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Dados são de 2019 e mesmo assim fila segue
grande a procura de emprego na região

Ribeirão e Rio Grande
geram 811 empregos
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Em reunião realizada na
última terça-feira, o Sesi
comunicou aos pais que as
aulas serão mantidas
somente durante o ano
letivo de 2020 a 2022, na
Faculdade. Finalizado esses
dois anos, os alunos serão
transferidos para a unida-
de de Mauá, que será
erguida na Vila Vitória.
Procurada pela Folha, a

Prefeitura de Ribeirão Pires
informou: “Apresentamos
ao Sesi uma nova proposta
para o desdobro da área
onde está situada a Fábrica
de Sal”. A proposta não foi
aceita pelo Sesi.
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Sesi nega área da
Prefeitura e anuncia
que vai embora de RP
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Não é o suficiente!
Os números mostram; o Governo

Federal comemora, mas será que é o
suficiente? Claro que não!  A taxa média
de desemprego no país caiu para 11,9%
em 2019. O percentual é inferior ao
registrado em 2018, que foi de 12,3%.
Os dados são da Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios – Contínua
(Pnad-C), divulgada em 31 de
janeiro pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
No quarto trimestre do ano, a

taxa de desemprego ficou em
11%. No terceiro trimestre do ano, o
índice havia sido de 11,8%. A média
anual de desocupados completou 2019
com menos 215 mil pessoas em relação
ao ano anterior. Com o recuo de 1,7%,
ficou em 12,6 milhões. No último trimes-
tre de 2019, a queda na comparação

com os três meses anteriores ficou em
7,1%, ou menos 883 mil pessoas. Com
relação a igual período de 2018, o recuo
é de 4,3%, o que significa menos 520 mil
pessoas.
É evidente que tais números nos leva à

esperança por dias melhores, no entanto
quem está desempregado sofre na
pele as dificuldades ocasionadas
pela falta de dinheiro. A estatística
é fria, porém as dificuldades de
cada um é quente.
Por isso, que não há o que

comemorar enquanto estiverem milhões
de desempregados no país, entretanto,
que o caminho da recuperação dos
empregos seja sempre constante. Enfim,
país que quer ser grande tem que ter a
capacidade de gerar empregos constan-
temente.

““EEmmpprreeggooss
ccrreesscceemm  nnoo
BBrraassiill””

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

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

ALEXANDRE   DO   CARMO   SILVA,  estado  civil  divorcia-
do,  profissão costureiro,  nascido em São Caetano do Sul, SP
no dia doze de junho de mil  novecentos e setenta e seis
(12/06/1976), residente e domiciliado rua  Atlântida,  116,
Tanque  Caio  - IV Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ DO
CARMO SILVA e de FRANCISCA LAURINDO SILVA. ROSANGELA
RODRIGUES  PEDROSO,  estado  civil  divorciada,  profissão
advogada,  nascida  em  Santo André, SP no dia dezoito de feve-
reiro de mil  novecentos e setenta e seis (18/02/1976), residen-
te e domiciliada rua  Atlântida, 116, Tanque Caio, Ribeirão
Pires, SP, filha de ANTONIO RODRIGUES PEDROSO FILHO e de
IZALTINA DA SILVA PEDROSO.               

ROBSON  NEVES  MIGUEL,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão artista, nascido em Vitória, ES no dia vinte e oito de agos-
to de mil novecentos e  cinquenta  e  nove  (28/08/1959),  resi-
dente  e  domiciliado Rua do Castelo,  310,  Quarta  Divisão,
Ribeirão Pires, SP, filho de ALFREDO MIGUEL e de MARGARIDA
NEVES MIGUEL. RUTE  HELENA  URIOS  GONÇALVES,  estado
civil  divorciada,  profissão empresária,  nascida  em São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil
novecentos e oitenta e dois (27/08/1982), residente e domicilia-
da  Rua  do Castelo, 310, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha
de LUIZ CARLOS GONÇALVES e de ROSEMEIRE URIOS
GONÇALVES.        

ANDRÉ  CAMARA  DA  SILVA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de almoxarifado, nascido em Santo André, SP no
dia quatro de abril de mil novecentos  e  noventa  e  seis
(04/04/1996), residente e domiciliado Avenida  das  Aleluias (Jd
Serrano), 102, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho  de  FRANCISCO
DE ASSIS MOREIRA DA SILVA e de LINDALVA OLIVEIRA CAMA-
RA. GIOVANNA  GOMES  ARAUJO,  estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascida em Mauá, SP no dia vinte
e seis de dezembro de mil novecentos  e  noventa  e  sete
(26/12/1997), residente e domiciliada Avenida  das  Aleluias (Jd
Serrano), 102, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de EDUARDO
ARAUJO LIMA e de ADRIANA GOMES ARAUJO LIMA.          

WAGNER   CAMARGO,  estado  civil  solteiro,  profissão
supervisor  de faturamento,  nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia sete de novembro de mil novecentos e sessenta e sete
(07/11/1967), residente e domiciliado Rua  José  Mortari,  648,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de CANDIDO CAMARGO e de
MARIA ROSA CAMARGO. ANDRÉA  ARAUJO  DA SILVA, estado
civil divorciada, profissão bancária, nascida  em  Santo André,
SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta  e  qua-
tro  (20/03/1974),  residente e domiciliada Rua Antônio Fortes
(Jd  Guanabara),  258,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filha de
RONALDO ARAUJO DA SILVA e de MARIA LUIZA GERMANO DA
SILVA.            

FERNANDO   RODRIGUES,  estado  civil  solteiro,  profissão
motorista, nascido  em São Paulo, SP no dia vinte e um de abril
de mil novecentos e  oitenta  e oito (21/04/1988), residente e
domiciliado Rua Belmonte, 522,  Parque  Aliança,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de  ANGELA MARIA RODRIGUES. ADRIANA
NOVAIS  FIGUERÊDO,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Poções,  BA  no  dia  cinco  de abril de mil nove-
centos e setenta  e  sete  (05/04/1977),  residente e domiciliada
Rua Belmonte, 522,  Parque  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha
de FRANCISCO NOVAIS FIGUERÊDO e de ZELMITA SANTOS
EVANGELISTA.                            

GUSTAVO  TOLEDO  DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são assistente financeiro,  nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no
dia vinte e quatro de novembro  de mil novecentos e noventa
e oito (24/11/1998), residente e domiciliado  Rua  Virgílio
Roncon,  32,  Santana, Ribeirão Pires, SP, filho  de  MISAEL
ARLINDO  DA  SILVA  e de ELIANA APARECIDA TOLEDO DA
SILVA. ALINE   OLIMPIO,   estado   civil   solteira,   profissão   con-
sultora administrativa,  nascida  em  Mauá, SP no dia dezenove

de fevereiro de mil  novecentos e noventa e sete (19/02/1997),
residente e domiciliada Rua  Olavo Bilac (Jd Colonial), 03,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de EVALDO DONIZETTI OLIM-
PIO e de VERA LUCIA DO PRADO BRANDÃO.         

DIEGO  AUGUSTO  COSTA  DA  SILVA,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão operador  e  preparador  de  CNC, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia doze  de  setembro  de  mil novecen-
tos e oitenta e cinco (12/09/1985), residente  e  domiciliado
Rua  Santinho Gianasi, 212, Bairro Colônia, Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  ROBERTO  DOMENCIANO  DA  SILVA  e de ELIZABETE
DO CARMO SILVA. GEOVANA  SILVERIO,  estado civil solteira,
profissão bancária, nascida em  Mauá,  SP no dia treze de junho
de mil novecentos e noventa e dois (13/06/1992),  residente e
domiciliada rua Miguel Prisco, 271, Centro, Ribeirão  Pires,  SP,
filha  de MARCOS DONISETE SILVERIO e de ADRIANA SILVA
CIRIACO.                                                        

JACKSON  NOVAIS  RODRIGUES  SILVA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão mecânico  alinhador,  nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP no dia onze de outubro  de mil novecentos e noven-
ta e cinco (11/10/1995), residente e domiciliado  Rua Alda
Prisco (Vl Dionisi), 38, Centro, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO
RODRIGUES DA SILVA FILHO e de EDNA NOVAIS SILVA. DHENIF-
FER  GATO  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  trinta  e  um de outubro
de mil novecentos e noventa e cinco (31/10/1995), residente e
domiciliada Rua Alda  Prisco  (Vl  Dionisi),  38, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de LAERCIO AGUIAR DA SILVA e de GISELE GATO.                             

VALDECI  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante, nascido em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e quatro de
maio de mil novecentos e  setenta  e sete (24/05/1977), resi-
dente e domiciliado rua Guimarães Rosa,  469,  Jardim Caçula,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA e de MARIA
UMILDE RODRIGUES ALVES. EUSELI  LOBO  DA  SILVA,  estado
civil solteira, profissão doméstica, nascida  em  Mortugaba,  BA
no  dia três de março de mil novecentos e sessenta  e quatro
(03/03/1964), residente e domiciliada Rua Guimarães Rosa,
469,  Jardim  Caçula,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de CLEMENTE
PEREIRA DA SILVA e de GERALDINA ROSA LOBO.                            

GUSTAVO  CORRÊA  RODRIGUES,  estado  civil solteiro,
profissão gerente comercial,  nascido em Mauá, SP no dia oito
de julho de mil novecentos e  noventa  e  oito  (08/07/1998),
residente  e  domiciliado  Rua Ana Lacivita  Amaral  (Jd
Valentina), 140, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de SERGIO
RODRIGUES JUNIOR e de DILMA CORRÊA DA SILVA. ANA
CAROLINA  RATHSAM  MARCONDES  GONZAGA,  estado  civil
solteira, profissão  operadora de caixa, nascida em Santo
André, SP no dia vinte e  quatro de setembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (24/09/1999), residente  e  domiciliada
Rua Ana Lacivita Amaral (Jd Valentina), 140, Ponte  Seca,
Ribeirão Pires, SP, filha de BRUNO MARCONDES GONZAGA e de
SILVANA FERREIRA DA SILVA.                                            

JOSE  RICARDO  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão
montador, nascido em Mauá, SP no dia vinte e seis de feverei-
ro de mil novecentos e  oitenta  e oito (26/02/1988), residente
e domiciliado rua Professor Antonio  Nunes,  1068,  Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de EUDA MARIA DA SILVA. STHEPHANY
RODRIGUES  PEREIRA,  estado  civil  divorciada,  profissão auxi-
liar  de enfermagem, nascida em Duque de Caxias, RJ no dia
vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e um
(21/01/1991), residente e  domiciliada  rua  Professor  Antonio,
1068,  Santa Luzia, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  ALEXSANDRO
SANT'ANNA PEREIRA e de ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA.                                                    

ISRAEL  DONISETE  NUNES,  estado civil solteiro, profissão
marceneiro, nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e seis
de janeiro de mil novecentos  e setenta e três (26/01/1973),
residente e domiciliado Rua Tabarana,  148,  Santa  Luzia,
Ribeirão  Pires, SP, filho de BENEDITO NUNES e de CLEONICE
ALVES DOS SANTOS. PAOLA  VICTÓRIA  MACHADO  DA  CUNHA,
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia dezenove de novembro de mil
novecentos e noventa e um (19/11/1991), residente e domici-

liada  Rua Tabarana, 148, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOÃO MACHADO DA CUNHA e de ROSELI DOS SANTOS FER-
REIRA DA CUNHA.    

DANILO  PEQUENO BALDOINO, estado civil solteiro, pro-
fissão promotor de vendas,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
dezessete  de  julho  de mil novecentos e noventa e cinco
(17/07/1995), residente e domiciliado Rua Pará,  219, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO BALDOINO DE CARVA-
LHO e de IVONETE SPERONI PEQUENO. PÂMELA   NOGUEIRA
DOS   SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão estagiária,  nas-
cida  em  Mauá,  SP  no  dia  oito  de  janeiro de mil novecen-
tos  e  noventa  e um (08/01/1991), residente e domiciliada Rua
Pará,  219, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de MAURICIO
IVO DOS SANTOS NETO e de ANISIA SANTOS NOGUEIRA.                              

WANDERSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão subgerente de  loja,  nascido  em Mauá, SP no dia
vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco
(26/11/1995), residente e domiciliado rua Campinas,  108,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de JOSE ANTONIO DOS
SANTOS e de MARCILENE NUNES DOS SANTOS. ANDRESSA
GOMES   ARAUJO  ALVES,  estado  civil  solteira,  profissão autô-
noma,  nascida  em  Mauá  no  dia  vinte  e  oito  de junho de
mil novecentos  e  noventa  e quatro (28/06/1994), residente e
domiciliada rua  Campinas,  108, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filha de ALEX ARAUJO ALVES e de MARLI GOMES FER-
REIRA.                               

JOSUÉ  PEREIRA  DE LIMA, estado civil solteiro, profissão
apontador de produção,  nascido em Mauá, SP no dia vinte e
três de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco
(23/02/1995), residente e domiciliado rua dos  Imigrantes,  446,
Bairro  Colônia,  Ribeirão Pires, SP, filho de DANIEL ALVES DE
LIMA e de LUCIANA GUILHERMINO PEREIRA DE LIMA. DAYANE
FERREIRA  DE REZENDE, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em Mauá, SP no dia três de agosto de mil novecentos
e noventa e  quatro  (03/08/1994),  residente  e domiciliada rua
dos Imigrantes, 446,  Bairro  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha
de JOSÉ CARLOS DE REZENDE e de MARCIA CRISTINA FERREIRA
DE REZENDE.                     

SERGIO  RIZZO  GUIMARÃES, estado civil solteiro, profis-
são operador de máquinas,  nascido  em Presidente Venceslau,
SP no dia sete de maio de mil novecentos e sessenta e três
(07/05/1963), residente e domiciliado Rua  Domingos  Correa,
230, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ GUIMARÃES e de
MARIA EMILIA RIZZO GUIMARÃES. MARIA  DE  LOURDES
MOUREIRA  DE  FIGUEIREDO,  estado  civil solteira, profissão
brasileira,  nascida  em  Campina  Grande, PB no dia dez de
dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (10/12/1969),
residente e domiciliada  Rua  Domingos  Correa,  230, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTÔNIO JOÃO DE FIGUEIREDO e de
ALMIRA MOREIRA DE FIGUEIREDO.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
SEBASTIÃO JOHNNY TARGINO DA SILVA, estado civil divor-

ciado, profissão professor, nascido em Campo Grande-MS, no
dia treze de outubro de mil novecentos e sessenta e sete
(13/10/1967), residente e domiciliado na Estrada Marechal
Rondon, nº 10,Parque América, em Rio Grande da Serra-SP,
filho de BENEDITO TARGINO DA SILVA e de LUIZA MARIA DA
SILVA e MARIA FRANCISCA SOUSA DE ANDRADE, estado civil
divorciada, profissão do lar, nascida em Paulo Ramos-MA, no
dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e três
(19/03/1983), residente e domiciliada na Rua Giácomo Sortino,
nº 42, Jardim Panorama, em Ribeirão Pires-SP, filha de FRAN-
CISCO GONÇALVES DE SOUSA e de FRANCISCA DA SILVA
SOUSA. 

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
CLAUDIO SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão

funcionário público, natural de Ribeirão Pires-SP, nascido no
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e setenta, residen-
te e domiciliado na Rua Pedro Rípoli, nº 2015, Vila Oasis,
Roncon, em Ribeirão Pires-SP, filho de MIGUEL SANTIAGO DA
SILVA e de IVONETE SANTIAGO DA SILVA e LIDIA CAROLINE DE
MATOS SOUSA, estado civil solteira, profissão estagiaria de
direito,  natural de Santo André-SP, nascida no dia dezoito de
janeiro de mil novecentos e noventa e oito, residente e domi-

ciliada na Rua Jair Ballo, nº 434, Alto da Boa Vista, Mauá-SP,
filha de LUIS CARLOS DE SOUSA e MARIA DUARTE DE MATOS
SOUSA. 

EDITAL DO DISTRITO DE SAPOPEMBA 
– COMARCA DE SÃO PAULO
LUCAS CANEJO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão

designer, nascido em Santo André-SP, no dia vinte e nove de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, residente e
domiciliado na Rua Ernesto Bernardi, nº 175, Aliança,Ribeirão
Pires-SP, filho de SEBASTIÃO CANEJO DA SILVA SOBRINHO e de
GRACIETE MARIA DA SILVA e PATRICIA APARECIDA DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão designer, nascido em São
Bernardo do Campo-SP, no dia vinte e um de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, residente e domiciliada na Rua
Jurubeba, nº 155, Vila Alzira, Sapopemba, São Paulo, filha de
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA e de IVANI DA SILVA DE OLIVEIRA. 

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA

MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP - 
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA                       

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

MAXIMINIANO  DA  CRUZ  TEIXEIRA,  profissão operador
de máquinas, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove
de janeiro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  dois  (29/01/1982),
residente  e domiciliado  Rua  Kanji  Miyasaka,  95,  Centro de
Ouro Fino Paulista, Ribeirão  Pires,  SP, filho de MILTON EUZE-
BIO TEIXEIRA e de EVA CHUMBO DA CRUZ TEIXEIRA.  AURENY
PEIXOTO DE MENDONÇA, profissão pedagoga, nascida em São
Francisco,MG no dia trinta de maio de mil novecentos e oiten-
ta e quatro  (30/05/1984), residente  e  domiciliada em local
ignorado,filha de OSMIRO SOARES DE MENDONÇA e de TERE-
ZINHA PEIXOTO DE MEDONÇA. 

LUCIANO  ALVES  BARBOSA  DE  SOUZA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão auxiliar de produção, nascido em Suzano, SP no
dia dois de novembro de mil  novecentos e noventa e oito
(02/11/1998), residente e domiciliado Rua  Andaraí,  16,  Km 4,
Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ BARBOSA DE SOUZA e de IVA-
NILDE DAS DORES ALVES DE SOUZA. STEPHANIE  DOS  SANTOS

GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dez de janeiro de dois mil e dois
(10/01/2002),  residente e domiciliada Rua Andaraí, 16, Km 4,
Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  FRANCISCO  ELIO  DE  MATTOS
GOMES e de SANDRA APARECIDA DOS SANTOS GOMES.                                           

CLEITON BETEGA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Mauá, SP no dia vinte e nove de setembro
de mil novecentos e setenta e cinco  (29/09/1975),  residente  e
domiciliado  Rua  Cafelândia, 196, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ BETEGA e de CLEIDE
ALONSO BETEGA. EDINEIA  CRISTINA  LOREANO,  estado civil
solteira, profissão autônoma, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP
no dia vinte e dois de junho de mil novecentos  e oitenta e sete
(22/06/1987), residente e domiciliada Rua Cafelândia,  196,
Centro  de  Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
CARLOS LOREANO e de MARIA GERALDA LOREANO.              

NILTON  DA SILVA SIQUEIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia seis de
março de mil novecentos e setenta  (06/03/1970), residente e
domiciliado Rua Nilópolis, 62, casa 09,  Centro  de  Ouro  Fino
Paulista,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de BENEDITO ANTONIO DE
SIQUEIRA e de CLARICE MARIA DA SILVA SIQUEIRA.MARLENE
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em
São  Paulo,  SP  no  dia dezessete de dezembro de mil nove-
centos e sessenta  e  oito (17/12/1968), residente e domiciliada
Rua Nilópolis, 62, casa 9, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão
Pires, SP, filha de MANOEL PEREIRA DA SILVA e de ILZA
ELEUTÉRIO DA SILVA.                 

WILLIAM  GARCIA,  estado civil divorciado, profissão
motorista, nascido em São Bernardo do Campo, SP no dia onze
de novembro de mil novecentos e  oitenta  (11/11/1980),  resi-
dente  e domiciliado Rua Jeronimo Veiga Garcia,  410,  Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filho de ODAIR GARCIA e de MARIA NELI SIL-
VEIRA GARCIA. PATRICIA SANTOS CUNHA, estado civil divorcia-
da, profissão cabeleireira, nascida  em  Alcobaça,  BA  no dia
trinta de março de mil novecentos e oitenta  (30/03/1980),
residente  e  domiciliada  Rua  Jeronimo Veiga Garcia,  410,
Itrapoá,  Ribeirão  Pires, SP, filha de OSVALDO PEREIRA CUNHA
e de EPIFÂNIA DOS SANTOS CUNHA.  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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Que a pré-candidata gover-
nista de Rio Grande da Serra, a
vice-prefeita Professora Marilza
(PSD) está cada vez mais gas-
tando sola de sapato, saliva e
suor para tornar-se mais conhe-
cida e isso está fazendo com que
aumente o leque de postulantes
a vaga de vice na chapa que
será encabeçada por ela.

* * *

Que na última semana o PSD
reuniu-se e indicou que o verea-
dor Jhol Jhol será o nome do
partido para compor chapa pura
com Marilza.

* * *

Que para isso o PSD terá de
convencer outros partidos da
base aliada que estão de olho
na vaga de vice de Marilza.

* * *
Que além de Jhol Jhol, estão

de olho na vaga o secretário
Gilvan Mendonça (PDT), o ex-
vereador Cleson Alves (sem par-
tido) e a secretária Helenice
Arruda (PTB).

* * *

Que o principal adversário da
Professora Marilza na disputa, o
ex-vereador Claudinho da
Geladeira (Podemos) já esco-
lheu sua vice, que será Penha
Fumagalli.

* * *
Que Claudinho é visto cons-

tantemente acompanhado de
sua vice fazendo visitas a pré-
candidatos a vereador tanto do
PTB quanto do Podemos e com
isso mostra afinidade entre a
dupla.

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

RP e Rio Grande criaram
811 empregos em 2019

Região ajuda na queda do desemprego no país no ano passado

A taxa média de desemprego
no país caiu para 11,9% em 2019.
O percentual é inferior ao registra-
do em 2018, que foi 12,3%. Os
dados são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios –
Contínua (Pnad-C), divulgada no
final de janeiro pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O Grande ABC criou 4.803
empregos no período, sendo 738
novas vagas em Ribeirão Pires e 73
em Rio Grande da Serra.
Entretanto, nem tudo é come-

moração. Se por um lado criou-se
empregos, por outro, estes mes-
mos empregos criados estão com
remuneração inferior ao anterior.
Ou seja, em 2019, o salário médio
dos demitidos (R$ 2.077,02) na
região superou a remuneração
média dos contratados (R$
1.724,92). A diferença média é de
R$ 352,21 entre as duas catego-
rias.
O setor de Serviços foi o que

mais gerou empregos em Ribeirão
Pires em 2019, com 573 vagas; no
entanto, é justamente este setor
que puxa a média salarial dos tra-
balhadores para baixo, pois o salá-
rio médio do setor de Serviços é
inferior ao da Indústria. Em Rio
Grande da Serra também foi esse
setor (Serviços) que gerou mais
empregos, com 40 novas vagas.
Por outro lado, a quantidade de

Microempreendedores Individuais

(MEIs) também aumentou se com-
parado entre os anos de 2018 e
2019. Em Ribeirão Pires o número
de MEIs passou de 4.707 em 2018
para 5.879 no ano passado; um
aumento de 24,9%. Já em Rio
Grande da Serra esse mesmo setor
cresceu 25,3%, passando de 1.530
em 2018 para 1.917 em 2019.
Esse aumento no número de

MEIs, segundo especialistas, está
diretamente relacionada ao
desemprego, são os chamados
empreendedores por necessidade
e esse crescimento na microrre-
gião é uma tendência nacional.
“Ainda estamos em um processo
de recuperação de crise severa e o
emprego é o último indicador que
reage. Quando começarmos a
crescer economicamente, primei-
ro as empresas devem ocupar a
capacidade ociosa e só contrata-
rem se permanecer a tendência de
crescimento. O emprego não vai
reagir tão rápido”, afirmou o
gerente regional do Sebrae, Paulo
Sérgio Cereda ao jornal Diário do
Grande ABC.
A média anual de desocupados

completou 2019 com menos 215
mil pessoas em relação ao ano
anterior. Com o recuo de 1,7%,
ficou em 12,6 milhões. No último
trimestre de 2019, a queda na
comparação com os três meses
anteriores ficou em 7,1%, ou
menos 883 mil pessoas. Com rela-

ção a igual período de 2018, o
recuo é de 4,3%, o que significa
menos 520 mil pessoas.
Um exemplo claro de que o

desemprego ainda assusta e assus-
ta bastante aconteceu em Ribeirão
Pires no dia 23 de janeiro desse
ano, quando uma grande rede de
supermercado anunciou a abertu-
ra de vagas de trabalho na cidade.
Milhares de pessoas ficaram na fila
no Posto de Atendimento ao
Trabalhador, localizado no Centro,
embaixo de chuva e sol para con-
seguir fazer uma ficha e disputar
uma vaga no mercado de trabalho.
Foi apenas um dia de recrutamen-
to de fichas e as vagas acabaram.

Fila gigantesca quando foi anunciada vagas para novo mercado em Ribeirão Pires no dia 23 de janeiro
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Limpeza na rua Ver.
Francisco M. Ramos

O vereador de Rio Grande da Serra, Akira Auriani
(PSB) socilita ao Prefeito Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços
Urbanos, informações sobre a viabilidade da execução
de serviços de limpeza e roçagem nas laterais da Rua
Vereador Francisco Moraes Ramos, implantação de
passeio, sinalização das vias, além da manutenção dos
bueiros. 
“A urgência de manutenção se faz necessária,

tendo em vista que as laterais da via pública encon-
tram-se tomadas pelo mato devido à ausência de
manutenção, e atualmente já começou a invadir o
caminho propriamente dito, dificultando as caminha-
das matinais dos munícipes, obrigando-os a andarem
no meio da via”, pontua o veredor. 
Ainda segundo o vereador,  vários delitos e tentati-

va de estupros já ocorreram na via em consequência
do mato alto, o que facilita a ação de maus elementos.

Restauração de
passarela da CPTM

Vereador José Carlos Pereira dos anjos, o Zé Carlos
(PL), solicita ao Presidente da CPTM informações referen-
tes a restauração da passarela que foi retirada na Estação
Ferroviária de Rio Grande da Serra. 
Segundo o parlamentar, o questionamento se faz

necessário haja vista esclarecer a população que procura
por informações sobre a viabilização da passagem.
“Fomos informados que será realizada restauração da
passarela, bem como instalação de sistemas de detecção
e combate a incêndios, além de reforma geral da Estação
Ferroviária. Pelo exposto é que consideramos de suma
importância os esclarecimentos em questão”, diz Zé
Carlos. 
O vereador ainda questiona se já foi contratada uma

empresa especializada em projetos de engenharia e res-
tauro para a restauração da passarela que fora retirada na
Estação Ferroviária, além da possível data de início das
obras ou os fatores que inviabilizam a obra no momento.

Implantação de 
academia ao ar livre

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro
(sem partido) solicita ao Prefeito de Rio Grande da
Serra  informações quanto a possibilidade de adotar
providências visando a implantação de uma academia
ao ar livre na Praça Nicolas Henrique da Silva Vieira -
“Menino Sonhador”,  localizada entre as Ruas São
Francisco com a Rua São Joaquim e Avenida Santa
Inês, no bairro Jardim Santa Tereza. 
“É importante dizer que as academias ao ar livre,

além de revitalizarem espaços públicos, possibilitam à
comunidade local e do entorno a utilização dos equi-
pamentos para a prática de lazer, esporte e integração
social”, explica Marcelo.
“É importante dizer que, em muitas cidades que

contam com referida benfeitoria, foi comprovado que
as filas nos postos de saúde diminuíram, pois praticar
atividades faz bem e as academias representam o
pensar no futuro”, finaliza. 

Fiscais de segurança 
em cancela da CPTM

O presidente da Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra, Claudinho Monteiro (PSB), solicita ao Prefeito
Municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania), através do
setor competente, informações sobre providências
adotadas junto a CPTM, visando maior segurança das
pessoas que não obedecem a sinalização e ultrapassam
a cancela de segurança, após o alarme de aviso. 
Segundo Monteiro, a solicitação se faz necessária

considerando que há vários meses a passarela de esta-
ção ferroviária foi removida para restauração e até a
presente data não foi recolocada e liberada para uso
dos pedestres, o que acarreta sérios riscos aos muníci-
pes, uma vez que sua utilização é essencial para garan-
tir a segurança.
“Desta forma se faz necessário a existência de fiscais

da referida companhia, em especial nos horários de
pico, visando maior segurança as pessoas”, diz o presi-
dente da Casa de Leis. 

Manuntenção na 
rua Carlos N. Teixeira 

Vereador Antonio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), solicita ao Prefeito de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão (Cidadania), por meio da Secretaria
de Serviços Urbanos, informações quanto à possibilidade
de proceder a manutenção com passagem de máquina
Patrol e a colocação de pedra de bica corrida em toda
extensão da rua Zingará, bairro Parque América. 
De acordo com o parlamentar, o pedido se justifica

considerando que a rua Zingará é uma via totalmente
povoada e com tráfego constante de veículos. 
“É importante que a Administração ofereça as míni-

mas condições para que a população possa trafegar pela
via sem passar pelos transtornos enfrentados atualmen-
te, especialmente em dias posteriores a chuva, quando
fica ainda mais difícil para os veículos adentrarem a via,
visando minimizar os problemas enfrentados pelos
moradores quanto à ausência de referidos serviços.”, diz
o vereador. 

Linha de ônibus 
no Jardim Guiomar

Ébio Viana, o vereador Bibinho (PSDB), solicita ao
Prefeito Municipal, através da Viação Talismã, infor-
mações quanto à viabilidade de adotar providências
que resultem com a reimplantação de linha de ônibus
que circule no Jardim Guiomar até o trevo de acesso à
cidade. 
“Tal solicitação se faz necessário tendo em vista

atender as constantes reivindicações feitas pelos
moradores do Jardim Guiomar, que não podem contar
com o coletivo que tem como destino o centro da
nossa cidade. Que a viação possa olhar com atenção
para os pedidos dos munícipes, passando a beneficiar
os moradores desse bairro que anteriormente era
beneficiado”, explica Bibinho. 
O parlamentar solicita informações quanto a data

estipulada para que os moradores possam voltar  a
utilizar o meio de transporte, caso a reimplantação da
linha circular no bairro seja possível.
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Diante da ameaça do Sesi em
encerrar as aulas em Ribeirão Pires,
pais de alunos buscam por repre-
sentação e apoio da comunidade
por meio da Campanha “Todos
pelo Sesi 080”, lançada na internet
para impedir que a unidade seja
extinta da cidade.
Em reunião realizada na última

terça-feira no auditório da
Faculdade Ribeirão Pires, o supe-
rintendente e diretores do Sesi
comunicaram aos pais que as aulas
serão mantidas durante o ano leti-
vo de 2020 a 2022, nas dependên-

cias da Faculdade. Finalizado os
dois anos, os alunos serão transfe-
ridos para a unidade de Mauá, que
será erguida na Vila Vitória.
Infelizmente não houve abertu-

ra para diálogo com os pais. “O Sesi
bateu o pé, falando que não irá
continuar na cidade porque a
Prefeitura não doou o terreno. Nós
pais, nos sentimentos pressionados
diante da falta de comunicação
entre o Sesi e a Prefeitura”, disse
Eliana Silva, mãe de um aluno do 3º
ano do ensino fundamental.
Em novembro, o Sesi anunciou

que não irá abrir vagas para o pri-
meiro ano do ensino fundamental
em 2020, pois manterá apenas os
alunos já matriculados. 
“Quem tem filho nesta idade

escolar será obrigado a matricula-
lo no Sesi de Mauá, sendo um
enorme transtorno”, comentou
Eliana.
Hoje, 750 estudantes do ensino

fundamental estão tendo aulas em
um espaço da Faculdade de
Ribeirão Pires.
Diante da negativa da perma-

nência do Sesi, os pais continuarão
com a campanha #naodeixeose-
si80irembora, lançada em dezem-
bro de 2019, em conjunto com
uma petição pública, que já conta
com mais de 4.100 assinaturas,
como forma de sensibilizar as auto-
ridades e os responsáveis pela ins-
tituição.
“Vamos garantir forças para que

essa escola não seja retirada de nós
por motivos descabíveis. É um des-
caso total com o nosso colégio. A
Prefeitura não tem uma resposta
certa para o nosso problema”,
escrevem os pais e ex-alunos na

página do Facebook “Todos pelo
Sesi 080”.
Segundo Auridejania Oliveira

Lima, “a situação de incerteza
quanto ao futuro da escola tem
causado grande desgaste para alu-
nos e professoress”.
Após inúmeras cobranças dos

pais para uma definição precisa a
respeito do futuro do colégio, o
vereador Rato Teixeira (PTB) se
comprometeu, em dezembro de
2019, em buscar junto ao Executivo
solução definitiva para o problema.
O comprometimento ocorreu após
o Ministério Público indicar a ilega-
lidade da doação do terreno onde
está localizada a Fábrica de Sal.
Procurada pela Folha, a

Prefeitura de Ribeirão Pires infor-

mou: “Apresentamos ao Sesi uma
nova proposta para o desdobro da
área onde está situada a Fábrica de
Sal. O patrimônio histórico perma-
neceria, nessa nova proposta, sob
o domínio da Prefeitura. O restante
da área seria destinado ao Sesi,
cerca de 9 mil metros (no qual
poderia realizar a reforma no local
e beneficiar toda a população com
o acesso à Fábrica de Sal). A pro-
posta não foi aceita pelo Sesi”.
O Sesi informou que pelo seu

regulamento é proibido de realizar
qualquer investimento em área
pertencente a terceiros.  
Até então, não há prédio algum

previsto para acomodação da esco-
la, tampouco projeto propondo
solução para o problema.

Mães de estudantes protestam contra
fechamento do Sesi em Ribeirão Pires

O espaço onde a escola funciona pertence a Faculdade Ribeirão Pires 

Uma petição pública, que já conta com mais de 4.100 assinaturas foi lançada na tentativa de pressionar a entidade a ficar na cidade
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Motorista de ônibus é vítima
de assalto no Jd. Petrópolis
Um motorista de ônibus de 44

anos foi vítima de um assalto na
tarde do último dia 30, ao percor-
rer a Rodovia Índio Tibiriçá, na
altura do Jd. Petrópolis.
Segundo informações, um indi-

víduo deu sinal de parada ao cole-
tivo da empresa Rigras, e ao entrar,
anunciou o assalto, subtraindo
cerca de R$ 130,00, pertencente
ao valor guardado pelo motorista
para o troco de passagens em
dinheiro.
A autoria do crime está sob

investigação na Delegacia de
Ribeirão Pires.

Motorista colide em veículo
e foge do local do acidente
O motorista de um Fiat Idea

colidiu em um HB20 após realizar
uma manobra de ré, na Av.
Francisco Monteiro, no centro de
Ribeirão Pires, e fugindo do local
após provocar o acidente.
Segundo o boletim de ocorrên-

cia, no Fiat Idea havia três pessoas,
os quais não realizaram o socorro
da vítima, que teve a frente do veí-
culo danificado por causa do
impacto.
A Polícia realizou a identificação

do motorista por meio da placa do

automóvel, anotada pela vítima.
Morador da Vila Casa Branca

tem veículo roubado por trio
Um homem de 53, morador da

Vila Casa Branca foi vítima de
roubo ao ser abordado por três
homens em duas motos. O trio
anunciou o assalto e sob grave
ameaça subtraiu o veículo da víti-
ma.  
Segundo o boletim, o morador

estava próximo a sua residência
quando foi interceptado pelos cri-
minosos. 
Após acionar a Polícia, o mora-

dor foi orientado a realizar o reco-
nhecimento facial dos suspeitos.

Moradora cai no golpe do
falso funcionário do banco
Uma mulher de 21 anos foi víti-

ma de um golpe praticado por
estelionatários aos se passarem
por funcionários de bancos. 
Segundo informação, a mora-

dora recebeu um suposto contato
do banco Itaú a fim de realizar
atualização cadastral. Após a con-
firmação dos dados foi solicitada a
senha pessoal da titular. Em pouco
tempo houve a notificação de dois
pagamentos realizados a partir de
sua conta bancária.
A vítima acionou a Polícia de

Ribeirão Pires.

Mais uma mulher foi vítima
de importunação sexual
enquanto utilizava o transporte
público, em Ribeirão Pires.
Assim como em casos recentes,
a vítima foi importunada no
interior do vagão de trem
enquanto aguardava para pros-
seguir a viagem, na noite da últi-
ma terça-feira (4). 
Segundo informações do

boletim de ocorrência, um
homem desconhecido teria se
masturbado enquanto olhava
em direção a jovem de 24 anos.
Ao notar o comportamento do
desconhecido, a vítima pediu
apoio aos fiscais da linha, no
entanto o homem conseguiu
desembarcar da composição a
tempo de ser detido. 
A jovem afirmou que não

chegou a sofrer nenhuma agres-
são física, apenas psicológica ao
presenciar o ocorrido. Ainda de
acordo com informações, o
homem utilizava calça jeans,
camiseta com detalhes em cor
preta e rosa e um boné escuro. 
Em novembro, outra mulher

também foi vítima de abuso e
importunação sexual dentro de
um vagão do trem. Na ocasião, o
agressor, que chegou a passar a
mão pelo corpo da vítima, foi
identificado e preso em flagran-
te pelo crime. 
De acordo com orientações

da CPTM, a passageira que for
importunada deve informar o
fato imediatamente a um fun-
cionário, apontando o autor,
para que sejam conduzidos a
uma Delegacia. Além disso, a
companhia dispõe o SMS-
Denúncia pelo número (11)
97150-4949. 
Em relação ao caso da última

terça-feira, a vítima registrou o
boletim de ocorrência junto a
Polícia Civil da Estância que
prosseguirá com a apuração.

Assim como em ocasiões recentes, o ato ocorreu dentro de um vagão de trem

O caso aconteceu na Estação de Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação

RP volta a registrar caso
de importunação sexual
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ERRATA
Na edição do dia 30 de janeiro de 2020, página 15, onde se lê
DECRETO MUNICIPAL Nº 2268 de 20 de Dezembro de 2019, leia-se
DECRETO MUNICIPAL Nº 2668 de 20 de Dezembro de 2019. 

RESUMO DE EDITAL - PROCESSO 1730/2019
– PREGÃO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVI-
DADES DE CORTE/COSTURA, BORDADO,
CROCHE E PINTURA EM TECIDO DO SCFV.
DATA DE ABERTURA: 20 de fevereiro de 2020,
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, 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.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de
Finanças – 06/02/20

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.675, 31 DE
JANEIRO DE 2.020
“Dispõe sobre atualização do valor dos precató-
rios judiciais de pequeno valor, estabelecidos
na Lei Municipal nº. 1.844, de 09 de abril de
2.010, para o exercício de 2.020.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. – Para os fins previstos no § 4º., do arti-
go 1º., da Lei Municipal nº. 1.844, 09 de abril de
2.010, o valor dos precatórios judiciais de
pequeno valor, segundo variação acumulada do
IGPM-FGV, será de R$ 8.976,76, para o exercí-
cio de 2.020.
Art. 2º.  - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31
de janeiro de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
Publicado no quadro de editais na mesma data
e pela imprensa na forma da lei.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.674, DE 31 DE
JANEIRO DE 2.020
“Concede aposentadoria voluntária por tempo
de contribuição à funcionária Maria Aparecida
Benevente 
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei
DECRETA
Art. 1º. – Fica concedida aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição à funcionária
MARIA APARECIDA BENEVENTE MIZIARA,
portadora da Cédula de Identidade RG nº.
10.429.539-9, no cargo de Médico, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do
artigo 8º., incisos I e II, da Lei Municipal nº.
1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme
consta do processo FUNPREV nº. 014/2.019. 
Parágrafo único - Os proventos da inatividade
da funcionária
obedecerão o disposto no caput do artigo 8º.,
da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro
de 2.002. 
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31
de janeiro de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
Publicado no quadro de editais na mesma data
e pela imprensa na forma da lei.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.672, DE 06 DE
JANEIRO DE 2.020
“Dispõe sobre a escala de plantões para as
empresas funerárias estabelecidas no
Município de Rio Grande da Serra, para o exer-
cício de 2.020, e dá outras providências.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - Fica criada a escala de plantões para
empresas funerárias denominadas Central de
Rio Grande da Serra e Pax SP, estabelecidas
no Município de Rio Grande da Serra, para que
executem o serviço funerário, conforme escala
de plantão que faz parte integrante deste decre-
to.
§ 1º. - A Escala de plantão, a que se refere o
caput deste artigo, vigorará durante o exercício

de 2.020.
§ 2º. - A Escala de Plantão, mencionada no
caput deste artigo, não poderá ser alterada em
hipótese alguma, pelas funerárias que prestam
o serviço funerário.
Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, permanecendo inalterados os
demais dispositivos do Decreto Municipal nº.
2.505, de 18 de dezembro de 2.017.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06
de janeiro de 2.020, 55°. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data
e pela imprensa na forma da lei.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DESPACHO DO PREFEITO: Processo nº
165/2020 - Ratifico o parecer do Secretario
Municipal de Segurança Urbana, Trânsito e
Defesa Civil e aprovo a Dispensa de Licitação,
com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei
Federal nº 8.666/93 da Locação do imóvel para
instalação da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, no
valor anual de R$ 66.000,00, Prazo: 12 meses.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
03/02/2020.
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 23/2017 - Proc. nº 195/2017 -
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A – CNPJ:
02.558.157/0001-62 – Objeto: Repactuação de
valores e serviços que atende a Telefonia móvel
do Prefeito da Municipalidade de Rio Grande da
Serra – Valor Total do Aditivo: R$ 8.994,00. Data
Assinatura: 30/01/2020. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 30/01/2020.
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 02/2018 - Proc. nº 1892/2017 – CON-
TRATADA: Lara Central de Tratamento de
Resíduos Ltda - CNPJ n.º 57.543.001/0001-08 e
SUBCONTRATADA: Peralta Ambiental
Importação e Exportação Ltda – CNPJ nº
05.960.053/0001-78 - Objeto: Empresas espe-
cializadas em serviços de coleta e transporte
de resíduos para o Município, atendendo a
Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra. –
Prorrogação: 12 (doze) meses. – Valor Total da
Subcontratada: R$ 2.191.070,40. Valor Total da
Contratada: R$ 1.245.922,76. Data Assinatura:
31/01/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 31/01/2020. 
RESUMO DO CONTRATO nº 01/2020 - Proc. nº
2171/2019 – CONTRATADA: RR Construções e
Serviços Ltda - CNPJ: 18.530.654/0001-92 -
Objeto: Contratação de empresa para constru-
ção de Terminal Rodoviário Municipal de Rio
Grande da Serra e infraestrutura, atendendo a
Secretaria de Obras e Planejamento da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Prorrogação: 07 (Sete) meses; Valor Total: R$
2.415.041,63. Data Assinatura: 06/02/2020.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
06/02/2020.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 03/2018 - Proc. nº 559/2017 – CON-
TRATADA: INTER-TEC SOLUÇÕES EM SOFT-
WARE LTDA EPP – CNPJ: 18.351.823/0001-27-
Objeto: Empresa especializada para atualiza-
ção, customização e manutenção do site oficial,
incluindo hospedagem e suporte técnico, aten-
dendo a Secretaria de Comunicação da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.–
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total do
Aditivo: R$ 12.781,62. Data Assinatura:
03/02/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 03/02/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 03/2019 - Proc. nº
2490/2018 – CONTRATADA: NUTRICOL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ: 05.142.508/0001-48 - Objeto:
Prestação de serviço de alimentação escolar e
nutrição, compreendendo o preparo e distribui-
ção de refeições aos alunos das unidades
escolares da Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
– Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total: R$
2.592.574,15. Data Assinatura: 30/01/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
30/01/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 02/2019 - Proc. nº
2490/2018 – CONTRATADA: NUTRICOL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ: 05.142.508/0001-48 - Objeto:
Prestação de serviço de alimentação e nutri-
ção, compreendendo o preparo e distribuição
de refeições as crianças e adolescentes abriga-
das na unidade de acolhimento institucional

(Casa Abrigo) da Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Prorrogação: 12 (doze)
meses; Valor Total: R$ 226.608,03. Data
Assinatura: 30/01/2020. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 30/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 03/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
Cota.Com Comercio e Serviços Ltda EPP –
CNPJ: 10.644.278/0001-55 - Objeto:
Fornecimento de computadores, notebook,
impressoras e tablete, para atender as necessi-
dades das Secretarias e suas unidades da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
25.194,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 28/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 04/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
Espaço 2 Tecnologia e Informática Eireli EPP –
CNPJ: 09.066.243/0001-05 - Objeto:
Fornecimento de computadores, notebook,
impressoras e tablete, para atender as necessi-
dades das Secretarias e suas unidades da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
29.260,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 28/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 05/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
GPS Tecnologia e Comercio de Informática
Eireli ME – CNPJ: 33.489.109/0001-93 - Objeto:
Fornecimento de computadores, notebook,
impressoras e tablete, para atender as necessi-
dades das Secretarias e suas unidades da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
100.000,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 28/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 06/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos
de Informática Ltda EPP – CNPJ:
13.258.144/0001-94 - Objeto: Fornecimento de
computadores, notebook, impressoras e table-
te, para atender as necessidades das
Secretarias e suas unidades da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 18.220,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
28/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 07/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
Megadata Indústria e Comércio de Produtos
Eletroeletrônicos Eireli – CNPJ:
34.929.918/0001-31 - Objeto: Fornecimento de
computadores, notebook, impressoras e table-
te, para atender as necessidades das
Secretarias e suas unidades da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 27.900,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
28/01/2020.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 08/2020 – Proc. nº 1727/2019 – Detentora:
Vendor Informática, Importação, Indústria,
Comércio, Recarga e Manutenção Ltda ME –
CNPJ: 27.193.666/0001-60 - Objeto:
Fornecimento de computadores, notebook,
impressoras e tablete, para atender as necessi-
dades das Secretarias e suas unidades da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra –
Data Assinatura: 28/01/2020 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
32.720,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 28/01/2020.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.677, DE 06 DE
FEVEREIRO DE 2.020
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.349, de 06
de fevereiro de 2.020, que dispõe sobre a aber-
tura de Crédito Adicional Especial no
Orçamento de 2.020”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.349, de 06 de
fevereiro de 2.020 fica regulamentada pelo pre-
sente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.349,
de 06 de fevereiro de 2.020, fica criado no orça-
mento vigente, Crédito Adicional Especial na
Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$
2.398.201,00 (Dois milhões, trezentos e noven-
ta e oito mil, duzentos e um reais), observando
as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo anterior decorrerá da anulação
parcial no valor de R$ 2.398.201,00 (Dois
milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzen-
tos e um reais) das seguintes dotações obser-
vando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, confor-
me segue: 

Art. 4º. - Fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer no valor de R$
36.579,02 (Trinta e seis mil reais, quinhentos e

setenta e nove reais e dois centavos), obser-
vando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, confor-
me segue:

Art. 5º. - O Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo anterior decorrerá de recursos de
excesso de arrecadação proveniente de repro-
gramação de contrato de repasse firmado com
o Governo Federal, de acordo com a Lei
Federal nº. 4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 6º. - Fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Educação e Cultura no valor de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais), observando as classifica-
ções Institucional, Funcional, Programática e
Econômica, conforme segue:

Art. 7º. - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra,
06 de fevereiro de 2.020 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data
e pela imprensa na forma da lei 

LEI MUNICIPAL Nº. 2.349, DE 06 DE FEVE-
REIRO DE 2.020
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento de 2.020.”
Luís Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. - Fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria
Municipal de Saúde no valor de R$
2.398.201,00 (Dois milhões, trezentos e noven-
ta e oito mil, duzentos e um reais), observando
as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo anterior decorrerá da anulação
parcial no valor de R$ 2.398.201,00 (Dois
milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzen-
tos e um reais) das seguintes dotações obser-
vando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º. - Fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer no valor de R$
36.579,02 (Trinta e seis mil reais, quinhentos e
setenta e nove reais e dois centavos), obser-
vando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º. - O Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo anterior decorrerá de recursos de
excesso de arrecadação proveniente de repro-
gramação de contrato de repasse firmado com
o Governo Federal, de acordo com a Lei
Federal nº. 4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 5º - Fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Educação e Cultura no valor de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais), observando as classifica-
ções Institucional, Funcional, Programática e
Econômica, conforme segue:

Art. 6º. - O Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo anterior decorrerá de recursos de
excesso de arrecadação proveniente de
Convênio firmado com o Governo do Estado, de

acordo com a Lei Federal nº. 4.320/64, art. 43,
§ 1º. inciso II.
Art. 7º. - Ficam alterados, em igual valor os ane-
xos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230 de 05 de
dezembro de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei
Municipal nº. 2.315, de 15 de julho de 2.019 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei
Municipal nº. 2.341, de 05 de dezembro de
2.019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º. - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os efeitos à data de 06
de janeiro de 2.020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06
de fevereiro de 2.020 – 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei nº. 03//2020 = PM
Autógrafo nº. 001.02.2.020 = CM

Processo 

Publicado no quadro de editais na mesma data
e pela imprensa na forma da lei.
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Quais são os principais
benefícios do Pilates?
Pilates trabalha o fortalecimento, condicionamento e equilíbrio físico e mental

Praticar Pilates pode ser consi-
derado um dos melhores exercí-
cios para quem deseja aperfeiçoar
a musculatura corporal, correção
da postura e prevenção de lesões.
Por isso, a Estância conta o espaço
Libélula Studio de Pilates, coorde-
nado por Letícia Hatori de Pinho. 
A prática do Pilates é importan-

te pois previne o aparecimento de
inflamações, auxilia no condicio-
namento físico e alivia o estresse.
“O Studio Libélula é o local

dedicado às mulheres, aonde pos-
sam se sentir à vontade e seguras.
Por isso, convido todas a conhece-
rem o espaço, e fazer uma aula
experimental”, finaliza Letícia
Pinho. Mais informações:  99882-
6225.Letícia Hatori de Pinho, proprietária do Libélula Studio de Pilates
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As escolas das redes estaduais
de ensino de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra retomaram as
aulas na última segunda-feira (3), e
as escolas municipais abriram as
portas para o novo ano letivo na
última quarta-feira (5). 
Depois de algumas semanas de

folga, é hora de os alunos retoma-
rem a rotina e se prepararem para
começar mais um ano de estudos
mais adaptados e entusiasmados.
Nesta hora é indicado algumas

ações para facilitar o retorno às
aulas, como definir os horários
para dormir e acordar, organizar os
materiais escolares e os uniformes,
revisar os conteúdos das disciplinas
e usar a tecnologia a favor dos
estudos. Para os pais, é importante
manter a comunicação com a esco-
la e incentivar os alunos a conver-
sarem e tirarem dúvidas com os
professores.
Atualmente a Estância conta

com nove mil alunos matriculados

nas 33 escolas municipais, e Rio
Grande da Serra mantêm onze
escolas municipais em funciona-
mento. 
Mesmo em período de férias,

dezenas de profissionais da
Educação passaram por prepara-
ções de volta às aulas. Entre os
meses de novembro e janeiro, pro-
fessores e coordenadores das esco-
las municipais realizaram reuniões
e debates para aperfeiçoar a práti-
ca de ensino. 
De acordo com a Secretaria

Estadual da Educação, as escolas
estaduais terão um novo calendá-
rio escolar, que incluem dois novos
recessos, um no fim do primeiro
bimestre e outro no terceiro bimes-
tre. As férias do segundo e do quar-
to bimestre ficam mantidas.
Outra mudança da rede esta-

dual foi a inclusão do programa
Inova Educação, que prevê duas
aulas por semana de uma atividade
chamada “Projeto de Vida”, mais
duas aulas do componente Eletivas
e uma de Tecnologia e Inovação. 

Estudantes voltam às aulas

Alunos de escolas municipais voltaram na última quarta-feira (5)
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