  em  Ribeirão
Pires, SP no dia dezenove de janeiro de mil  novecentos e
noventa e seis (19/01/1996), residente e domiciliada Rua
Albuquerque  Lins,  60,  Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filha de CARLOS ROBERTO DA SILVA e VERA LUCIA
DA SILVA.                     

LUCAS  FLORIANO NOGUEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão analista de sistema, nascido em São
Bernardo do Campo, SP no dia primeiro de julho de  mil
novecentos  e  noventa  e  quatro  (01/07/1994),  residen-
te e domiciliado  Rua Paes Leme, 64, Centro Alto, Ribeirão

Pires, SP, filho de AUREO NOGUEIRA e SILVIA APARE-
CIDA FLORIANO NOGUEIRA. ÀQUILA SOARES BES-
PALEC, estado civil solteira, profissão assistente de recur-
sos  humanos,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia
dezenove de maio  de  mil  novecentos  e  noventa e oito
(19/05/1998), residente e domiciliada  Avenida  Kaethe
Richers, 315, ap. 31, Pastoril, Ribeirão Pires, SP, filha de
AILTON BESPALEC e NELMA SOARES BESPALEC.       

MICHAEL  MENDES  BRITO  DO  VALE,  estado
civil divorciado, profissão advogado,  nascido  em
Ribeirão  Pires, SP no dia três de maio de mil novecentos
e  oitenta  e quatro (03/05/1984), residente e domiciliado
Rua Vera Cruz, 310, Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de
MAILCE BRITO DO VALE. DAYANE  MENDES  SALES
DO  VALE,  estado  civil  divorciada, profissão analista
financeiro,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia onze
de janeiro   de  mil  novecentos  e  noventa  (11/01/1990),
residente  e domiciliada  Rua Vera Cruz, 310, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ FERREIRA SALES e de
ALDJANE LAURA MENDES SALES.                  

FELIPE  AFONSO  DE CARVALHO, estado civil sol-
teiro, profissão motoboy, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia dois de março de mil novecentos e oitenta  e  cinco
(02/03/1985), residente e domiciliado Rua Francisco Viola,
221,  casa  2,  Vila  Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO e de VALDICE
LINS DE CARVALHO. FERNANDA   DA   SILVA   CAR-
VALHO,  estado  civil  solteira,  profissão cozinheira,  nas-
cida  em  Sousa,  PB  no  dia  dez  de novembro de mil
novecentos  e noventa e sete (10/11/1997), residente e
domiciliada Rua Francisco  Viola,  221,  Vila  Bocaina,
Ribeirão  Pires, SP, filha de FERNANDO AFONSO DE
CARVALHO e ALZENIR MARIA DA SILVA CARVALHO.     

JEFERSON  SANTOS  FERREIRA, estado civil sol-
teiro, profissão vendedor, nascido  em  São  Paulo,  SP no
dia vinte de março de mil novecentos e noventa  e  um
(20/03/1991), residente e domiciliado Rua Planalto, 05,
Ponte  Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de REGINALDO
BARBOSA FERREIRA e de MARIA NEIDE RIBEIRO
DOS SANTOS. DENISE  VALENTIM  DO NASCIMENTO,
estado civil divorciada, profissão do lar,  nascida em Santo
André, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecen-
tos  e  noventa  e quatro (24/03/1994), residente e domici-
liada Rua  Planalto,  05, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filha de EDENILSON CASTRO DO NASCIMENTO e de
SUELY APARECIDA VALENTIM.                   

DIEGO  MENDES  DA  SILVA,  estado  civil solteiro,
profissão bancário, nascido  em Ribeirão Pires, SP no dia
quatro de maio de mil novecentos e  noventa  e dois
(04/05/1992), residente e domiciliado Avenida Santo
André,  1490, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de
EDMILSON MENDES DA SILVA e  ESNILZA MARIA
CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA. LARISSA  MALDO-
NADO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são nutricionista, nascida em Mauá, SP no dia vinte e dois
de dezembro de mil  novecentos e oitenta e nove
(22/12/1989), residente e domiciliada Avenida  Santo
André,  1490, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de
EDÉSIO SOUZA DE OLIVEIRA e SONIA REGINA MAL-
DONADO DE OLIVEIRA.     

WILSON  SANTOS  AMORIM,  estado  civil  solteiro,
profissão encanador industrial,  nascido  em  Iguaí,  BA  no
dia oito de fevereiro de mil novecentos  e  oitenta
(08/02/1980),  residente e domiciliado Avenida Coronel
Oliveira Lima, 4034, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de ADOLFO MOREIRA DOS SANTOS e de TERE-
ZINHA SANTOS DE AMORIM.LUCIMARA   MOREIRA
CANDIDO,   estado   civil  divorciada,  profissão cabelei-
reira,  nascida em Paranavaí, PR no dia vinte e cinco de
agosto de  mil  novecentos  e  setenta  (25/08/1970), resi-
dente e domiciliada Avenida  Coronel  Oliveira Lima, 4034,
Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de DURVAL
CANDIDO e de EUNILIA MOREIRA CANDIDO.             

LUIZ  ANTONIO  PEREIRA  NASCIMENTO  RODRI-
GUES,  estado civil solteiro, profissão  funcionário  público

estadual, nascido em São Paulo, SP no dia  quatorze  de
dezembro  de  mil  novecentos  e  cinquenta  e seis
(14/12/1956),   residente  e  domiciliado  Rua  Virgílio
Roncon,  67, Santana,  Ribeirão  Pires, SP, filho de WAL-
DEMAR RODRIGUES e de TEREZA PEREIRA NASCI-
MENTO DE SOUZA. CAMILA   OLIVEIRA   EUZEBIO,
estado   civil   divorciada,  profissão administradora,  nas-
cida em Ribeirão Pires, SP no dia oito de setembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  sete  (08/09/1987),  residente  e
domiciliada  Rua  Virgílio  Roncon,  67,  Santana, Ribeirão
Pires, SP, filha de AGUIMAR EUZEBIO e de LUZINETE
BARBOSA DE OLIVEIRA EUZEBIO.   

JEAN   MILTON  DE  SOUZA,  estado  civil  solteiro,
profissão  pintor automotivo,  nascido  em Ribeirão Pires,
SP no dia nove de novembro de mil  novecentos e noven-
ta e três (09/11/1993), residente e domiciliado Rua
Antônio Boaventura, 15, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ MILTON DE SOUZA e de CLAUDIA FER-
NANDA DA SILVA SOUZA. GLÁUCIA  LEÃO,  estado civil
solteira, profissão banhista de pet shop, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  dois  de setembro de mil novecentos
e noventa  e  dois  (02/09/1992),  residente  e  domiciliada
Rua Antônio Boaventura,  15,  Vila  Suíssa,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOAQUIM VICENTE LEÃO e de ROSE-
MEIRE MARIA DE OLIVEIRA LEÃO.                   

OTÁVIO   CUSTÓDIO   DOS   SANTOS,  estado  civil
solteiro,  profissão controlador de acesso, nascido em
Mauá, SP no dia quatorze de março de mil  novecentos e
noventa e oito (14/03/1998), residente e domiciliado Rua
Nazareno Romaldini, 145, casa 03, Bairro Colônia,
Ribeirão Pires, SP,  filho  de  ANSELMO  CUSTÓDIO
DOS  SANTOS e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS.
NATHALIE  VITÓRIA  AVELAR  RODRIGUES  DE
JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três de agosto  de  dois
mil e dois (23/08/2002), residente e domiciliada Rua
Nazareno  Romaldini, 145, casa 03, Bairro Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de DENIS RODRIGUES DE
JESUS e de NEUZA AVELAR DE JESUS.         

ISAQUE  DE JESUS PACHECO, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de manutenção,  nascido  em São
Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de   mil  nove-
centos  e  noventa  e  seis  (28/12/1996),  residente  e
domiciliado  Rua  São  Tomé, 251, Roncon, Ribeirão Pires,
SP, filho de LUIZ CARLOS PACHECO e ANA CRISTINA
DE JESUS GONÇALVES PACHECO. MARCELA
ASSUNÇÃO   MARTINS,   estado   civil   solteira,   profis-
são promotora/repositora, nascida em Mauá, SP no dia
dez de outubro de mil novecentos  e noventa e dois
(10/10/1992), residente e domiciliada Rua São  Tomé,
251,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha ERLÂNDIO DAN-
TAS MARTINS e  ANA MARLY SANTOS ASSUNÇÃO
MARTINS. 

CARTORIO DE OURO FINO PAULISTA             
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA 

DIOGO  OLIVEIRA  SALGADO,  estado civil solteir,

profissão auxiliar de produção,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no dia vinte e quatro de janeiro  de  mil nove-
centos e oitenta e oito (24/01/1988), residente e domicilia-
do Rua Alasca, 02, casa 2, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP,
filho de CELIA OLIVEIRA SALGADO.PRISCILA SEVE-
RIA DA SILVA, estado civil solteir, profissão auxiliar de
produto  de qualidade, nascida em Santo André, SP no dia
vinte e cinco de  maio  de  mil  novecentos  e  noventa
(25/05/1990),  residente  e domiciliada Rua Alasca, 02,
casa 2, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO
JOSÉ DA SILVA e de INACIA SEVERINA DA SILVA.               

SAMUEL  DA  SILVA BEZERRA, estado civil soltei-
ro, profissão ajudante de almoxarifado,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e quatro de novembro  de
mil novecentos e noventa e oito (24/11/1998), residente e
domiciliado  Rua  Campanário  (Vl  Mery),  39,  Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO MOREIRA
BEZERRA e de ROSELEIDE ROSA DA SILVA BEZER-
RA.LAURA  VITORIA SOARES, estado civil solteir, profis-
são do lar, nascida em  Mauá,  SP  no dia dezoito de janei-
ro de mil novecentos e noventa e nove  (18/01/1999),  resi-
dente e domiciliada Rua Campanário (Vl Mery), 39,  Pouso
Alegre,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de OSVALDINO DIO-
GENES SOARES e de ANA LUCIA BORTOLOTE.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e
Instruções Normativas do TCESP, justificamos a
alteração de ordem cronológica do pagamento do
fornecedor abaixo, para aquisição de colete balístico
para Comandante da Guarda Civil Municipal.
Credor: Goemann Comercial Eirelli EPP 
Nota Fiscal: 5261 - Vencimento: 17/06/2020 - Valor:
R$ 680,00
”RESUMO:
PROCESSO 863/2020 – Tomada de Preços Nº
02/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRE-
NAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA: RUA
ROSEIRA – PARQUE AMÉRICA NO MUNICIPIO
DE RIO GRANDE DA SERRA.
DESPACHO DO PREFEITO: ADJUDICO E HOMO-
LOGO o objeto da licitação em epígrafe, com ampa-
ro no art. 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 conforme
segue: 
Empresa: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU-
ÇÕES LTDA - EPP - Valor Total: R$ 685.827,74.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
02/09/2020
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
58/2020 – Proc. nº 514/2020 –Detentora: Drogaria
Popular Melhor Preço RGS Eireli – CNPJ:
31.538.876/0001-10-Objeto: Registro de preços para
fornecimento de medicamentos, para atendimento
de mandados judiciais da Secretaria Municipal de
Saúde – Data Assinatura: 03/08/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
49.470,12 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 03/08/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 13/2020 - Proc. nº
884/2020 – CONTRATADA: INFRAURB ENGE-
NHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -
Objeto: Contratação de empresa para construção do
Velório Municipal localizado na Avenida Jean
Lieutaud, bairro Jardim Santa Tereza, rio grande da
serra – Período: 3 (três) meses. Valor Total: R$
253.966,65 - Data Assinatura: 05/08/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 05/08/2020.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº
06/2020 - Proc. nº 694/2020 – CONTRATADA: TIC-
KET SERVIÇOS S/A - Objeto: Contratação de
empresa especializada em gerenciamento, imple-
mentação, administração e fornecimento de ticket ali-
mentação. Período: 180 dias. Valor Total: R$
458.404,80  – Data Assinatura: 17/08/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 17/08/2020.
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO – CONTRATO
nº 24/2016  - Proc. nº 1663/2015 – CONTRATADA:
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Objeto:
Contratação de empresa para serviços de manuten-
ção corretiva e preventiva, eficientização e ampliação
do sistema de iluminação publica, cabines primárias
e serviços de gestão, no sistema de iluminação publi-
ca à distância e “in loco” nas vias e áreas públicas
urbanas, no município de Rio Grande da Serra –
Período: 12 (doze) meses. Valor Total: R$
1.855.576,39 - Data Assinatura: 21/08/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 21/08/2020. 
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO – TERMO DE
COLABORAÇÃO nº 01/2018 - Proc. nº 1300/2018 –
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
HUNGARO - Objeto: Termo de Colaboração a
Execução de Projeto Esportivo de Arte Marciais no
Município de Rio Grande da Serra, para munícipes
na faixa etária de 05 à 17 anos, conforme Anexo I do
Edital de Chamamento e Plano de Trabalho da
ORGANIZAÇÃO. – Período: 12 (doze) meses. Valor
Total: R$ 48.000,00 - Data Assinatura: 30/08/2020.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
30/08/2020.
DESPACHO COPEL – Concorrência Pública
01/2020
JULGAMENTO - HABILITAÇÃO: Após análise minu-
ciosa da documentação exigida no edital de
Concorrência Pública, a Comissão Permanente de
Licitações resolve que as empresas: OFOS – TEC-
NOLOGIA COM. E SERVIÇOS CONTRA INCÊN-
DIOS LTDA; INVICTA ENERGIA SOLAR E ENGE-
NHARIA LTDA; ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI;
HELP SISTEMA DE INCENDIO E CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA; EXTRATECH SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA EIRELI; FREDERICO CARVALHO MAZO-
LINI & CIA LTDA – ME, foram HABILITADAS pela
Comissão, por apresentarem toda documentação
regular e em conformidade com as exigências do edi-
tal.
Ficando assim, todos intimados nos termos do artigo
109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações nº.
8.666/1993, e alterações posteriores, não havendo
interposição de recurso fica desde já agendada a
data do dia 16 de Setembro às 10:00 horas para
abertura dos envelopes 2 – Proposta. “Daniela
Aparecida Ferreira Magalhães Terra – Presidente da
COPEL – 02/09/2020.”

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Administração Municipal realizará no dia 15 de
Setembro de 2020, às 17h30, Audiência Pública refe-
rente a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercí-
cio de 2021 da Prefeitura de Rio Grande da Serra,
conforme a Lei de
Responsabilidade Fiscal n° 101/2000 e Lei Orgânica
do Município. Em virtude das medidas de enfrenta-
mento da pandemia causada pelo Covid-19, a apre-
sentação acontecerá on line, ou seja, de forma não
presencial e será transmitida ao vivo pelo Facebook,
na página da Prefeitura de Rio Grande da Serra.
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.727, DE 20 DE AGOS-
TO DE 2.020
“Declara de utilidade pública, para fins de instituição
de Servidão Administrativa, em favor da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP, área destinada à instalação da rede cole-
tora de esgoto.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - Fica declarada de utilidade pública, para fins
de instituição de Servidão Administrativa, em favor da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, área localizada na Rua

Carolina Gomes de Figueiredo, Bairro Vila Lavínia,
Rio Grande da Serra, conforme planta e demais ele-
mentos instrutórios constante do processo adminis-
trativo nº. 397/19, e que assim se descreve: 
“Faixa com largura de 3,50 m a ser cedida para a
execução da rede coletora de esgoto. Começa no
marco M, segue pela distância de 64,00 m até o
marco N, deflete a direita e segue pela distância de
22,00 m até o marco O, deflete a esquerda e segue
pela distância de 114,84 m até o marco A. encerran-
do uma área de 702,94 m2”.
Art. 2º. - A servidão administrativa da área descrita no
artigo 1º. deste Decreto será destinada a instalação
da rede coletora de esgoto pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP.
Art. 3º. - O Poder Executivo Municipal não arcará, em
hipótese alguma, com quaisquer ônus decorrente da
constituição da servidão administrativa de que trata
este Decreto.
Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 20 de
agosto de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Trabalhista

Cristão – P.T.C. do Município de Rio Grande
da Serra – SP, na forma da Legislação Eleitoral
vigente e do Estatuto desta Agremiação
Partidária, CONVOCA os Convencionais devi-
damente habilitados ao exercício do voto, para
comparecerem à Convenção Municipal, da
Cidade de Rio Grande da Serra – SP, a ser
realizada no dia 13 de setembro de 2020, das
9:00 às 12:00 horas, na Estrada do Rio
Pequeno, 2.555 – Rio Pequeno, nesta cidade,
para deliberação da seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1. – Escolha dos candidatos do Partido

Trabalhista Cristão - P.T.C. de Rio Grande da
Serra - SP, ao cargo de Vereador nas Eleições

Proporcionais do próximo dia 15 de novembro
de 2020;

2. Sorteio dos respectivos números para os
Candidatos a Vereador do Partido Trabalhista
Cristão – P.T.C.;

3. Delegação de poderes ao respectivo
órgão Muni cipal do P.T.C., conforme o
Estatuto do Partido Trabalhista Cristão;

4. Outros assuntos de interesse partidário
e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

_________________________________
ANTONIO CARLOS FONTES

Presidente Municipal do Partido Trabalhista
Cristão – P.T.C.

Rio Grande da Serra-SP 

Errata - Partido Verde 43
Edital de convocação para conven-

ção eleitoral de 28 de agosto de
2020.Onde se lê: “com início às 12:20

horas, e término às 13:20 horas” Leia-
se: “com início às 09:00 horas, e término
às 09:40 horas”.
NILTON CARLOS DE PAULA JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Cidadania do

Município de Rio Grande da Serra – SP, na
forma da Legislação Eleitoral vigente e do
Estatuto desta Agremiação Partidária, CON-
VOCA os Convencionais devidamente habilita-
dos ao exercício do voto, para comparecerem à
Convenção Municipal, da Cidade de Rio
Grande da Serra – SP, a ser realizada no dia
13 de setembro de 2020, das 9:00 às 12:00
horas, na Estrada do Rio Pequeno, 2.555 – Rio
Pequeno, nesta cidade, para deliberação da
seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1. – Escolha dos candidatos do Partido

Cidadania de Rio Grande da Serra - SP, ao

cargo de Vereador nas Eleições Majoritárias do
próximo dia 15 de novembro de 2020;

2. Sorteio dos respectivos números para os
Candidatos a Vereador do Partido Cidadania;

3. Delegação de poderes ao respectivo
órgão Municipal do Partido Cidadania., confor-
me o Estatuto do Partido.

4. Outros assuntos de interesse partidário
e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

_________________________________
WAGNER SOARES DE LIMA

Presidente Municipal do Partido Cidadania
Rio Grande da Serra-SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Partido Democratas de Rio Grande da

Serra – SP, pela Presidente da Comissão
Provisória Municipal, com fundamento nos arti-
gos 7º a 9º da Lei nº 9.504/97, na forma e
prazo do artigo 24, alíneas “a” e artigos 41 a
43, todos do Estatuto do Partido, CONVOCA
os convencionais, para CONVENÇÃO MUNICI-
PAL a realizar-se no dia 13 do mês de setem-
bro de 2020, na Estrada do Rio Pequeno, 2.555
– Rio Pequeno, nesta cidade das 9:00 às 12:00
horas para deliberação da seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1. – Escolha, aprovação e homologação

dos candidatos ao cargo de Vereador para as

Eleições Municipais do próximo dia 15 de
novembro de 2020;

2. Sorteio dos respectivos números com os
quais concorrerão os candidatos do partido às
eleições proporcionais.

3. Fixação do Limite de gastos de campa-
nha para o cargo em disputa.

4. Outros assuntos de interesse partidário
e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

_________________________________
DEJANIRA SANTOS ROCHA

Presidente Municipal do Partido Democratas
Rio Grande da Serra-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Movimento

Democrático Brasileiro – M.D.B. do Município
de Rio Grande da Serra – SP, na forma da
Legislação Eleitoral vigente e do Estatuto desta
Agremiação Partidária, CONVOCA os
Convencionais devidamente habilitados ao
exercício do voto, para comparecerem à
Convenção Municipal, da Cidade de Rio
Grande da Serra – SP, a ser realizada no dia
13 de setembro de 2020, das 9:00 às 12:00
horas, na Estrada do Rio Pequeno, 2.555 – Rio
Pequeno, nesta cidade, para deliberação da
seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1. – Escolha dos candidatos do Partido

Movimento Democrático Brasileiro - M.D.B. de
Rio Grande da Serra - SP, ao cargo de

Vereador nas Eleições Proporcionais do próxi-
mo dia 15 de novembro de 2020;

2. Sorteio dos respectivos números para os
Candidatos a Vereador do Partido Movimento
Democrático Brasileiro – M.D.B.;

3. Delegação de poderes ao respectivo
órgão Municipal do M.D.B., conforme o
Estatuto do Partido Movimento Democrático
Brasileiro;

4. Outros assuntos de interesse partidário
e eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

__________________________________
MILTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente Municipal do Partido Movimento

Democrático Brasileiro – M.D.B.
Rio Grande da Serra-SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Social Democrático

– P.S.D. do Município de Rio Grande da Serra –
SP, com fundamento nos artigos 20 e 34 do
Estatuto desta Agremiação Partidária, CONVO-
CA os Convencionais devidamente habilitados
ao exercício do voto, para se reunirem em
Convenção, a realiza-se no dia 13 de Setembro
de 2020, na Estrada do Rio Pequeno, 2.555 –
Rio Pequeno, nesta Cidade, das 9:00 às 12:00
horas, nesta cidade, para deliberação da
seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1– Escolha do candidato do Partido Social

Democrático - P.S.D. de Rio Grande da Serra -
SP, ao cargo de Prefeito nas Eleições
Majoritárias do próximo dia 15 de novembro de
2020;

2- Escolha dos candidatos do Partido Social
Democrático – P.S.D. de Rio Grande da Serra-

SP, nas eleições proporcionais, ao cargo de
Vereador nas eleições do próximo dia 15 de
novembro de 2020;

3 - Deliberação sobre proposta de coligação
com outras Agremiações partidárias;

4 - Sorteio dos respectivos números para os
Candidatos a Vereador do Partido Social
Democrático – P.S.D.

5 - Delegação de poderes ao respectivo
órgão Municipal P.S.D., conforme o Estatuto do
Partido Social Democrático – P.S.D.;

6 - Outros assuntos de interesse partidário e
eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

_________________________________
VALDIR MARQUES

Presidente Municipal do Partido Social
Democrático – P.S.D.
Rio Grande da Serra-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Partido Liberal – P.L. do

Município de Rio Grande da Serra – SP, na
forma da Legislação Eleitoral vigente e do
Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca
os Convencionais devidamente habilitados ao
exercício do voto, para comparecerem à
Convenção Municipal do Partido Liberal – P.L.
da Cidade de Rio Grande da Serra – SP, a ser
realizada no dia 13 de setembro de 2020, com
ínicio às 9:00 horas e o término às 12:00 horas,
na Estrada do Rio Pequeno, 2.555 – Rio
Pequeno, nesta cidade, para deliberação da
seguinte:

O R D E M  D O  D I A
1. – Escolha do candidato do Partido

Liberal - P.L.  de Rio Grande da Serra - SP, ao
cargo de Vice-  Prefeito nas Eleições
Majoritárias do próximo  Dia 15 de novembro de
2020;

2. - Escolha dos candidatos do Partido
Liberal-PL.  de Rio Grande da Serra-SP, ao
cargo de Vereador nas Eleições Proporcionais,
do próximo dia 15 de  novembro de 2020;

3. Deliberação sobre proposta de coligação
com  outras Agremiações partidárias;

4. Sorteio dos respectivos números para os
Candidatos Vereador do Partido Liberal – P.L.

5. Delegação de poderes ao respectivo
órgão Muni-  cipal P.L., conforme artigo 12, III
do Estatuto  do Partido Liberal;

6. Outros assuntos de interesse partidário e
eleitoral.

Rio Grande da Serra, 04 de setembro de
2020.

_________________________________
HELENICE APARECIDA ARRUDA DA SILVA
Presidente Municipal do Partido Liberal P.L.

Rio Grande da Serra-SP

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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Apenas seis meses desde o pri-
meiro caso de Covid-19 no Brasil,
muitos aspectos da vida cotidiana
deixaram de existir como os
conhecíamos. Entre os pontos
mais sensíveis da crise que se ins-
talou no país está a redução no
nível de emprego. Estima-se que
750 mil empresas que fecharam
por imposição da quarentena não
reabrirão, e podem gerar entre 4 e
5 milhões de novos desemprega-
dos.

Além da dificuldade financeira
causada pelo desemprego, esses
trabalhadores e suas famílias terão
que enfrentar outro problema: a
falta de um plano de saúde.

O sistema público de saúde tem
enfrentado bravamente a crise
sanitária, mas, fato é que os pro-
blemas de saúde menos urgentes
foram deixados de lado, posterga-
dos. Logo estes se tornarão urgen-
tes e vão sobrecarregar ainda mais
o SUS. Neste cenário, fica claro

para as empresas a importância de
contar com plano de saúde. 

“Nossa experiência mostra que
o melhor investimento que as
empresas podem fazer é nos seus
funcionários. São eles que aten-
dem aos clientes, que realizam os
serviços e produzem tudo aquilo
que ela vende. Funcionários saudá-
veis e seguros produzem mais,
conquistam novos clientes e fideli-
zam os atuais”, afirma Reinaldo
Sanches, diretor executivo da ABC
Health Consultoria. Segundo ele,
as empresas que contratarem pla-
nos de saúde ou odontológicos até
dezembro ainda poderão ajudar as
famílias dos desempregados sem
terem nenhum custo adicional,
pois, a ABC Health Consultoria,
especializada no segmento de
benefícios, destinará 15% do valor
da 1ª fatura de cada contrato
fechado por seu intermédio para a
compra de cestas básicas, que
serão entregues a estas famílias.

Reinaldo Sanches, diretor executivo da ABC Health Consultoria

A saúde de sua empresa
pode estar no plano
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A médica veterinária Wanda
Foguel Doratiotto, profissional da
Veterinária Central, traz o debate
sobre a Síndrome Cognitiva do Cão
Idoso, ou Alzheimer Canino.

A Síndrome Cognitiva do Cão
Idoso é uma doença que acomete
o cérebro de cães idosos, geral-
mente a partir de 11 anos de
idade, independente de raça ou
sexo, e afeta a função cognitiva.

Não se sabe os mecanismos da
doença, mas o que já é conhecido
é que os radicais livres são respon-
sáveis pela degeneração celular
dos neurônios, o que faz com que
ocorra a deposição de material
amilóide na massa encefálica cau-
sando alterações vascular.

Sinais clínicos
Déficit de aprendizado e memó-

ria: o cão não reage a brincadeiras,
esquece dos locais, pessoas e até
de se alimentar, tem dificuldade de
aprender novas tarefas.

Alteração do comportamento:
urina e/ou defeca em locais que
não era de costume, tem altera-
ções de humor, não reconhece
pessoas de seu convívio ou outros
pets da casa.

Desorientação: late demais,
andar compulsivo, olha fixamente
para a parede, se esconde em can-
tos e não consegue sair.

Alteração do sono e atividades:
troca o dia pela noite, lambe pare-

de e/ou o chão, realiza atividades
ou movimentos repetitivos.

O que fazer: Leve seu cão ao
médico veterinário. O especialista
irá explicar mais sobre essa síndro-
me e instituir o tratamento para
melhorar a qualidade de vida do
seu cão. Embora essa doença não
tenha cura é possível melhorar os
sintomas e minimizar essas altera-
ções que dificultam o dia a dia
tanto da família quanto do cão.

Dra. Wanda Foguel Doratiotto
CRMV-SP 14.665

Se afetado pela doença, o cão tende
a diminuir a interação com o dono

Cães idosos e a Síndrome
de Disfunção Cognitiva
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