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Kiko e Volpi durante
campanha eleitoral

125 mil eleitores vão
às urnas em RP e RGS
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Kiko e Volpi enfrentam
batalhas das urnas
e dos Tribunais

Tanto o prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira
(PSDB) quanto o ex-prefeito
Clóvis Volpi (PL), melhores
pontuados em pesquisas de
intenções de votos, além de
terem de vencer as eleições
deste domingo nas urnas,
também deverão vencer nos
Tribunais para poderem
exercer omandatodeprefei-
to a partir de 2021.
No próximo dia 20 está

marcado o julgamento de
Kiko no Supremo Tribunal
Federal na tentativa de
reverter condenação em 2ª
Instância, que culminou com
o indeferimento de sua can-

didatura e ontem o
Ministério Público Eleitoral
opinou para o indeferimento
do registro da candidatura
de Volpi também.
Ou seja, somente após as

eleições é que Ribeirão Pires
saberá de fato quem poderá
ser o próximo prefeito da
Estância.
Caso nenhum dos dois

consiga vencer nos Tribunais,
a chance de Ribeirão Pires
ter novas eleições no ano
que vem é grande, segundo
especialistas.
Ambos estarão nas urnas

no domingo.
Página 03

Mãe pede ajuda para salvar
filho em RGS. PPáággiinnaa  2233
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO     

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

ADRIANO  FIGUEIREDO  VIEIRA,  estado
civil viúvo, profissão motorista, nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e sete de junho
de mil novecentos  e  oitenta  e um (27/06/1981),
residente e domiciliado Rua São  Bernardo do
Campo, 131, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de MAURO DONIZETTI VIEIRA e de
IOLANDA FIGUEIREDO SOUZA VIEIRA. MARI-
ZETH   BATISTA   SILVA,   estado   civil   divor-
ciada,   profissão cabeleireira,  nascida em
Senhor do Bonfim, BA no dia vinte e cinco de
junho   de   mil   novecentos  e  setenta
(25/06/1970),  residente  e domiciliada  Rua  São
Bernardo do Campo, 131, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO BATISTA
SILVA e de NOELIA GOMES SILVA.    

HEBERTON  DA SILVA CAITANO, estado
civil solteiro, profissão gesseiro, nascido  em
Itamarandiba,  MG  no  dia  quinze  de  setembro
de  mil novecentos  e oitenta e oito (15/09/1988),
residente e domiciliado Rua Arnaldo Correa, 60,
casa 2, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ NELI CAITANO e de ROSISMEIRE APA-
RECIDA DA SILVA.                      ALICE  PEREI-
RA  DA  LUZ  DE  LIMA,  estado  civil  solteira,
profissão auxiliar  odontológico, nascida em
Santo André, SP no dia vinte e sete de  fevereiro
de  mil  novecentos e noventa (27/02/1990), resi-
dente e domiciliada Rua Arnaldo Correa, 60,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE ZITO
DE LIMA e de LINDALVA PEREIRA DA LUZ DE
LIMA.            

ANDERSON   GONÇALVES  DE  MELO,
estado  civil  divorciado,  profissão eletricista,
nascido em São Caetano do Sul, SP no dia dois
de março de mil  novecentos e setenta e oito
(02/03/1978), residente e domiciliado Rua
Iguaçu,  61,  Itrapoá,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho
de  VICENTE GONÇALVES DE MELO e de
ROSALINA DAS DORES CARDOSO DE MELO.
JANAINA  MARIA  DE  LIMA, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar de expedição,  nascida  em
Picos,  PI  no  dia  onze  de novembro de mil
novecentos  e oitenta e oito (11/11/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Iguaçu, 61, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO DE SOUSA
LIMA e de JOANA MARIA DA COSTA.                                              

LUCAS  COSTA,  estado civil divorciado,
profissão serralheiro, nascido em  Mauá,  SP  no
dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa
e cinco  (03/02/1995),  residente e domiciliado
Rua Salatiel Alves, 106, Vila  Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de LUIZ AMÉRICO DONISETE
COSTA e de MARIA APARECIDA SOARES

MORAES COSTA. BEATRIZ RODRIGUES RAI-
MUNDO, estado civil divorciada, profissão do lar,
nascida  em  Mauá, SP no dia vinte e três de
junho de mil novecentos e noventa  e  nove
(23/06/1999),  residente  e domiciliada Rua
Salatiel Alves,  106,  Vila  Suíssa,  Ribeirão Pires,
SP, filha de ADRIANO ROSA RAIMUNDO e de
AMANDA DA SILVA RODRIGUES.                              

ELIAS ROCATELO DA PENHA, estado civil
divorciado, profissão manutenção predial, nasci-
do em São Sebastião da Amoreira, PR no dia
sete de abril de  mil  novecentos  e  sessenta  e
oito  (07/04/1968),  residente  e domiciliado  Rua
Recreio,  244,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filho de DANIEL CARVALHO DA PENHA e
de JORACI ROCATELO DA PENHA. LUCIENE
FERREIRA  BARBOSA, estado civil divorciada,
profissão do lar, nascida  em  Capitão  Enéas -
Distrito de Caçarema, MG no dia treze de julho
de  mil  novecentos  e setenta e três
(13/07/1973), residente e domiciliada  Rua
Recreio,  244,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filha de ELIAS FERREIRA BARBOSA e de
MARIA SILVA ALVES BARBOSA.       

FLAVIO  LUIZ  DE ARAUJO CAVALCANTI,
estado civil divorciado, profissão autônomo,  nas-
cido  em  Recife,  PE  no  dia vinte e um de maio
de mil novecentos  e setenta e dois (21/05/1972),
residente e domiciliado Rua Santa  Janaína  (Jd
Santa Rosa), 27, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,
filho de LUIZ PEREIRA CAVALCANTI e de MAR-
LUCIA DE ANDRADE CAVALCANTI. VANIA
MAGDA   CRUZ   ALMEIDA,  estado  civil  divor-
ciada,  profissão empresária,  nascida  em  Mauá,
SP  no  dia  quinze  de  março de mil novecentos
e  setenta  e quatro (15/03/1974), residente e
domiciliada Rua  Santa  Janaína  (Jd Santa
Rosa), 27, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,  filha
de  CLAUDIO ELEUTERIO DE ALMEIDA e de
MARIA DE FATIMA CRUZ ALMEIDA.                                                              

FERNANDO  HIROSHI  ABE,  estado  civil
solteiro,  profissão contador, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia doze de junho de mil novecentos
e oitenta  e  um  (12/06/1981), residente e domi-
ciliado Rua do Comércio, 110,  ap.  53,  Centro,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de CHUZO ABE e de
YASUKO YOSHIOKA ABE.  GRACIELE
SIMÕES  ANTONIO, estado civil divorciada, pro-
fissão auxiliar administrativo,  nascida  em  Mauá,
SP  no  dia  nove de março de mil novecentos  e
oitenta e três (09/03/1983), residente e domicilia-
da Rua Frederico  Maziero,  251,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de JAIR ANTONIO e de
MARIA APARECIDA SIMÕES ANTONIO.                          

ROBERTO  CARLOS  TEIXEIRA,  estado
civil  solteiro, profissão técnico eletrônico  indus-
trial,  nascido  em  Santo  André, SP no dia vinte
de setembro  de mil novecentos e sessenta e
cinco (20/09/1965), residente e  domiciliado Rua
Ernesto Molon, 100, Bairro Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de AFONSO MIGUEL TEIXEIRA
e de IRENE DE SOUZA. LUCIANE  GARCIA  DE

ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Santo  André,  SP  no  dia vinte e
quatro de junho de mil novecentos e sessenta e
oito (24/06/1968), residente e domiciliada Rua
Ernesto  Molon,  100,  Bairro  Colônia,  Ribeirão
Pires, SP, filha de GENEZIO GARCIA DE
ALMEIDA e de ADICERDA MARIA DA SILVA
ALMEIDA.       

LEO SILVIO DE JESUS PINTO, estado civil
divorciado, profissão mecânico de manutenção,
nascido em Mauá, SP no dia dezenove de feve-
reiro de mil novecentos  e  setenta (19/02/1970),
residente e domiciliado Rua Peri, 95, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filho de OSWALDO SEBAS-
TIÃO PINTO e de VALDIR MARIA DE JESUS.
CRISTIANE   APARECIDA   OLAIA,   estado  civil
divorciada,  profissão funcionária  pública,  nasci-
da  em  Jundiaí,  SP  no  dia  quatorze de novem-
bro de mil novecentos e sessenta e sete
(14/11/1967), residente e domiciliada  Rua Peri,
95, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de MARIO
OLAIA e de NEUSA AMADI OLAIA.                                         

CARLOS   DA  SILVA  BITENCOURT,  esta-
do  civil  divorciado,  profissão auxiliar  de  pro-
dução, nascido em Iguatemi, BA no dia vinte e
nove de janeiro  de  mil novecentos e setenta e
dois (29/01/1972), residente e domiciliado
Avenida  Ettore Turelli, 737, B, Itrapoá, Ribeirão
Pires, SP,  filho  de  MIGUEL  NEVES BITEN-
COURT e de MARIA APARECIDA DA SILVA
BITENCOURT. DAYSE  APARECIDA DA
ROCHA, estado civil divorciada, profissão auxiliar
administrativo, nascida em Santos Dumont, MG
no dia dezessete de julho de   mil  novecentos  e
oitenta  e  dois  (17/07/1982),  residente  e domi-
ciliada  Avenida  Ettore Turelli, 737, B, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filha de APARECIDA MARTA
ROCHA.                                   

CAIO  FELIPE  FERREIRA  RODRIGUES,
estado  civil  solteiro, profissão analista  de
suporte  técnico pleno, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia  doze  de março de mil nove-
centos e noventa e quatro (12/03/1994), residen-
te e domiciliado Rua Rio Grande da Serra, 189,
Jardim Alvorada, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
FLAVIO RODRIGUES e de ROSILENE PIRES
FERREIRA RODRIGUES. PAULA DOVAL
ARAUJO, estado civil solteira, profissão designer
gráfico, nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia
vinte e oito de janeiro de mil novecentos  e
noventa  e  um  (28/01/1991),  residente  e domi-
ciliada Estrada  da Colônia, 772, Bairro Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de DAGMAR DOVAL
ARAUJO e de MARIA DA LUZ TELES ARAUJO.                   

ANDERSON  FERNANDES  PESSOA,  esta-
do  civil  divorciado,  profissão, nascido  em Santo
André - 2º Subdistrito, SP no dia dezesseis de
julho de  mil novecentos e noventa (16/07/1990),
residente e domiciliado Rua José  Mortari, 524,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de NOBERTO
GOMES PESSOA e de SOLANGE APARECIDA
FERNANDES PESSOA.                       ELIANA

DE   CARVALHO   JOÃO,   estado  civil  divor-
ciada,  profissão balconista,  nascida  em
Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e quatro de julho
de  mil  novecentos  e setenta e nove
(24/07/1979), residente e domiciliada  Rua  José
Mortari, 524, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
JORGE JOÃO e de MARIA SUELI DE CARVA-
LHO JOÃO.                      

JUNIOR CESAR COSTA DE MATOS, esta-
do civil solteiro, profissão operador de máquina,
nascido em Cruzeiro do Oeste, PR no dia quatro
de setembro de   mil  novecentos  e  oitenta  e
oito  (04/09/1988),  residente  e domiciliado Rua
Coronel Manoel Rabelo, 20, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO CÉSAR DE
MATOS e de IVONE COSTA DE MATOS. TAMI-
RES   RODRIGUES   DA   SILVA,  estado  civil
solteira,  profissão consultora de carreira, nasci-
da em Santo André, SP no dia vinte e seis de
maio  de mil novecentos e oitenta e oito
(26/05/1988), residente e domiciliada Rua
Coronel Manoel Rabelo, 20, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP,  filha de JAIME PEREIRA DA
SILVA e de VALERIA RODRIGUES DOS SAN-
TOS SILVA.                                                                

ADILSON  DE  SOUZA,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão  motorista, nascido  em  Santo
André,  SP  no  dia  quatro  de  fevereiro de mil
novecentos e sessenta e oito (04/02/1968), resi-
dente e domiciliado Rua Amazonas,  680,  Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ADELSON DE
SOUZA e de MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA.
SIMONE  REGINA  DE  MEDEIROS  SANTOS,
estado civil viúva, profissão do lar,  nascida em
Santo André, SP no dia vinte e quatro de março
de mil novecentos  e setenta e três (24/03/1973),
residente e domiciliada Rua Campestre, 138,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de ALE-
XANDRE DE MEDEIROS e de GILDA TOM DE
MEDEIROS.                                  

BRENO  GONÇALVES  DO  NASCIMENTO,
estado  civil  solteiro,  profissão operador  de tele-
marketing, nascido em São Paulo, SP no dia
vinte e um de  novembro  de  dois  mil
(21/11/2000), residente e domiciliado Rua Síria,
331, Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARCO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS
e de ROSANA FATIMA DO NASCIMENTO.
NAYARA  CRISTINA  COELHO  VIDAL LIMA,
estado civil solteira, profissão operadora  de  tele-
marketing,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no
dia trinta  de  outubro  de dois mil (30/10/2000),
residente e domiciliada Rua  Síria, 331, Bairro
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de EVARISTO
VIDAL LIMA e de ELAINE PAULO COELHO.                                  

MICHAEL  ROBERTO  DOS  SANTOS
MORAES, estado civil solteiro, profissão auxiliar
geral, nascido em Mauá, SP no dia vinte e três de
outubro de mil  novecentos e noventa e oito
(23/10/1998), residente e domiciliado Rua
Capitão  José  Gallo,  1321, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filho de LUIZ ROBERTO MORAES e

de EDNEIA BATISTA DOS SANTOS. JULIA
BRITO  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profis-
são estudante, nascida  em  Ribeirão Pires, SP
no dia quatro de janeiro de dois mil e quatro
(04/01/2004),  residente e domiciliada Rua
Capitão José Gallo, 1025,  Centro,  Ribeirão
Pires, SP, filha de EDIS VIEIRA DA SILVA e de
MARIA ELENA DE BRITO GONZAGA.                                         

FRANK  WILLIANS  DA  SILVA  PEIXOTO,
estado civil solteiro, profissão motorista,  nascido
em Santo André, SP no dia vinte e dois de outu-
bro de  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro
(22/10/1994),  residente e domiciliado Rua Dona
Benedita Paula de Jesus, 179, Jardim Zaira,
Mauá, SP, filho de ADONIAS NICOLAU
DURANS PEIXOTO e de SEVERINA MARIA
SILVA. MARIA  CAROLINA  DA SILVA, estado
civil solteira, profissão assistente administrativo,
nascida em Belo Horizonte, MG no dia quinze de
agosto de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco
(15/08/1995),  residente  e domiciliada  Rua
Rubens  Pedro,  615,  apto. 407, Parque São
Vicente, Mauá,  SP, filha de MAURICIO VAZ DA
SILVA e de KELLY CRISTINA NAVES DE OLI-
VEIRA SILVA. 

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ

MARCO ANTONIO ANILE JUNIOR, de
nacionalidade brasileira,  profissão operador de
empilhadeira, estado civil solteiro,  natural de
Santo André-SP, nascido no dia dezenove de
abril de mil novecentos e noventa e nove
(19/04/1999), residente e domiciliado na Rua
Lacio, nº 137,Jardim Cristiane, na cidade de
Santo André-SP, filho de MARCO ANTONIO
ANILE e de APARECIDA DIAS ANILE e NATHÁ-
LIA STEPHANIE LIMA TROVO, de nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profissão jovem
aprendiz, natural de Ribeirão Pires-SP, nascida
aos cinco de fevereiro de dois mil e
um(05/02/2001), residente e domiciliado na Rua
Luiz Roncon, nº 173,Jardim  Capistrano, na cida-
de de Ribeirão Pires-SP, filha de ROBERTO
CARLOS TROVO e de MARISA DE JESUS LIMA
TROVO.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
DILERMANO AMORA BENTO, de nacionali-

dade brasileira, estado civil solteiro, profissão
ajudante de expedição, natural de Mauá-SP, nas-
cido no dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e noventa e nove, residente e domiciliado na
Rua Belmonte, nº 70, Aliança, em Ribeirão Pires-
SP, filho de CARLOS LUIZ BENTO e de ZILDA
VERISSIMO AMORA e BRUNA EDUARDA
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão representante de
atendimento, natural de Mauá-SP, nascida no dia
vinte e um de abril de dois mil e um (21/04/2001),
residente e domiciliada na Rua Brasília nº 497,
Parque das Américas, Mauá-SP, filha de MAR-
CELO DOS SANTOS e de ROSANGELA DE SÁ
BARRETO SILVA.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

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

A pandemia acabou?
Ruas lotadas, aglomerações, pessoas

sem máscara. Esse é o retrato do oitavo
mês de pandemia do novo coronavírus em
Ribeirão Pires. É difícil entender o porquê
as coisas chegaram a esse ponto, já que o
vírus permanece entre nós, mas o fato é
que assim estamos. 
São raros os estabelecimentos

que continuam obedecendo aos
protocolos de higiene. São poucos
comércios que seguem aferindo a
temperatura de seus clientes e
exigindo o uso de álcool gel.
Máscara? É difícil encontrar alguém que a
esteja utilizando da maneira correta. 
Se por um lado, nas ruas vemos essa

onda de “deboísmo”, de pessoas que não
estão atentos aos perigos da Covid-19, de
outro os números nos dizem outra coisa. O
Grande ABC apresentou, de uma semana
para outra,  uma alta no número de inter-

nações de 30,8%. Outro dado alarmante é
referente ao volume de novos infectados
registrado, que obteve aumento de 68,5%. 
É ignorância pensar que as coisas volta-

ram ao normal, enquanto o número de
óbitos cresce Brasil afora. É preciso dizer e
repetir inúmeras vezes: tenha respeito e

empatia pelo próximo. Contrair o
vírus e ficar bem, ou não contraí-
lo de forma alguma, é uma ben-
ção que poucos terão o prazer de
desfrutá-la. Mas mesmo assim,
essas pessoas podem se tornar

potenciais transmissores e ser o algoz na
história da alguém.  
Chegará o dia em que o ponto de inter-

rogação presente no título deste editorial
dará lugar a um ponto de exclamação. E
neste dia, somente neste dia, ver ruas lota-
das e pessoas sem máscara não será sinô-
nimo de alerta. 

““TTeennhhaa  rreessppeeiittoo  
ee  eemmppaattiiaa  

ppeelloo  pprróóxxiimmoo””
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Que o candidato a vereador
Hilário (PTB) está trabalhando
muito para convencer os elei-
tores de que a Câmara de
Ribeirão Pires necessita de
renovação, mas de renovação
com experiência política.

* * *
Que Hilário foi um dos coor-

denadores das duas campa-
nhas de Dedé da Folha
(Cidadania) para prefeito de
Ribeirão Pires em 2012 e
2016. Em ambas Dedé foi
muito bem votado e isso deve-
se também ao trabalho de
coordenação de Hilário.

* * *

Que outro que está traba-
lhando o lema de renovação
no Legislativo é o candidato a

vereador Marcelo Godec
(PTB), cujo lema nessa campa-
nha é pedir votos sem falar
mal de ninguém.

* * *

Que também tem candida-
tos que querem retornar ao
Legislativo após décadas
longe das urnas. E um desses
nomes é o ex-vereador
Paulinho Zampol (PTB), que foi
parlamentar em Ribeirão Pires
na década de 80.

* * *

Que o candidato a vereador
Lau Almeida (PSDB) está con-
fiante na vitória domingo, pois
avalia que sua campanha é
uma das que mais cresce na
cidade e no Jardim Caçula.

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

Tanto o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSDB)
quanto o ex-prefeito Clóvis
Volpi (PL), melhores pontuados
em pesquisas de intenções de
votos, além de terem de vencer
as eleições deste domingo nas
urnas, também deverão vencer
nos Tribunais para poderem
exercer o mandato de prefeito
a partir de 2021.

Ontem o Ministério Público
Federal (MPF) emitiu parecer
para o indeferimento da candi-
datura de Volpi no processo de
impugnação de registro de can-
didatura que será julgado no
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) após as eleições.

O pedido de impugnação de
Volpi é baseado no enquadra-
mento dele na Lei da Ficha
Limpa, pois teve as contas rejei-
tadas pelo Tribunal de Contas
do Estado (TCE) relativas ao ano
de 2012.

A possibilidade da impugna-
ção de Volpi aumentou depois
que o Tribunal de Justiça apro-
vou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
que anulou a segunda votação
dessas contas feita pela Câmara
Municipal de maneira ilegal. 

Numa primeira votação a
Câmara acatou o parecer do
TCE e manteve a rejeição das
contas e mais de um ano
depois, a mesma conta foi jul-
gada novamente pelos verea-
dores e aprovada. A Adin anu-
lou essa segunda votação e com
isso Volpi pode ser enquadrado
na Lei da Ficha Limpa.

Diz o parecer do MPF divul-
gado ontem: “Portanto, diante
do reconhecimento da inconsti-
tucionalidade dos referidos
decretos, com efeitos retroati-
vos, Decreto Legislativo nº 838,
que havia originalmente desa-
provado as contas, voltou a

produzir efeito”.
Caso Volpi vença as eleições

na urna domingo e seu registro
seja indeferido, automatica-
mente os votos atribuídos a ele
serão anulados. 

Com relação ao candidato
Kiko Teixeira, no próximo dia 20
está marcado o julgamento
dele no Supremo Tribunal
Federal (STF) na tentativa de
reverter condenação em 2ª ins-
tância, que culminou com o
indeferimento de sua candida-
tura nestas eleições.

Kiko foi condenado em 2ª
instância na Ação Civil Pública
sobre contratação de funcioná-
rio de maneira irregular quando
era prefeito de Rio Grande da
Serra. Agora, Kiko solicita uma
liminar no STF para ter seus
votos validados no próximo
domingo. 

Caso o STF, no dia 20, dê a
liminar para Kiko seus votos
serão validados.

Assim, tanto Kiko quanto
Volpi estão em situações jurídi-
cas bastante parecidas, ou seja,
necessitando de respostas do
Poder Judiciário.

Kiko tem chance de obter
uma liminar no STF e ter seus
votos validados e Volpi com
chance de ser impugnado no
TRE e ter seus votos anulados.

Assim, somente após as elei-
ções é que Ribeirão Pires sabe-
rá de fato quem poderá ser o
próximo prefeito da Estância,
caso um dos dois vença nas
urnas.

Caso nenhum dos dois consi-
ga vencer nos Tribunais, a chan-
ce de Ribeirão Pires ter novas
eleições no ano que vem é
grande, segundo especialistas.

Ambos estarão nas urnas no
domingo.

STF marca julgamento de Kiko para o
dia 20 e MPF pede impugnação de Volpi

Definição sobre o próximo prefeito de Ribeirão Pires passa pelas urnas no próximo domingo e também por vitória nos Tribunais

Kiko e Volpi seguem com suas campanhas normalmente na cidade
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Nesse domingo (15), mais de
125 mil eleitores de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra irão às urnas
para escolher o prefeito e vice-pre-
feito das cidades. Uma importante

novidade é que, neste ano, o
tempo de votação foi ampliado em
uma hora e começará mais cedo: o
horário será das 7h às 17h. Porém,
o horário das 7h às 10h é preferen-

cial para maiores de 60 anos. 
Na Estância, há cinco candida-

tos na disputa por uma vaga no
Poder Executivo: Kiko Teixeira
(PSDB), candidato à reeleição,

Clóvis Volpi (PL), Marisa da Casas
Próprias (Solidariedade), Felipe
Magalhães (PT) e Carlos Sacomani,
o Banana (PSL).

Em Rio Grande da Serra outros
cinco nomes visam administrar a
Prefeitura da cidade:  Claudinho da
Geladeira (Podemos), professora
Marilza (PSD), Akira Auriani (PSB),
Ramon Velásquez (PT) e José
Teixeira (PSL).

Devido as duas cidades terem
menos de 200 mil eleitores, as elei-
ções serão decididas no primeiro
turno, portanto já neste domingo.

A população da Estância esco-
lherá 17 vereadores enquanto Rio
Grande escolhe outros 13.

Os Cartórios Eleitorais orientam
os eleitores a se prepararem para o
dia da votação, confirmando o
endereço da seção antes de sair de
casa. Será necessária a apresenta-
ção de um documento original
com foto para identificação.

Pelas regras, os eleitores só
poderão entrar nos locais de vota-
ção se estiverem usando máscaras
faciais e deverão higienizar as
mãos com álcool em gel antes e
depois de votar. A distância de 1

metro entre eleitores e demais
pessoas presentes às seções tam-
bém deverá ser mantida. É reco-
mendado ainda que o eleitor leve
sua própria caneta para assinar o
caderno de votação. 

Conforme o protocolo, todas as
seções eleitorais terão álcool em
gel para limpeza das mãos dos elei-
tores antes e depois da votação, e
os mesários receberão máscaras,
face shield (protetor facial) e álcool
em gel para proteção individual.  

A principal mensagem da
Justiça Eleitoral é a de que o eleitor
permaneça de máscara desde o
momento em que sair de casa,
evite contato físico com outras
pessoas e cumpra o dever cívico da
forma mais ágil possível, sem per-
manecer tempo desnecessário nos
locais de votação. 

Prevenção:  Eleitores ou mesá-
rios que estiverem com febre no
dia da votação ou que tenham tes-
tado positivo para a Covid-19 nos
últimos 14 dias anteriores à data
da eleição deverão ficar em casa.  

A “justificativa de ausência”
poderá ser realizada pelo aplicati-
vo e-Título.

125 mil eleitores de RP e RGS irão às urnas
no domingo para escolher novos prefeitos

Nas duas cidades, as eleições serão decididas no primeiro turno, portanto já neste domingo

Em Ribeirão Pires e Rio Grande serão cinco concorrentes ao cargo de prefeito em cada cidade nas eleições
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EEDDIITTAALL  DDEE  CCOORRRREEIIÇÇÃÃOO
OO  DDOOUUTTOORR  AANNDDEERRSSOONN  JJOOSSÉÉ  BBOORR--

GGEESS  DDAA  MMOOTTAA,,  MMMM. Juiz Substituto
Corregedor Permanente da Primeira
Vara desta Cidade e Comarca de
Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc.

FFAAZZ  SSAABBEERR aos que o presente edi-
tal virem ou dele conhecimento tive-
rem que por este Juizo foi designado o
dia 03 de dezembro de 2020, para o ini-
cio da Correição Geral Ordinária desta
Comarca de Ribeirão Pires, que será
efetuada de acordo com a escala abai-
xo, ocasião em que serão atendidas
quaisquer reclamações pertinentes:

0033  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002200,,  ÀÀSS
1133::0000  HHSS  --  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IIMMOOVVEEIISS,,
TTIITTUULLOO  EE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  EE  CCIIVVLL  DDEE
PPEESSSSOOAA  JJUURRIIDDIICCAA  DDAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE
RRIIBBEEIIRRÃÃOO  PPIIRREESS..

0033  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002200,,  ÀÀSS
1155::0000  HHSS  ——  SSEERRVVIIÇÇOO  AANNEEXXOO  DDAASS
FFAAZZEENNDDAASS  DDAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  RRIIBBEEII--
RRÃÃOO  PPIIRREESS

0033  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002200,,  ÀÀSS
1177::0000  HHOORRAASS  --  PPRRIIMMEEIIRROO  OOFFIICCIIOO  JJUUDDII--
CCIIAALL  DDAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  RRIIBBEEIIRRÃÃOO
PPIIRREESS..

E, para que chegue ao conhecimen-
to de todos e, no futuro, ninguém ale-
gue ignorância foi expedido o presente
edital que será publicado e afixado na
forma da lei, no Edifício do Fórum, no
local de costume e visível ao publico
em todos os cartórios sujeitos à
Correição, na forma da lei, enviando-
se copias aos Srs. Escrivães

respectivos, cientificando-se ao DD.
Promotor de Justiça desta Comarca e
OAB Local. Nada Mais. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Ribeirão
Pires, O5 de novembro de 2020. Eu,
Andréia Palmeira Felix da Silva,
Supervisora de Serviço do Cartório da
Corregedoria Permanente, que digitei
e subscrevi.
AANNDDEERRSSOONN  JJOOSSÉÉ  BBOORRGGEESS  DDAA  MMOOTTAA

JJUUIIZZ  SSUUBBSSTTIITTUUTTOO

Desde a última terça-feira (10),
nenhum eleitor pode ser preso ou
detido em razão das eleições muni-
cipais que acontecem no próximo
domingo (15).  A proibição de pri-
são cinco dias antes do pleito é
determinada pelo Código Eleitoral
(Lei 4737/1965), que permite a
detenção nos casos de flagrante
delito, sentença criminal condena-
tória por crime inafiançável ou por
desrespeito a salvo-conduto, e  é
válida até 48 horas após o término
do primeiro turno. 

O flagrante de crime é configu-
rado quando alguém é surpreendi-

do cometendo uma infração ou
acabou de praticá-la. De acordo
com o Código de Processo Penal,
se um eleitor é detido durante per-
seguição policial ou se é encontra-
do com armas ou objetos que sugi-
ram participação em um crime
recente, também há flagrante deli-
to. 

Na segunda hipótese, é admiti-
da a prisão daqueles que têm sen-
tença criminal condenatória por
crime inafiançável, como, por
exemplo, pela prática de racismo,
tortura, tráfico de drogas, crimes
hediondos, terrorismo ou ação de

grupos armados que infringiram a
Constituição.

A última exceção é para a auto-
ridade que desobedecer o salvo-
conduto. Para tanto, o juiz eleitoral
ou o presidente de mesa pode
expedir uma ordem específica a
fim de proteger o eleitor vítima de
violência ou que tenha sido amea-
çado em seu direito de votar. O
documento garante liberdade ao
cidadão nos três dias que antece-
dem e nos dois dias que se seguem
ao pleito. Quem desrespeitar o
salvo-conduto poderá ser detido
por até cinco dias.

O eleitor preso em uma dessas
situações deve ser levado à pre-
sença de um juíz. Se o magistrado
entender que o ato é ilegal, ele
pode relaxar a prisão e punir o res-
ponsável. A proteção contra
detenções durante o período elei-
toral também vale para membros
de mesas receptoras de votos e de
justificativas, bem como para fis-
cais de partidos políticos.

No caso de candidatos, desde  o
último dia 1, eles não podem ser
presos, a menos que seja em fla-
grante ato criminoso.

Eleitores podem ser presos
em caso de flagrante delito

Código Eleitoral permite ainda prisão por sentença criminal e desrespeito

Foto: Divulgação/ Agência Brasil: José Cruz

Proibição é válida até 48h após o término do primeiro turno 
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Jovem é assaltado no
Terminal Rodoviário de Ribeirão

Um jovem de 22 anos foi
assaltado enquanto utilizava o
caixa eletrônico 24h instalado
nas dependências do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Pires, na
manhã da última terça-feira (10). 

De acordo com o boletim de
ocorrência, ao chegar sua vez,
um homem ainda não identifica-
do aproximou-se da vítima e
pediu para que ficasse calma e
lhe entregasse todo o dinheiro,
uma vez que tratava-se de um
assalto. 

O jovem relatou que durante a
ação, o criminoso mantinha um
objeto encostado em suas costas.
Ele ainda teria perguntado o
valor que possuía e obrigado a
tentar mais um saque, que foi
negado. Após pegar o cartão e R$
800,00, mandou a vítima ir
embora.

Com medo de estar sendo
perseguido, o jovem caminhou
por alguns minutos pelo Centro
da Estância e depois entrou no
carro. O caso foi registrado na
Delegacia Eletrônica e encami-
nhado à Delegacia de Ribeirão
Pires. 

Veículos se envolvem em 
acidente na Miguel Prisco

Um carro de passeio e uma
motocicleta se envolveram em
uma colisão na noite do último
dia 6, na rua Miguel Prisco,
região central de Ribeirão
Pires. 

Segundo o registro da ocor-
rência, o carro seguia sentido
contrário a moto e, apesar de
estar com o semáforo verme-
lho, adentrou na contramão da
via em alta velocidade, atin-
gindo o motociclista e derru-
bando-o ao chão.  

Após a colisão, o motorista
fugiu sem prestar socorros à
vítima. Horas depois do aci-
dente, a vítima registrou o
ocorrido por meio da
Delegacia Eletrônica.  

O caso foi encaminhado
pelo delegado titular ao Setor
de Investigações Gerais da
Delegacia de Ribeirão Pires,
que deve iniciar os trabalhos
para identificar o condutor do
veículo responsável pelo aci-
dente.  

Apesar de ter caído ao solo
com o impacto, a vítima não
teve ferimentos graves.  

Dois criminosos assaltaram
uma oficina mecânica, na tarde
da última segunda-feira (9), na
Vila Yara, região de Ouro Fino.
Durante a ação, as vítimas que
estavam no estabelecimento
foram mantidas trancadas no
banheiro e tiveram aparelhos
celulares roubados. Os homens

ainda conseguiram encontrar e
levar a quantia de R$ 15 mil
reais e um veículo. 

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, dois
indivíduos ainda não identifi-
cados entraram na oficina por
volta das 16h40 e anunciaram
o assalto. As pessoas que esta-

vam no local foram rendidas,
entre elas o gerente do estabe-
lecimento. Todos foram leva-
dos ao escritório, onde - sob
graves ameaças - conseguiram
roubar a quantia de R$ 15 mil,
que seria utilizada para efetuar
o pagamento dos funcionários.   

Antes de fugir com o carro
de uma das vítimas, a dupla
ainda recolheu o aparelho
celular do gerente e de outros
funcionários que presenciaram
o ocorrido, mantendo-os tran-
cados no banheiro da oficina.
O carro foi encontrado pela
Polícia Militar na tarde da últi-
ma terça-feira (10). Ele estava
abandonado na Avenida
Panamericana, região da
Estância São Jorge.  

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires e
encaminhado ao Setor de
Investigações Gerais. O geren-
te foi orientado a comparecer
ao DP para tentar realizar o
reconhecimento fotográfico
dos autores. Segundo a descri-
ção da vítima, ambos aparen-
tavam ter cerca de 20 anos.

Criminosos roubaram R$ 15 mil, celulares e um veículo 

Dupla assalta oficina
mecânica em Ouro Fino

O carro roubado foi recuperado na última terça-feira (10) 

Foto: Folha Ribeirão Pires 



99PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1133  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200



1100 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    1133  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200PPoollíícciiaa

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires abriu inquérito sobre a
fábrica clandestina de bebidas
alcoólicas, que funcionava em
um galpão localizado na Avenida
Ribeirão Pires, região da Vila
Suíssa. O local foi descoberto
pela Guarda Civil Municipal na
tarde da última quarta-feira (11),
após uma denúncia anônima.
Até o momento, os responsáveis
pelas instalações não foram
identificados.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, foram
encontrados materiais destina-
dos à falsificação e adulteração
de bebidas alcoólicas considera-
das de luxo, especialmente do
tipo uísque, bem como garrafas
de vidro, lacres, rótulos, galões e
afins.  Além disso, o local apre-
sentava péssimo estado de higie-
ne. Em razão dos indícios encon-
trados, os guardas civis munici-
pais acreditam que bebidas de
menor qualidade eram mistura-
das para serem colocadas em
garrafas com rótulos famosos e
vendidas a um preço superior. 

A Vigilância Sanitária também

foi acionada  para realizar visto-
riais e tomar as providências
administrativas cabíveis em rela-
ção à fábrica clandestina. Ao
todo, foram localizadas 74 garra-
fas de diferentes marcas conten-
do líquido e 160 recipientes
vazios e rotulados. Os frascos e
outros utensílios utilizados para
a fabricação foram apreendidos
e encaminhados a Delegacia de
Ribeirão Pires.  

Estima-se que a produção
clandestina tenha começado há

cerca de um mês e meio e, desde
então, o local tem sido usado
também como área de perma-
nência dos envolvidos, uma vez
que foram encontradas roupas e
um veículo. No mesmo endere-
ço, há outro imóvel que encon-
tra-se em reformas e desabita-
do.  

Agora, a equipe de investiga-
ção da Polícia Civil trabalha para
identificar os autores responsá-
veis pela falsificação dos produ-
tos e aguarda laudo pericial.

Polícia Civil investigará fábrica clandestina
de bebidas alcoólicas localizada pela GCM

Guardas municipais chegaram ao local após recebimento de uma denúncia anônima

No local havia materiais utilizados para o processo de falsificação Rótulos e lacres eram falsificados e colocados na garrafas 

Foto: Divulgação/ GCM
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de Saúde,
encerra, nesta sexta-feira (13) às
17h, a Campanha de Vacinação
contra Poliomielite e
Multivacinação.  Das 5.420 crian-
ças, entre zero e menores de cinco
anos, que integram o público-alvo
da campanha na Estância, 2.555
foram imunizadas até o final da
última semana.

Com essa marca, apenas

47,25% do público-alvo foi vacina-
do. O percentual atingido está
muito abaixo dos 95% previsto
pelo PNI (Programa Nacional de
Imunização).

A Prefeitura de Rio Grande afir-
mou à Folha que até o momento
atingiu 60% do público-alvo.

Assim como a campanha con-
tra a pólio, a de multivacinação
também está bem abaixo da meta.
Desde 2 de outubro, quando teve

início, cerca de 3.786 crianças
crianças e adolescentes de 5 a 14
anos comparecerem nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e Unidades
de Saúde da Família (USF) da
Estância para atualização da car-
teira vacinal.

Até esta sexta, serão oferecidas
14 tipos de vacinas que protegem
contra cerca de 20 doenças: BCG
(tuberculose); rotavírus (diarréia);
poliomielite oral e intramuscular
(paralisia infantil)  e outras.

Patrícia Montanheiro, profes-
sora nos cursos de saúde e coor-
denadora do Laboratório de
Análises Clínicas da USCS
(Universidade Municipal de São
Caetano), alerta que é essencial
reverter o quadro de cobertura
vacinal para evitar que a região
volte a registrar casos da doença.
“Se começarmos a pecar na vaci-
nação, as crianças ficarão sem
defesa nenhuma, aí qualquer con-
tato (com o vírus) podem adoe-
cer”, destaca. 

Vale ressaltar que no mesmo
período do ano passado a imuni-
zação contra a pólio ficou abaixo
de 50% nas duas cidades.

Público-alvo da campanha contra a pólio estão crianças de até cinco anos

Vacinação contra a pólio
está abaixo de 50% em RP
Campanha encerra às 17h desta sexta; imunização permance abaixo da meta 
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O médico pneumologista
Álvaro Gradim, presidente da
Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo
(AFPESP), comenta sobre a
importância do Dia Mundial da
Pneumonia, que foi celebrado
ontem, 12 de novembro. "A data
foi instituída pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como

alerta à necessidade de preven-
ção, considerando tratar-se da
doença infecciosa que mais mata
em todo o planeta. Este ano, o
tema é ainda mais relevante, pois
a enfermidade é uma das comor-
bidades que mais aumentam o
índice de letalidade da Covid-19".

A pneumonia é a principal
causa de morte de crianças com

até cinco anos de idade. Nessa
faixa etária, são dois mil óbitos
diários em todo o mundo. "As
mais vulneráveis, segundo consta
no site do Ministério da Saúde,
vivem em comunidades rurais e
pobres", observa Gradim, enfati-
zando a premência de melhores
políticas públicas para o enfren-
tamento do problema.

"Em nosso país, de acordo
com dados oficiais, a taxa de
mortalidade da pneumonia está
em queda, com redução de
25,5% entre 1990 e 2015. Porém,
os números ainda são elevados e
preocupantes, merecendo aten-
ção de todos, ou seja, famílias,
instituições médicas, a sociedade
e o governo", ressalta o médico,
explicando: "A pneumonia é uma
doença inflamatória aguda que
acomete os pulmões e pode ser
provocada por bactérias, vírus,
fungos ou pela inalação de pro-
dutos tóxicos".

Os principais sintomas são
tosse com produção de expecto-
ração, dor torácica, indisposição,
falta de ar e febre. A transmissão
dá-se pelo ar, saliva, secreções e

transfusão de sangue (este últi-
mo fator perde força à medida
que se aprimora o controle dos
bancos de sangue). No inverno,
com a mudança de temperatura,
há maior comprometimento do
funcionamento dos pelos do
nariz responsáveis pela filtragem
do ar aspirado. Isso provoca mais
exposição aos vírus e bactérias
causadores da doença.

"É muito importante a preven-
ção", afirma o presidente da
AFPESP. Nesse sentido, as reco-
mendações são as seguintes:
lavar sempre as mãos, não
fumar, evitar bebidas alcoólicas e
aglomerações e se vacinar.
"Muita gente acredita que a vaci-
na da gripe seja eficaz também
contra a pneumonia. Cabe escla-
recer que existe a vacina anti-
pneumocócica para prevenir as
formas causadas pela bactéria
pneumococo. Porém, há outros
micro-organismos que podem
causar a doença", esclarece.

Álvaro Gradim enfatiza que há
segmentos prioritários para rece-
ber a vacina: maiores de 60 anos,
que devem ser imunizados; por-

tadores de doenças crônicas;
pessoas com deficiências no sis-
tema imunológico; gestantes;
residentes em lares de idosos;
profissionais da saúde; cuidado-
res de crianças; indígenas; popu-
lação carcerária; tabagistas; e
pessoas com doenças crônicas do
aparelho respiratório (asma,
bronquite crônica, enfisema pul-
monar, DPOC, etc). É importante
lembrar que também se deve
tomar a vacina da gripe.

Para o tratamento da doença,
a primeira providência é identifi-
car qual é o micro-organismo
causador. Se for uma bactéria,
utilizam-se antibióticos. Quando
for viral, tratam-se os sintomas
com analgésicos e antitérmicos.
Porém, em casos mais graves,
podem ser prescritos antivirais.
Quando o agente causador for
um fungo, utilizam-se medica-
mentos específicos. 

"É premente, em todos os
casos, procurar rapidamente a
assistência médica e iniciar o tra-
tamento, pois a pneumonia pode
ser letal", conclui o presidente da
AFPESP.

Pneumonia segue como principal 
causa de morte de crianças no país
Alerta reitera a importância para a prevenção da doença, que segue sendo principal causa de morte em crianças de até cinco anos

Entre os sintomas da doença, destaca-se o desconforto respiratório

Divulgação: AFPESP
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EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO
O Presidente da Diretoria

Administrativa do Ribeirão Pires
Futebol Clube, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos
Estatutos Sociais,CONVOCA todos os
associados com direito a voto, para a
Assembleia Geral Ordinária,que será
realizada no próximo dia 13 de
dezembro de 2020, em primeira con-
vocação as 09:00 e em segunda con-
vocação as 09:30 horas até as 12:00
horas, na sede social do clube, sito a
Avenida Prefeito Valdirio Prisco, 330 -
Centro, neste município e comarca de
Ribeirão Pires, para tratar da seguin-
te ordem do dia:

- Eleição e posse simbólica dos
conselheiros elegíveis e respectivos
suplentes do Conselho Deliberativo
para o biênio 2020/2022.
Ribeirão Pires 19 de Outubro de 2020

EEddvvaallddoo  ddooss  SSaannttooss
PPrreessiiddeennttee  ddaa  DDiirreettoorriiaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa
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RESOLUÇÃO Nº 006/10/2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas
atribuições legais, 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. Em reunião ordinária de 13 de
outubro de 2020

RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar prestação de contas

último quadrimestre 2019;
Art. 2º – Aprovar a aplicação dos recur-

sos com o COVID19;
Art. 3º – Aprovar o remanejamento de

metas da OSC PROFAVI;
Art. 4º – Aprovar a devolução do valor R$

2.300,00, reprogramado, e devido a inviabili-
dade na utilização do recurso de acordo com
a destinação planejada, devido a pandemia
pelo Covid-19;

Art. 4º – Aprovar projeto para o Programa
de Aquisição de Alimentos – PAA do
Governo Federal;

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Rio Grande da Serra, 15 de outubro de
2020.

Edson Carvalho
Presidente em Exercício 

EXTRATO  ADITIVO TERMO DE COLA-
BORAÇÃO

Processo nº 466/2020. 1º Termo Aditivo
ao Termo de Colaboração nº 003/2020.
Partes: Município de Rio Grande da Serra,
neste ato representado pela Sra. Secretária
de Cidadania e Inclusão Social e Promoção a
Favor da Vida - PROFAVI. Objeto: Autorizar
a alteração do Plano de Trabalho para alte-
ração da quantidade grupos por faixa etária
do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, na faixa etária de 0-6, 6-15, 15-
17, 18-29, 29-59 e acima de 60 anos de
idade. Ratificação das Clausulas: Ratificam
as demais clausulas e condições estabeleci-
das no Termo de Colaboração original, inclu-
sive quanto a valor do repasse. Rio Grande
da Serra, 28 de outubro de 2020. 

LEI MUNICIPAL Nº. 2.387, DE 03 DE
NOVEMBRO DE 2.020

"Institui no Município e no Calendário
Oficial de Eventos do Município, o “Dia da
Liberdade Religiosa.”

Autoria: Vereador Israel Mendonça da
Cunha

Luis Gabriel Fernandes da Silveira,
Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte

LEI
Art. 1º. - Fica instituído e incluído no

Calendário Oficial do Município de Rio
Grande da Serra, o “Dia da Liberdade
Religiosa Municipal”, a ser comemorado,
anualmente, no dia 25 de março de cada
ano. 

Art. 2º. - As comemorações de que trata
o artigo anterior, constará no calendário
municipal de festividades.

Art. 3º. - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 03 de novembro de 2.020 – 56º. Ano
de Emancipação Político-Administrativo do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.386, DE 29 DE
OUTUBRO DE 2.020

"Autoriza o Poder Executivo a criar o
Museu Municipal da memória esportiva no
Município de Rio Grande da Serra, e dá
outras providências”

Luis Gabriel Fernandes da Silveira,
Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte lei

Art. 1º. - Fica o Executivo Municipal auto-
rizado a criar e instalar, junto a Secretaria
Municipal de Juventude, Esportes e Lazer o
Museu do Esporte de Rio Grande da Serra,
com o objetivo de resgatar e difundir a
memória do Esporte do Município de Rio
Grande da Serra, em todas as modalidades.

Art. 2º. - O acervo do Museu do Esporte
de Rio Grande da Serra, será constituído por
materiais esportivos e documentos, recebi-
dos através de doação, destacando-se revis-
tas, álbuns, troféus e fotos.

Art. 3º. - Fica o Executivo Municipal auto-
rizado editar Decreto, objetivando expedir
normas complementares à execução da pre-
sente Lei, bem como nomear comissão espe-
cífica, constituída por representantes dos
Poder Executivo e Legislativo e dos órgãos
representativos das modalidades esportivas.

§ 1º. - A Comissão constituída na forma
prevista no "caput" deste artigo, terá a res-
ponsabilidade de constituir e zelar pelo patri-
mônio e finalidade do Museu do Esporte de
Rio Grande da Serra. Os Membros da
Comissão exercerão suas atividades honori-
ficamente e o trabalho será considerado de
relevante interesse público.

§ 2º. - Os Membros da Comissão exerce-
rão suas atividades honorificamente e o tra-
balho será considerado de relevante interes-
se público.

Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 29 de outubro de 2.020 – 56º. Ano de
Emancipação Político-Administrativo do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.385, DE 29 DE
OUTUBRO DE 2.020

“Dispõe sobre a Política Municipal de
Prevenção ao Suicídio em Rio Grande da
Serra, em complemento a Lei Federal
13.819, de 26 de abril de 2.019”. 

Luis Gabriel Fernandes da Silveira,
Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte

LEI
Art. 1º. - O Município proverá à popula-

ção Sistema de Prevenção ao Suicídio, nos
termos da Lei Federal 13.819, de 26 de abril
de 2.019.

§ 1º. - O Sistema de Prevenção ao
Suicídio será integrado às políticas de saúde
mental oferecidas pelo Município ou pelo
Sistema Único de Saúde.

§ 2º. - O Município poderá prover o
Sistema de Prevenção ao Suicídio por meio
de qualquer tipo de parceria com entes priva-
dos ou com outros entes federativos, obser-
vados, no primeiro caso, regras de licitação
e, no segundo, regras relativas à cooperação
federativa.

Art. 2º. - O Sistema de Prevenção ao
Suicídio atuará de forma preventiva, por
meio de campanhas e outras formas de infor-
mação, bem como provendo atendimento psi-
cológico e psiquiátrico para pessoas em risco
de suicídio.

Art. 3º. - Fica vedada qualquer forma de
discriminação em virtude de raça, sexo, cor,
origem, condição social, idade, orientação
sexual, porte ou presença de deficiência e
doença não contagiosa por contato social no
acesso aos elevadores de todos os edifícios
públicos municipais ou particulares, comer-
ciais, industriais e residenciais multifamilia-
res existentes no Município.

Art. 4º. - Sem prejuízo das diretrizes ado-
tadas pelos órgãos médicos e pelo Sistema
Único de Saúde, considera-se em risco os
membros de parcela da população estigmati-
zada por conta de orientação sexual (comu-
nidade LGBT). 

Art. 5º. - Quando for detectado pelo sis-
tema de prevenção que uma pessoa está em
risco iminente de praticar o suicídio, o
Município alertará as autoridades competen-
tes e tomará as medidas cabíveis para impe-
dir o ato, nos termos da Lei Federal 10.216
de 2001.

Art. 6º. - O Município comunicará ao
Ministério Público qualquer fato que possa
ser tipificado como auxílio, induzimento ou
instigação ao suicídio, nos termos do art. 122
do Código Penal, bem como comunicará fato
que configure discriminação por orientação
sexual às autoridades estaduais competen-
tes.

Art. 7º. - As despesas com a execução
desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 8º. - O Poder Executivo Municipal
regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 9º. - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 29 de outubro de 2.020 - 56º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
”RESUMO:
PROCESSO 604/2020 - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 37/2020 - OBJETO: Registro de
preços para aquisição de enxoval hospitalar
par a Unidade de Pronto Atendimento – UPA,
para atender a Secretaria Municipal de
Saúde.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLO-
GO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006,
de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDI-
CO o objeto da licitação em epígrafe, confor-
me segue: 

Empresa: Tropics Comercial de
Utilidades 

Item 1, Qtd. 200 unid., Valor Unitário R$
38,00, Valor Total R$ 7.600,00; Item 4, Qtd.
100 unid., Valor Unitário R$ 28,50, Valor
Total R$ 2.850,00.

Valor Total da Empresa: R$ 10.450,00
Empresa: Novo Caminho Comercial Eireli

EPP
Item 2, 200 unid. Valor Unitário R$ 89,90,

Valor Total R$17.980,00; Item 3, 50 unid.
Valor Unitário R$ 35,00, Valor Total R$
1.750,00; Item 5, 100 unid. Valor Unitário R$
23,20, Valor Total R$ 2.320,00.

Valor Total da Empresa: R$ 22.050,00
Empresa: Ville Serviços e Negócios Ltda
Item 6, 100 unid. Valor Unitário R$ 30,00,

Valor Total R$ 3.000,00; Item 7, 100 unid.
Valor Unitário R$ 24,50, Valor Total R$
2.450,00.

Valor Total da Empresa: R$ 5.450,00.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da

Silveira – 28/10/2020”

DESPACHO DO PREFEITO - CARTA
CONVITE nº 02/2020 - Processo nº
1556/2020 -  OBJETO: Contratação de
empresa para reforma e manutenção das
escolas municipais de educação básica:

Pequeno Princípe e Pequeno Polegar, no
município de Rio Grande da Serra -
Vencedora: INFRAURB ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor:
R$ 319.048,42.

Tendo em vista a instrução processual
contida nos autos e uma vez, concluídas as
formalidades preconizadas pela legislação
vigente, com fundamento no inciso VI, do
artigo 43 da Lei Federal n°. 8.666/93, HOMO-
LOGO e ADJUDICO, o julgamento do Termo
de Deliberação da COPEL, bem como ratifico
todos os termos. Publique-se. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira - Prefeito, 09/11/2020.

”RESUMO:
PROCESSO 2041/2019 - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 39/2020 - OBJETO: Registro de
preços para fornecimento de eletrodomésti-
cos, para atender as secretarias desta muni-
cipalidade. 

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLO-
GO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006,
de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDI-
CO o objeto da licitação em epígrafe, confor-
me segue: 

Empresa: Espaço 2 Tecnologia e
Informática Eireli EPP

Item 1 – Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$
420,00 – Total - R$ 2.100,00; Item 2 – Qtd. 3
unid. – Valor Unitário R$ 383,00 – Total R$
1.149,00; Item 4 – Qtd. 16 unid. – Valor
Unitário R$ 67,00 – Total R$ 1.072,00; Item 8
– Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$ 1.000,00 –
Total R$ 5.000,00; Item 9 – Qtd. 2 unid. –
Valor Unitário R$ 2.470,00 – Total R$
4.940,00; Item 11 – Qtd. 3 unid. – Valor
Unitário R$ 886,00 – Total R$ 2.658,00; Item
14 – Qtd. 3 unid. – Valor Unitário R$
3.170,00 - R$ 9.510,00; Valor Total da
Empresa: R$ 26.429,00

Empresa: MAB Equipamentos Eireli
Item 6 – Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$

720,00 – Total R$ 3.600,00; Item 7 – Qtd. 5
unid. – Valor Unitário R$ 575,00 – Total R$
2.875,00; Item 10 – Qtd. 5 unid. – Valor
Unitário R$ 2.400,00 – Total R$ 12.000,00;
Item 12 – Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$
2.183,00 – Total R$ 10.915,00; Item 13 –
Qtd. 15 unid. – Valor Unitário R$ 600,00 –
Total R$ 9.000,00; Item 15 – Qtd. 5 unid. –
Valor Unitário R$ 3.400,00 – Total R$
17.000,00; Item 16 – Qtd. 5 unid – Valor
Unitário R$ 1.900,00 – Total R$ 9.500,00;
Valor Total da Empresa: R$ 64.890,00

Empresa: Stephani Carvalho Reis de
Castilho Ind. E Comércio

Item 5 – Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$
710,00 – Total R$ 3.550,00; Item 17 – Qtd. 3
unid. – Valor Unitário R$ 2.800,00 – Total R$
8.400,00; Item 18 – Qtd. 3 unid. – Valor
Unitário R$ 3.200,00 – Total R$ 9.600,00;
Item 19 – Qtd. 5 unid. – Valor Unitário R$
725,00 – Total R$ 3.625,00; Item 20 – Qtd. 3
unid. – Valor Unitário R$ 1.680,00 – Total R$
5.040,00; Valor Total da Empresa: R$
30.215,00

O item 03 foi fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da

Silveira – 10/11/2020”

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 72/2020 – Proc. nº 1735/2019 –
Detentora: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI - EPP – CNPJ:
09.066.243/0001-05 - Objeto: Registro de
preços para o fornecimento de acessórios e
periféricos para equipamentos de informática
para atender as unidades administrativas
pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura:
26/10/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 139.502,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
26/10/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 73/2020 – Proc. nº 1735/2019 –
Detentora: HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO
CARLOS – EIRELI – CNPJ:
27.703.597/0001-97 - Objeto: Registro de
preços para o fornecimento de acessórios e
periféricos para equipamentos de informática
para atender as unidades administrativas
pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura:
26/10/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 42.659,25 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
26/10/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 74/2020 – Proc. nº 1735/2019 –
Detentora: STEPHANI CARVALHO REIS DE
CASTILHO INDUSTRIA E COMERCIO –
CNPJ: 33.887.039/0001-21 - Objeto:
Registro de preços para o fornecimento de
acessórios e periféricos para equipamentos
de informática para atender as unidades
administrativas pertencentes à Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 26/10/2020 – Prazo de Vigência:
12 (doze) meses – Valor Total: R$ 46.129,00
- Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 26/10/2020.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO -
CONTRATO nº 26/2017 - Proc. nº 741/2017 –
CONTRATADA: GARLOC TRANSPORTES,
LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA - Objeto:
Prestação de serviços de locação de veícu-
los com motorista e fornecimento de combus-
tível para transporte escolar, para atender a
secretaria de Educação e Cultura. – Período:
12 (doze) meses - Data Assinatura:
30/10/2020. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 30/10/2020.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.740 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento 2020.”
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 criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Saúde, no

valor de R$ 322.924,16 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis cen-
tavos), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue:

Art. 2º - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recurso de exces-
so de arrecadação, proveniente do Governo Federal, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - O crédito adicional especial de que trata o artigo 1º está amparado pelo Decreto Municipal
nº 2688 de 24 de Março de 2020, pelo artigo 3º do Decreto Legislativo Estadual nº 2.495 de 31 de Março
de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São Paulo, e pelos
artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.   

Art. 4º - 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 2.315 de 15 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário e retroagindo os efeitos à data de 13 de Outubro de 2020.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de Outubro de 2020 – 57º Ano de Emancipação polí-
tico-administrativa do município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Márcio Francisco da Costa
Secretário Interino de Finanças

DECRETO MUNICIPAL Nº 2748 de 29 de Outubro de 2020.

“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 na Secretaria de Finanças, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, nos termos do inciso II artigo 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezem-
bro de 2019, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) da Câmara Municipal, das seguintes dota-
ções observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de excesso
de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.

Art. 7º - 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 2.315 de 15 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.341 de  05 de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual
(LOA).

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário e retroagindo os efeitos à data de 29 de Outubro de 2020.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de Outubro de 2020 – 57º Ano de Emancipação polí-
tico-administrativa do município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Márcio Francisco da Costa
Secretário Interino de Finanças

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
ATO DA MESA N.º 007.11.2020.
A Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Regimento
Interno da Casa, e conforme autorização
Orçamentária,

RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes

verbas no orçamento do Poder Legislativo, con-
forme discriminação abaixo:

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens –
R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação – R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais).

Artigo 2º - A suplementação das presentes
verbas dar-se-á com a anulação parcial das ver-
bas abaixo relacionadas:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – R$
46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Física – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material
Permanente – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (INSS) –
R$ 35.000,00 (trinta e cinquenta mil reais).

3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições
Trabalhistas – R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais – RPPS
– R$ 35.000,00 (trinta e cinquenta mil reais).

3.3.90.46.00 - Auxilio Alimentação – R$
8.000,00 (oito mil reais).

3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte – R$
10.000,00 (dez mil reais).

Fls.02 do Ato da Mesa n.º 007.11.2020.
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios

Anteriores – R$ 9.000,00 (nove mil reais).
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações– R$

4.000,00 (nove mil reais).
Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
06 de novembro de 2020 - 56º. Ano de

Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Ebio Viana de Oliveira
Presidente 
Vereador Silvio Meneses
Vice-Presidente 
Vereador Maciel Manoel de Oliveira
1º Secretário 
Vereador João Batista Dias
2º Secretário 
Vereador Marcelo Alves da Silva 
3º Secretário 
Publicado no Quadro de Editais da Câmara,

na mesma data.

ATO DA MESA N.º 0016.10.2020
A Mesa da Câmara Municipal de Rio Grande

da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Regimento Interno da Casa, e conforme autoriza-
ção Orçamentária, 

RESOLVE:
Artigo 1º - Restituir para a Prefeitura

Municipal de Rio Grande da Serra R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), do duodécimo
do exercício de 2020.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
16 de outubro de 2020 – 56º Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Vereador Ebio Viana de Oliveira
Presidente
Vereador Sílvio Meneses
Vice-Presidente
Vereador Maciel Manoel de Oliveira
1.º Secretário
Vereador João Batista Dias
2º Secretário
Vereador Marcelo Alves da Silva
3º Secretário
Publicado no Quadro de Editais da Câmara,

na mesma data.
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Instabilidade no e-SUS, sistema
do Ministério da Saúde que conso-
lida o número de casos, mortes e
recuperados, provocou um sobres-
salto nas notificações de casos de
Covid-19 na última quarta-feira
(11), em Ribeirão Pires.

Ao todo, 126 registros de
pacientes que tiveram resultado
positivo para Covid deixaram de
serem notificados à Prefeitura da

Estância no período correto.
Perguntada sobre o ocorrido, a

Prefeitura esclareceu à Folha que
“estes resultados computados
foram registrados ao longo do mês
de outubro. Eles apareceram para
o sistema municipal de Saúde ape-
nas na quarta-feira (11), porque o
Governo Federal fez uma atualiza-
ção no sistema e-SUS”, disse a
Administração Municipal.

Portanto, por conta desta atua-
lização da base de dados da União
que a Prefeitura de Ribeirão Pires
recebeu a notificação de 126 casos
positivos entre moradores, os
quais foram registrados em outras
unidades, muitos de fora da cidade
e que ainda não tinham sido com-
putados e entregues à Secretaria
de Saúde municipal.

O número de casos apresenta-
dos entre terça e quinta-feira (10 e
12 de novembro) subiu de 1.307
para 1.444, na última atualização
realizada pelo Paço.

Nesta atualização, não foram
confirmadas novas mortes pelo
novo Coronavírus e o município
permanece com 91 vítimas fatais. 

Os dados também mostram
que a taxa de ocupação de leitos
do Hospital de Campanha, destina-
dos à doença na rede pública está
em 49%. 

A demora para a divulgação dos
casos registrados no município
também tem relação com o recen-
te comprometimento do e-SUS,
que estava inacessível desde a últi-
ma sexta-feira (6) em razão de ata-

que de um hacker. Segundo o
Ministério, nenhuma informação
da pandemia foi perdida.

Rio Grande da Serra, até o
momento, não registrou proble-
mas no e-SUS. A cidade contabiliza
627 casos positivos de Covid e 27
óbitos.

ABC registra elevação de 
30% em internações

Segundo a Fundação Seade,
órgão vinculado à Secretaria de
Economia e Planejamento, que dis-
ponibiliza estatísticas sobre a evo-
lução da Covid-19 no Estado, o
Grande ABC registrou entre os dias
6 e 10 de novembro 136 novas
internações de pacientes com
Coronavírus ou com suspeita de
infecção. O volume é 30,8% a mais
do que o registrado no mesmo
período da semana anterior, quan-
do 104 pessoas foram hospitaliza-
das nas redes municipal e privada
da região. 

Apenas Rio Grande da Serra não
registrou alta no número de inter-
nação. A cidade permanece com
um paciente em tratamento hospi-
talar contra a Covid-19.

O virologista Paulo Eduardo
Brandão, da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo
(USP), explica que o período de
incubação para Covid-19 pode ser
de duas semanas, ou seja, a pessoa
pode ter o vírus, transmití-lo, mas
ainda parecer saudável. 

Além disso, pessoas que já tive-
ram alta após a doença podem
estar eliminando o vírus. 

“Considerando-se tudo isso, a
permissão para as pessoas fre-
quentarem locais e situações de
alta aglomeração pode levar a um
aumento de casos”, avalia. 

De fato, na região do ABC, o
registro de novos infectados
aumentou 68,5%, indo de 422 para
711 no período analisado.

Especialistas indicam que o uso
de máscaras deve ser incentivado,
e muitas vezes até intensificado
nos ambientes de socialização. 

Também é importante usar
álcool gel e lavar as mãos quantas
vezes foram necessárias, além do
principal, que é evitar aglomera-
ções.

Boletim municipal da última quarta-feira (11) em Ribeirão Pires registra 126 novos casos de Covid; número de mortes não teve alteração

Problema no e-SUS atrapalha 
contagem de casos de Coronavírus

Ribeirão Pires registra 1.444 casos de Covid-19

Reprodução: Redes Sociais
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Desde os seis meses de vida, o
pequeno Bernardo, morador de
Rio Grande da Serra, mostrou-se
um verdadeiro guerreiro.
Diagnosticado com Síndrome de
West, uma forma de epilepsia
caracterizada por crises de convul-
sões ainda na infância. Tal condi-
ção lhe causou paralisia cerebral e

prejudicou seu desenvolvimento
motor e intelectual, além da
perda parcial da visão. Apesar das
adversidades que surgem pelo
caminho, ele e sua mãe, Pholiana
Windson, não ousam baixar a
cabeça e seguem superando os
obstáculos. 

Em novembro do ano passado,

a Folha contou um pouco da his-
tória de Bernardo. À época,
Pholiana buscava ajuda para con-
seguir a receita de um remédio à
base de canabidiol -  uma substân-
cia encontrada na maconha, para
ajudar o filho a controlar suas cri-
ses convulsivas. Era necessário o
valor de R$ 1.690,00 para custear
o tratamento. “A indicação é de
que ele use o medicamento a
cada 12 horas, de forma contínua,
a fim de diminuir as convulsões”,
disse na ocasião. 

Passado um ano desde a última
reportagem feita pela nossa equi-
pe, as dificuldades enfrentadas
por Bernardo e sua mãe permane-
cem em insistir. Em razão de uma
crise convulsiva, que o deixou
desacordado por algumas horas, o
garoto precisou ser entubado por
oito dias. Apesar de ter acordado,
ele permanece na UTI do Hospital
Mário Covas, em Santo André, há
mais de duas semanas, e sem pre-
visão de alta.  

Paralelo aos problemas de
saúde, também, as dificuldades
financeiras. Mãe solo de três

crianças, Pholiana sobrevive com
um benefício dado pelo Governo.
No entanto, o valor - que chega a
um salário mínimo - não é sufi-
ciente para custear os gastos com
aluguel e afins, bem como os tra-
tamentos e terapias. Antes da
pandemia, ela promovia ações
beneficentes e vendia água e tru-
fas pelos semáforos. Atualmente,
ela não consegue trabalhar, pois
se dedica a cuidar dos filhos.  

A mãe do menino, que comple-
tou 4 anos na última quinta-feira
(12), ainda conta que as terapias
são de extrema importância para
o bem-estar de Bernardo. Desde
que começou a realizá-las, obteve
ganhos significativos, mas que,
devido à última crise, retrocede-
ram. “Tudo tem custo. Ele come-
çou uma dieta cetogênica, para
controle da Síndrome de West.
Também precisamos pagar o tra-
tamento Cuevas Medek e a
Equoterapia, que podem ajudar o
Bernardo a andar, além dos medi-
camentos mensais”, relata.  

Por esse motivo, Pholiana tem
promovido uma vaquinha virtual

para arrecadar a quantia de  R$ 50
mil. Segundo ela, esse valor ajuda-
rá a custear os gastos necessários
para o tratamento do garoto ao
longo do início do próximo ano.
“Quero dar uma qualidade de vida
para ele.” As doações podem ser
feitas através do link -
vaka.me/1501908. 

Os apoiadores também podem
ajudar doando óleo de cozinha
usado. Recentemente, Pholiana
teve a ideia de arrecadar o produ-
to e vender para uma empresa
que o reutiliza. O objetivo central
é conseguir comprar uma cadeira
de rodas, avaliada em R$ 7 mil,
que esteja de acordo com o tama-
nho atual de Bernardo.  Para aju-
dar à causa, os interessados
podem entrar em contato pelo
telefone 99560-4791 e 99859-
7027, ou seguir as páginas nas
redes sociais: Bernardo Meu
Milagre no Facebook e @bernar-
domeumilagre no Instagram.  

“Desejo que Bernardo não seja
visto como um coitadinho, e sim
como um vencedor”, finaliza
Pholiana.

Menino diagnosticado com Síndrome de West está internado na UTI do Hospital Mário Covas há mais de duas semanas 

Mãe pede ajuda para arrecadar 
R$ 50 mil em prol de tratamento de filho

Bernardo completou 4 anos no último dia 12 

Foto: Reprodução / Redes Sociais
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