
Sexta-Feira,
13 de Setembro

de 2019
edição #2372
Ano XXX

Polícia
procura
por

assassino
de RGS

Vítima: David Carneiro

Vereador
Jhol Jhol é
o líder do
Governo
Maranhão

Parlamentar já exerce o cargo

Casos de Sarampo
disparam em Ribeirão
e chegam amarca de 55

Polícia Federal
indicia aliado de

Kiko por corrupção

A Secretaria de Saúde
do Estado informou que
em apenas uma semana
os casos de Sarampo no
Estado de São Paulo
aumentaram 20,04%.
A Prefeitura de

Ribeirão Pires informou
que o número de regis-
tros da doença é de 55
casos neste ano. Em
agosto, eram apenas seis
casos confirmados.
Assim a cidade ocupa a

quinta posição no Estado
de São Paulo, atrás ape-
nas da capital, Santo
André, São Bernardo do
Campo e Guarulhos.

Página 08 Orlando Morando e Kiko Teixeira, amigos e aliados político
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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.

ANDRÉ  OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil sol-
teiro, profissão programador de  cargas,  nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia sete de dezembro de
mil  novecentos e oitenta e oito (07/12/1988), resi-
dente e domiciliado Rua  Antonieta  Colalilo
Cordeiro,  515,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de
WILSON JOSÉ DE SOUZA e de LAURITA DE OLIVEIRA
DE SOUZA. JULIANA  RIBEIRO  PINTO,  estado civil
solteira, profissão auxiliar de costura,  nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  primeiro  de  junho  de mil nove-
centos   e  noventa  (01/06/1990),  residente  e
domiciliada  Rua Antonieta Colalilo Cordeiro, 515,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de CLOVIS PINTO e
de IVANICE DE LIMA RIBEIRO.                            

TIAGO  VINÍCIUS DE ALMEIDA, estado civil sol-
teiro, profissão autônono, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  seis  de  novembro  de mil nove-
centos  e oitenta e seis (06/11/1986), residente e
domiciliado Rua Circular,  285,  Santa  Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de PREGENTINO PINTO DE
ALMEIDA e de SONIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEI-
DA. CRISTIANE APARECIDA ROSA POLIDO, estado
civil divorciada, profissão do lar,  nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de janeiro de mil
novecentos  e oitenta e seis (18/01/1986), residen-
te e domiciliada Rua Circular,  285,  Santa  Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de REGINALDO ANTONIO
POLIDO e de MAURISA ROSA DA SILVA.                            

RICARDO  RODRIGUES NUNES, estado civil sol-
teiro, profissão mecânico de autos,  nascido em
Mauá, SP no dia primeiro de julho de mil novecen-
tos e  noventa  e  seis  (01/07/1996),  residente e
domiciliado Estrada de Sapopemba,  163,  Quarta
Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de ROBERTO CAR-
LOS NUNES e de ROSINEIDE MARIA RODRIGUES
NUNES. ÉVELYN   CAMILA   BORGES   LOPES,  esta-
do  civil  solteira,  profissão recepcionista,  nascida
em Mauá, SP no dia dezenove de janeiro de mil
novecentos  e  noventa  e  cinco (19/01/1995), resi-
dente e domiciliada Estrada  de  Sapopemba, 163,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
MOREIRA LOPES e de RENATA BORGES.                             

LEONARDO   DA   SILVA  CONCEIÇÃO,  estado
civil  solteiro,  profissão eletricista,  nascido  em
Gandu,  BA  no  dia trinta de agosto de mil nove-
centos  e  oitenta  e  oito  (30/08/1988), residente e
domiciliado Avenida  Coronel  Oliveira  Lima,  1001,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de EDIONOR DA
CONCEIÇÃO e de LÚCIA CAROLINA DA SILVA
CONCEIÇÃO. RAFAELA  FERREIRA  DA SILVA, estado
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nas-
cida em Sertânia, PE no dia vinte e sete de maio de
mil  novecentos e noventa e dois (27/05/1992), resi-
dente e domiciliada Avenida  Coronel  Oliveira
Lima,  1001,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha  de
CRISTOVÃO  JOSÉ  DA SILVA e de MARIA DE LOUR-
DES FERREIRA DA SILVA.                                                                

LEANDRO  DOS  SANTOS  NASCIMENTO,  estado

civil divorciado, profissão porteiro,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia dezesseis de setembro de
mil  novecentos  e  setenta  e  cinco  (16/09/1975),
residente  e domiciliado  Avenida  Pedro
Domingues  de Oliveira, 128, Tanque Caio, Ribeirão
Pires,  SP, filho de LAERTE MELO DO NASCIMENTO e
de REONILDE DOS SANTOS DO NASCIMENTO.
MONALISA   PAULA   DE   OLIVEIRA,  estado  civil
solteira,  profissão estudante,  nascida em São José
dos Campos - 1º Subdistrito, SP no dia dezesseis  de
setembro de mil novecentos e oitenta e um
(16/09/1981), residente  e  domiciliada  Avenida
Pedro  Domingues de Oliveira, 128, Tanque Caio,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO CARLOS DE OLIVEI-
RA e de RUTE HELENA ROSA DE OLIVEIRA.                                         

DANIEL  PONTES  BARROSO, estado civil divor-
ciado, profissão diretor de escola,  nascido  em São
Paulo (18º Subd. Ipiranga), SP no dia onze de outu-
bro  de  mil novecentos e setenta e dois
(11/10/1972), residente e domiciliado  Rua
Rolândia,  302,  Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP,
filho de RUBENS CEDRO BARROSO e de CARMEN
LUCIA PONTES BARROSO. MARISA   FELICIANO   DA
SILVA,  estado  civil  divorciada,  profissão professo-
ra,  nascida  em  São  Paulo (10º Subd. Belenzinho),
SP no dia vinte  e  seis  de  maio  de  mil  novecen-
tos  e setenta (26/05/1970), residente  e  domicilia-
da  Rua Rolândia, 302, Quarta Divisão, Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ FELICIANO DA SILVA e de
MARIA JOSÉ MENDES SILVA.                                                                

EWERTON  OLIVEIRA  SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão professor, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia  nove  de  novembro  de mil nove-
centos  e oitenta e sete (09/11/1987), residente e
domiciliado Rua Major Cardim, 501, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEI-
RA e de VERONICA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA.
JOYCE  RODRIGUES  FERREIRA, estado civil solteira,
profissão operadora de  atendimento, nascida em
São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de  dois
mil  (22/06/2000), residente e domiciliada Rua
Major Cardim, 501, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha
de EDIVALDO FERREIRA DA SILVA e de ANA PAULA
RODRIGUES FERREIRA.                                      

FÁBIO  LUIZ  DO AMARAL, estado civil divorcia-
do, profissão analista de informática,  nascido  em
Jardim América - Capital, SP no dia vinte e dois  de
julho  de  mil  novecentos  e oitenta e quatro
(22/07/1984), residente  e  domiciliado  Estrada da
Cooperativa, 25, Parque Aliança, Ribeirão  Pires,
SP,  filho  de JOSÉ LUIZ DO AMARAL e de HELENA
ALVES FERREIRA AMARAL.  GRACIANA  DE  SOUZA
CHIARELLI,  estado  civil  divorciada,  profissão vigi-
lante,  nascida em Santo André, SP no dia vinte e
dois de abril de mil  novecentos  e  oitenta e um
(22/04/1981), residente e domiciliada Rua  da
Cooperativa, 25, A, Parque Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOÃO APARECIDO CHIARELLI e de CLEI-
DE ALVES DE SOUZA CHIARELLI.     

EVERALDO  DE  PAULA COSTA, estado civil
divorciado, profissão operador de  máquina  de
usinagem, nascido em São Bernardo do Campo, SP
no dia vinte  e  quatro  de  fevereiro  de  mil  nove-

centos  e oitenta e três (24/02/1983),  residente  e
domiciliado  Estrada  de  Ribeirão  Pires Anchieta,
672,  B,  Represa,  Ribeirão  Pires, SP, filho de FRAN-
CISCO PEREIRA COSTA e de CICERA DE PAULA
COSTA.                           FERNANDA  BORGES SILVA,
estado civil divorciada, profissão jornalista, nascida
em  São  Bernardo  do Campo, SP no dia dois de
janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e  três
(02/01/1983), residente e domiciliada Estrada  de
Ribeirão Pires Anchieta, 672, B, Represa, Ribeirão
Pires, SP,  filha  de  AFONSO  ALVES  DA SILVA e de
MELCIDES RODRIGUES BORGES SILVA.                                                                

GUILHERME   FLORIANO   DA  SILVA,  estado
civil  solteiro,  profissão atendente,  nascido em São
Vicente, SP no dia trinta de janeiro de mil novecen-
tos  e  noventa  (30/01/1990),  residente e domici-
liado Avenida Rotary, 670, Bocaina, Ribeirão Pires,
SP, filho de EURISVALDO FLORIANO DA SILVA e de
MARIA DE FÁTIMA FLORIANO DA SILVA. CLAUDIANE
LENIRA   DA   SILVA,   estado  civil  solteira,  profis-
são professora,  nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia dezoito de agosto de mil  novecentos e oitenta
e oito (18/08/1988), residente e domiciliada
Avenida  Rotary,  670,  Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de JOSÉ ENEDINO DA SILVA e de LENIRA VIEI-
RA FAGUNDES DA SILVA.                

WALLACE  ADRIANO  VERISSIMO  SILVA,  estado
civil solteiro, profissão orientador  socioeducativo,
nascido em Santo André, SP no dia treze de junho
de  mil novecentos e noventa e quatro
(13/06/1994), residente e domiciliado  Rua
Juvaneide Rodrigues, 21, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho  de  BARTOLOMEU SOUSA SILVA e de TEREZI-
NHA DE JESUS VERISSIMO DA SILVA. BRENDA  DIAS,
estado  civil  solteira,  profissão  do lar, nascida em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e três de janeiro
de dois mil e um (23/01/2001),  residente  e  domi-
ciliada  Rua Juvaneide Rodrigues, 21, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSAFÁ PEREIRA DIAS e
de TATIANE DOS SANTOS SEVERINO.                                                  

MATHEUS  AUGUSTO  GOUVEIA  NUNES,  esta-
do  civil  solteiro,  profissão estudante,  nascido  em
Santo André, SP no dia vinte e dois de maio de dois
mil  (22/05/2000),  residente e domiciliado rua
Lourenço Pavani, 150,  Estância Noblesse, Ribeirão
Pires, SP, filho de MARCIDIO NUNES e de MARIA
MARIZETI MARI CÂNDIDO GOUVEIA. VICTÓRIA
KAROLINE  DOS SANTOS SOUZA, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar  administrativo, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia onze de outubro  de  mil
novecentos e noventa e nove (11/10/1999), resi-
dente e domiciliada  rua  Noel  Rosa,  51, Jardim
Iramaia, Ribeirão Pires, SP, filha de SIVAL GOMES
DE SOUZA e de SILVENI MARIA DOS SANTOS
SOUZA.    

EVERTON  TADEU  MOREIRA  LIBERATO,  estado
civil  solteiro, profissão operador  de  máquina,
nascido  em  Mauá,  SP  no dia vinte e oito de outu-
bro  de  mil novecentos e oitenta e três
(28/10/1983), residente e domiciliado  Rua Santos,
28, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ
CARLOS LIBERATO e de WANDA HELENA MOREIRA
LIBERATO.  JÉSSICA  CRISTINA  RANGEL  DE  SOUZA,

estado civil solteira, profissão auxiliar de produção,
nascida em Mauá, SP no dia dezesseis de abril de
mil  novecentos  e  noventa  (16/04/1990), residen-
te e domiciliada Rua Santos, 28, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO JORGE DE
SOUZA e de ELIZETE APARECIDA RANGEL.                               

THIAGO  YAMADA  CASCIANO  SANTOS,  estado
civil  solteiro,  profissão operador  de  loja,  nascido
em Takasaki, Província de Gunma, Japão no dia
onze  de outubro de mil novecentos e noventa e
três (11/10/1993), residente  e  domiciliado  rua

Ipiranga, 313, Santo Bertoldo, Ribeirão Pires,  SP,
filho  de  PEDRO CASCIANO SANTOS FILHO e de
EMILIA YAMADA CASCIANO SANTOS.  YASMIN  SAN-
TOS  DE  MELO  FREITAS,  estado  civil  solteira, pro-
fissão analista de sistema, nascida em São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e  sete  de
maio  de  mil  novecentos  e noventa e sete
(27/05/1997), residente  e  domiciliada  rua Ipiranga,
313, Santo Bertoldo, Ribeirão Pires,  SP, filha de
ROBSON CARLOS DE FREITAS e de MERCEDES DOS
SANTOS DE MELO.                                                              

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

Nos termos da Legislação em vigor ficam convocados, por este edital, todos os filiados ao
Partido Democrático Trabalhista - PDT, deste Município, a Convenção Municipal, que será
realizada no dia 5 de outubro de 2019, com início às 15 horas e encerramento às 18 horas,
na Rua do Progresso, 251 - Jardim Progresso, nesta cidade, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA
- Eleição do Diretório Municipal;
- Eleição do Conselho Fiscal;
- Eleição do Conselho de Ética;
- Eleição da Executiva Municipal;
- Assuntos Gerais.

Sandro Carvalho Ferreira
Presidente da Comissão Diretório Municipal PDT Rio Grande da Serra

EEddiittaall  ddee  CCoonnvvooccaaççããoo

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

Prato Feito volta a ameaçar prefeitos 
Todos já devem ter se deliciado com um

PF, abreviatura de prato feito, aquele que já
sai pronto da cozinha com tudo o que se tem
direito. Prato esse, comum entre as camadas
mais pobres da sociedade.
Agora, o prato feito também virou moda

entre os prefeitos da região. Acostumados
com restaurantes caros e refinados
se renderam ao bandeijão. Não é
bem assim!
Os prefeitos da região estão envol-

vidos é na Operação Prato Feito,
deflagrada pela Polícia Federal em
maio de 2018, visando desarticular
uma quadrilha especializada no desviou de
verbas da Merenda Escolar.
A primeira vítima da Operação foi o prefei-

to da cidade de Mauá, Atila Jacomussi, preso
em dezembro de 2018 acusado de desviar
dinheiro da merenda para garantir apoio
irrestrito na Câmara de Vereadores. O man-
datário chegou a ser detido por duas vezes e

cassado pela Câmara de Vereadores, mas
está de volta a cadeira, comandando o Paço
Municipal. Atila nega a acusação e segue res-
pondendo o processo em liberdade.
Agora chegou a vez do prefeito de São

Bernardo do Campo, Orlando Morando, ser
alcançado pela Operação Prato Feito, é acu-

sado pela Polícia Federal de se utili-
zar de uma Fundação para colocar
empresas amigas para prestar servi-
ços alimentícios em hospitais da
cidade que administra.
Orlando não foi preso, mas a

Polícia Federal quer torná-lo réu. Por
sua vez, o prefeito nega qualquer irregulari-
dade, diz que suas contas foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas e que segue fazendo
o melhor para sua cidade.
Já são dois prefeitos acusados dentro da

mesma investigação. É provável que num
futuro próximo poderemos ter fortes emo-
ções!

“O prato feito
também virou
moda entre os
prefeitos da

região”
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Que a cidade administrada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB) foi mais
uma vez lembrada em Rio Grande
da Serra.

***

Que ao falar sobre a importân-
cia de desenvolver Rio Grande da
Serra no Turismo, o vereador Akira
Auriani (PSB) citou como exemplo,
Ribeirão Pires, do prefeito Kiko.

***
Que o exemplo do legislador

Akira Auriani foi questionado pelo
presidente da Casa de Leis, o
vereador Claudinho Monteiro
(PSB).

Que Monteiro disparou: “Só
para lembrar, Ribeirão Pires está
meio abandonadinha”, se referin-
do ao descaso da Administração
de Kiko com a cidade.

***

Que amanhã, 14, Claudinho da
Geladeira (Podemos) faz ato de
filiação voltado para a sua pré-
candidatura a prefeito de Rio
Grande da Serra.

***
Que Claudinho sai candidato

sob as bençãos do prefeito da
Estância, Kiko Teixeira (PSB), ex-
desafeto, hoje, aliado.

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

Amigão diz que sobram comissionados
e faltam calceteiros para os bairros

O vereador de Ribeirão Pires,
Amigão D’Orto (PTC), postou
vídeo em suas redes sociais ques-
tionando o gasto elevado da
Prefeitura de Ribeirão Pires com
servidores municipais contratados
sem concurso público pelo prefei-
to Kiko Teixeira (PSB). Amigão
alertou que enquanto se gasta
milhões com comissionados, fal-
tam calceteiros para promover
reparos em ruas de bairros da
Estância.
“São 214 comissionados dire-

tos e 154 (servidores) em cargos
de comissão, fora o secretariado,
são mais de R$ 2,2 milhões por
mês em cargos de comissão para
não ter o calceteiro no Parque
Aliança, na Vila Sueli”, exemplifi-
cou o parlamentar.
Ainda segundo Amigão, o pre-

feito Kiko prioriza a região central
e esquece os bairros.
“Todos os dias estão cortando

grama na Kaethe Richers, tem um
funcionário direto na Rodoviária
cortando a grama, enquanto em
Ouro Fino Paulista, no Parque
Aliança, na Vila Gomes, o mato
está na rua. Por que criar essa
diferença entre centro da cidade e
bairro?”, questiona Amigão
D’Orto.
Amigão diz ainda que é nos

bairros que a Prefeitura tem que
atuar, nesses locais as pessoas
estão sofrendo com a falta de ser-
viços básicos de infraestrutrura.

Jhol Jhol assume a 
liderança de Maranhão

Parlamentar será o elo entre a Prefeitura e o Legislativo Municipal 

O vereador Jonathan Rago, o
Jhol Jhol (PSD) é o novo líder do
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) na Câmara de Rio

Grande da Serra.
O parlamentar terá a função

de fortalecer o elo entre o
Executivo e o Legislativo.

“Acredito que o trabalho de
um líder se dá não apenas em
trabalhar e articular os projetos
do Governo, mas sim em estu-
dar, analisar os projetos edifi-
cantes também da oposição a
serem encaminhados ao grupo
de base governista  em plená-
ria”, diz o líder. 
Jhol Jhol também falou

sobre o papel da oposição na
Casa de Leis, e alertou que nem
todos os opositores fazem
questionamentos voltados para
o desenvolvimento da cidade.
“A oposição é a grande

balança da política, é necessá-
ria e benéfica em muitos casos,
mas o que não podemos permi-
tir são 'oposicionistas apócri-
fos' que não representam um
lado definido. Isso prejudica
muito o trabalho do Legislativo
Municipal”, finaliza o novo líder
do prefeito de Rio Grande,
Gabriel Maranhão.

Jhol Jhol diz que bons projetos da oposição serão acatados pela sustentação

Amigão cobra em Tribuna posicionamento da Prefeitura a favor do povo
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Políticas Públicas para 
o fomento do comércio

O vereador de Rio Grande da Serra, Akira Auriani
(PSB), solicitou a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turístico, informações
sobre as atividades desenvolvidas no município referente
a execução de políticas públicas sobre a valorização, estí-
mulo e criação de condições especiais de desenvolvimen-
to econômico ao empreendedor e comerciante local.
Entre os questionamentos propostos pelo parlamentar

está quando foi firmado o convênio do programa do Via
Rápido Empresas no município e quantas empresas ou
empreendedores foram atendidos desde então pelo pro-
grama. Outro questionamento do parlamentar trata
sobre a implantação da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa na cidade e as ações promovidas através da
legislação. 
Segundo Akira, os questionamentos visam deixar o

vereador informado dos programas implantados para o
setor na cidade de Rio Grande da Serra.

Academia ao ar livre 
na Vila Figueiredo 

Vereador Antônio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), vereador em Rio Grande da Serra, solici-
tou ao Prefeito Municipal informações quanto a possi-
bilidade de adotar providências visando a implantação
de uma academia ao ar livre no Bairro Vila Figueiredo,
em Rio Grande da Serra.
“A solicitação se faz necessária, tendo em vista que

o bairro Vila Figueiredo é desprovido de opções de
lazer, especialmente para os idosos. É importante dizer
que as academias ao ar livre além de revitalizar espa-
ços públicos, possibilita à comunidade local e do entor-
no, a utilização dos equipamentos para a prática de
lazer, esporte e integração social”. 
Ainda segundo Toninho Correa, “é importante dizer

que em muitas cidades que contam com referida ben-
feitoria foi comprovado que as filas nos postos de
saúde diminuíram, pois praticar atividades faz bem e as
academias representam o pensar no futuro”.

Iluminação em viela 
da rua Santa Helena 

Sílvio Meneses (PDT), vereador em Rio Grande da
Serra, requereu ao prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços
Urbanos, informações quanto a possibilidade de repa-
ro no plano de iluminação pública da viela situada na
rua Santa Helena, Jardim Santa Tereza, com avenida
Santa Tereza.
“A medida se justifica plenamente tendo em vista

que, pelo fato de não haver iluminação no local, deixa
as pessoas temerosas quanto aos riscos oferecidos
pela ausência de iluminação, o medo de passar por
um local ermo e acontecer algo é um dos fatores que
vem inviabilizando o uso de referida viela”, destaca
Silvio.
Desta forma, diz o vereador, “solicito que esta

secretaria estude com carinho essa reivindicação, a
fim de que os moradores possam usufruir a mesma
também no período noturno”.

Rotatória na região
central da cidade 

Vereador João Batista Dias, o João Mineiro (PSDB),
requereu a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
informações sobre projeto ou estudo destinado a constru-
ção de uma rotatória no entroncamento da Rua Prefeito
Cido Franco com a Rua José Maria de Figueiredo.
“A sugestão se faz necessária visando atender a inúme-

ras reivindicações feitas pelos condutores de veículos, pois
há tempos os mesmos esperam a realização de citada
obra, que se colocada em prática certamente daria maior
segurança, especialmente aos condutores com acesso à
Av. Dom Pedro I e Rua José Maria de Figueiredo e vice-
versa, os quais correm sérios riscos com aqueles que vêem
sentido Prefeito Cido Franco e Pastor Aquilino Sartori,
locais esses com grande fluxo de veículos, em especial nos
horários de pico”, explica o vereador.
O vereador lembra ainda que com a chegada do

Supermercado Lourencini, o trânsito aumentou considera-
velmente na região.

Sala para Junta Militar
na sede da GCM

Vereador de Rio Grande da Serra, José Carlos
Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL), solicitou ao prefei-
to Gabriel Maranhão (Cidadania) a  possibilidade de
viabilizar uma sala para a Junta Militar, no espaço
onde será instalada a Guarda Municipal.
Segundo Zé Carlos, o requerimento se justifica,

haja vista ser do conhecimento que a Guarda
Municipal ficará instalada no prédio da antiga Emei
Raquel Monteiro, sendo, portanto, viável para toda
população que a Junta Militar funcione em espaço
mais adequado”, diz o vereador.
Ainda segundo Zé Carlos, a instalação da Junta

Militar no prédio da Guarda Municipal garantiria
melhor acesso e bem-estar de toda população. 
Por fim, o vereador enfatiza que é dever do admi-

nistrador público proporcionar locais adequados para
a realização do atendimento à população, então, con-
sidera-se justo o pedido feito por ele.

Sinalização vertical 
e horizontal em RGS 

Benedito Araújo (PT), vereador de Rio Grande da
Serra, requereu a Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, infor-
mações quanto a viabilidade da implantação de sina-
lização vertical e horizontal em toda cidade, para
garantir mais tranquilidade a todos.
Segundo o legislador, a medida se faz necessária

para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.
“Justifica-se plenamente o solicitado uma vez que

todas as faixas e lombadas existentes na cidade são
desprovidas de pintura, as placas de sinalização estão
totalmente sucateadas, o que consequentemente
causa uma série de transtornos”, alerta Benedito
Araújo.
No documento, o parlamentar solicita da Prefeitura

informações quanto ao estudo para realização dos
serviços e ainda, o cronograma de ações e datas do
serviço. 
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Polícia Federal indicia padrinho político
de Kiko Teixeira por fraude em licitação 

Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, está sendo investigado por usar Fundação para abrigar empresas aliadas

A Polícia Federal indiciou o  pre-
feito de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando (PSDB), por cor-
rupção passiva e fraude em licita-
ções. Outras 15 pessoas também
passam a ser investigadas. 
Orlando é padrinho político do

prefeito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira (PSB), e um dos principais
articuladores de Kiko junto ao
governador João Dória (PSDB).
Orlando Morando vem sendo

investigado pela Delegacia de

Repressão à Corrupção e Crimes
Financeiros que apontou que o
chefe do executivo de São
Bernardo usou a Fundação ABC,
prestadora de serviços na cidade,
para abrigar empresas de alimen-
tação em cinco contratos que
somam R$ 37 milhões.
Segundo o relatório, Morando

teria nomeado um presidente que
contrataria a empresa de alimen-
tação de um genro para atender
hospitais gerenciados pela

Fundação. 
O relatório da Polícia Federal

pede o afastamento do prefeito do
cargo.
Orlando Morando estava sendo

investigado pelas operações Prato
Feito e Trato Feito, as mesmas que
levaram à prisão o prefeito de
Mauá, Atila Jacomussi (PSB). 
Pelas redes sociais, o prefeito

negou qualquer irregularidade,
disse que suas contas de campa-
nha foram aprovadas, e que os
contratos investigados pela opera-
ção foram aprovados pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
O prefeito falou estar confiante

nas decisões que tomou.
“Estou muito confiante nas

decisões que tomei e que vou con-
tinuar tomando, porque você
morador de São Bernardo sabe
que estou transformando essa
cidade”, disse o prefeito em vídeo
publicado em sua página oficial.
Orlando Morando disse ainda

que: “eu sempre confiei na Justiça,
no meu trabalho e na minha
honestidade. E você pode ter cer-
teza, nós vamos explicar cada
detalhe, porque eu estou confian-
te que estou fazendo o que é
melhor para Prefeitura e para você
morador de São Bernardo do
Campo”.

Orlando Morando e Kiko Teixeira, amigos e aliados político

Foto: Reprodução

Em dezembro do ano passado
a Polícia Federal levou para cadeia
o prefeito de Mauá, Atila
Jacomussi (PSB), acusado de des-
viar verbas de merenda na cida-
de.
Na época foram cumpridos 54

mandados de busca e apreensão
e 2 mandados de prisão, entre
eles de Atila e do ex-secretário de
Governo, João Gaspar. Segundo a
Polícia Federal, empresas contra-
tadas pela Administração serviam
para levantar R$ 500 mil por mês,
destinados ao pagamento de pro-
pina para vereadores e ao prórpio
prefeito.
As investigações eram parte da

Operação Trato Feito, que indica-
vam um esquema em que nove
empresas pagavam vantagens ilí-
citas a agentes públicos e políticos
para a compra de apoio na
Câmara Municipal de Mauá,
sobretudo para a obtenção de
contratos superfaturados.
A investigação é um desdobra-

mento da Operação Prato Feito,
deflagrada em maio daquele ano ,

voltada a apurar o desvio de
recursos públicos em contratos
de diversos municípios, sobretu-
do aqueles destinados à meren-
da, uniformes e material escolar.
O prefeito de Mauá chegou a

ser preso duas vezes, mas conse-
guiu reverter as decisões e res-
ponde o processo em liberdade.

Agora, é o prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando (PSDB) que é alvo da
operação. A Polícia Federal pediu
o indiciamento do mandatário, e
o seu afastamento do cargo, para
não prejudicar as investigações.
Morando segue no cargo de

prefeito.

Operação Prato Feito levou prefeito
da cidade de Mauá para a cadeia 
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Ontem durante a sessão ordi-
nária da Câmara Municipal de
Ribeirão Pires, 11 dos 17 verea-
dores acataram a decisão do pre-
feito Kiko Teixeira (PSB) e acata-
ram o veto ao projeto do verea-
dor Paulo Cesar, o PC (MDB), que
criava preferências para idosos,
mulheres grávidas ou com crian-
ças de colo e pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida
sobre todos os assentos do trans-
porte público do município.
Obedeceram ao prefeito Kiko

os vereadores Amaury Dias (PV),
Arnaldo Sapateiro (PSB), Banha
(Cidadania), Carlinhos Trindade
(Cidadania), Edmar Aerocar (PV),
Gê do Aliança (PSC), João Lessa
(PSDB), Paixão (Cidadania),
Rogério do Açougue (PSB), Rato
Teixeira (PTB) e Silvino Castro

(PRB).
Discordaram do veto do pre-

feito os vereadores Paulo Cesar
(MDB), Amigão Dorto (PTC),
Anselmo Martins (PL), Danilo da
Casa de Sopa (PSB), José Nelson
de Barros (MDB) e Rubão
Fernandes (PSD).
Aprovado em junho deste

ano, o projeto de lei de autoria
do vereador PC previa que todos
os assentos dos ônibus tornas-
sem-se preferenciais para idosos,
mulheres grávidas ou com crian-
ça de colo e pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida e
somente na ausência dessas pes-
soas os assentos poderiam ser
utilizados de maneira comum.
Segundo o vereador autor do

projeto, “nos dias de hoje cansa-
mos de ver jovens sentados e

algumas pessoas idosas e mulhe-
res com crianças de colo em pé
por falta de assentos preferen-
ciais; acredito eu que se aprovás-
semos esta lei iríamos corrigir
esta falha que dia a dia vem
acontecendo não só no nosso
município como em outras cida-
des”, defende o parlamentar.
Apesar da justificativa, o pre-

feito Kiko Teixeira não entendeu
a medida da mesma maneira; na
posição do prefeito, tornar todos
os assentos preferenciais fere a
razoabilidade. “Apesar da boa
intenção do parlamentar, que
pretende adotar, com a proposi-
tura, a adoção de políticas públi-
cas para promover o efetivo
acesso daqueles que tem neces-
sidades preferenciais, ela é des-
provida de proporcionalidade e

razoabilidade”, escreveu Kiko na
justificativa do veto.
O prefeito ainda aponta mani-

festação do excesso do Poder
Legislativo por impor injustifica-
do tratamento aos demais passa-

geiros.
O parlamentar, contrário ao

veto, diz que este projeto de lei
já é realidade em outras cidades,
segundo PC, funcionando perfei-
tamente.

Vereadores acatam veto de Kiko e voltam
atrás sobre assentos especiais em ônibus

Vereadores que
acataram a decisão
de Kiko e vetaram
o projeto

Vereador PC foi o autor do projeto

Projeto havia sido aprovado em junho pelos vereadores, porém o prefeito não gostou e vetou; assim 11 vereadores voltaram atrás
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Dispara o número de casos de 
Sarampo no município de Ribeirão Pires 

Dados são da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; doença avança em toda São Paulo
A Secretaria de Saúde do

Estado informou que em ape-
nas uma semana os casos de
Sarampo no Estado de São
Paulo aumentaram 20,04%. O
levantamento foi publicado
pelo Jornal São Paulo Agora e
divulga dados da última sema-
na.
Segundo a publicação,

foram confirmados 3.591
casos, 609 a mais que na sema-
na passada. A grande maioria
dos infectados está na Capital,
contudo, boa parte das cidades
paulistas apresentam casos da
doença.
A Prefeitura de Ribeirão

Pires informou que o número
de registros é de 55 casos
neste ano. Em agosto, eram
seis casos confirmados da
doença. Assim a cidade ocupa
a quinta posição no Estado de
São Paulo, atrás apenas da
capital, Santo André, São
Bernardo do Campo e
Guarulhos.
Na última semana, um bebê

e dois adultos morreram por
conta da doença nas cidades

de São Paulo e Osasco.
A Prefeitura de Ribeirão

Pires, por meio da Secretaria
de Saúde, esclarece que, de
janeiro até a presente data,
foram confirmados 55 casos de
Sarampo no município. 
A cidade realiza a vacinação

de rotina para o Sarampo para
todas as faixas etárias. Entre os
meses de julho e agosto, a
Prefeitura, seguindo orienta-
ções do Governo do Estado,
realizou campanha de vacina-
ção contra a doença, destinada
a moradores com idade entre
15 e 29 anos. 
As equipes da Saúde

seguem trabalhando em ações
de bloqueio e varreduras por
escolas e empresas. Nova cam-
panha de vacinação está pre-
vista para o próximo mês.
As vacinas contra o Sarampo

estão disponíveis na rede
municipal em todas as
Unidades de Saúde. Seguindo
orientação do Ministério da
Saúde, a vacinação somente é
restrita a pessoas com mais de
60 anos.

Vacinas estão disponíveis nos postos
de saúde das cidades paulistas 

M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil
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Rio Grande da Serra terá 
Cata-Bagulho amanhã

Ação acontece na região da Vila São João

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra realizará amanhã (14), a par-
tir das 8h, mais uma operação
Cata-Bagulho no município.
Através do Projeto Pintou
Limpeza, da Secretaria de Serviços
Urbanos, a ação será desta vez na
Vila São João, Vila Marcos, Jardim
Guiomar, e bairros Santo Antônio,
Recanto Alpino e Monte Alegre.
No mesmo dia, na Escola

Estadual Alziro Barbosa
Nascimento, na Vila São João,
acontece o Programa Prefeitura
nos Bairros, que terá diversas
ações e serviços gratuitos para a
população.
Para participar da Operação

Cata-Bagulho basta colocar o
material a ser descartado em fren-
te à residência na noite de sexta-
feira (13). É importante atentar-se

ao prazo, pois o caminhão de cole-
ta passará no sábado somente
uma vez em cada rua/local.
Caso não seja possível a retira-

da no sábado do material descar-
tado, a Secretaria de Serviços
Urbanos retomará a coleta na
segunda-feira (16).

Prefeitura nos Bairros
As ações do Programa

Prefeitura nos Bairros começam
às 9h e seguem até às 12h. Serão
disponibilizados os seguintes ser-
viços:
- Emissão de Carteira de

Trabalho;
- CadÚnico/ Serviços Sociais;
- Aferição de pressão arterial

de dextro;
- Orientações sobre o combate

à dengue;
- Corte de cabelo;
- Pintura facial;
- Fabi Make Up (a partir das

9h30);
- Apresentação de Capoeira,

Sertanejo e Projeto Vida Saudável
- Atendimento do Procon;
Local: Escola Estadual Alziro

Barbosa Nascimento  -Rua Bahia,
nº 01 – Vila São João.

População deve deixar o material fora de casa na noite de sexta-feira

Foto:Divulgação

Os professores de educação
física da rede municipal de
Ribeirão Pires participaram nessa
terça-feira, dia 10, de capacitação
sobre primeiros socorros. A aula,
ministrada pelo bombeiro Cabo
PM Cleiton Stampini de Carvalho,
aconteceu na Escola Municipal
Engenheiro Carlos Rohm –
Unidade I, no Jardim Itacolomy.
A iniciativa da Prefeitura da

Estância Turística de Ribeirão
Pires faz parte do Programa de

Formação Continuada da
Secretaria de Educação, organiza-
do pela Coordenadoria
Pedagógica .
O objetivo do treinamento em

primeiros socorros foi orientar os
docentes sobre procedimentos
imediatos em casos de emergên-
cia, seja um acidente ou proble-
mas de saúde de um aluno que
necessite de intervenção rápida,
enquanto o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência

é acionado. 
De acordo com a secretária de

Educação, Flávia Banwart, as
capacitações fazem parte de
umas das metas da gestão de
proporcionar aos profissionais
ampliação de conhecimento. 
“Os treinamentos são impor-

tantes para que nossos professo-
res tenham mais segurança ao
oferecer primeiros socorros no
ambiente escolar”, explicou a
secretária.

Professores participam de 
treinamento em primeiros socorros
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O acusado chegou a furtar um carro durante o surto na Av. Princesa Isabel

Um jovem de 23 anos foi preso
em flagrante na última segunda-
feira (9) após surtar e causar trans-
tornos a motoristas que passavam
pela região da Avenida Princesa
Isabel, em Ribeirão Pires. 
Segundo informações do

Boletim de Ocorrência, o homem -
identificado como R.S.A.P. - estava
na via desferindo golpes em veícu-

los que passavam - tendo quebra-
do o vidro de um ônibus escolar.
Ele também teria agredido e ten-
tado arrancar  uma motorista  de
dentro de um dos automóveis.  
Motociclistas e motoristas que

passavam pelo local pararam para
ajudar a mulher. Um deles chegou
a conversar com o rapaz pedindo
para que ele se acalmasse. De

acordo com o registro do caso, o
jovem sem dizer nada, entrou no
carro do homem e fugiu.  
Cerca de dez minutos após o

furto, o veículo e o acusado foram
localizados pela Polícia Militar na
Rua Capitão José Galo. R.S.A.P.
ainda tentou fugir da abordagem
policial, mas acabou detido e
encaminhado ao Hospital Nardini,
em Mauá, uma vez que apresen-
tava sangramentos.  
Em seu depoimento, o jovem

afirmou que não se lembrava do
ocorrido e nem como havia se
machucado. Ele também disse
estar arrependido pelos danos
que causou. Indagado quanto a
motivação, R.S.A.P alegou que
está passando por problemas
familiares e que, um dia antes,
havia consumido bebidas alcoóli-
cas e cocaína, na Avenida
Portugal, em Mauá. 
O jovem foi encaminhado à

Cadeia Pública de Santo André, e
ficará à disposição da Justiça.

O homem foi detido na Rua Capitão José Galo 

Homem surta, causa
transtornos a motoristas
e acaba preso em RP

Foto: Reprodução/Redes Sociais



1111SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1133  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199 PPoollíícciiaa FFoollhhaa  

O autor do golpe fugiu com ajuda de familiares logo após o ocorrido

O homem apontado como
autor do golpe que vitimou fatal-
mente David Domingos Carneiro
de Souza, no último sábado (7), no
Bairro Pedreira em Rio Grande da
Serra, está foragido. Segundo infor-
mações apuradas pela equipe da
Folha, R.S.P. teria fugido com fami-
liares logo após o ocorrido. Já a víti-
ma não resistiu ao grave ferimento

na região do pescoço provocado
com o auxílio de uma garrafa que-
brada. A Polícia de Rio Grande da
Serra afirmou à nossa equipe que o
autor ainda não teve a prisão pre-
ventiva decretada.  
Ainda segundo relatos apurados

pela nossa equipe, David teria ido
até o bar, onde ocorreu a agressão,
para aguardar a esposa que traba-

lha em um salão de beleza ao lado.
Enquanto esperava, a vítima ofere-
ceu uma bebida para R.S.P. e seus
irmãos, que também estavam no
local. No entanto, o agressor teria
recusado, ocasionando um breve
desentendimento entre as partes. 
De acordo com relatos de pes-

soas que presenciaram o ocorrido,
a briga já havia cessado e tanto a
vítima quanto o autor permanece-
ram no estabelecimento até o
encerramento das atividades -
momento em que R.S.P. quebrou
uma garrafa de vidro e perfurou a
jugular de David. A vítima chegou a
ser levada ao Hospital Nardini, em
Mauá, já em estado crítico, mas
faleceu após a quarta parada car-
díaca,  na manhã de domingo (8).
David Carneiro tinha 34 anos e

trabalhava como caminhoneiro.
Considerado uma pessoa tranquila
pelos moradores do bairro, não
possuía desentendimentos ou cos-
tumava se envolver em brigas.
Segundo consta, ele e o agressor
eram conhecidos e moravam próxi-
mo ao bar. 
O sepultamento de David acon-

teceu na última segunda-feira (9),
no Cemitério Municipal de Rio
Grande da Serra.  

Polícia Civil procura 
por assassino de David

David Carneiro morreu após ser golpeado com uma garrafa de vidro

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais uma vez a Polícia Civil de
Ribeirão Pires foi parabenizada
pelo bom trabalho desenvolvido na
cidade. Desta vez, membros da
diretoria do Conselho Comunitário
de Segurança, o Conseg, enviaram
um ofício ao Delegado da Seccional
de Santo André, Doutor Francisco
José Alves Cardoso, reconhecendo
os bons resultados e elogiando o
trabalho executado pelo grupo
comandado pelo Delegado Titular,
Doutor Wagner Milhardo, e pelo

Delegado Assistente, Doutor
Marcos Duarte.
No documento, a presidente do

conselho, Carla Soares Alves, deixa
explícita a satisfação dos membros
com relação as ações promovidas
pela Polícia Civil na cidade, como as
investigações de campo e a eluci-
dação de graves delitos. Carla tam-
bém ressalta o trabalho integrado
da Polícia com o Conselho, que dia-
loga com os líderes do Conseg.
“Por muitas vezes solicitamos

apoio e somos muito bem atendi-
dos”, diz a presidente no ofício.
“Somos extremamente gratos

pelo empenho e dedicação que
estes exímios profissionais de segu-
rança pública demonstram pela
nossa cidade e por todos os cida-
dãos de bem que nela residem”,
finaliza.
No dia 29, a Câmara Municipal

também prestou homenagens às
equipes de Segurança Pública pela
redução de crimes na Estância.

Polícia Civil de Ribeirão Pires 
é parabenizada pelo Conseg Mulher perde R$ 9 mil reais

após golpe do cartão de crédito

Uma mulher foi vítima de um
golpe no último dia 30, após indiví-
duos desconhecidos se passarem
por funcionários de uma operado-
ra de cartão de crédito.
A mulher foi ludibriada a passar

os seus dados pessoais por telefo-
ne e a entregar o seu cartão de cré-
dito a um falso funcionário, que
retirou o objeto em sua residência. 
Os estelionatários realizaram

diversas compras, causando o pre-
juízo de mais de nove mil reais. A
vítima comunicou os fatos à Polícia
de Ribeirão Pires. 

Passageira cai em buraco após
descer de coletivo 

Uma mulher se feriu gravemen-
te após cair em um buraco na
noite do último domingo (1). 
O acidente aconteceu após a

passageira descer de um ônibus
que estacionou irregularmente em
cima de um buraco no acesso à
Índio Tibiriçá. A vitima teve grave
lesão no tornozelo. O motorista se
esvaiu do local sem prestar socor-
ro. O caso está sendo apurado pela
Polícia de RP.

Homem tem carro depredado
e pertences furtados

Um homem de 31 anos, mora-
dor de Ribeirão Pires, teve o carro
depredado e os pertences furtados
na noite do último sábado (31). 
Conforme boletim, o homem

havia estacionado o veículo no
bairro do Bom Retiro em São
Paulo, e ao retornar, se deparou
com o vidro dianteiro quebrado,
momento em que constatou o
furto de documentos pessoais,
cartões bancários e um celular.
Diante da situação, a vítima

registrou a ocorrência na
Delegacia da Estância.

Aposentada é vítima de golpe
e tem benefício furtado

Uma idosa teve o seu benefício
de aposentadoria furtado no últi-
mo dia 2.
Conforme boletim, a idosa

constatou que a primeira parcela
do 13º salário, avaliado em 5 mil
reais, foi transferida para uma
conta do banco Santander, conta a
qual a vítima desconhece a titulari-
dade, pois a sua conta original per-
tence ao banco Mercantil. A idosa
comunicou a transferência irregu-
lar ao INSS e a Polícia.
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Estância recebe Festa das
Nações no fim de semana

O evento acontecerá entre os dia 13 e 15, no Complexo Ayrton Senna

Ribeirão Pires sediará a
Festa das Nações entre os dias
13 e 15 de setembro, no
Complexo Ayrton Senna
(Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – Jd. Itacolomy). O
evento acontecerá nessa sexta-
feira, dia 13, das 17h às 22h;
sábado e domingo - dias 14 e
15, respectivamente, das 12h
às 22h.
Realizada pelo Sabor do

Brasil – empresa especializada
em eventos gastronômicos,
com apoio da Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura.
A Festa das Nações trabalha

com a diversidade cultural, que
é o primeiro passo para a con-
vivência harmoniosa entre os
povos, assim como o respeito à
cultura de cada um. Por isso,
reunirá a gastronomia típica de

diversas nacionalidades, como
comidas mexicana, colombia-
na, japonesa, alemã, húngara e
americana, além de exposito-
res de chopp artesanal. 
Os visitantes poderão verifi-

car as semelhanças e diferen-
ças entre os costumes e a culi-
nária de diversos povos. 
Em todos os dias, os visitan-

tes e moradores poderão curtir
programação musical. 
Nesta sexta-feira (13) partir

das 19h, a banda Ophelia Soul
agitará o público com muita
soul music e pop. 
No sábado (14), também as

19h, a programação musical
fica por conta do cantor serta-
nejo Leon Félix.
No domingo (15), a partir

das 15h, o evento será conta-
giado pela música dos
Compositores Independentes
de Samba. Às 19h, a banda
Rock Executivo encerra a pro-
gramação musical da Festa.
O evento tem entrada gra-

tuita, sendo uma ótima opção
cultural para os munícipes e
visitantes da região.

Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia de diferentes países

Foto: Divulgação/ W
R Rally Team
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Handebol feminino de 
RP joga hoje e domingo

Jogo de hoje acontece às 20 horas no CTT Ouro Fino Paulista 

Nesta sexta-feira, dia 13, a
equipe feminina de Handebol
de Ribeirão Pires jogará pela
Liga Paulistana. A partida será

disputada no CTT Ouro Fino
Paulista, localizado na Avenida
Vereador Rubens Maziero, 100
- Ouro Fino Paulista, às 20h. As

meninas do Handebol ribeirão-
pirense estão invictas na com-
petição.
No domingo, dia 15, as

meninas da cidade entrarão
em quadra pela Copa Hummel,
para enfrentar a equipe do SBJ
Handebol. O confronto será
realizado no Clube Escola Vila
Guarani, às 11h45.
O time feminino de hande-

bol de Ribeirão Pires conquis-
tou, no último ano, o tricam-
peonato da Liga Paulistana de
Handebol. 
A equipe da cidade é a que

tem mais títulos na Liga, além
de ter conquistado a medalha
de ouro no Desafio Jandaia da
Federação Paulista da modali-
dade.

Time de Handebol feminino de Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação

Seguem abertas as inscrições
para as novas vagas (limitadas) nos
Centros Técnicos de Treinamento
(CTT) Vereador João Netto (Av.

Prefeito Valdírio Prisco, 193 –
Centro) e Parque Aliança (Av.
Princesa Isabel, 1.011), em
Ribeirão Pires.

Os interessados deverão realizar
as inscrições no local das aulas, de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. Informações:  4823-7444.

Ainda há vagas para aulas 
gratuitas de judô em Ribeirão Pires



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1133  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199AAttooss  OOffiicciiaaiissFFoollhhaa1144

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
EXTRATO DE PORTARIAS

Portaria nº 339/2019-EXONERAR a pedido a Sra.
KATIA LACERDA DOMINGUES, portadora da
cédula de identidade nº.18.378.786-9, do cargo de
Professora de Educação Infantil, lotada na
Secretaria da Educação e Cultura - SEC, provi-
mento efetivo, a partir de 22 de agosto de 2019.
Portaria nº 338/2019- DEMITIR o Sr. ANDRÉ CAN-
TARINO, portador da cédula de identidade
n.º47.197.979-x, do cargo de Roçador, lotado na
Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, provimen-
to Efetivo, por abandono de cargo conforme
determina o artigo 139 XI e XII, da Lei Municipal
nº. 1.221/99 e processo administrativo nº.
1202/2019, a contar de 20 de julho de 2019.
Portaria nº 337/2019-NOMEAR o Sr. JOSE REIS
DE SOUZA, portador da cédula de identidade
nº.21.313.072-5, no cargo de Servente de Serviços
Gerais, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos- SSU, provimento efetivo, a partir de 22
de agosto de 2019.Portaria nº 328/2019-NOMEAR
a Sra. MARLUCI APARECIDA BONASSIO BAR-
ROS, portadora da cédula de identidade
nº.20.922.669-9, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a
partir de 22 de agosto de 2019. Portaria nº
329/2019- NOMEAR a Sra. LUZINETE ANTUNES,
portadora da cédula de identidade nº.54.273.756-
5, no cargo de Atendente de Desenvolvimento
Infantil, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, provimento efetivo, a partir de 22
de agosto de 2019. Portaria nº 330/2019- NOMEAR
a Sra. CLAUDIA SOARES DINIZ, portadora da
cédula de identidade nº.17.045.461-7, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provi-
mento efetivo, a partir de 22 de agosto de 2019.
Portaria nº 331/2019- NOMEAR o Sr. LUAN
APARECIDO BARBOSA MARTINS, portador da
cédula de identidade nº.39.717.526-7, no cargo de
Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria
de Serviços Urbanos - SSU, provimento efetivo, a
partir de 22 de agosto de 2019. Portaria nº
332/2019- NOMEAR a Sra. MARIA APARECIDA
LOPES, portadora da cédula de identidade
nº.25.103.118-4, no cargo de Servente de Serviços
Gerais, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos
- SSU, provimento efetivo, a partir de 22 de agos-
to de 2019. Portaria nº 333/2019-NOMEAR a Sra.
KAREN GARCIA DE OLIVEIRA SILVA, portadora
da cédula de identidade nº.22.493.161-1, no cargo
de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada
na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provi-
mento efetivo, a partir de 22 de agosto de 2019.
Portaria nº 334/2019-NOMEAR a Sra. ANA LUCIA
PEREIRA DE ANDRADE NASCIMENTO, portado-
ra da cédula de identidade nº.21.626.667-1, no
cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,

provimento efetivo, a partir de 22 de agosto de
2019. Portaria nº 335/2019-NOMEAR a Sra. EDNA
BARBOSA DA SILVA BENEDITO, portadora da
cédula de identidade nº.20.476.846-9, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provi-
mento efetivo, a partir de 22 de agosto de 2019.
Portaria nº 354/2019- NOMEAR o Sr. ALEXANDER
VICTOR DIZELA, portador da cédula de identi-
dade nº. 37.568.128-0, no cargo de Chefe de Setor,
lotado na Secretaria de Administração - SA, provi-
mento comissionado, a partir de 03 de setembro
de 2019. Portaria nº 355/2019- NOMEAR o Sr. NIL-
SON NASCIMENTO ANDRADE, portador da cédu-
la de identidade nº. 34.884.647-2, no cargo de
Chefe de Setor, lotado na Secretaria do Governo -
SG, provimento comissionado, a contar de 02 de
setembro de 2019. Portaria nº 356/2019-EXONER-
AR a pedido a Sra. ADRIELI VILELA DA CRUZ,
portadora da cédula de identidade nº.43.649.333-
0, do cargo de Servente de Serviço Geral, lotada
na Secretaria de Saúde- SS, provimento Efetivo, a
contar  de 02 de setembro de 2019. Portaria nº
357/2019- EXONERAR a pedido o Sr. EDUARDO
SOUSA DA SILVA, portador da cédula de identi-
dade nº.47.010.478-8, do cargo de Agente
Administrativo, lotado na Secretaria de Educação
e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a contar  de
02 de setembro de 2019. Portaria nº 358/2019-
NOMEAR o Sr. AGNALDO TRAZIBULO MIRANDA
DE ALMEIDA, portador da cédula de identidade
nº. 32.580.213-0, no cargo de Secretário, lotado na
Secretaria de Administração - SA, a contar de 02
de setembro de 2019. Portaria nº 353/2019-
NOMEAR o Sr. ALEX JOSÉ DIAS, portador da
cédula de identidade nº.42.584.771-8, no cargo de
Fiscal, lotado na Secretaria de Obras e
Planejamento - SOP, provimento Efetivo, a partir
de 02 de setembro de 2019. Portaria nº 351/2019-
EXONERAR a pedido a Sra. ALINE BASTOS DE
CARVALHO TEIXEIRA, portadora da cédula de
identidade nº.41.779.954-8, do cargo de Auxiliar
de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde-
SS, provimento Efetivo, a partir  de 29 de agosto
de 2019. Portaria nº 350/2019-NOMEAR a Sra.
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, portadora da
cédula de identidade nº.23.089.299-1, no cargo de
Servente de Serviços Gerais, lotada no Gabinete
do Prefeito - GP, provimento Efetivo, a partir  de 29
de agosto de 2019. Portaria nº 349/2019-NOMEAR
a Sra. TERESINHA ESTEVAM APOLINÁRIO, por-
tadora da cédula de identidade nº.10.238.428-9,
no cargo de Agente Administrativo, lotada na
Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, provi-
mento Efetivo, a partir  de 29 de agosto de 2019.
Portaria nº 348/2019-NOMEAR o Sr. EDVALDO DA
SILVA CANDIDO, portador da cédula de identi-
dade nº.52.279.211-X, no cargo de Servente de
Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos - SSU, provimento Efetivo, a partir  de 29

de agosto de 2019. Portaria nº 347/2019- NOMEAR
os Srs. ABENIRO DE LIMA, ANTONIO BATISTA
DE CARVALHO, ARY RODRIGUES, CLAUDIO
FERNANDO PEREIRA, CLAUDIO RIZZO, JOÃO
JOSÉ FERREIRA, JOSÉ VIEIRA COSTA FILHO,
JOSIEL COSME DA SILVA, MANASSES SILVA DE
LIMA, MARCELO CARDOSO, MARCELO MIRAN-
DA DA SILVA, REINALDO SANTOS DOS ANJOS,
SERGIO MATIAS DO PRADO, NASCIMENTO
ALVES DAS NEVES CHMEJEL, SILAS FELIPE DA
SILVA e Sras. SOLANGE ALVES ORTIZ, DEISE
DIAS BRANDÃO para comporem a Comissão
Municipal de Defesa Civil, a partir de 29 de agos-
to de 2019. Portaria nº 346/2019-NOMEAR os Srs.
ALEX ANTONIO DOS SANTOS TAVARES, CLAU-
DIO FERNANDO PEREIRA, CLAUDIO RIZZO,
ROBERTO FONTES DOS SANTOS, FABIO LUIZ
MELO, JOÃO BATISTA MELQUIADES, JOÃO SAT-
UNINI ANASTACIO, JOEL DA SILVA OLIVEIRA,
JOSE ORLANDO BELLO, ZILDO DONIZETE DA
SILVA, VINICIUS CARDOSO ALVES DA SILVA,
FABIO ROSTICHELLI, GILMAR LACERDA DA
SILVA, ADEMIR FERNANDES DAS MERCES,
JOSÉ VIEIRA COSTA FILHO, MARIO DUARTE,
JOÃO LUZIA GONÇALVES DIAS e Sras. ADRIANA
PEREIRA GOMES, ZILDA DOS SANTOS,
JULIANA APARECIDA BATISTA MIRANDA,
NOELY MENDES para comporem a Comissão
Municipal de Trânsito, a partir de 29 de agosto de
2019. Portaria nº 345/2019-REPREENDER o Sr.
PAULO CESAR DA SILVA, portador da cédula de
identidade nº. 20.202.793, no cargo de Motorista
de Transporte Escolar, lotado na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo,
nos termos do artigo 137 da Lei Municipal nº.
1221/99, conforme processo administrativo
476/2019, a contar de 30 de junho de 2019.
Portaria nº 344/2019-DESIGNAR a Sra. MARCELA
BARBOSA PORTO, portadora da cédula de iden-
tidade nº. 45.627.044-9, no cargo de Agente
Administrativo, lotada na Secretaria de Cidadania
e Inclusão Social - SCIS, provimento efetivo,
devendo a mesma prestar serviços na Secretaria
de Finanças - SF, a contar de 01 de agosto de
2019. Portaria nº 343/2019-NOMEAR o Sr.
WELLINGTON FONTES, portador da cédula de
identidade nº.23.183.554-1, no cargo de
Secretário Adjunto, lotado na Secretaria da
Juventude Esporte e Lazer - SJEL, provimento
Comissionado, a contar de 22 de agosto de 2019.
Portaria nº 342/2019-NOMEAR o Sr. GILSON SAN-
TOS, portador da cédula de identidade
nº.30.757.981-5, no cargo de Gestor, lotado na
Secretaria de Saúde - SS, provimento
Comissionado, a contar de 19 de agosto de 2019.
Portaria nº 341/2019- EXONERAR a pedido a Sra.
LETICIA PEREIRA BASSO, portadora da cédula
de identidade nº.38.735.737-3, do cargo de
Servente de Serviço Geral, lotada no Gabinete do
Prefeito - GP, provimento efetivo, a partir de 26 de

agosto de 2019. Portaria nº 340/2019- EXONERAR
a pedido o Sr. FRANCISCO FRACINETE FER-
REIRA DOS SANTOS, portador da cédula de iden-
tidade nº.30.248.875-3, do cargo de Servente de
Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos- SSU, provimento efetivo, a partir de 23
de agosto de 2019. Portaria nº 336/2019- DESIG-
NAR o Sr. RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS,
portador da cédula de identidade nº. 39.281.715-9,
no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provimen-
to Comissionado, devendo o mesmo prestar
serviços no Gabinete do Prefeito- GP, a contar de
01 de agosto de 2019.Portaria nº 363/2019-
EXONERAR a pedido a Sra. VERA LUCIA MEIN-
GAST DE BRITO portadora da cédula de identi-
dade nº.9.864.413-0, do cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir  de 05 de setembro de 2019.Portaria nº
364/2019- NOMEAR a Sra. VERA LUCIA MEIN-
GAST DE BRITO, portadora da cédula de identi-
dade nº.9.864.413-0, no cargo de Coordenador
Pedagógico, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura- SEC, provimento efetivo, a partir de 06 de
setembro de 2019.Portaria nº 361/2019-EXONER-
AR a pedido a Sra. LUZIA ELIZABETE ARCINO
DA SILVA, portadora da cédula de identidade
nº.24.568.257-0, do cargo de Professor de Pré -
Escola, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, provimento Efetivo, a partir  de 04
de setembro de 2019.Portaria nº 362/2019-
NOMEAR a Sra. LUZIA ELIZABETE ARCINO DA
SILVA, portadora da cédula de identidade
nº.24.568.257-0, no cargo de Coordenador
Pedagógico, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura- SEC, provimento efetivo, a partir de 05 de
setembro de 2019.Portaria nº 360/2019- EXONER-
AR a pedido a Sra. LUZIA ELIZABETE ARCINO
DA SILVA, portadora da cédula de identidade
nº.24.568.257-0, do cargo de Professor de
Educação Básica, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir  de 04 de setembro de 2019.Portaria nº
359/2019- NOMEAR a Sra. PATRICIA CARDOSO
DOS SANTOS FELIPE, portadora da cédula de
identidade nº. 27.940.177-2, no cargo de Atendente
de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo,
a partir de 04 de setembro de 2019.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA -
Prefeito Municipal.
LEI MUNICIPAL Nº. 2.324, DE 12 DE SETEMBRO
DE 2.019
“Dispõe sobre a desafetação de área pública
municipal da classe dos bens de uso comum do
povo para a categoria de bem público dominical
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 san-
ciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. - Fica desincorporado da classe dos bens
de uso comum do povo e transferida para a cate-
goria de bem dominical, os imóveis abaixo dis-
criminados:
1 – Um terreno situado no Município de Rio
Grande da Serra, denominado como sendo “lote
11 da quadra D do loteamento denominado
Jardim Progresso, medindo 26,70 m, em reta,
mais 10,46 m em curva, de frente para a Rua do
Progresso, da frente aos fundos, do lado direito,
visto da rua, mede 42,00 m, confrontando com o
lote n.º 10, do lado esquerdo mede 26,13 m, con-
frontando com a rua do Progresso, mais 5,50 m

confrontando com a viela dois, medindo nos fun-
dos 28,00 m, onde confronta com a Vila
Felicidade, encerrando a área de 1.144,50 m2. A
quadra na qual está localizado o imóvel ora
descrito é formada pela rua do Progresso, Viela
Hum e Avenida D. Pedro I. O lote está situado do
lado direito da rua para a qual faz frente, no sen-
tido de quem a adentra, vindo da Avenida D.
Pedro I e dista 176,45 m da Viela Um, que corre-
sponde a matrícula de nº. 36.648, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão
Pires.
2 – Uma Casa e respectivo terreno que é consti-
tuído pelo lote 1 da quadra A do Recanto Alpino,
com área de 997,50 metros quadrados, situado no
perímetro urbano de Rio Grande da Serra e
Comarca de Ribeirão Pires, de formato triangular,
medindo 70 metros de frente para a rua B; de um
lado confina com o lote 2, onde mede 28,50 met-
ros; e, nos fundos, onde mede 75,50 metros, onde
divide com a propriedade da São Paulo Ligth
S/A.,, que corresponde a matricula de n.º 24.130
do  Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ribeirão Pires
Art. 2º. - Fica o Poder Executivo autorizado a
alienar, mediante licitação, a área de propriedade
municipal de que trata esta lei. 
Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução da
presente lei serão suportadas com dotações
orçamentárias próprias e outras que lhe forem
destinadas, suplementadas se necessário.
Art. 4º. - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12
de setembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Pregão Presencial n° 36/19 - PROCESSO 195/2019
- OBJETO: Registro de preços para o forneci-
mento de peças e equipamentos para
manutenção de infraestrutura da rede física estru-
turada das Unidades Administrativas perten-
centes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra.
DATA DE ABERTURA: 26 de setembro de 2019, 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 esclarec-
imentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com
ou no Departamento de Licitações, e telefones
para contato: (11) 4820-3366.
Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 11/09/2019.
Pregão Presencial n° 37/19 - PROCESSO 938/2019
- OBJETO: Registro de preços para o forneci-
mento de medicamentos, destinados à Secretaria
de Saúde deste Município.
DATA DE ABERTURA: 27 de setembro de 2019, 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 esclarec-
imentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com
ou no Departamento de Licitações, e telefones
para contato: (11) 4820-3366.
Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 11/09/2019.

RESOLUÇÃO CMDCA 009/09/2019.
“Altera a resolução 008/2019 que estabelece sobre os
candidatos APROVADOS ao pleito 2020-2024 da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares e dá
outras providências”.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, usando das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1939, de 20 de março de 2012, alterada pela
Lei Municipal nº 2.280, de 29 de novembro de 2018 e  de acordo com Lei Federal nº 12.696 de 2012, e
do artigo nº 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
CONSIDERANDO que é de Competência do CMDCA  todo o processo eleitoral;
CONSIDERANDO que é de responsabilidade do candidato estar devidamente informado de todo o
processo e de suas competências e responsabilidades;
CONSIDERANDO que de acordo com o Regulamento da Eleição em Suas Disposições e do Edital
CMDCA nº 1/2019 em seu art. 3º acompanhar publicações e comunicações oficiais serão realizadas
por meio do site: www.riograndedaserra.sp.gov.br sendo de inteira responsabilidade do interssado
acompanhar as publicações...; 
CONSIDERANDO a publicação da Resolução CMDCA 008/2019 em seu art. 2º Prazos para recursos à
Comissão Especial Eleitoral em até 5 dias corridos após esta publicação;
CONSIDERANDO após pedido de Recurso impetrado pela Candidata Renata Cristina Oliveira Souza,
sob o nº 10 de inscrição, a qual questiona a pontuação aplicada a redação, acatada pela Comissão
Especial Eleitoral e remetida ao responsável pela Capacitação Prof. Delnério Nascimento da Cruz –
ECA Capacita,  
RESOLVE:
Art. 1º – Fica  INDEFERIDO o pedido de revisão da pontuação retirada no quesito Erros Ortográficos,
interposto pela candidata acima citada e entendendo-se que minimamente espera-se do candidato
uma ortografia correta; e
Art. 2º – Fica DEFERIDO o pedido de recurso interposto pela candidadata referente ao item de qualifi-
cação da Violação do Direito, citação a qual seria acrescido 0,5 ponto.  Por não ter ficado claro e obje-
tivo, mesmo sendo amplamente discutido na Capacitação de 19 à 23 de agosto; 
Art. 3º -  Fica ANULADO pela Comissão  Especial Eleitoral o quesito mencionado, e todos os can-
didatos receberam o 0,5 na redação. Passando de 10 candidatos para 14 candidatos, com numeração
determinada em sorteio a pedido pelos candidatos em reunião com a Comissão Especial Eleitoral na
data de 05/09/2019, sendo eles: 

Art. 3º Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Rio Grande da Serra, 05 de setembro de 2019.
Eliza A. Camine Almeida  - Presidente do CMDCA - Comissão Especial Eleitoral

DECRETO MUNICIPAL Nº 2638 de 23 de Agosto de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que san-
ciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 378.700,00 (trezentos e setenta e oito mil e setecentos reais)
observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018,
conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 378.700,00 (trezentos e setenta e
oito mil e setecentos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 408.700,00 (quatrocentos e oito mil e setecentos reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 408.700,00 (qua-
trocentos e oito mil e setecentos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue: 

Art. 5º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano
Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de Junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do
Orçamento Anual (LOA).
Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 23 de Agosto de
2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 23 de Agosto de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva Secretário de Finanças
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O Martelinho de Ouro ou
Técnica Artesanal consiste no
reparo em amassados e avarias
que aparecem na superfície da
carroceria do veículo, o que
garante a originalidade do
automóvel sem a necessidade
de pintura.
A técnica consiste na utiliza-

ção de ferramentas que apli-
cam pressão na parte traseira
da lataria com a finalidade de
mover o metal de volta ao seu
estado natural. Esta ferramen-
ta é utilizada suavemente e
com precisão, garantindo a res-
tauração do Veiga em cem por
cento, nos casos em que o

amassado não compromete a
pintura.
Os sócios Gilson Santos e

Robson Costa, proprietários da
Loja Brilho – Solução
Automotiva (Av. Francisco
Monteiro, 893 - Ribeirão Pires)
utilizam a técnica desde 1997,
sendo 22 anos de experiência,
garantindo aos seus clientes
excelência e qualidade nos ser-
viços. “A satisfação de nossos
clientes é nossa meta diária. O
nosso serviço garante a origi-
nalidade do veículo sem a
necessidade de aplicação de
tinta, o que é um diferencial no
mercado”, comentam os pro-

prietários da Loja Brilho.
O espaço conta também

com polimento técnico, utiliza-
do para a eliminação de riscos
superficiais, holografias, mar-
cas de lavagens mal efetuadas,
oxidação e contaminações. Faz
parte do processo de detalha-
mento. 
Os interessados podem rea-

lizar um orçamento prévio,
para isso, basta mandar um e-
mail para brilhomarteli-
nho@hotmail.com; ou ligar no
telefone (11) 4824-6239 ou
WhatsApp 9.4784-6068.
A Loja Brilho realiza atendi-

mento de segunda a sexta-feira
das 08h às 18h; e aos sábados
das 08h às 12h.

Funilaria Artesanal 
valoriza seu veículo

Foot: Divulgação

Técnica de Martelinho de Ouro é utilizado no reparo de amassados

O processo de Martelinho de Ouro poder ser utilizado em carros e motos
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CNH especial para PcD:
confira como obter

Saiba os exames necessários para obter a CNH junto ao Detran

A Carteira de Habilitação
Nacional (CNH) especial é destina-
da às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida que estão
aptas a passarem por exames
médicos e de direção. 
A emissão da CNH para PcD é

realizada pelo Departamento
Estadual de Trânsito (Detran), que
encaminha o condutor para uma
clínica médica credenciada a fim
de que seja examinado por uma
junta médica, a fim de verificar a

extensão de sua deficiência. Após
a aprovação no exame médico, o
condutor passará pelo exame de
direção com um instrutor do
Detran, podendo ser realizado em
um carro previamente adaptado
pelo órgão ou o carro do condutor. 
Conforme a Lei nº 10.690, de 16

de junho de 2003, o benefício de
emissão de CNH especial é conce-
dido para a pessoa que apresenta
alteração completa ou parcial de
um ou mais segmentos do corpo

humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apre-
sentando-se sob a forma de para-
plegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetrapa-
resia, triplegia, triparesia, hemiple-
gia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformi-
dade congênita ou adquirida,
desde que não afetem à capacida-
de de dirigir.  
Vale lembrar que o condutor de

CNH especial não pode dirigir um
veículo que esteja fora do padrão
prescrito pelo médico, caso ocorra,
estará sujeito à multa, conforme
estabelecido pelo Código de
Trânsito Brasileiro – CTB. 
A Estância conta com a Spaço

Auto Escola (Rua Professor
Antônio Nunes, 54 - Santa Luzia)
que realiza treinamento de direção
para PcD, com o apoio de instruto-
res experientes e carros adapta-
dos. 
Para os interessados, basta

entrar em contato pelo telefone
(11) 4827-4377 ou no WhatsApp
da Spaço Auto Escola (11) 94769-
2631.

Veículos da Spaço Auto Escola adaptados para pessoas com deficiência

Foto: Divulgação
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Muitos adoram saborear um
peixinho nas refeições, além de
ser pouco calórico é altamente
nutritivo. 
A tilápia é valorizada pelos

nutricionistas por ser uma proteí-
na com nutrientes essenciais para
a saúde, sendo de fácil digestão e
saborosa, além de fornecer bene-
fícios múltiplos, pois é rico em
Ômega-3, substância que oferece
proteção à saúde cardiovascular e
cerebral. Além de ser forte aliado
na absorção de nutrientes. 
A tilápia é um dos peixes mais

procurados em pesqueiros e res-
taurantes pois é uma opção leve e
nutritiva. Dentre as vastas opções

de gastronomia da Estância é
importante destacar o Pesqueiro
Catavento. 
Itamar Pereira de Mello, novo

proprietário do Pesqueiro
Catavento comenta que “a tilápia
é uma carne neutra que agrada os
mais variados paladares. Além de
poder ser acompanhada com
outros alimentos”, disse Itamar.
O proprietário diversificou o

cardápio oferecendo novas
opções aos clientes, entre o des-
taque está a porção grande de
tilápia que se diferencia dos
demais pois leva outros acompa-
nhamentos, como camarão, filé
em fatias, frango a passarinho,

calabresa, mandioca frita, polen-
ta, batata frita, cebola à dorê e
muito mais. 
“Esta opção de diferentes

acompanhamentos para o prato
principal tem sido um sucesso no
nosso estabelecimento. Os clien-
tes estão aprovando a junção de
sabores”, finaliza Itamar Pereira.
O local é uma ótima opção

para o almoço no final de sema-
na, podendo ser visitado na
Rodovia Antônio Adib Chammas -
SP 122, Km 37,5, s/nº - Jardim
Valentina, Ribeirão Pires. 
O contato prévio pode ser rea-

lizado pelo telefone (11) 4826-
5794 ou 999649157.

Filé de Tilápia é destaque
no Pesqueiro Catavento

O prato se tornou destaque por ser uma opção leve e nutritiva

Porção grande de Filé de Tilápia com limão, é a grande atração no Pesqueiro Catavento 
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