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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO   

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

CAIO  MAGALHÃES  SIQUEIRA, estado civil divor-
ciado, profissão operador de  máquina,  nascido em São
Caetano do Sul, SP no dia nove de maio de mil  nove-
centos e noventa e dois (09/05/1992), residente e
domiciliado Rua  Colorado,  105,  Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filho de RUBENS MAGALHÃES SIQUEIRA e de
ELIZIA MARIA MAGALHÃES SANTOS SIQUEIRA. DAYANE
PRISCILA MORAES, estado civil solteira, profissão ope-
radora de máquina, nascida em São Paulo, SP no dia
dezessete de fevereiro de mil novecentos  e noventa e
dois (17/02/1992), residente e domiciliada Rua
Colorado, 105, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de
EDUARDO PINTO DE MORAES e de VILMA DE CAMPOS
MORAES.                                

GABRIEL MATTOS CARDOSO, estado civil solteiro,
profissão frezador CNC, nascido  em  Santo  André,  SP
no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos  e
noventa e oito (29/09/1998), residente e domiciliado
Rua Júlio Prestes, 175, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho
de PAULO ROGÉRIO RIBEIRO CARDOSO e de JANETE
MEDEIROS DE MATTOS CARDOSO. MARIA EDUARDA
LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  quatorze de junho de
mil novecentos e noventa  e  nove  (14/06/1999),  resi-
dente  e  domiciliada  Rua  Júlio Prestes,  175, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de ISAC DA SILVA e de KELLY
LOPES MOTTA.                                                    

FRANCISCO  HENRIQUE  MOREIRA  MÁXIMO, esta-
do civil solteiro, profissão servidor  público  municipal,
nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no dia primeiro  de  abril
de  mil novecentos e setenta e oito (01/04/1978), resi-
dente  e  domiciliado Rua Espanha, 70, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filho de ALOYSIO MÁXIMO e de AURICY
MOREIRA MÁXIMO. FABÍOLA  NEVES  FIDELES,  estado
civil solteira, profissão professora, nascida  em
Caratinga,  MG  no dia seis de agosto de mil novecentos
e oitenta e dois (06/08/1982), residente e domiciliada
Rua da Liberdade, 216,  Bairro Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filha de SEBASTIÃO GONÇALVES FIDELES e de VERA
MARIA DAS NEVES FIDELES.                            

ROBERTO  BASTOS, estado civil solteiro, profissão
autônomo, nascido em Ribeirão  Pires,  SP no dia vinte
e um de setembro de mil novecentos e oitenta  e  um
(21/09/1981), residente e domiciliado Rua Irapurú, 188,
Santa  Luzia,  Ribeirão Pires, SP, filho de ANSELMO BAS-
TOS e de JUDITH CARDOSO BASTOS.  MICHELLE
RAMOS   DE   OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão
empresária,  nascida em Ribeirão Pires, SP no dia vinte
e um de agosto de   mil  novecentos  e  oitenta  e  sete
(21/08/1987),  residente  e domiciliada  Rua  Irapurú,
188, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de MAZERLIM
DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DOS RAMOS OLIVEIRA.           

SAMUEL   AUGUSTO  DO  NASCIMENTO,  estado
civil  solteiro,  profissão auxiliar  de produção, nascido
em Mauá, SP no dia doze de julho de mil novecentos  e
noventa  e quatro (12/07/1994), residente e domicilia-
do Rua  Campinas,  38, São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de PEDRO LUIS DO NASCIMENTO e de SUELI
AUGUSTO GONÇALVES DO NASCIMENTO. MARIA   FER-

NANDA  DIAS  FERREIRA  DA  SILVA,  estado  civil  soltei-
ra, profissão  do lar, nascida em Feira Grande, AL no dia
seis de julho de dois  mil e um (06/07/2001), residente
e domiciliada Rua Campinas, 38, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JORGE FERREIRA DA SILVA e
de SONIA DIAS FERREIRA DA SILVA.                                      

RAIMUNDO  NONATO  DOS  SANTOS  NETO,  esta-
do civil solteiro, profissão motorista,  nascido  em
Pacajus,  CE  no  dia  dez  de  agosto de mil novecentos
e  setenta  (10/08/1970),  residente  e  domiciliado  Rua
Baluarte,  04,  A, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de MANOEL DOMINGOS DA SILVA e de MARIA ANUN-
CIAÇÃO DA SILVA.                     MARISTELA  PEREIRA
BRITO, estado civil solteira, profissão merendeira esco-
lar,  nascida  em  Guarulhos,  SP  no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos  e  oitenta  e um (20/09/1981),
residente e domiciliada Rua Baluarte, 04, A, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de NATANAEL ALVES
BRITO e de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEI-
RA.              

EDIPO  DOS  SANTOS OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão mecânico de  manutenção,  nascido  em
Canavieiras,  BA  no dia vinte e dois de novembro  de mil
novecentos e oitenta e oito (22/11/1988), residente e
domiciliado  Rua Santos, 62, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filho de ADEMAR DE FRANCA OLIVEIRA e de
MARIA CELESTE RODRIGUES DOS SANTOS. ANGELA
DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profissão
operadora de telemarketing, nascida em Mauá, SP no
dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa
(17/07/1990), residente e domiciliada Rua Santos, 62,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de VALDECI
ROCHA BARBOSA e de MARIA DALVA DOS SANTOS.                                          

LUIZ  GUSTAVO  DA  CONCEIÇÃO  BORBA,  estado
civil solteiro, profissão encarregado  de  produção,  nas-
cido  em  Mauá,  SP no dia dezesseis de outubro  de  mil
novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente e
domiciliado  Rua  Abrahão  Eid,  242,  Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO DE BORBA e de MAR-
LENE DA CONCEIÇÃO BORBA. NAYARA  ESPINDOLA
LOBATO  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão assis-
tente  administrativo  de vendas, nascida em Mauá, SP
no dia doze de  maio de dois mil (12/05/2000), residen-
te e domiciliada Rua Abrahão Eid,  242,  Ponte  Seca,
Ribeirão  Pires, SP, filha de SIDNEY ALEX DA SILVA e de
VIVIANE CRISTINA ESPINDOLA LOBATO.                         

VINICIUS  DA SILVA SANTIL, estado civil divorciado,
profissão policial militar, nascido em Suzano, SP no dia
treze de julho de mil novecentos e  noventa  e  três
(13/07/1993), residente e domiciliado Rua Navajas (Est
São  Jorge),  82,  Pouso  Alegre,  Ribeirão  Pires, SP, filho
de EDIOMAR ALVES SANTIL e de SOLANGE VIEIRA DA
SILVA SANTIL.   RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL, esta-
do civil solteira, profissão policial militar, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia primeiro de fevereiro de mil
novecentos e oitenta e nove (01/02/1989), residente e
domiciliada Rua  Navajas  (Est  São  Jorge), 82, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de IVALDO ANTONIO
PIMENTEL e de ELIZABETH DOS SANTOS PIMENTEL.  

VINICIUS  BERTOLDO NOGUEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar administrativo,  nascido em
Santo André, SP no dia vinte e um de junho de   mil
novecentos  e  noventa  e  sete  (21/06/1997),  residen-
te  e domiciliado  Rua  Ada  Mortari,  184, Vila Suíssa,

Ribeirão Pires, SP, filho de EVANDRO DE MORAIS
NOGUEIRA e de JULIANA BERTOLDO NOGUEIRA. INGRA
GERMANO  DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão
vendedora, nascida  em  São  Bernardo  do  Campo,  SP
no dia dois de abril de mil novecentos  e noventa e sete
(02/04/1997), residente e domiciliada Rua Ada Mortari,
184, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de HAROLDO
DE ARAÚJO e de CÉLIA GERMANO DE ARAÚJO.                                  

MARCO  ANTONIO  DA  SILVA  SANTOS,  estado
civil  solteiro, profissão projetista,  nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e
noventa e cinco (14/04/1995), residente e domiciliado
Rua  Germânia,  38,  Vila Bocaina, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS e de GISLAINE
CRISTINA DA SILVA SANTOS.  GRAZIELLY   SANTOS   DA
SILVA,   estado  civil  solteira,  profissão comerciária,
nascida em Mauá, SP no dia dez de abril de mil nove-
centos e  noventa  e  sete  (10/04/1997),  residente  e
domiciliada Rua José Messias  Fontes, 19, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA
SILVA e de CIRLEIA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA.            

ANDRÉ  KENDY  HAYASHIDA,  estado  civil solteiro,
profissão apontador, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia  onze  de  fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e cinco (11/02/1995), residente e domiciliado Rua
Fernão  Dias, 27, Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho
de GERMANO SHIGUEO HAYASHIDA e de BERTILIA FREI-
RE HAYASHIDA.  CAROLINE  SAMPAIO  DA  SILVA, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de janeiro de
mil  novecentos e noventa e sete (27/01/1997), resi-
dente e domiciliada Rua Paineira, 16, Barro Branco,
Ribeirão Pires, SP, filha de CLAUDINEI DA SILVA e de
JURACEMA LEITE SAMPAIO DA SILVA.                        

RENATO  VEZZARO,  estado  civil  solteiro,  profis-
são  coordenador  de logística, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e um de novembro de   mil  nove-
centos  e  noventa  e  dois  (21/11/1992),  residente  e
domiciliado  Rua  João  Clementino  de  Freitas,  38,
Suíssa, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de EDUARDO CESAR
VEZZARO e de LUZENILIA SINÉZIA DO CARMO VEZZARO.
STEFFANY  DA  SILVA GOUVEIA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de  veterinário,  nascida em Mauá, SP no
dia vinte e oito de agosto de mil   novecentos   e   noven-
ta  e  quatro  (28/08/1994),  residente  e domiciliada
Rua  João  Clementino  de  Freitas,  38, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOÃO CÂNDIDO GOUVEIA e de VERA
LUCIA DA SILVA.    

JOSÉ  LUCIANO  MACHADO  DA  CUNHA,  estado
civil divorciado, profissão motorista,  nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e nove de dezembro  de
mil  novecentos e setenta e um (29/12/1971), residen-
te e domiciliado Rua Miguel Daraio, 477, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ NICANOR MACHADO
DA CUNHA e de NILCE TOZARELLI DA CUNHA. MARIA
LUCIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em  Serro, MG no dia vinte e nove de julho de
mil novecentos e oitenta e  seis  (29/07/1986), residen-
te e domiciliada Rua Miguel Daraio, 477, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de MARIA APARECIDA DA SILVA.       

PAULO  HENRIQUE  TUTSETO DE OLIVEIRA, estado
civil solteiro, profissão auxiliar  de  produção,  nascido
em  Mauá,  SP no dia vinte e seis de fevereiro  de  mil
novecentos  e  noventa  (26/02/1990),  residente e

domiciliado  Avenida  Coronel  Oliveira  Lima,  1808,
Parque Aliança, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  DAVI  JOSÉ
DE OLIVEIRA e de ANGELICA APARECIDA TOMOCO TUT-
SETO. REIJANE  DA  SILVA  MUNIZ, estado civil solteira,
profissão atendente, nascida  em  Conceição  do
Jacuípe, BA no dia vinte e nove de março de mil  nove-
centos e oitenta e sete (29/03/1987), residente e domi-
ciliada Avenida  Coronel  Oliveira Lima, 1808, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de VALTER DAS VIR-
GENS MUNIZ e de RENILDA DE ALMEIDA SILVA.  

MARCO  ANTONIO  BEZERRA  DA  SILVA, estado
civil divorciado, profissão segurança,  nascido  em
Bezerros,  PE  no  dia dez de novembro de mil novecen-
tos  e  setenta  e quatro (10/11/1974), residente e
domiciliado Rua  das  Espatódeas  (Jd  Serrano),  59,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO PEDRO DA
SILVA e de LUZINETE BEZERRA DA SILVA. JEMINA  RIBEI-
RO, estado civil solteira, profissão ajudante de cozinha,
nascida  em Mauá, SP no dia vinte e um de setembro de
mil novecentos e oitenta   e   dois  (21/09/1982),  resi-
dente  e  domiciliada  Rua  das Espatódeas  (Jd  Serrano),
59,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de OSWALDO
CARMO RIBEIRO e de MARIA JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO.  

EDITAL DE PROCLAMAS DO MUNICIPIO DE SAN-
TOS ANDRÉ

FELIPE ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, natural de Santo André, Estado de São Paulo, nasci-
do aos trinta de abril de  mil novecentos e noventa e
quatro (30/04/1994), profissão bancário, estado civil
solteiro, domiciliado e residente à Rua dos Missionarios
n° 50, Jardim Santo André, na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, filho de JOÃO DOS REIS FERREIRA
e de DALVA ALVES DO AMARAL FERREIRA. CAROLINA
SANTOS DOMINGUES ALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, natural de Santos, Estado de São Paulo, nascida aos
dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e três
(16/04/1993), profissão auxiliar de enfermagem, esta-
do civil solteira, domiciliada e residente à Rua
Amazonas n° 135, jardim Santa Luzia, na cidade de
Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, filha de LUCIO
DOMINGUES ALVES e de SIMONE SANTOS DOMINGUES
ALVES. 

EDGARD ALESSANDRO TORRES FUENTES, de nacio-
nalidade brasileira, natural de Santo André, Estado de
São Paulo, nascido aos vinte e cinco de abril de mil
novecentos e oitenta e um (25/04/1981), profissão pro-
motor de vendas, estado civil solteiro, domiciliado e
residente à Rua Bagé, 608, Vila Bela Vista, na cidade de
Santo André, Estado de São Paulo, filho de VICENTE
TORRES FUENTES e de LOURDES TORRES FUENTES.
ELZA MONTEIRO DIAS, de nacionalidade brasileira,
natural de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, nascida
aos nove de outubro de mil novecentos e oitenta e seis
(09/10/1986), profissão operadora de caixa, estado civil
solteira, domiciliada e residente à Rua Ernesto Molon,
194, Bosque Santana, na cidade de Ribeirão Pires ,
Estado de São Paulo, filha de JOSE CARLOS DIAS e de
AUREA MONTEIRO PINTO DIAS.

MATHEUS MONTANINI DE LIMA, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteiro, profissão técnico de
enfermagem, estado civil solteiro, natural de Santo
André-SP, nascido no dia sete de março de mil nove-
centos e noventa e sete (07/03/1997), residente e
domiciliado na Rua General Flores, nº 196, apot 4, Vila

Humaitá, na cidade de Santo André-SP, filho de ANDRES
DA PAZ DE LIMA e de ROSANA MONTANINI DE LIMA e
JÉSSICA PERPETUA HEREDIA COUTINHO, de nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada,  profissão enge-
nheira  civil, natural de Ribeirão Pires-SP, nascida no dia
trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e
dois (31/08/1992), residente e domiciliada na
Domingos Correia, nº 229, Vila Monteiro, na cidade de
Ribeirão Pires-SP, filha de ARLINDO RODRIGUES COUTI-
NHO e de TERESA HEREDIA COUTINHO 

EDITAL DE PROCLAMAS DO MUNICIPIO DE RIO
GRANDE DA SERRA

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, de naciona-
lidade brasileira, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de produção, nascido em Mauá-SP, no dia vinte de
agosto de mil novecentos e noventa e cinco
(20/08/1995), residente e domiciliado na Rua Ipanema,
265, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de NIVALDO
DA SILVA e de  WALQUIRIA DOS SANTOS SOBRINHO
SILVA. THAMIRES SILVA SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nas-
cida em Ribeirão Pires-SP, no dia vinte e oito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete (28/11/1997),
residente e domiciliada na Estrada Rio Pequeno, 38,
Oasis Paulista, Rio Grande da Serra, SP, filha de GIVAL-
DO CARLOS SANTOS e de SUELI APARECIDA SILVA SAN-
TOS .

RAFAEL ALVES AZEVEDO, de nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciado, profissão analista de RH, nas-
cido em Ribeirão Pires-SP, no dia trinta de setembro de
mil novecentos e oitenta e um (30/09/1981), residente
e domiciliado na Rua José Maria de Figueiredo, nº 553,
Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra-SP , filha de JOÃO
BATISTA AZEVEDO e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES AZE-
VEDO e ERIKA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, de
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
analista comercial, nascida em Ribeirão Pires-SP, no dia
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e
três (28/02/1983), residente e domiciliada na Rua São
Caetano, nº 55, Pilar Velho, Ribeirão Pires-SP, filha de
JOSÉ HORTA DO ESPIRITO SANTO e de NILDA CONS-
TANTINO DO ESPIRITO SANTO.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

PORTARIA Nº 046.09.2021 – EXONERAR, o
funcionário GABRIEL HENRIQUE AFONSO CAM-
PAGNOLI, do Cargo de Chefe de Assessoria
Legislativa, de provimento em comissão, a par-
tir de 03 de setembro de 2021. PORTARIA Nº
047.09.2021 – REVOGAR a Portaria n.º
010.01.2021 que nomeou o senhor SALACIER
DE SENA SATYRO, para o Cargo de Assessor de
Coordenação e Articulação Política e NOMEAR o
mesmo para o Cargo de Chefe de Assessoria
Legislativa, de provimento em comissão, a par-
tir de 08 de setembro de 2021. 

Vereador Charles David Faustino
Fumagalli - Presidente

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

Olhar para os invisíveis
A pandemia do novo Coronavírus jogou

luz para uma triste realidade enfrentada
por inúmeras pessoas - a vivência nas
ruas. Tal situação já era um problema
existente na sociedade, no entanto a crise
gerada pela Covid-19 agravou ainda mais
a situação e ocasionou o aumento da
população em situação de rua. 

Acabou virando rotina andar
pelas ruas de Ribeirão Pires e
se deparar com uma pessoa
sobrevivendo sem o mínimo
necessário, sendo tratada
como alguém sem importância, apenas
mais um ser “invisível”. E, infelizmente,
encontrar com pessoas em situação de
rua acabou se tornando algo natural para
muitas pessoas, que sequer chegam a
sensibilizar com as cenas lamentáveis que
vemos diariamente.  

Ainda tendo nossa cidade como exem-

plo, os dados divulgados pela Prefeitura
de Ribeirão Pires revelam que, em apenas
três anos, houve um aumento de 57% no
número de pessoas que fazem das ruas
suas moradias. Atualmente, a população
em situação de rua é composta por 55
moradores - e a tendência é de aumentar,

uma vez que a cada novo dia
mais uma pessoa perde seu
emprego e não consegue
garantir seu próprio susten-
to.  

Diante de um cenário, cada
vez mais complicado, é necessário que o
Executivo Municipal adote medidas con-
cretas, como a reintegração dessas pes-
soas na sociedade, para que elas possam
ser tratadas com dignidade. Apenas ações
paliativas, como as campanhas durante o
inverno, não são suficientes para acabar
com o sofrimento desses seres humanos. 

““5555  ppeessssooaass  
vviivveemm  nnaass  rruuaass  
ddee  RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess

aattuuaallmmeennttee””



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

Amanhã, às 9h30, acontece
no salão É o Casco o lançamen-
to do Movimento Respeito por
Ribeirão, que busca trabalhar,
fiscalizando e propondo, para
uma cidade melhor desde já.
Lideranças e moradores da cida-
de se reúnem, observando
todos os protocolos sanitários
por conta da pandemia.

O ex-vice-prefeito de
Ribeirão Pires, Gabriel Roncon
(Cidadania), é um dos integran-
tes desse movimento e explicou
a importância da organização da
sociedade. “Nossa intenção
principal é termos uma Ribeirão
Pires melhor hoje e sempre para
nossa população. Esse movi-
mento, onde todos podem par-
ticipar, vai dar voz a todos que
buscam esse mesmo objetivo”.

“O movimento Respeito por
Ribeirão é uma iniciativa popu-
lar inédita na cidade que pre-
tende preencher uma lacuna
existente, capaz de garantir o
diálogo entre pessoas interessa-
das em propor soluções para os
problemas do município. De

pensar uma Ribeirão Pires para
um futuro que já se avizinha.
Um futuro no pós-pandemia
com inúmeros desafios e novos
paradigmas. Se destina a todos

que desejam uma Ribeirão Pires
sustentável, com estratégias
claras para o seu desenvolvi-
mento econômico e alinhada
com as necessidades da popula-
ção”, disse Paulo Ansaldi, edu-
cador e outro idealizador do
movimento.

Além de lideranças da cida-
de, estará no evento o deputa-
do federal Alex Manente
(Cidadania), que apoia o evento.
“Esse é um momento muito
importante para Ribeirão discu-
tir o seu presente e futuro. Por
isso a importância da participa-
ção popular”.

Aos interessados em saber
mais sobre esse Movimento
Respeito por Ribeirão, pode
comparecer amanhã no É o
Casco, que se localiza na rua
Miguel Prisco,1100, Colônia, as
9h30. Mais informações nas
redes sociais: Respeito por
Ribeirão.

Movimento “Respeito por
Ribeirão”será lançado amanhã

Lançamento ocorre neste sábado no salão É o Casco, a partir das 9h30

Gabriel Roncon e Alex Manente estarão no evento amanhã

Todos estão convidados a participarem do lançamento

Que depois de ter sido cha-
mado de “idiota”, “moleque”
e “bobão” pelo prefeito de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL), o comediante Léo Lins
contra-atacou na última quar-
ta-feira.

* * *
Que o comediante usou boa

parte do seu show de stand-
up, que após ter sido censura-
do pelo prefeito em Ribeirão
Pires, ocorreu em Mauá, para
fazer piada de Volpi e inclusive
dizendo que o prefeito nunca
mais ganha uma eleição e
pedindo para os internautas
compartilharem o vídeo na
época de eleição.

* * *

Que Léo Lins postou um
vídeo com pouco mais de 7
minutos de duração em seu
canal no You Tube e até ontem
a noite já tinha sido visualiza-
do por mais de 116 mil pes-
soas.

* * *
Quem quiser assistir ao

vídeo no Youtube é só pesqui-

sar o nome de Léo Lins e lá
assistir ao vídeo intitulado
“Mais um processo?”.

* * *

Que em Rio Grande da Serra
o presidente do Legislativo,
Charles Fumagalli (PTB), resol-
veu exonerar seu assessor que
desmentiu informação dada
na CEI que investiga a vacina-
ção na cidade, depois de vol-
tar atrás em depoimento no
qual afirmou que teve seus
documentos usados indevida-
mente para cadastramento de
vacinação.

* * *

Que ontem Cafú Cesar,
principal articulador da oposi-
ção, esteve por Rio Grande da
Serra e se reuniu com os nove
vereadores que fazem oposi-
ção ao Governo de Claudinho
da Geladeira (PSDB) e também
com a vice-prefeita Penha
Fuimagalli (PTB). Esse grupo se
mostrou coeso ao barrar pelo
menos três projetos apresen-
tados pelo Executivo na quar-
ta-feira na Câmara.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Ribeirão Pires garantiu a segun-
da colocação entre as cidades do
Grande ABC com maior letalidade
pela Covid-19. O levantamento
feito pelo Diário do Grande ABC,
divulgado na última quarta-feira
(8), revelou que 5,6% dos infecta-
dos pelo coronavírus morreram
em decorrência da doença. Até o
momento, a cidade contabiliza
7.121 casos e 398 falecimentos. 

A Estância só fica atrás de São
Caetano do Sul, que conseguiu a
liderança do levantamento com
5,9% de letalidade em casos de
coronavírus. O município contava,
até a divulgação dos dados,
15.419 infectados e 912 mortes. 

Vale ressaltar que, durante os
meses mais críticos da pandemia,
Ribeirão Pires contou com a estru-
tura do Hospital de Campanha,
que se tornou referência no trata-
mento realizado na microrregião.
Com o avanço da vacinação e,
consequentemente, a diminuição
de contaminados, a
Administração Municipal optou
por desativá-lo. Atualmente,
pacientes com complicações em
razão do vírus são atendidos na

UPA Santa Luzia. 
Na região, São Bernardo do

Campo, Santo André e Rio Grande
da Serra estão entre as cidades
com a menor letalidade pelo vírus.
O menor índice atingido no
Grande ABC ficou com Rio Grande
da Serra. Dos 2.961 diagnósticos
positivos para o vírus na cidade
vizinha, 97 evoluíram para óbito -
o que corresponde a 3,3% do total
de infectados. 

Em seguida, aparece São
Bernardo onde a taxa de mortali-
dade chega aos 3,5%, com 90.532
registros de contaminação e 3.191
mortes. Em números reais, São
Bernardo do Campo é a cidade
com maior número de contamina-
dos e óbitos pela doença na
região. No entanto, a proporção

de mortes pela quantidade de
casos registrados é a segunda
menor.  Santo André, por sua vez,
conta com 67.866 casos da doen-
ça e 2.518 mortes - letalidade de
3,7%. 

A lista fica completa com a cida-
de de Mauá na terceira colocação,
4,6% dos munícipes que testaram
positivo para doença morreram, e
Diadema em quarto lugar - com
taxa de letalidade em 4,3%.  

Ao todo, a letalidade pela
doença no Grande ABC fica em
4%. Tal porcentagem chama aten-
ção, uma vez que ultrapassa o
total registrado pelo estado, que é
de 3,4%. No Brasil, a mortalidade
pela doença fica em torno de
2,8%, enquanto no mundo a taxa
chega a 2%.

Ribeirão Pires é a segunda cidade com maior
índice de mortes pela Covid no Grande ABC

5,6% dos infectados pelo vírus morreram na Estância; já Rio Grande da Serra registrou a menor taxa de letalidade da região

São Caetano do Sul e Ribeirão Pires são líderes de mortalidade no ABC

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.849 DE 31 DE

AGOSTO DE 2.021

“Convoca o Fórum da IV Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
2.021”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do
Município Rio Grande da Serra, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei

DECRETA
Art. 1º. - Fica convocado o Fórum da IV

Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, nos termos da Lei Municipal nº. 2.229,
de 04 de dezembro de 2.017, com as alterações
dadas pela Lei Municipal nº. 2.317, de 12 de agos-
to de 2.019 e de acordo com a deliberação do
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com
Deficiência – CEAPCD. Com diretrizes dadas pelo
Decreto Federal nº. 10.255 de 27 de fevereiro de
2020, alterado pelo Decreto Federal nº. 10.529, de
26 de outubro de 2020, que convoca a V
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Art. 2º. - A IV Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, de acordo com
o que foi deliberado em reunião extraordinária do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência em 26 de agosto de 2021, será realiza-
da como Fórum e em formato híbrido (presencial
e online) no dia 30 de setembro de 2.021, das 13H
às 17H, nas dependências do Salão Nobre do
Fundo Social de Solidariedade, sito a Rua do
Progresso, 700 - Jardim Progresso, obedecendo as
orientações dadas pelo Ministério da Saúde e pela
organização Mundial de Saúde, e terá como Tema
Central: “Cenário Atual e Futuro na
Implementação das Pessoas com Deficiência.
Subtema: Construindo um Brasil mais inclusivo.” E
os Eixos Temáticos são:

• Eixo 1 – Estratégias para manter e
aprimorar o controle social assegurado à participa-
ção das pessoas com deficiência;

• Eixo 2 – Garantia do acesso das pes-
soas com deficiência às Políticas Públicas;

• Eixo 3 – Financiamento das Políticas
Públicas da Pessoa com deficiência;

• Eixo 4 – Direito a acessibilidade; e
• Eixo 5 – Desafios da comunicação

universal.
Art. 3º. - A Comissão Organizadora do Fórum

da IV Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência será organizada de forma
paritária e com os seguintes membros: Mario
Hiroshi Ishihara e Kate A. Araújo Carvalho repre-
sentantes da Sociedade Civil e Vilma Marcelino
Silva e Anderson Concesso de Paula representan-
tes do Governo.

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

Prefeitura do Município de Rio Grande da
Serra, 31 de agosto de 2.021 – 57º. Ano de

Emancipação Político-administrativa do Município.
Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Emerson Honorato de Oliveira
Secretário da Cidadania e Inclusão Social
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária de Assuntos Jurídicos

EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 340/2021 – NOMEAR o Sr. LEAN-

DRO NOIA BORGES, portador da cédula de iden-
tidade nº 29.756.222-8, no cargo de Gestor, lota-
do na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 01 de
setembro de 2021.Portaria nº 341/2021 – EXO-
NERAR o Sr. ROSIVAL ROQUE DOS SANTOS, por-
tador da cédula de identidade nº 19.652.306-0,
do cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria
do Verde e Meio Ambiente - SVMA, de provimen-
to Comissionado, prestando serviços na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, a partir de 31 de
agosto de 2021.Portaria nº 342/2021 – EXONE-
RAR A PEDIDO a Sra. JUMARA BULHA, portadora
da cédula de identidade nº 11.904.398-1, do
cargo de Secretário Adjunto, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, de provimento
Comissionado, a partir de 01 de setembro de
2021.Portaria nº 343/2021 – NOMEAR o Sr.
PEDRO WILSON MARQUES ESTANGUERA, porta-
dor da cédula de identidade nº. 18.717.449-0, no
cargo de Secretário, lotado na Secretaria de
Serviços Urbanos - SSU, a contar de 01 de setem-
bro de 2021.Portaria nº 344/2021 – NOMEAR o Sr.
ADMIR DONIZETI FERRO, portador da cédula de
identidade nº 7.559.510, no cargo de Secretário,
lotado na Secretaria de Governo – SG, a contar de
01 de setembro de 2021.Portaria nº 345/2021 –
NOMEAR a Sra. JUMARA BULHA, portadora da
cédula de identidade nº 11.904.398-1, no cargo
de Secretário, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, a partir de 01 de setembro de
2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

Portaria nº 353/2021 - INSTTUIR a Comissão
Especial de Seleção para a Chamada Pública da
Educação, para fornecimento de gêneros alimen-
tícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao
Programa de Alimentação Escolar – PNAE, com-
posta pelos seguintes membros:

• VANESSA BERTOLINI MENESES –
Presidente

• GREYCE SUELI DE MIRANDA LIMA
PAULA;

• MERCEDES BRANCO SOLARES;
• CRISLENE DOS PASSOS SOARES;
• JOSÉ GILMÁRO SILVA NICOLAU;
• JOSÉ UILIAM LOIOLA DA SILVA, a

partir de 09 de setembro de 2021.
A investidura dos membros da Comissão será

de 01 (um) ano, vedada a recondução da totali-
dade dos membros para o período subsequente.  

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal
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A Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) informou no
último sábado (4) que suspendeu a
distribuição e a aplicação de pelo
menos 25 lotes da vacina
CoronaVac envasados em uma
fábrica na China ainda não certifi-
cada pela agência reguladora brasi-
leira para o serviço.

Secretarias de Saúde dos sete
municípios do Grande ABC disse-
ram que receberam vacinas desses
lotes e já distribuíram aos postos
de saúde, e ainda confirmaram que
parte delas foi aplicada. 

Segundo levantamento realiza-

do pelo jornal Diário do Grande
ABC, as vacinas suspensas aplica-
das na região somam 132.228.
Destas, 7.274 foram doses foram
utilizadas para imunizar moradores
de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, as quais integram o lote
J202106025 da CoronaVac.

Foram 7.270 em Ribeirão, a pre-
feitura confirmou que a última
aplicação do lote foi realizada em 2
de agosto.  Houve ainda a aplica-
ção de quatro doses em Rio
Grande da Serra.

Segundo a chefe de Assuntos
Regulatórios e de Qualidade do

Instituto Butantan, Patrícia
Meneguello, as vacinas envasadas
na fábrica não certificada não ofe-
recem riscos à população. Ela expli-
cou que as doses passaram pelo
processo de controle de qualidade. 

"Todos esses lotes que vêm da
Sinovac para o Butantan são anali-
sados pelo nosso time de qualida-
de, não só documentalmente,
mas, também, a gente analisa o
produto, e a gente não teve
nenhum indício de problema de
qualidade", disse Meneguello.

Ainda se espera a resposta para
a pergunta: “se tomei uma dose do
lote suspenso precisarei de
outra?”. Segundo o Butantan,
ainda não se sabe.

O diretor da Anvisa, Antônio
Barra Torres, afirmou que quem
tomou uma dose do lote suspenso
"são pessoas que serão observadas
e, obviamente, qualquer necessi-
dade de ajuste vacinal para o futu-
ro, ele será feito".

Inicialmente, cabe a cada muni-
cípio conferir a identidade dos
moradores que receberam a vaci-
na do lote suspenso e monitorá-los
por 30 dias.

A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Obras, fina-
lizou, recentemente, obras de
ampliação e acessibilidade da
Unidade de Saúde da Família
(USF) Santa Luzia, localizada a
Rua Professor Antonio Nunes,
551.

Com investimento oriundo de
emenda parlamentar via

Ministério da Saúde e contrapar-
tida municipal, a intervenção
visou a melhoria dos espaços de
atendimento à população, garan-
tindo acessibilidade de toda a
edificação (dois pavimentos) e
adequação dos sanitários para
garantir acesso universal.

“Com a reforma da unidade, a
tendência é que possamos
aumentar os atendimentos nos
PSF´s (Programas Saúde da
Família) e caso isso aconteça,
vamos resolver grande parte dos
problemas na área da saúde”,
comentou o prefeito Clóvis Volpi
(PL).

Em maio, a Secretaria de
Saúde municipal havia reativado
a sala de vacinação da unidade,
visando maior agilidade no aten-
dimento à população. Com isso, o
local retomou a aplicação das
imunizações de rotina, incluindo
a atual campanha contra a gripe.

Frascos da vacina CoronaVac, contra a Covid-19

USF Santa Luzia funciona de
segunda a sexta, das 7h às 17h

7.274 doses que compõem o lote suspenso 
da Coronavac foram aplicadas na microrregião

Os moradores que tomaram alguma dose do lote suspenso serão monitorados pelos municípios e pelas vigilâncias locais

Ribeirão conclui obra de
ampliação e acessibilidade
da USF Santa Luzia
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Dados coletados junto a
Prefeitura de Ribeirão Pires
sobre a população em situação
de pobreza, indica um salto em
relação de 57,1% no compara-
tivo a 2019.

Nesse sentido, antes da pan-
demia – em 2019, a Estância
turística tinha 35 pessoas
nesta situação. Em 2020, este
número aumentou para 44. Já

em 2021, o município totalizou
55 pessoas em situação de rua.

O número é maior quando
se observa as cidades mais
populosas da região do Grande
ABC.

São Bernardo do Campo é a
cidade onde mais se concentra
a população de rua, com 741
pessoas. Seguida por Santo
André, que tem o registro de

300 pessoas em situação de
pobreza na cidade. Diadema
surge na sequência com 200
pessoas nessa condição. 

Especialistas em direitos
humanos acreditam que o
volume de pessoas que inte-
gram a população de rua pode
ser ainda maior, devido a sub-
notificação por parte do poder
público. 

Muitas pessoas perderam o
emprego na pandemia, o que
acarretou na diminuição de
renda e na dificuldade, muitas
vezes, de pagar o aluguel, o
que culminou no despejo des-
tes trabalhadores e seus fami-
liares.

Entre 2019 e 2021, houve
aumento de 46,1% no volume
de pessoas que passaram a
morar nas ruas no Grande ABC.

Neste cenário, estudiosos
avaliam que é necessário que
as prefeituras fortaleçam pro-
gramas de moradia e de
emprego e renda voltados a
essa população para integrá-
los ao mercado de trabalho e
garantir a sua dignidade.

Em 3 anos, RP tem elevação
de 57% da população de rua

Dados avaliam o comparativo entre 2019 e 2021

55 pessoas encontram-se em situação de rua na Estância



77PPoollíícciiaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

Uma ação conjunta entre a
equipe de Proteção à Fauna e
Bem Estar Animal de Ribeirão
Pires e a Polícia Civil culminou
na localização de um homem,
que tentava traficar animais sil-
vestres na região central do
município. O indivíduo, que
não teve a identidade divulga-
da, foi detido nas dependên-
cias da estação da CPTM e por-
tava um filhote de Iguana e
uma Jibóia de 1.8 metro. 

A ação aconteceu no último
dia 1. Após uma denúncia anô-

nima, o departamento pediu
apoio à Polícia Civil. Ao chegar
no local, o homem foi aborda-
do e o flagrante realizado. Os
animais receberam os primei-
ros socorros feitos pela veteri-
nária da equipe e depois foram
levados à base onde estão
recebendo os devidos cuidados
antes de serem reintroduzidos
a seus habitats naturais.

A iguana não apresentava
nenhum sinal de maus tratos,
porém, a jibóia estava com gra-
ves ferimentos na boca, desi-
dratada e letárgica.

A Polícia Civil encaminhou o
homem ao 1º DP, onde foi
lavrado Boletim de Ocorrência.

A venda de animais exóticos
é uma prática ilegal que pode
gerar detenção de um a oito
anos, além de multa. Já os
maus tratos a um animal silves-
tre pode ter pena de um a três
anos de prisão.

Para denúncias, salvamen-
tos ou pedidos de auxílio os
números para contato são: (11)
4824-4197 ou (11) 97211-1112,
este último também aceita
mensagens via WhatsApp.

Homem é detido ao 
tentar traficar animais 
silvestres na Estância

Iguana será reintegrada à seu habitat

Foto: Divulgação/PM
ETRP

Foto: Reprodução/Google M
aps

Uma distribuidora de gelo foi
alvo de criminosos na manhã da
última terça-feira (7), na Vila
Santa Isabel, em Ribeirão Pires.
Três homens participaram do
roubo e renderam funcionários
e clientes que estavam no esta-
belecimento comercial, locali-

zado na Estrada de Sapopemba. 
O roubo aconteceu por volta

das 10h40. O trio de assaltantes
entrou pelos fundos do estabe-
lecimento industrial, que faz
divisa com uma área de mata, e
rendeu a proprietária. Neste
momento, três clientes chega-

ram ao local e também foram
mantidos sob a mira dos assal-
tantes, que portavam uma
arma de fogo.

As vítimas foram levadas ao
escritório, onde tiveram seus
pertences roubados. Ao todo,
os homens levaram cerca de R$
3 mil em espécie da distribuido-
ra, além de documentos pes-
soais, cartões bancários e apa-
relhos celulares dos clientes.
Após a conclusão do assalto, o
trio fugiu a pé pelo matagal,
sentindo Jardim Santa Rosa.

A Polícia Militar foi acionada
ao local dos fatos, mas, apesar
das diligências pela região, os
autores do roubo não foram
localizados.

As vítimas afirmaram que
não são capazes de realizar o
reconhecimento fotográfico
dos indivíduos. No entanto, o
sistema de monitoramento por
câmeras gravou a ação e pode-
rá contribuir com a identifica-
ção dos autores. O caso segue
em investigação na Delegacia
de Ribeirão Pires.

Trio assalta distribuidora 
de gelo e rende clientes 
Homens levaram cerca de R$ 3 mil da loja localizada na Estrada de Sapopemba

Distribuidora de gelo fica na Vila Santa Isabel, em Ribeirão Pires 
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Um homem de 32 anos foi
preso em flagrante após ter agredi-
do a esposa com uma cabeçada na
região do nariz, na noite do último
sábado (4), na Vila Nova. A agres-
são teria sido motivada por ciú-
mes, uma vez que o irmão do
agressor teria chamado a vítima de

“fofinha” em uma conversa no
grupo da família no WhatsApp. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, as agressões
aconteceram na presença das
filhas do casal - uma de 2 anos e 7
meses e a outra de 1 ano e três
meses.  O agressor, identificado

como J.D.C., teria tomado o celu-
lar, que pertence à vítima, da mão
da criança e jogado no chão. Em
seguida, teria acertado o nariz da
esposa com uma cabeçada, cau-
sando sangramento. 

A mulher, então, passou a gritar
por ajuda, momento em que o
homem a ameaçou dizendo: “Para
de gritar, eu estou falando baixo.
Não me testa não, que eu te
mato”. Ele ainda tentou pegar uma
faca, mas a vítima saiu correndo
em direção à rua e permaneceu na
casa de uma vizinha até a chegada
da Polícia Militar. 

Ao militares, J.D.C. confessou
ter agredido a esposa. Ele foi enca-
minhado ao 1º Distrito Policial de
Ribeirão Pires, onde o delegado de
plantão decretou a prisão em fla-
grante e representou pela preven-
tiva. O agressor foi encaminhado à
Cadeia Pública de Santo André.  

Já a vítima foi levada à UPA
Santa Luzia, onde recebeu atendi-
mento médico. Ela afirmou que já
havia sido agredida fisicamente em
outras ocasiões, mas não registrou
boletim de ocorrência por medo.

Marido agride esposa com
cabeçada e acaba preso 

Agressões teriam sido motivadas por ciúmes do próprio irmão

Caso foi apresentado na Delegacia de Ribeirão Pires

Foto: Divulgação



99EEssppoorrttee FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

As coisas boas acontecem sim
duas vezes no mesmo local. Este é
o caso da 22ª edição da Volta
Ciclística Internacional do Grande
ABC, programada para este domin-
go (12) em Ribeirão Pires. O
mesmo local recebeu o evento há
12 anos atrás, em 2009.

A Estância será novamente o
palco da disputa de um dos mais
tradicionais eventos do calendário
nacional, a Volta reunirá ciclistas

de diversas categorias e terá seu
circuito e arena montados na
Avenida Prefeito Valdírio Prisco.

"Mais uma vez Ribeirão Pires é
sede de um grandioso evento. Isso
é motivo de orgulho para nós.
Apoiar o esporte e suas diversas
modalidades é um dos nossos
objetivos", comentou o prefeito
Clóvis Volpi (PL).

O presidente da Federação
Paulista de Ciclismo, José Cláudio

Santos, ressalta a importância
desta edição. “A satisfação é nossa
de poder voltar a Ribeirão Pires, e
temos a certeza que será mais um
grande evento”, afirma.

São esperados 10 mil competi-
dores, entre profissionais e ama-
dores. O percurso da Volta é uma
das atrações, uma vez que atraves-
sa as sete cidades do ABC, Rio
Grande da Serra, Ribeirão Pires,
Mauá, Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul e
Diadema, com largada no distrito
de Paranapiacaba às 8h, apresen-
tando diferentes desafios aos
ciclistas e ficando bem perto do
público. O mesmo se repetirá no
circuito em Ribeirão Pires.

Excepcionalmente para as cate-
gorias Elite, Sub 23 e Open Master,
todas masculinos, o percurso será
de 112 km. Outras baterias pode-
rão ser disputadas por crianças,
jovens e adultos amadores.

Vale lembrar que as inscrições
foram encerradas ontem (9). Mais
informações no site: www.fpciclis-
mo.org.br.

Estância é escolhida para 
receber final da 22ª edição da
Volta Ciclística do Grande ABC
RP já havia sediado a prova há 12 anos; nova edição ocorrerá neste domingo

Estima-se que a prova receba 10 mil profissionais e amadores da região
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Para os amantes de comida
japonesa, o restaurante Bushido
Yakisushi oferece aos seus clientes
a praticidade de pedirem seus pra-
tos favoritos na comodidade de
suas casas, ou aonde estiverem.

Robson Silvestre Pereira, pro-
prietário do restaurante, segue,
desde fevereiro de 2020, amplian-
do a capacidade de entrega em Rio
Grande da Serra e Ribeirão Pires.
Além de Mauá, Santo André e São

Caetano do Sul.
Robson conta que a ideia de

investir em um delivery de comida
japonesa surgiu em conjunto com
sua esposa Daniela Cristina Milare.
O casal atuava há 5 anos com ali-
mentação funcional, mas a inten-
ção sempre foi de criar pratos que
valorizassem a gastronomia a um
preço justo. Hoje, eles investem na
divulgação em rede social para
chegar aos consumidores, estraté-

gia que está dando frutos.
“Atendemos a média de mil clien-
tes ao mês”, afirmou Robson.

Segundo o empresário, a clien-
tela é acostumada com porções
grandes e variadas, e pedem com
frequência o combo composto por
hot holls gigantes, além de pratos
tradicionais como yakisoba, tema-
ki, guioza e shimeji. São oferecidos
também pratos exclusivos, como
hot dog do mar (pão de arroz com
cream cheese, salmão defumado
grelhado, camarão e  molhos casei-
ros do cheff) e hot dog doritos (pão
de arroz, salmão grelhado, geleia
de pimenta e doritos). 

“Ingredientes de primeira linha
vão direto  para o prato. Fazemos
apresentações incríveis para sur-
preender até os paladares mais
refinados”, comentou Robson.

Pedidos podem ser feitos no
horário do almoço (11h às 14h) ou
jantar (19h às 23h) de terça a
domingo. Tel: 96828-5761. 

Bushido Yakisushi: nova opção
de comida japonesa da região

Restaurante investe no Delivery, com sede na Vila Suzuki em RGS



1111CCuulliinnáárriiaa  &&  GGaassttrroonnoommiiaa FFoollhhaa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211



1122 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  


