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Fachada do novo hospital que fica anexo a UPA Santa Luzia

Cidade pretende testar cinco mil pessoas nesta nova fasePedágio rende mais
R$ 300 mil em ISS para

Ribeirão Pires
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Rio Grande da Serra
inicia hoje testagem
em massa da Covid-19
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Kiko define não fazer o
Chocolate para terminar
novo hospital de Ribeirão

Homem rouba celular
e depois pede resgate
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Orecursoque seria utiliza-
do na realização da 14ª edi-
çãodo Festival doChocolate,
prevista para acontecer
neste ano, será aplicado na
retomada das obras do
Complexo Hospitalar Santa
Luzia. O anúncio da continui-
dade das intervenções, que
estão paralisadas desde
2015 por irregularidades, foi
feito pelo prefeito Kiko
Teixeira (PSDB) durante vis-
toria à construção na tarde
da última quarta-feira (1).
Ao todo, a Prefeitura de

Ribeirão Pires disponibilizará
cerca R$ 1,5 milhão para o
reinício das obras.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO      

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

CARLOS  ALBINO  GREGIO  DE  SAMPAIO,  estado
civil solteiro, profissão conferente,  nascido  em  Santo
André, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e
oitenta e cinco (16/03/1985), residente e domiciliado Rua
Frederico Maziero, 381, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de  ANTONIO  CESAR  DE  SAMPaIO  FILHO  e de
MARIA APARECIDA GREGIO DE SAMPAIO. PATRÍCIA
PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira,
profissão assistente  comercial,  nascida  em  Ribeirão Pires,
SP no dia vinte e três  de  outubro  de  mil  novecentos  e
noventa  e um (23/10/1991), residente  e  domiciliada  Rua
Frederico Maziero, 381, Parque Aliança, Ribeirão  Pires,
SP, filha de VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA e de
NEIDE LEIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA.   

MARCOS  ALBOREDO,  estado  civil  divorciado,
profissão representante comercial,  nascido  em  São
Bernardo do Campo - 1º Subdistrito, SP no dia  sete  de
março  de mil novecentos e setenta e três (07/03/1973),
residente   e  domiciliado  Rua  Professor  José  Flávio
Ginesi,  66, Pastoril,  Ribeirão Pires, SP, filho de RENAL-
DO FERNANDO ALBOREDO e de MARIA DA GRAÇA
ALBOREDO.GISLENE   GOMES   VICENTINE,   estado
civil   divorciada,  profissão supervisora  de vendas, nasci-
da em Santo André, SP no dia vinte e dois de  janeiro de
mil novecentos e setenta e sete (22/01/1977), residente e
domiciliada Rua Professor José Flávio Ginesi, 66, Pastoril,
Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ  LUIZ VICENTINE e

de MARIA VERONICA GOMES VICENTINE.                                                            
ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, estado civil

solteiro, profissão auxiliar de almoxarifado, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia treze de outubro de   mil  nove-
centos  e  oitenta  e  sete  (13/10/1987),  residente  e domi-
ciliado Rua Cumbica, 47, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ MIGUEL DA SILVA e de MARLI GONÇAL-
VES DA SILVA. AMANDA  ROBERTA  DA  SILVA,  esta-
do  civil solteira, profissão do lar, nascida em Mauá, SP no
dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e  cinco
(03/01/1995), residente e domiciliada Rua Cumbica, 47,
Santa Luzia,  Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO ROBER-
TO DA SILVA e de AGNES ROBERTA DE BARROS.                                                    

SAMUEL  ALVES DA SILVA, estado civil divorciado,
profissão operador de máquina, nascido em Icaraima, PR
no dia dez de abril de mil novecentos e  setenta e dois
(10/04/1972), residente e domiciliado Rua Gibraltar, 241,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de OSMAR ANTO-
NIO DA SILVA e de HELENA LUCIA ALVES DA SILVA.
RAQUEL  RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão ven-
dedora, nascida em  Santo  André,  SP  no  dia  dezesseis
de abril de mil novecentos e setenta  e  cinco (16/04/1975),
residente e domiciliada Rua Gibraltar, 241, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO CAETANO RIBEI-
RO e de DORACILDA FERREIRA RIBEIRO.                                      

ADRIANO  DE  ALMEIDA,  estado  civil  divorciado,
profissão editor de vídeo,  nascido  em  Santo  André,  SP
no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco
(20/01/1975), residente e domiciliado Rua Aurora, 353,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de AFFONSO DE ALMEI-
DA e de NADIR APARECIDA DE FREITAS DE ALMEIDA.
FERNANDA  DE  PAULA  LOPES, estado civil solteira,
profissão autônoma, nascida  em  São Paulo, SP no dia
dois de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco
(02/09/1985), residente e domiciliada Rua Aurora, 353,

Suíssa,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JOÃO CARLOS
LOPES e de MARIA DE FATIMA LOPES.                                                         

LUCAS  MOTTA  RODRIGUES  DOS  SANTOS,
estado civil solteiro, profissão auxiliar  de  enfermagem,
nascido  em Mauá, SP no dia vinte e nove de dezembro
de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), residen-
te e domiciliado  Rua Manoel Simões, 635, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filho de EDISON RODRIGUES DOS
SANTOS e de ESTELA DOS SANTOS MOTTA.AMANDA
CRISTIANE DA SILVA, estado civil solteira, profissão
atendente de  call  center,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP
no dia dezesseis de novembro  de mil novecentos e
noventa e três (16/11/1993), residente e domiciliada  Rua
Manoel Simões, 635, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO PAULO DA SILVA e de GENI CLEIDE DA SILVA.                    

CARLOS  SILVA  LIMA,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão comerciante, nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia
vinte  e três de janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e  dois
(23/01/1982), residente e domiciliado Guatapará,  58,  São
Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP, filho de CARLOS
ROBERTO LIMA e de CLEIDE RAMOS DA SILVA. VALÉ-
RIA  ALVES  SANTOS,  estado  civil  solteira, profissão
vendedora,nascida  em São Paulo, SP no dia treze de
novembro de mil novecentos e setenta  e  cinco
(13/11/1975), residente e domiciliada rua Guatapará, 58,
São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de JOSE SAN-
TOS e de MARIA ALVES DE JESUS SANTOS.                                          

VENÂNCIO SERAFIM BRANDÃO, estado civil solteiro,
profissão balançeiro, nascido em Mauá, SP no dia dois de
outubro de mil novecentos e noventa e  seis  (02/10/1996),
residente  e domiciliado rua Campinas, 50, São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho de VAGNER BRANDÃO e de
MARIA SERAFIM DA SILVA BRANDÃO. THALITA  DE
OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão técnica de enfer-
magem,  nascida  em  Caxias,  RJ  no  dia  sete  de  julho de

mil novecentos  e noventa e três (07/07/1993), residente e
domiciliada rua Campinas,  50,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filha de ANTONIO FABIANO DE OLIVEIRA e de
SUSANA MACHADO DE OLIVEIRA.

BRUNO  DANIEL  ABE  DE  OLIVEIRA,  estado  civil
solteiro,  profissão empresário,  nascido  em Ribeirão
Pires, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa
e cinco (10/04/1995), residente e domiciliado Rua
Domingos  Pavani,  11,  Santana,  Ribeirão  Pires, SP, filho
de DANIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA JUNIOR e de
RENATA MIDORI ABE. STEPHANIE   GALDINO  DOS
SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão autônoma,  nas-
cida  em  Mauá,  SP  no  dia  doze  de  novembro  de mil
novecentos  e noventa e oito (12/11/1998), residente e
domiciliada Rua Domingos  Pavani,  11,  Santana,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de JOSÉ RODRIGUES DOS
SANTOS e de ANA CLAUDIA GALDINO DOS SANTOS.             

LEONARDO   NASCIMENTO   BISPO,   estado   civil
solteiro,  profissão controlador  de  acesso,  nascido  em
São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro  de mil nove-
centos e noventa e cinco (14/01/1995), residente e domici-
liado  Avenida das Aleluias (Jd Serrano), 180, Aliança,
Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  DAMIÃO  MOREIRA  BISPO
e  de  JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. ISABELA  DE
ANDRADE  CABRAL, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  quinze  de  janei-
ro de mil novecentos  e  noventa  e  nove  (15/01/1999),
residente e domiciliada Avenida  das  Aleluias (Jd
Serrano), 180, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha  de JOSÉ
IVANILDO MARCULINO CABRAL e de MARIA ROSIANE
DE ANDRADE CABRAL.                                                               

BRUNO  SIMÃO  FERREIRA,  estado civil solteiro,
profissão atendente de telemarketing,  nascido  em  Mauá,
SP  no  dia  onze de agosto de mil novecentos  e  noven-
ta  e  cinco (11/08/1995), residente e domiciliado Avenida

Papa  João  XXIII,  905, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho
de CARLOS ALBERTO FERREIRA e de ELIETE RIBEI-
RO SIMÃO FERREIRA. JAQUELINE  PEREIRA  FRAN-
ÇA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  cinco  de  janeiro  de mil nove-
centos  e  noventa  e  seis  (05/01/1996), residente e domi-
ciliada Avenida  Papa  João  XXIII,  905, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JORGE ALEX DOS SANTOS FRANÇA
e de GENECY ALEXANDRE PEREIRA.           

EDITAL DE PROCLAMAS DE MAUÁ-SP
JOÃO NELICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-

leira, natural de Amontada-CE, nascido aos 14/04/1954, aju-
dante geral, divorciado, filho de JOSÉ RODRIGUES DOS
SANTOS e MARIA SOCORRO DOS SANTOS, residente e
domiciliado na rua São Francisco nº 397 – Roncon – Ribeirão
Pires-SP e JOANA ANGELICA DA SILVA BATISTA, de
nacionalidade brasileira, natural de Palmas de Monte Alto-BA,
nascida aos 03/09/1969, auxiliar de limpeza, divorciada, filha
de GERALDO PEREIRA DA SILVA e CANDIDA ANGÉLICA
DA CONCEIÇÃO, residente e domiciliada na rua Fernando
Colombo nº 167 – Vila Flórida – Mauá.

CARTORIO DE  OURO FINO PAULISTA               
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA  
HERMINIO   OLIVEIRA  DE  MENDONÇA,  estado

civil  solteir,  profissão motorista, nascido em Miracatu, SP
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos  e  cinquenta
e sete (27/04/1957), residente e domiciliado Rua  Itatiaia (Jd
Bandeirante), 130, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de
ANTONIO PIO DE MENDONÇA e de MARIA DE OLIVEI-
RA MENDONÇA.  ROSEMEIRE  KAZUKO  SATO,  estado
civil  divorciad,  profissão do lar, nascida em Suzano, SP no
dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e  sessenta  e
oito (22/01/1968), residente e domiciliada Rua Itatiaia (Jd
Bandeirante),  130,  Pouso  Alegre,  Ribeirão Pires, SP, filha
de TAKEO SATO e de ELZA BRAGA SATO.    

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.709, DE 24 DE JUNHO DE
2.020
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do
Município de Rio Grande da Serra - SP, e dá outras provi-
dências.” 
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei e; 
CONSIDERANDO a necessidade de nomear os integran-
tes da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI,
às normas constantes da Resolução nº. 357, de 02 de
agosto de 2010, do Conselho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN); conforme disposto na Lei Federal nº. 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o CTB (Código de
Trânsito Brasileiro) e Lei Municipal nº. 2.216, de 14 de agos-
to de 2.017, dispõe sobre a criação do Departamento de
Mobilidade Urbana, da Junta Administrativa de Recursos
de Infração;  
CONSIDERANDO a competência atribuída aos órgãos e
entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários
municipais para executar as medidas cabíveis dos recursos
de infrações de trânsito.
DECRETA
Art. 1º. - Ficam nomeados os membros da Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do
Município de Rio Grande da Serra - São Paulo, conforme
as determinações do CTB, CONTRAN e Lei Municipal,
acima mencionados.
I - TITULARES:
a) CLAUDIO FERNANDO PEREIRA; RG 33.964.517-9 /
CPF 288.291.138-67 (representante do serviço público
municipal), com as atribuições de Presidente;
b) SIRLENE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA; RG 39.928.813-

2 / 292.883.228-92 (representante da sociedade);
c) ARIVALDO ALVES DE SOUSA. RG 22.786.803-1 / CPF
114.672.718-61 (representante de transporte público).
II - SUPLENTES:
a) GERSON HENRIQUE DOS SANTOS; RG 49.263.204-
2 / CPF 426.893.558-41 (serviço público municipal) com as
atribuições de Presidente;
b) LUCIANA APARECIDA FIGUEIREDO FERNANDES;
RG 17.723.886-0 / 124.499.318-21 (representante da
sociedade);
c) ILSON ALBERS GONÇALVES. RG 45.518.269-3 / CPF
376.486.438-98 (representante de transporte público).
Art. 2º. - A Presidência da JARI será exercida pelo cidadão
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA, e sucessivamente,
como suplente: GERSON HENRIQUE DOS SANTOS.
Art. 3º. - O mandato dos membros da JARI terá duração de
1 (um) ano, permitida a recondução por um mandato de
igual período.
Art. 4º. - As funções de membro da JARI não são remune-
radas, considerando-se o seu exercício relevante ao servi-
ço público do Município.
Art. 5º. - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias constantes
do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 6º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 24 de junho
de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-Administrativa
do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela
imprensa na forma da lei 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.711, DE 01 DE JULHO DE

2.020
“Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribui-
ção à funcionária Luciane Fernandes Olivares 
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 concedida aposentadoria voluntária por
tempo de contribuição à funcionária LUCIANE FERNAN-
DES OLIVARES OLIVEIRA, portadora da Cédula de
Identidade RG nº. 16.323.728-1, no cargo de Encarregado,
lotada na Secretaria da Administração, nos termos do arti-
go 8º., incisos I e II, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de
novembro de 2.002, conforme consta do processo FUN-
PREV nº. 004/2.020. 
Parágrafo único - Os proventos da inatividade da funcioná-
r i a
obedecerão o disposto no caput do artigo 8º., da Lei
Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002. 
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01 de julho de
2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela
imprensa na forma da lei.
DESPACHO COPEL TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020
– PROCESSO N° 531/2020 – JULGAMENTO – HABILI-
TAÇÃO: Após analise minuciosa da documentação exigida
no edital de Tomada de Preços, a Copel resolve HABILI-
TAR as empresas: LAGOTELA EIRELI EPP, R.R. CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SHOP SIGNS OBRAS
E SERVIÇOS LTDA por apresentarem toda documentação
regular e em conformidade com as exigências do edital.

Ficando assim, todos intimados nos termos do artigo 109,
inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, e alterações posteriores,
não havendo interposição de recurso fica desde já agenda-
da a data do dia 15 de julho de 2020 às 10 hrs para aber-
tura dos envelopes 2 – Proposta. Em 01/07/2020 –
Comissão Permanente de Licitações.
Pregão Presencial n° 24/20 - PROCESSO 514/2020 -
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de medi-
camentos para ações impostas por munícipes de manda-
dos judiciais, destinados à Secretaria de Saúde deste muni-
cípio. 
DATA DE ABERTURA: 22 de julho de 2020, às 09 horas,
no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na
Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riogran-
dedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail rgs.licita-
coes@gmail.com ou no Departamento de Licitações, e tele-
fones para contato: (11) 4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de Finanças –
30/06/2020.
Pregão Presencial n° 25/20 - PROCESSO 465/2020 -
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de fral-
das descartáveis infantis e geriátricas, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Saúde.
DATA DE ABERTURA: 17 de julho de 2020, às 10 horas,
no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na
Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riogran-
dedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail rgs.licita-
coes@gmail.com ou no Departamento de Licitações, e tele-
fones para contato: (11) 4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de Finanças –
01/07/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 08/2020 - Proc. nº 750/2020

– LOCADORA: Sra. NATÁLIA CARDOSO FRANCO, CPF
nº 432.642.798/19 e NAYARA CARDOSO FRANCO, CPF
nº 432.642.818/05, representadas pela IMOBILIÁRIA SÃO
VICENTE S/S LTDA, CNPJ nº 50.935.469/0001-90 -
Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Avenida
Dom Pedro I, nº 590, Centro, Rio Grande da Serra/SP, para
atender as instalações do CEME – Centro de
Especialidades Médicas. – Período: 12 meses. Valor Total:
R$ 66.039,84 - Data Assinatura: 29/06/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 29/06/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 09/2020 - Proc. nº 751/2020
– LOCADOR: NARCÍSIO CALASANS VIEIRA, CPF nº
124.629.878-35 - Objeto: Locação de 01 (um) imóvel loca-
lizados na Rua Ceará, nº 261, Vila São João, Rio Grande
da Serra/SP, para atender as intalações da Unidade Básica
de Saúde – UBS da Vila São João. – Período: 12 meses.
Valor Total: R$ 18.145,56 - Data Assinatura: 01/07/2020.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 01/07/2020.
”RESUMO:
PROCESSO 654/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
22/2020 - OBJETO: Registro de preços para eventual aqui-
sição de Kits de alimentação para atender a demanda do
CRAS, com beneficio eventual, em atendimento a famílias
em situação de vulnerabilidade social, para atender a
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da lici-
tação 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: ADJUDICO o objeto da lici-
tação em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Nutricionale Com de Alimentos Ltda
Lote 1, Qtd. 600 unid., Valor Unitário R$ 137,70, Valor Total
R$ 82.620,00.
Valor Total da Empresa: R$ 82.620,00.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira – 29/06/2020”

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

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

Investimentos na Saúde são bem-vindos
A pandemia do coronavírus trouxe conse-

quências drásticas para o cotidiano de todos.
Inúmeros são os setores atingidos pela crise
e que lutam para manter minimamente a
continuidade em seu ramo de atividade.  
Se a situação já não era muito favorável,

agora ficou ainda mais apertada. Os cofres,
sejam eles públicos ou particulares,
não estão mais como antes. Muitas
pessoas precisaram se reinventar, e
foi isso o que Ribeirão Pires se pro-
pôs a fazer.  
Por razões óbvias e indiscutíveis,

o Festival de Chocolate não acontecerá neste
ano, e o recurso que seria utilizado para rea-
lização do tradicional festejo de inverno, será
aplicado na retomada das obras do
Complexo Hospitalar Santa Luzia - um sonho
antigo dos moradores de Ribeirão Pires, ina-
tivo desde 2015.  
Havia uma expectativa de que o montante

de R$ 8 milhões para a realização da obra,
anunciados pelo governador João Dória
(PSDB) no último ano, chegasse aos cofres
ainda no primeiro semestre. Com a pande-
mia, todos os projetos foram colocados em
segundo plano, e o convênio não pôde fir-
mar-se no momento, mas ainda assim era

preciso fazer algo a respeito.
A decisão de aplicar o recurso

municipal na área da saúde, que
hoje precisa de todos os incentivos
possíveis e disponíveis, é nobre e
digna de reconhecimento por

todos. É momento de pensar na saúde e
bem-estar dos munícipes, que cada vez mais
migram para a rede municipal de saúde, em
razão das grandes quebras ocasionadas pela
Covid-19. Os impactos causados pela pande-
mia, infelizmente, deixarão danos na vida de
muitos. Então, é dever do município se pre-
parar para acolher a todos.

““ÉÉ  mmoommeennttoo  ddee
ppeennssaarr  nnaa  ssaaúúddee
ee  bbeemm--eessttaarr  
ddooss  mmuunníícciippeess””
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Que essa semana vazou um
áudio do ex-prefeito Clóvis
Volpi (PL) que causou um
grande barulho dentro da
chapa de vereadores que irão
apoiá-lo na disputa pela
Prefeitura esse ano.

* * *

Que neste áudio o ex-pre-
feito Volpi pede claramente
apoio para o seu filho, Guto
Volpi (PL) que será candidato
à reeleição.

* * *
Que na fala Volpi afirma

que está montando um grupo
de apoio para conduzir Guto
novamente para o
Legislatvivo.

* * *
Que vários concorrentes à

Câmara do grupo de Volpi não
gostaram do áudio e já amea-
çam abandonar a candidatura
a vereador.

* * *
Que Ribeirão Pires já conta

com pelo menos 10 pré-candi-
datos a prefeito para as elei-
ções que acontecerão no dia
15 de novembro.

* * *

Que a briga pela cadeira de
Kiko Texeira (PSDB) deverá ser
bastante intensa, uma vez
vista a quantidade de postu-
lantes ao cargo. Deste núme-
ro, pelos menos três são
mulheres.

* * *
Que nesta eleição deverá

acontecer a maior renovação
da história de Ribeirão Pires
na Câmara de Vereadores.

* * *

Que pelo menos três verea-
dores atuais, Anselmo Martins
(PL), Amigão Dorto (PSB) e
Arnaldo Sapateiro (PSB), não
irão disputar o Legislativo,
portanto já serão três novos
parlamentares no lugar.

* * *
Que alguns vereadores se

filiaram em partidos fracos e
que com certeza não farão o
quociente eleitoral e assim
deverão ficar de fora da próxi-
ma Legislatura, como já acon-
teceu com alguns figurões do
passado.

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

A cidade de Ribeirão Pires foi
beneficiada com mais R$300 mil
provenientes de repasses do
Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISS-QN). Esse
valor corresponde apenas aos
quatro primeiros meses do ano e
incidem sobre as tarifas de pedá-
gio das rodovias estaduais que
integram o Programa de
Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Paulo. 

De acordo com dados da
Agência de Transporte do Estado
de São Paulo (Artesp), 26
Prefeituras da região metropoli-
tana de São Paulo foram benefi-
ciadas com mais de R$ 31
milhões. Dessas cidades, a que
apresentou maior volume de
repasse de ISS foi São Bernardo
do Campo, com R$ 7 milhões, de
janeiro a abril deste ano. No caso
da Estância, foram repassados R$
349.915,65. Desde 2000, ano em
que o imposto começou a incidir
sobre as tarifas de pedágio,
Ribeirão Pires já foi contemplada
com R$ 6.440.002,07. 

A Artesp explica que a  alíquo-
ta do imposto é definida por
legislação municipal e, portanto,
varia para cada Prefeitura. O

repasse é feito proporcionalmen-
te à extensão das rodovias sob

concessão que atravessam o
município. 

A verba tem importante
impacto no orçamento, principal-
mente nas cidades menores.
Além disto, segundo a agência,
cada Prefeitura tem a liberdade
para estabelecer a utilização
deste recurso na área em que jul-
gar ser de maior prioridade, seja
na saúde, educação, segurança
ou na expansão de infraestrutura
de transporte, por exemplo.
Desta forma, parte das tarifas
dos pedágios acaba sendo desti-
nada para beneficiar segmentos
que vão além das melhorias na
malha rodoviária.

Em 2019, os repasses em toda
região totalizaram R$ 105
milhões, 4,5% superior a 2018.

RP recebe mais de R$300 mil
em ISS aplicado em pedágios

Valor corresponde ao primeiro quadrimestre do ano

Ao todo, Ribeirão Pires recebeu R$349.915,65

Foto:Divulgação
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Ontem (2), a Vigilância
Sanitária   passou a multar pes-
soas ou estabelecimentos comer-
ciais que desrespeitarem a obri-
gatoriedade do uso de máscaras
em espaços comuns. Na última
quarta-feira (1º), a medida já
estava em vigor, mas apenas para
orientação de comerciantes e
cidadãos. A punição que varia
entre R$ 524 e R$ 5 mil começou
a ser aplicada em Ribeirão Pires e
demais cidades do Estado de São
Paulo.

A medida anunciada pelo
Governo de São Paulo no início
desta semana estabelece que a
pessoa que for vista sem máscara
em espaços públicos e particula-
res de uso comum deve ser mul-
tada em R$ 524. Já os estabeleci-
mentos comercias vão pagar R$
5.025 para cada pessoa que esti-
ver no local sem a proteção. Há
ainda a previsão de uma multa de
R$ 1.380,50 se o estabelecimento
não afixar placas que informam
sobre a obrigatoriedade da más-

cara. A nova resolução não prevê
punição para quem está em carro
particular. O uso de máscaras no
transporte público e de aplicati-
vos já era obrigatório no Estado
desde maio. 

Segundo o Governo, o valor
recolhido pelas multas será rever-
tido para o programa Alimento
Solidário, para aquisição de ces-
tas e distribuição às pessoas em
estado de vulnerabilidade social.

Fiscalização: as ações serão
realizadas pela Vigilância
Sanitária Municipal.  Nos estabe-
lecimentos comerciais os fiscais
devem verificar se há pessoas
sem a máscara. Caso encontrem,
a multa será dada na hora. É
necessária a assinatura do res-
ponsável pelo estabelecimento.
Os agentes podem solicitar apoio
da Polícia Militar em "casos extre-
mos".

A fiscalização nas ruas vai ser
bem parecida. As equipes da
Vigilância Sanitária irão percorrer
locais de grande circulação.
Quem passar sem máscara deve
ser abordado pelos fiscais e vai
precisar informar nome comple-
to, CPF e endereço. 

Não usar máscara pode
multar de R$ 524 a R$ 5 mil
Valor recolhido será revertido para o programa Alimento Solidário do Governo

O local que for flagrado sem cartaz terá de pagar multa de R$ 1.380,50

RGS inicia testagem 
em massa para Covid

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra, através da Secretaria de
Saúde, começa hoje a testagem
em massa de Covid-19 para ges-
tantes, comerciantes e seus fun-
cionários, taxistas, motoristas e
cobradores de ônibus. 

A ação será colocada em práti-
ca próxima ao momento em que a
cidade avançará à Fase Amarela
de flexibilização da quarentena do
Plano São Paulo, elaborado pelo
governo estadual. 

A expectativa é que nesta ação
sejam realizados 5 mil testes. Para
as gestantes, as testagens serão
feitas em suas residências. Já os
demais grupos serão testados na
antiga EMEI Central, na Rua José
Maria de Figueiredo, no Centro. 

Os comércios precisam estar
cadastrados na Prefeitura, bem
como seus funcionários devem
estar devidamente registrados. 

Confira a seguir o calendário
das testagens para Covid-19 em
Rio Grande da Serra.

- Sexta-feira – 3/7: Início de
testagem em gestantes que
fazem acompanhamento pelo
Sistema Municipal de Saúde (315
gestantes até o momento) e
comerciantes – e funcionários -
em supermercados de grande
porte.

- Sábado – 4/7: Início de testa-
gem em taxistas, motoristas e
cobradores deônibus.

No sábado e no domingo a
antiga EMEI Central estará aberta
para a testagem em todos os gru-
pos inclusos nesta etapa, com
exceção das gestantes, que serão
testadas em suas casas.

- Para a realização do teste é
necessário estar munido de RG e
cartão do SUS.

- Para evitar aglomeração no
local, os comerciantes estão
sendo comunicados sobre os
horários pré-estabelecidos con-
forme o seu segmento.

- Os comerciantes devem
enviar à Prefeitura a relação de
seus funcionários e documentos
que comprovem seus respectivos
registros de trabalho.

- Taxistas devem apresentar,
além de documento de identifica-
ção, carteirinha de taxista com
renovação do alvará.

- As gestantes que fazem pré-
natal pelo convênio médico
devem entrar em contato com a
Secretaria Municipal de Saúde
para agendar a visita da equipe de
saúde para realização do teste.

Informações -  E-mail: comuni-
cacao@riograndedaserra.sp.gov.
br. Telefone: 4820-8010. 
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Um homem foi detido pela
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires após roubar a
bolsa de uma mulher no início da
noite da última segunda-feira
(29), na Vila Tavolaro. O investi-
gado foi encontrado pelos guar-
das após entrar em contato com
familiares da vítima e pedir a
quantia de R$300 em troca do
aparelho celular, que deveria ser
entregue na Praça da Matriz.  

O roubo aconteceu por volta
das 18h na rua Oswaldo Cruz.
Segundo informações do Boletim
de Ocorrência, o criminoso agia
como se estivesse armado e,
diante de graves ameaças, sub-
traiu a bolsa junto aos pertences. 

A vítima comunicou a Guarda
Civil Municipal logo após o ocor-

rido. No entanto, por volta das
21h, o assaltante entrou em con-
tato pedindo uma espécie de res-
gate pelo celular, o que levou os
guardas ao local combinado para
a suposta entrega.  

Já nas imediações da Praça da
Matriz, os agentes municipais
localizaram o autor, que ainda
tentou fugir da abordagem, mas
acabou impedido por populares.
Os objetos roubados não foram
encontrados. A GCM ainda enca-
minhou o investigado ao pronto
socorro, uma vez que ele se
machucou durante a tentativa de
fuga.  

A vítima compareceu à
Delegacia de Ribeirão Pires e o
reconheceu como autor do
roubo. O homem permaneceu
calado durante todo o procedi-
mento. 

O delegado de plantão deter-
minou o registro da ocorrência, a
oitiva dos envolvidos e a formali-
zação do reconhecimento do
autor. Também foi requisitado
exame de corpo de delito ao
homem. O caso segue em apura-
ção pela Polícia Civil da Estância.

Homem é detido após pedir
resgate para celular roubado

Autor queria R$300 para supostamente devolver aparelho à vítima

Motociclista ferido 
Um motociclista ficou ferido

após se envolver em um acidente
com um veículo no início da noite
da último domingo (28), no Ramal
Sapopemba, em Ribeirão Pires. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, a vítima
transitava pelo local quando, por
motivos não informados, colidiu
frontalmente com o veículo que
seguia em direção oposta.  Em
razão da batida, ambos veículos
ficaram danificados, e o motoci-
clista lesionado. Equipes de socor-
ros foram acionadas e encaminha-
ram o motociclista ao Hospital
Mário Covas, em Santo André. 

O motorista envolvido não teve
ferimentos. Ele foi submetido ao
teste etilômetro que resultou em

negativo.  
Residência furtada na Tavolaro
Uma residência localizada na

Vila Tavolaro, em Ribeirão Pires,
foi alvo de criminosos no último
dia 29. De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrência, a
proprietária saiu para trabalhar,
por volta das 14h, e ao retornar
constatou, cerca de oito horas
depois, que o imóvel havia sido
invadido por desconhecidos. 

A vítima ainda relatou no regis-
tro da ocorrência que as portas do
local estavam fechadas e as portas
encontravam-se abertas. 

Entre os objetos levados  pelos
indivíduos ainda não identidicados
estão objetos eletrônicos, eletro-
domésticos, maquiagens, roupas,
sapatos  e a quantia de R$850,00. 

Dupla é dopada na Estância
Um casal de amigos foi dopa-

do por um suposto vendedor de
equipamentos de academia e
suplementos após recebê-lo em
sua residência na Vila Oásis, na
tarde do último dia 28. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, durante
a visita para exposição dos pro-
dutos, o homem que atendia
pelo nome de Miguel ofereceu
um shake às vítimas, que foram

dopadas. 
Enquanto estavam desacor-

dadas, o homem furtou cartões,
a quantia de R$3.200 e o veículo
da vítima, além de realizar tran-
sações bancárias e compras. 

Na madrugada do dia seguin-
te, uma das vítimas conseguiu
ligar para filha e pedir ajuda. A
dupla foi encontrada e levada a
UPA Santa Luzia. A Polícia inves-
tiga o caso. 

Homem foi detido na Praça Matriz
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O recurso que seria utilizado na
realização da 14ª edição do Festival
do Chocolate, prevista para  acon-
tecer neste ano, será aplicado na
retomada das obras do Complexo
Hospitalar Santa Luzia. O anúncio
da continuidade das intervenções,
que estão paralisadas desde 2015

por irregularidades, foi feito pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSDB)
durante vistoria à construção, na
tarde da última quarta-feira (1).  

Ao todo, a Prefeitura disponibi-
lizará cerca R$ 1,5 milhão que
serão destinados à cobertura de
trecho do hospital, finalização da
fachada (medidas para a preserva-
ção do edifício), além da conclusão
do Bloco 3, onde funcionará o
Centro Cirúrgico e Obstétrico. A
empresa responsável pela conti-
nuidade das obras foi contratada
por meio de licitação. 

Durante o ato de assinatura,
Kiko também anunciou oficialmen-
te a suspensão do 14º Festival do
Chocolate, que aconteceria entre
os meses de julho e agosto, em
razão da pandemia do novo coro-
navírus. Segundo a Prefeitura, a
decisão segue os protocolos sani-
tários e de segurança vigentes para
o controle da disseminação do
vírus, e a utilização do recurso
municipal reforça a priorização dos
projetos na área da Saúde.  

Com as obras iniciadas em
2008, com recursos do Governo
Federal e do Estado, o projeto do

Complexo Hospitalar Santa Luzia
foi dividido em cinco blocos. Até o
momento, foram construídos e
entregues pelo município os blocos
onde funcionam a Secretaria de
Saúde e a UPA Santa Luzia. No edi-
fício que abrigará o hospital, no 2º
andar, foi concluída a construção
de laboratório de análises clínicas,
que está em funcionamento.  

Desde 2017, a Estância tenta
conquistar os recursos necessários
para a retomada e conclusão das
obras. Em 2018, o então governa-
dor Marcio França (PSB) chegou a
assinar o convênio que firmava a
liberação da verba em questão. No
entanto, com a troca de governo, o
convênio foi cancelado.  

Já em julho de 2019, durante
evento de inauguração de obra em
Ribeirão Pires, o governador João
Doria (PSDB) anunciou a liberação
do montante total de R$ 8 milhões
para a conclusão do Complexo
Hospitalar. A expectativa do muni-
cípio era receber a verba no pri-
meiro semestre deste ano. O cro-
nograma de investimentos do
Estado, entretanto, foi alterado em
razão da pandemia do coronavírus.  

“Infelizmente, por conta da
pandemia, não será possível ao
Estado realizar o aporte.
Compreendemos as razões do
Estado e, sabendo a importância
da preservação da obra do hospi-
tal, destinaremos recurso munici-
pal, que seria usado no Festival do
Chocolate, para retomar a constru-
ção do equipamento”, afirmou o
prefeito Kiko. 

Vale ressaltar que, além dos
recursos do Estado, o município
dispõe de verba aprovada de cerca
de R$ 1 milhão do Governo
Federal. A verba aguarda liberação
da Caixa Econômica Federal. 

Quando concluído, o equipa-
mento oferecerá à população cen-
tro cirúrgico/obstétrico, centro clí-
nico, pediatria e maternidade, bem
como leitos de internação.

Com a suspensão do evento, Prefeitura disponibilizará cerca de R$ 1,5 milhão para continuação das intervenções

Recurso do Festival do Chocolate será aplicado
em retomada das obras do Complexo Hospitalar

Kiko Teixeira vistoriou o local 4ª feira
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Entre 2016 e 2019, cerca de
657 pacientes de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra precisaram
de internação devido doenças
renais, segundo dados do
Datasus, departamento de infor-
mática do Sistema Único de Saúde
do Brasil.

Os sinais de doença renal apa-
recem gradualmente. Ao sentir
falta de ar; inchaço das mãos, per-
nas, em torno dos olhos; sensação
de frio e fadiga, procure um médi-
co, principalmente se for portador

de diabetes e/ou hipertensão,
pois, estas doenças afetam direta-
mente os rins.

Entre os meses de janeiro e
março deste ano, a microrregião
registrou 12 internações prove-
nientes da doença, conforme
tabulação do Datasus.

Segundo o Ministério da
Saúde, a prevenção das doenças
renais crônicas está diretamente
relacionada a estilos e condições
de vida das pessoas.  “Tratar e
controlar os fatores de risco como
diabetes, hipertensão, obesidade,
doenças cardiovasculares e taba-
gismo são as principais formas de
prevenir doenças renais”, afirma
órgão.

Diagnóstico: Andrey Soares,
oncologista do Centro Paulista de
Oncologia (CPO), unidade São
Paulo do Grupo Oncoclínicas, des-

taca que muitas vezes o diagnósti-
co é feito como um achado oca-
sional em exames de imagem rea-
lizados por outras razões.
Segundo ele, um pequeno núme-
ro de pacientes tem massa abdo-
minal palpável, dor e presença de
sangue na urina. 

Sintomas, como dores ósseas
podem ser consequência da doen-
ça. "A confirmação do diagnóstico
só é possível após a análise do
patologista que muitas vezes
ocorre após abordagem cirúrgica
da lesão ou biópsia de alguma
metástase", ressalta o dr. Andrey.

Em estágios avançados é reco-
mendado a Terapia Renal
Substitutiva por meio dos seguin-
tes procedimentos: hemodiálise;
diálise peritoneal ou transplante
renal.  As duas primeiras são ofer-
tadas pelo SUS.

Doença renal: hipertensão e
diabetes são fatores de risco

Cerca de 657 pacientes tiveram complicações da doença, na microrregião

Descontrole de diabetes está 
relacionado aos casos da doença

2019 2018 2017 2016

Ribeirão Pires 199 151 132 49

Rio Grande 72 9 29 18

Total: 271 160 161 67

Internações por problemas renais, segundo Datasus
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A Óticas Ferraz, inaugurada em
2016 pelo empresário Guilherme
Belo, inova em armações, com
mais de 500 modelos disponíveis,
lentes multifocais e assistência per-
sonalizada.

Com serviço presencial e
HomeCare, a empresa se tornou
reconhecida na Estância pelo bom
atendimento. A proposta de levar
às pessoas a oportunidade de
escolherem seus óculos de grau ou

de sol no conforto de suas casas ou
locais de trabalho, deu muito
certo, pois, no período de um ano
foi possível constatar maior procu-
ra pela marca, tornando-se reco-
nhecida pelo ótimo suporte e pelo
custo-benefício de seus produtos.

“Trabalhei durante um ano e
meio em uma ótica, e chegou o
momento em que decidi abrir o
meu próprio negócio. Vi que a área
tinha grande potencial”, disse

Guilherme.
Hoje, o empresário atua em

sociedade com Felipe Guimarães.
Juntos, foi possível elevar o alcance
da marca, que hoje é a única em
Ribeirão Pires que oferece o servi-
ço HomeCare, com preços compe-
titivos. 

“Trabalhamos com fabricação
própria de armações, por isso, o
valor é mais em conta em compa-
ração a outros empreendimentos
do setor”, explica Guilherme.

A Óticas Ferraz promove tam-
bém campanhas de saúde ocular,
fornecendo à população exames
de vista gratuitos com acompanha-
mento de um oftalmologista.  “A
campanha é realizada em parce-
rias com síndicos de prédios, igre-
jas e hospitais, com o objetivo de
oportunizar à população o acesso
aos exames, podendo solucionar
problemas de vista”, afirmou
Felipe Guimarães.

Ótica Ferraz presta atendimento diário e individual

Óticas Ferraz: proteção dos
olhos também é essencial
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O Espaço Berti iniciou na
cidade de Ribeirão Pires em
outubro de 2018, com o ideal
de trazer à população padrões
de atendimento, tecnologia e
conhecimento das melhores clí-
nicas de estética de São Paulo.

Devido ao sucesso neste um
ano e meio de "vida", o Espaço
Berti se reinventa, agora,  em
um novo local, situado na Rua
Afonso Zampol, n°80, com
comodidade, conforto e com
várias novidades para propor-
cionar ainda mais saúde, bem-

estar e beleza aos seus clientes
e amigos.

“Pensando sempre nos
melhores tratamentos para os
nossos clientes, nesse inverno
lançamos procedimentos espe-
cíficos para manchas, estrias,
cicatrizes, acne, rejuvenesci-
mento e linhas de expressão. E
além de todos esses procedi-
mentos o Espaço Berti vem com
a novidade de botox, preenchi-
mento, volumização labial com
a Intradermoterapia
Pressurizada”, destacou

Andréia Berti, fisioterapeuta e
proprietária do Espaço Berti.

O tratamento de Intradermo
consiste na aplicação de enzi-
mas na camada mais profunda
da pele, tratando a gordura
localizada, celulite, linhas de
expressão, flacidez e calvíce.
Além de dispensar as temidas
agulhas, o método oferece boa
distribuição da enzima e preser-
vação do tecido.

“Venha conhecer o nosso
Espaço e procedimentos”, con-
vidou Andréia.

Intradermoterapia Pressurizada para aplicação de botox

Caneta pressurizada aplica enzimas no local a ser tratado, sem uso de agulhas
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