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Ribeirão está perto
de 100 mortes por

Coronavírus

Novos
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GCM efetua apreensão
recorde de drogas

Foram cerca de três
meses de trabalho intensi-
vo desempenhado pela
Romu, equipe de elite da
Guarda Civil Municipal, até
a localização do indivíduo
responsável por abastecer
pontos de venda de entor-
pecentes em Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra, além
damaior apreensão de dro-
gas já realizada ao longo de
10 anos de atuação da cor-
poração na cidade.

A apreensão aconteceu
na última sexta-feira (13),
após agentes municipais
identificarem o veículo do
homem e o perseguirem
até o Barro Branco, local
onde cerca de oito quilos
de drogas foram encontra-
dos.
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EE

CHAMAMENTO PÚBL ICO SEC Nº
01 /2020  –  PROC.  Nº  789 /2020  –
Fornec imento de Suco de Uva t in to  in te-
gra l  e  Le i te  em pó in tegra l  ins tantâneo
di re tamente da Agr icu l tura Fami l iar  e  do
Empreendedor  Fami l iar  Rura l .

Tornamos públ ico para conhecimento
de todos que a chamada públ ica rea l iza-
da  em 06 /11 /2020 ,  às  10h  res tou
“Dese r ta ” ,  con fo rme  Despacho  da
Comissão  da  Comissão  Espec ia l  de
Seleção.

RESUMO DO CONTRATO Nº 19/2020
-  PROC. Nº  1556/2020 –  Cont ra tada:
In f rau rb  Engenhar i a ,  Cons t ruções  e
Serv i ços  L tda  EPP –  CNPJ :
25 .005 .571 /0001 -40  -  OBJETO:
Contratação de empresa para re forma e
manutenção das escolas munic ipa is  de
educação bás ica:  Pequeno Pr ínc ipe e
Pequeno  Po lega r  –  P razo :  02  (do i s )
meses – Valor  Tota l :  R$ 319.048,42 –
Data  da  Ass ina tura :  16 /11 /2020.  Lu is
Gabr ie l  Fernandes da Si lve i ra  –  Prefe i to ,
16/11/2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020 –
PROC. Nº  1042/2020 – Regis t ro  de pre-
ços para recarga e manutenção de ext in-
tores para atender  todas as  secretar ias
da Prefe i tura Munic ipa l  de Rio Grande
da Serra.

Tornamos públ ico para conhecimento
de todos que a l ic i tação cu ja  sessão de
hab i l i t ação  e  abe r tu ra  de  p ropos tas
oco r re r i a  em 13 /11 /2020  às  10h  fo i
dec larada DESERTA,  por  ausência de
par t ic ipantes/ in teressados.

PROCESSO 283 /2020  –  CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 -  Objeto:
reg is t ro  de preços para prestação de
serv iços especia l izados de insta lação e
manutenção de s is temas de combate a
incêndio e acess ib i l idade para atender
todas as secretar ias da prefe i tura muni -
c ipa l  de r io  grande da serra.

DESPACHO DO PREFEITO: ADJUDI-
CO e HOMOLOGO o objeto da l ic i tação
em epígrafe,  com amparo no ar t .  43,  VI ,
da Le i  Federa l  8 .666/93 conforme segue:  

Empresa :  FREDERICO CARVALHO
MAZOLINI  & CIA LTDA – ME – CNPJ:
09.083.327/0001-49 – Valor  Tota l :  R$
1.477.980.  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da
Si lve i ra  -  Prefe i to  –  16/11/2020”

RESUMO DO 1º  TERMO ADITIVO -
CONTRATO nº  01 /2020  -  P roc .  n º
2171/2019 – CONTRATADA: RR CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  Objeto:
Contratação de empresa para const ru-

ção de Terminal  Rodoviár io  Munic ipa l  De
Rio Grande da Serra e In f raest ru tura.  –
Per íodo :  6  ( se i s )  meses  -  Da ta
Ass ina tu ra :  22 /10 /2020 .  Lu i s  Gabr ie l
Fe rnandes  da  S i l ve i ra  –  P re fe i t o ,
22/10/2020.

RESUMO DO 1º  TERMO ADITIVO -
CONTRATO nº  13 /2020  -  P roc .  n º
884/2020 – CONTRATADA: INFRAURB
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA -  Objeto :  Contratação de
empresa  pa ra  cons t rução  do  Ve ló r i o
Munic ipa l  loca l izado na Avenida Jean
Lieutaud,  ba i r ro  Jard im Santa Tereza,
Rio Grande da Serra.  –  Per íodo:  60 (ses-
sen ta )  d ias  -  Da ta  Ass ina tu ra :
12/11/2020.  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da
Si lve i ra  –  Prefe i to ,  12/11/2020.

RESUMO DO 1º  TERMO ADITIVO -
ATA nº  54/2020 -  Proc.  nº  654/2020 –
CONTRATADA:  NUTRIC IONALE
COMERCIO DE  AL IMENTOS LTDA -
Objeto:  K i ts  de a l imentação para atender
a demanda do CRAS, como benef íc io
eventual ,  em atendimento a famí l ias  em
si tuação de vu lnerabi l idade soc ia l ,  para
a tender  a  Secre ta r ia  de  C idadan ia  e
Inc lusão Socia l .  Va lor  acrésc imo é de R$
14.075,00.  Valor  to ta l  da ATA passa a
ser  de R$ 96.635,00 – Data Ass inatura:
06/11/2020.  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da
Si lve i ra  –  Prefe i to ,  06/11/2020.

RESUMO DO 1º  TERMO ADITIVO -
ATA nº  83/2019 -  Proc.  nº  1703/2019 –
CONTRATADA: RBS COMÉRCIO E SER-
V IÇOS EM GERAL ME -  Ob je to :
Fornec imento de lanches,  denominado
Ki t  Lanches,  embalado ind iv idualmente,
em condições h ig iên ico-sani tár ios ade-
quados,  para atender  a  Secretar ia  de
Cidadania e Inc lusão Socia l  e  Secretar ia
de Saúde.  Valor  acrésc imo é de R$ R$
2.925,00 (Adi tamento de va lor  de 25%,
da ATA 83/2019) .  Valor  to ta l  da ATA
passa a ser  de R$ 14.625,00 – Data
Ass ina tu ra :  09 /11 /2020 .  Lu i s  Gabr ie l
Fe rnandes  da  S i l ve i ra  –  P re fe i t o ,
09/11/2020.

RESUMO DO CONTRATO nº  18/2020
-  Proc.  nº  2454/2019 – CONTRATADA:
MAGSI COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA-
ÇÃO LTDA EPP –  CNPJ :
19 .630 .021 /0001 -19  -  Ob je to :
Contratação de empresa de engenhar ia
e lé t r ica para prestação de serv iços de
operação,  manutenção corret iva e pre-
vent iva,  ampl iação e ef ic ient ização do
s is tema de i luminação públ ica e serv iços

de gestão in format izada do s is tema de
i luminação públ ica e te legestão in tegra-
da,  nas v ias e áreas públ icas urbanas,
no Munic íp io  De Rio Grande da Serra –
Per íodo :  12  (doze )  meses  -  Da ta
Ass ina tu ra :  12 /11 /2020 .  Lu i s  Gabr ie l
Fe rnandes  da  S i l ve i ra  –  P re fe i t o ,
12/11/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº  75 /2020  –  P roc .  n º
1201 /2020  –  De ten to ra :  DROGARIA
POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI  –
CNPJ :  11 .670 .466 /0001 -10  -  Ob je to :
Regis t ro  de Preço para o fornec imento
de d ie ta  entera l  e  le i tes,  para atendi -
men to  de  mandados  j ud i c i a i s  da
Secretar ia  Munic ipa l  de Saúde.  –  Data
Ass ina tu ra :  11 /11 /2020  –  P razo  de
Vigência:  12 (doze)  meses – Valor  Tota l :
R$ 61.044,00 -  Lu is  Gabr ie l  Fernandes
da Si lve i ra  –  Prefe i to ,  11/11/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº  76/2020 – Proc.  nº  154/2020
– Detentora:  FER-MAX FERRAMENTAS
LTDA EPP – CNPJ:  22.014.876/0001-20
-  Objeto:  Regis t ro  de Preço para aquis i -
ção de equipamentos permanentes des-
t inados as secretar ias do Munic íp io .  –
Data Ass inatura :  11/11/2020 – Prazo de
Vigência:  12 (doze)  meses – Valor  Tota l :
R$ 59.640,00 -  Lu is  Gabr ie l  Fernandes
da Si lve i ra  –  Prefe i to ,  11/11/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº  77/2020 – Proc.  nº  844/2020
– Detentora:  RR MEDICAL EIRELI  ME –
CNPJ :  33 .202 .407 /0001 -50  -  Ob je to :
Regis t ro  de preços para fornec imento de
med icamen tos ,  pa ra  a tend imen to  da
Secretar ia  Munic ipa l  de Saúde.  –  Data
Ass ina tu ra :  12 /11 /2020  –  P razo  de
Vigência:  12 (doze)  meses – Valor  Tota l :
R$  1 .008 .693 ,98  -  Lu i s  Gabr ie l
Fe rnandes  da  S i l ve i ra  –  P re fe i t o ,
12/11/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº  78 /2020  –  P roc .  n º
1004/2020 – Detentora:  ESPAÇO 2 TEC-
NOLOGIA  E  INFORMÁTICA E IREL I  –
EPP –  CNPJ :  09 .066 .243 /0001 -05  -
Objeto:  Regis t ro  de Preço para fornec i -
mento de Mater ia l  E lé t r ico para atender
as Secretar ias desse Munic íp io .  –  Data
Ass ina tu ra :  12 /11 /2020  –  P razo  de
Vigência:  12 (doze)  meses – Valor  Tota l :
R$ 580,00 -  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da
Si lve i ra  –  Prefe i to ,  12/11/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº  79 /2020  –  P roc .  n º
1004/2020 – Detentora:  SM COMÉRCIO

E SERVIÇOS LTDA ME –  CNPJ :
14.567.322/0001-21 -  Objeto :  Regis t ro
de Preço para fornec imento de Mater ia l
E lé t r i co  pa ra  a tende r  as  Sec re ta r i as
desse  Mun i c íp io .  –  Da ta  Ass ina tu ra :
12 /11 /2020  –  P razo  de  V igênc ia :  12
(doze)  meses – Valor  Tota l :  R$ 5.489,75
-  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da Si lve i ra  –
Prefe i to ,  12/11/2020.

”RESUMO:
RESUMO DE CONTRATO Nº 19/2020

– PROC. Nº  1556/2020 – Contratada:

INFRAURB ENGENHARIA ,  CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP -  CNPJ:
25 .005 .571 /0001 -40  -  Ob je to :
Contratação de empresa para re forma e
manutenção das escolas munic ipa is  de
educação bás ica:  Pequeno Pr ínc ipe e
Pequeno Polegar ,  no munic íp io  de Rio
Grande  da  Se r ra  –  Da ta  Ass ina tu ra :
16 /11 /2020  –  P razo  de  V igênc ia :  02
(do i s )  meses  –  Va lo r  To ta l :  R$
319.048,42.  Lu is  Gabr ie l  Fernandes da
Si lve i ra  –  Prefe i to ,  16/11/2020.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

DECRETO MUNICIPAL Nº 2749 de 17 de Novembro de 2020.
“Dispõe sobre aber tura de Crédi to  Adic iona l  Suplementar . ”
Lu is  Gabr ie l  Fernandes da Si lve i ra ,  Prefe i to  do munic íp io  de Rio Grande da

Serra,  Estado de São Paulo,  no uso de suas at r ibu ições legais ,  faz saber  que san-
c iona e promulga o seguinte:

Ar t .  1º  –  F ica aber to  na Câmara Munic ipa l ,  Crédi to  Adic ional  Suplementar  no
valor  de R$ 180.000,00 (cento e o i tenta mi l  rea is)  observando as c lass i f icações
Inst i tuc ional ,  Func ional ,  Programát ica e Econômica,  nos termos do inc iso I I  ar t igo 8º
da Le i  Munic ipa l  nº  2 .341 de 05 de dezembro de 2019,  conforme segue:

Ar t .  2º  -  O recurso necessár io  para a execução do d isposto no ar t igo anter ior
decorrerá da anulação no va lor  de R$ 180.000,00 (cento e o i tenta mi l  rea is)  da
Câmara  Mun ic ipa l ,  das  segu in tes  do tações  obse rvando  as  c lass i f i cações
Inst i tuc ional ,  Func ional ,  Programát ica e Econômica,  conforme segue:  

Ar t .  3º  -  F icam a l terados,  em igual  va lor  os anexos 2 e 3 da Le i  Munic ipa l   nº
2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plur ianual  e  da Le i  nº  2 .315 de 15 de
ju lho de 2019 – Le i  de Di re t r izes Orçamentár ias (LDO) e da Le i  Munic ipa l  nº  2 .341
de  05 de Dezembro de 2019 – Le i  do Orçamento Anual  (LOA).

Ar t .  4º  -  Este decreto ent rará em v igor  na data de sua publ icação,  revogadas as
dispos ições em cont rár io  e  re t roagindo os efe i tos à data de 17 de Novembro de
2020.

Prefe i tura Munic ipa l  de Rio Grande da Serra,  17 de Novembro de 2020 – 57º  Ano
de Emancipação pol í t ico-admin is t ra t iva do munic íp io .

Lu is  Gabr ie l  Fernandes da Si lve i ra
Prefe i to  Munic ipa l
Márc io  Franc isco da Costa
Secretár io  In ter ino de F inanças

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

Gente nova no pedaço 
Ano novo, vereadores novos. A partir de

2021, veremos novas figuras no cenário
legislativo nas cidades de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra. Pessoas que atuarão
pela primeira vez como representantes da
população e trabalharão em prol de
melhorias para seus municípios.  

Em ambas Câmaras Municipais,
mais da metade das cadeiras
serão ocupadas por pessoas que
não foram eleitas na eleição de
2016. Na Estância, cidade que
registrou maior taxa de renova-
ção, apenas cinco vereadores atuais foram
reeleitos, além de dois suplentes que assu-
miram as cadeiras neste ano.  

Já em Rio Grande da Serra, o corpo de
candidatos eleitos está dividido meio a
meio. Seis vereadores conseguiram esten-
der seus mandatos, enquanto sete chegam
para sua primeira atuação - entre eles está

Claudinho Monteiro, velho conhecido da
política de Rio Grande da Serra que esteve
como suplente neste último quadriênio.  

Essa renovação mostra o grande desejo
de mudança da população das duas cida-
des. Cansados de promessas vazias, os elei-
tores mostraram nas urnas, mais uma vez,

que precisam de pessoas diferen-
tes a frente do Legislativo. Muito
mais que votar por amizade,
empatia ou torcida, os cidadãos
votaram por mudança, por acre-
ditar que algo novo está por vir,

basta haver pessoas comprometidas com a
verdade e com as palavras ditas ao longo
das campanhas. 

Caros eleitos... lembrem-se: Os votos
foram para mudar Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. As cidades e os munícipes
devem ser prioridade nos próximos qua-
tros anos.

‘‘AAss  cciiddaaddeess  ee  ooss
mmuunníícciippeess  ddeevveemm
sseerr  pprriioorriiddaaddeess””  



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  QQuuiinnttaa--ffeeiirraa,,  1199  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200

Que na tarde de ontem o
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) deferiu o registro de
candidatura do prefeito eleito
de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL).

* * *

Que a ação de impugnação
de Volpi foi impetrada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSDB) e
também pelo Ministério
Público, que deverá recorrer
ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sobre a decisão.

* * *
Que com isso, acaba-se o

debate se Volpi vai ou não
assumir o mandato. Ele vai
assumir.

* * *

Que na festa de comemora-
ção de Volpi no último domin-
go chamou a atenção a pre-
sença do prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania).

* * *

Que Maranhão inclusive
discursou na vitória. Em con-
trapartida, a candidata gover-
nista em Rio Grande da Serra,
Professora Marilza (PSD)
amargava a terceira coloca-
ção na disputa eleitoral.

* * *
Que o prefeito Kiko já defi-

niu, começa hoje a exonera-
ção de quase 200 funcionários
comissionados da Prefeitura
da cidade.

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

Clovis Volpi (PL) e Claudinho da
Geladeira (Podemos) foram elei-
tos prefeitos de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, respectiva-
mente, nas eleições municipais do
último domingo (15). O, até então,
ex-prefeito da Estância conseguiu
o total de 25.905 votos, garantin-
do assim 45,91% dos votos váli-
dos, enquanto Claudinho, que já
atuou como vereador no municí-
pio, conquistou 8.656 votos nas
urnas - correspondendo a 35,56%.  

Com o resultado, Volpi chega
ao seu terceiro mandato como
chefe do Executivo em Ribeirão
Pires. Ele foi responsável pela
Administração Municipal ao longo
de oitos anos (2005/2008 e

2009/2012). Após uma pausa,
também de oito anos, o professor
juntou-se a Amigão D’Orto (PSB)
para concorrer novamente como
prefeito.  

Ao registrar 25.905 votos no
total, a chapa de Clovis Volpi ficou
11,75 pontos percentuais a frente
do atual prefeito de cidade. Kiko
Teixeira (PSDB) chegou a 34,16%,
com 19.273 votos. Em seguida
aparece Felipe Magalhães (PT),
com 9,03%, Marisa da Casas
Próprias (Solidariedade), com
8,27%, e por último Carlos
Sacomani, o Banana (PSL), com
2,63%. 

Volpi e seus apoiadores se reu-
niram no diretório do PL para

aguardar a apuração dos votos.
Mesmo com o atraso na conta-
gem, por volta das 20h30, o candi-
dato eleito já discursava para
dezenas de pessoas que se reuni-
ram no local.  “Eu e o Amigão, nós
fomos às ruas a pé, nós visitamos
os bairros a pé, conversamos com
as pessoas, mostramos os nossos
projetos, falamos o que faríamos.
E nós fomos apenas mais um
ingrediente dessa campanha. Nós
não venceríamos sem a participa-
ção do povo que nos ajudou”, afir-
mou Volpi durante discurso.  

Em Rio Grande da Serra, a dife-
rença entre o primeiro e o segun-
do colocado foi de apenas 1,77%.
Claudinho teve 431 votos à frente
de Akira Auriani (PSB), que alcan-
çou o segundo lugar nas eleições
municipais, (8.225 votos).  

Em terceiro lugar ficou profes-
sora Marilza (PSD)(6.630 votos),
em quarto lugar Ramon Velásquez
(PT) (487 votos) e por último, José
Teixeira (PSL)  (345 votos). 

Claudinho se reuniu com filia-
dos partidários e apoiadores na
casa da vice, Penha Fumagalli
(PTB) para acompanhar a marcha
das apurações. A última atualiza-
ção saiu às 23h40, a qual firmou a
cadeira de Claudinho na Prefeitura 

"Nunca desista de seus sonhos
e sempre acredite que é possível.
Não foi fácil chegar aqui. É a vitória
do povo para o povo. No nosso
governo, faremos coisas para toda
a cidade", exclamou o eleito.  

Em breve pronunciamento,
Penha Fumagalli, vice-prefeita na
chapa “Quem Ama Cuida”, afir-
mou  que a gestão municipal dará
importância a participação popu-
lar. “Vamos, sim, governar essa
cidade para o povo e com povo.
Ouvimos pessoas que não eram
ouvidas em administrações passa-
das", comentou Penha. 

Volpi é eleito prefeito de RP pela 
3ª vez; Claudinho vence em RGS

O ex-prefeito da Estância conseguiu o total de 45,91% dos votos válidos; já Claudinho conquistou 35,56% 

Fotos: Reprodução/ Redes Sociais

Clovis Volpi votou acompanhado pela esposa

Claudinho, acompanhado por Penha Fumagalli, após votação na urna
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A partir de 2021, as Câmaras
Municipais de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra contarão com
novas figuras no cenário
Legislativo. A mudança no corpo
de vereadores é fruto da escolha
de mais de 84 mil pessoas que
compareceram às seções eleito-
rais, no último domingo (15), e
tiveram seus votos válidos.  

A Estância foi a cidade que regis-

trou maior taxa de renovação no
Grande ABC. Dos atuais vereado-
res, 14 tentaram a reeleição para
os próximos quatro anos. Desse
número, apenas cinco consegui-
ram manter a posição. É o caso do
atual presidente da Casa, Rato
Teixeira (PTB) - que além de se ree-
leger, tornou-se o candidato mais
bem votado com 1.586 votos. 

Além de Teixeira, Edmar

Aerocar (PSD),  Professor Paulo
César, o PC (PL), Rubão Fernandes
(PL) e Paixão (Patriota) também
conseguiram estender seus man-
datos como parlamentares em
Ribeirão Pires. Guto Volpi (PL) e
Anderson Benevides (Avante) tam-
bém já atuam como parlamentares
em Ribeirão Pires, mas não foram
eleitos em 2016. A dupla assumiu o
cargo após as mortes de João Lessa

(PSDB) e Gê do Aliança (Podemos)
no início deste ano.  

Dois candidatos que aparece-
ram com força e desbancaram
grandes nomes nesta eleição
foram Leandro Tetinha (PTB) e Lau
Almeida (PSDB). Moradores do
Parque Aliança e Jardim Caçula, os
eleitos conseguiram a segunda e a
terceira melhor colocação. Tetinha
garantiu o apoio de 1.506 pessoas,
enquanto Almeida conseguiu
1.217 votos.    

Após quatro anos sem contar
com mulheres no corpo de verea-
dores, o eleitorado da Estância
conseguiu eleger duas vereadoras
com ideais e propostas bem defini-
das. Uma delas é Amanda
Nabeshima (PTB), que sagrou-se a
quinta candidata mais bem votada.
A segunda mulher eleita é Márcia
Coletiva de Mulheres (PT), com
675 votos e proposta de mandato
coletivo com mais 17 mulheres.  

Os demais eleitos são Valdir, o
Gordo (Podemos), Diogo Manera
(PSDB), Koiti da Marutaka (PSDB),
que retorna após oito anos,
Alessandro Dias (Podemos), Sapão

(PTC) e Sandro Campos (PSB).   
Rio Grande da Serra

A taxa de renovação na Câmara
de Rio Grande da Serra foi de 54%.
Dos atuais vereadores, 11 tenta-
ram, mas apenas cinco consegui-
ram a reeleição por mais quatro
anos. Com o maior número de
votos, Agnaldo de Almeida (PL) foi
reeleito com 822 votos. Ele exerce-
rá o cargo pela terceira vez na cida-
de.  Bibinho (Cidadania), Zé Carlos
(Cidadania), Marcelo Cabeleireiro
(PSD), Benedito Araújo (PSB) e
Israel Mendonça (PDT) consegui-
ram estender a permanência na
Casa de Leis. Claudinho Monteiro
(PTC) também retornará em 2021
como vereador eleito após ter
atuado como suplente e presiden-
te da Câmara.   

Já as demais vagas serão preen-
chidas por Marcos Costa (DEM),
Marcelo Akira (Podemos), Elias
Policial (Podemos), Pulú (PSD),
Roberto Contador (Avante) e
Charles Fumagalli (PTB).  Assim
como na última eleição, a cidade
não elegeu mulheres para o
Legislativo.

RP renova 70% dos vereadores e 
RGS elege seis novos representantes

Estância apresentou a maior taxa de renovação no Grande ABC; RGS teve mudança de 54% dos nomes

Eleitos tomarão posse do cargo como vereadores das cidades no próximo ano 
Fotos: Reprodução/ Redes Sociais
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Quem compareceu à Escola
Estadual Professora Maria
Pastana, na tarde do último
domingo (15), certamente se sur-
preendeu com a aglomeração for-
mada na rua Professor Antônio

Nunes.  Além da quantidade
excessiva de pessoas no local, o
que vai contra os protocolos ado-
tados em razão da pandemia do
novo coronavírus, havia diversos
carros tocando música alta ao

mesmo tempo, consumo de bebi-
das alcoólicas e a prática de boca
de urna.  

Alguns eleitores inconforma-
dos com a situação formada de
frente a escola usaram as redes
sociais para expor suas opiniões.
Uma participante de um grupo de
discussão da cidade chegou a
publicar um vídeo em que é possí-
vel notar o ocorrido. “Fui votar na
escola Maria Pastana Menato,
porém parecia que eu havia aca-
bado de entrar em um baile funk.
Que eu saiba, a pandemia não
entrou de férias por conta da elei-
ção. Reclamam tanto dos políti-
cos, mas o próprio povo brasileiro
não ajuda a melhorar o país”,
expressou.

Já outra munícipe, que tam-
bém presenciou o fato, relatou
que, em razão da multidão pre-
sente, ficou difícil para conseguir
uma vaga para estacionar próxi-
mo à escola. 

Nossa equipe esteve no local
durante a tarde e constatou a
desorganização nas imediações.
Alguns veículos não conseguiram

passar pela rua, uma das princi-
pais rotas do ônibus do bairro, e
precisaram desviar o caminho. Já
no interior da unidade de ensino,
a situação era diferente e em algu-
mas seções não havia filas.  

Acompanhadas pelo delegado
adjunto da Polícia Civil em
Ribeirão Pires, doutor Marcos
Duarte, e o comandante da
Guarda Civil Municipal, Sandro
Torres, as equipes da Romu foram
até o local e realizou um trabalho
de dispersão da multidão, por
volta das 15h. O comandante da
GCM afirmou à Folha que, de fato,
havia uma aglomeração de cerca
de mil pessoas em torno da esco-
la, entre quem estava indo votar e
aqueles que estavam, possivel-
mente, fazendo boca de urna,
consumindo bebida alcoólica e
ouvindo música. 

“Não foi possível realizar uma
ação maior, tendo em vista que ali
tinha algumas pessoas que esta-
vam indo votar, então nós  usa-
mos o convencimento, junto com
o delegado e duas equipes da
Romu, fomos retirando o pessoal

dali. Tivemos um princípio de
tumulto sim, que foi rapidamente
contido. Não houve presos e não
flagramos nenhum crime”, expli-
cou Torres.  

Em nota enviada à Folha, a
Polícia Militar afirmou que tam-
bém compareceu ao local após
ser acionada por motivos de inter-
dição da via, e não sobre aglome-
ração. Segundo os militares,
houve um aumento normal de
transeuntes em virtude das elei-
ções e que isso ocorreu em todas
as escolas.  

Questionada sobre sua ausên-
cia no local na hora do ocorrido,
relatada por algumas pessoas, a
PM disse que efetuou patrulha-
mento não só na escola mencio-
nada, mas também em todas as
unidades de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. De acordo com a
Polícia Militar, não houve aglome-
ração. 

Tanto a Polícia Militar, quanto
a Polícia Civil e a GCM não regis-
traram prisões ou detenções de
pessoas comentando crime de
boca de urna. 

Equipes da Romu e a Polícia Civil foram até o local para dispersar multidão que permanecia próximo à escola 

Eleição é marcada por aglomeração,
bebida alcoólica e música no Sta. Luzia

Eleitores afirmaram que havia formado um “baile funk” no local

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Foram cerca de três meses de
trabalho intensivo desempenha-
do pela Romu, equipe de elite da
Guarda Civil Municipal, até a
localização do indivíduo respon-
sável por abastecer pontos de
venda de entorpecentes em
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, além da maior apreensão

de drogas já realizada ao longo
de 10 anos de atuação da corpo-
ração na cidade. A coroação
deste trabalho, como define pró-
prio Comandante da GCM,
Sandro Torres, aconteceu na últi-
ma sexta-feira (13), após agentes
municipais identificarem o veícu-
lo do homem e o perseguirem

até o Barro Branco, local onde
cerca de oito quilos de drogas
foram encontrados.  

Em entrevista concedida à
Folha, na última terça-feira (17),
Torres revelou alguns detalhes de
como sua equipe conseguiu che-
gar até o traficante, que confes-
sou ser o distribuidor das merca-

dorias ilícitas, e bater o recorde
anterior - quando foram apreen-
didos seis quilos de drogas.

Segundo o comandante, um
dos principais focos da GCM era
justamente combater o mercado
de entorpecentes realizado cons-
tantemente no Santa Rosa. Nos
últimos meses, pelo menos cinco
pessoas foram presas no bairro
por ações da Romu e do Canil e,
mesmo após as prisões, o comér-
cio retornava dias depois.  

“Teve um dia que verificamos
um veículo fazendo a entrega do
material no Santa Rosa e,
enquanto fazíamos a ronda no
Barro Branco, verificamos o
mesmo carro, e o motorista tam-
bém já havia sido visto pela nossa
equipe em outras ocasiões”, con-
tou o comandante.  

Durante a abordagem, o indi-
víduo estacionou o veículo e cor-
reu para dentro de uma residên-
cia, mas acabou detido pelos
guardas. 

No interior do automóvel
havia algumas unidades de
entorpecentes. Além disso, ele
portava uma sacola grande com

mais porções preparadas para o
comércio. Ao ser questionado se
havia mais drogas, o acusado per-
maneceu em silêncio.  

Já no interior da casa, ao longo
das buscas por mais unidades, o
comandante da GCM notou que
o piso que estava embaixo do
botijão de gás apresentava irre-
gularidades e tratava-se de um
fundo falso. 

Depois do encontro de mais
de seis mil unidades de entorpe-
centes, o traficante confessou
que era responsável por abaste-
cer pontos de tráfico em Rio
Grande da Serra e em Ribeirão
Pires. Ao todo foram apreendidos
1.202 porções de cocaína, 2.668
pedras de crack, 1.668 trouxinhas
de maconha, 45 comprimidos de
ecstasy e 117 frascos de lança-
perfume. 

O comandante ainda ressaltou
o bom trabalho desempenhado
por seus companheiros e afirmou
que a batalha contra o tráfico de
drogas nos bairros da cidade
ainda segue. “Foi um golpe duro
no crime organizado. A gente não
vai se acovardar”, finalizou. 

Equipe de elite da Guarda Civil Municipal da Estância apreendeu mais de seis mil unidades de diferentes entorpecentes

“Foi apreensão recorde feita por nossa
equipe”, afirma comandante da GCM

Grande parte das drogas estava escondida em um fundo falso de uma residência no Barro Branco 

Foto: Divulgação/ GCM
RP 
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Ribeirão Pires registrou, na
última terça-feira (17) 20 novos
casos de Covid-19 e cinco mortes
de moradores da cidade infecta-
dos pelo novo coronavírus, con-
forme boletim da Secretaria
Municipal da Saúde. 

As novas vítimas são três
homens e duas mulheres, com
idades entre 72 e 86 anos, que

estavam internados em hospitais
fora do município.

Até agora são 97 mortes na
cidade provocadas pela doença
neste período de pandemia.

Com os novos casos confirma-
dos, 1.493 moradores de
Ribeirão Pires testaram positivo
para a Covid-19, dos quais 925
estão liberados do isolamento e

sem sintomas da doença.
Em Rio Grande da Serra, de

segunda (16) para terça-feira
(17), a Prefeitura confirmou
nove novos casos de Covid entre
moradores.  Ao todo, são 641
diagnósticos confirmados da
doença.

O volume de mortes está
estabilizado em 27 desde o fim
de outubro.

Casos no ABC
Entre os dias 11 e 18 de

novembro, o Grande ABC regis-
trou mais 47 mortes causadas
pelo novo coronavírus, chegan-
do ao total de 2.892 vítimas
fatais desde o início da pande-
mia. 

A região soma 77.789 casos,
além de 66.618 pessoas recupe-
radas da doença, segundo infor-
mações do boletim epidemioló-
gico divulgado pelas sete
Prefeituras.

No ABC, 579 pessoas seguem
internadas na rede pública e pri-
vada de Saúde. Destes, 32 são
moradores da microrregião.

RP se aproxima de 
100 mortes por Covid

A cidade também está a beira de passar a marca de 1.500 casos

Mais vulneráveis, idosos são maioria das vítimas da Covid
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Em coletiva de imprensa no
Palácio dos Bandeirantes na
última segunda-feira (16), o
governador João Doria (PSDB)
adiou a reclassificação do Plano
São Paulo de flexibilização eco-
nômica. No anúncio, Doria disse
estar preocupado com o
aumento de 18% nas interna-
ções por Covid-19 nos últimos
sete dias.

Na semana passada, uma
falha no sistema de contabiliza-
ção dos dados da Covid-19 do
Ministério da Saúde criou uma
defasagem nos números de
casos e mortes. Por causa disso,
Doria adiou a atualização para o
dia 30 de novembro. 

“A falta de informações
sobre casos e óbitos, durante
seis dias da semana passada,
causada por pane no sistema do
Ministério da Saúde, estará
solucionada nessa semana, mas
afetou normalização dos dados
em todo o Brasil, aqui em espe-
cial”, disse Doria.  

“Pelos indicadores disponí-
veis, a maioria [das regiões de
São Paulo] seria promovida para

a fase verde. Porém, indicado-
res de leitos de UTI e interna-
ções, sob responsabilidade do
Governo de São Paulo, cresce-
ram em relação à semana ante-
rior. O momento requer precau-
ção para uma análise mais com-
pleta. Cautela e cuidado”, com-
pletou o governador. 

O secretário de Saúde, Jean
Gorinchteyn, afirmou que
houve um aumento de 18% nos
casos de internações na última
semana, tanto na rede pública
quanto na privada. Gorinchteyn
atribuiu o aumento de casos ao
feriado de finados, por causa da
maior circulação de pessoas.

Casos: O Estado de São Paulo
registrou na última terça-feira
(17) 40.749 óbitos e 1.178.075
casos confirmados do novo
coronavírus.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 48,2% na
Grande São Paulo e 42,7% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 8.451, sendo
4.926 em enfermaria e 3.525
em unidades de terapia intensi-
va, conforme dados da

Secretaria Estadual de Saúde.
Plano SP: O Plano São Paulo

dá autonomia para que prefei-
tos diminuam ou aumentem as
restrições de acordo com os
limites estabelecidos pelo
Estado, desde que apresentem
os pré-requisitos embasados
em definições técnicas e cientí-
ficas. Atualmente, a cidade de
São Paulo e a região do Grande
ABC estão na fase verde, em
conjunto com outras nove sub-
regiões, enquanto que algumas
cidades do interior do Estado
estão na fase amarela.

A fase amarela é mais restri-
tiva do que a verde, quanto a
flexibilização de horário de esta-
belecimentos comerciais e seto-
res econômicos.

Quarentena: Como estraté-
gia de prevenção, o Governo
prorrogou a quarentena no
Estado até 16 de dezembro,
assim como vem fazendo desde
o início da pandemia do novo
coronavírus.

A decisão foi publicada na
última terça-feira (17) no Diário
Oficial de São Paulo.

Doria adia mudança de fase do Plano SP
após aumento nas internações hospitalares

Secretaria de Saúde estadual registrou aumento de 18% nos casos de internações na rede pública e privada do Estado

João Doria (PSDB), governador do Estado de São Paulo

Divulgação: Governo de São Paulo
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As cidades do Grande ABC
registraram saldo positivo no
volume de contratações no mês
de setembro, conforme dados
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados), divulgado na
primeira semana de novembro
pelo Ministério da Economia.

No mês foram 24.171 contra-
tações contra 19.036 desliga-
mentos, saldo positivo de 5.135
postos de trabalho, mais que o
dobro das 2.504 vagas geradas
em agosto na região.

Ao verificarmos isoladamen-
te por município, é possível
conferir que São Caetano do
Sul, Santo André e São
Bernardo do Campo estão entre
os municípios com melhor
desempenho na geração de
empregos com carteira assina-
da ao comparar o volume de
admissões menos demissões.
As cidades fecharam o mês de
setembro com saldo positivo de
1.506, 1.421 e 999 em empre-
gos criados, respectivamente.

Diadema e Mauá tiveram
saldo médio de 500 vagas de

carteira assinada preenchidas
no mês analisado.

As empresas ribeirãopiren-
ses dispensaram 414 trabalha-
dores e contrataram 608, dei-
xando saldo de 194 postos de
trabalho, variação de 1,07%.

Em Rio Grande da Serra, o
volume de contratações melho-
ra, mas ainda está longe da
recuperação.

A cidade teve saldo de 18
empregos, resultado de 53 des-
ligamentos contra 71 contrata-
ções, variação de 0,70%.

Segundo o Caged, o saldo
positivo no mês analisado foi
reforçado pelo retorno de con-
tratações efetuado pela indús-
tria, pelo comércio e pelo setor
de construção civil.

Entre os meses de março e
junho deste ano, a microrregião
foi abatida pela repressão da
economia, o que causou a
demissão de centenas de traba-
lhadores. A recuperação do
emprego foi visível, segundo o
Caged, após o mês de julho.

O órgão demonstra que
entre julho e setembro, a

Estância acumulou o saldo posi-
tivo de 448 empregos. Na cida-
de vizinha o saldo foi de 38.

Para o economista e coorde-
nador do Observatório de
Políticas Públicas da USCS
(Universidade Municipal de São
Caetano do Sul), Jefferson José
da Conceição, é natural e espe-
rado o aumento de contrata-
ções sobre as demissões após
um período longo de isolamen-
to social e de redução da ativi-
dade econômica por conta da
pandemia da Covid-19, como
também é previsto o saldo
negativo no ano por conta do
tamanho da crise agravada com
a pandemia. 

O setor que apresenta maior
volume de demissões e que
ainda não se recuperou total-
mente foi o de serviços. 

Isoladamente, o setor foi
responsável por 176 demissões
no mês de setembro em
Ribeirão Pires, contra 152
admissões.

Nas sete cidades, o setor foi
responsável por 10.998 demis-
sões no mesmo mês.O Grande ABC acumulou 24.171 novas contratações em setembro

Grande ABC fecha setembro com saldo 
positivo na geração de novos empregos

O comparativo é realizado através do volume de admissões menos demissões nas sete cidades durante o mês de setembro
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Prefeitura de RP abre
cadastro para creches

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Educação, informa
que seguem até 30 de novembro as ins-
crições para o cadastro nas creches
municipais.

Os pais e responsáveis por crianças de
zero a três anos interessados em vagas
nas creches para 2021 devem realizar
inscrição na Secretaria de
Educação/Ceforpe (Centro de Formação
dos Profissionais da Educação), localiza-
do no Complexo Ayrton Senna (Avenida

Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro),
das 9h às 16h.

Os documentos necessários para efe-
tuar as inscrições são: certidão de nasci-
mento, RG e CPF dos pais e responsáveis,
comprovante de endereço no nome do
pai, mãe ou do responsável legal da
criança com validade de até três meses
anteriores (água, luz, telefone fixo ou
IPTU), declaração de trabalho e declara-
ção de renda familiar, (ex: carteira de
trabalho ou holerite).

Inscrições vão até o dia 30 de novembro

Neste mês, as inscrições acontecem entre os dias 16 a 30 de novembro
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Considerada a maior competi-
ção off road das Américas, o Rally
dos Sertões chegou neste ano à
28ª edição. Promovida entre os
dias 30 de outubro e 7 de novem-
bro, os concorrentes passaram por
cinco estado brasileiros - com lar-
gada em Mogi Guaçu - SP e chega-
da em Barreirinhas, no Maranhão -
403 pilotos percorreram mais de
4.500 quilômetros em busca do
topo do pódio. 

Dentre os destaques da compe-
tição, que reúne os melhores pilo-
tos do Brasil, estão os ribeirãopi-

renses Rodrigo Tolezano, e seu
navegador  Renan Toguchi, que
conquistaram o segundo lugar na
categoria Regularidade/ Turismo.

A dupla desbancou 18 equipes
que competiam na mesma catego-
ria.

Dirigindo o outro carro da equi-
pe, Jorge Peixoto alcançou a tercei-
ra colocação,  ao lado de seu nave-
gador Gustavo Peixoto. E, Giovani
Mello e Pedro Mello conquistaram
o 6º Lugar na categoria
Regularidade/Graduados.

Emocionados pelo resultado, a

dupla vencedora agradeceu aos
patrocinadores e a torcida. “Com
certeza eles foram o maior incenti-
vo para que pudéssemos vencer
todo o cansaço e chegar até o
final”, disse Renan Toguchi.

Segundo ele, o auxílio das equi-
pes de apoio também foi funda-
mental. 

"Enquanto íamos cruzando o
sertão por estradas de terra pas-
sando por lugares que jamais ima-
ginamos existir, nossa equipe de
apoio ia por um caminho mais rápi-
do ao destino final de cada dia para
montar toda a estrutura com comi-
da e apoio mecânico. A persistên-
cia e a colaboração de todos foram
importantes para chegarmos ao
final do trajeto”

O navegador relembrou que as
três duplas tiveram que se prepa-
rar fisicamente e mentalmente ao
longo de todo o ano para alcançar
a linha de chegada nesta competi-
ção. 

“O Rally dos Sertões é o sonho
de qualquer amante do off road, e,
que para nós se tornou uma reali-
dade”, finalizou o navegador da
equipe vice-campeã.

Rodrigo Tolezano e Renan Toguchi levaram o nome de Ribeirão ao pódio

Foram 7 dias de competição e mais de três mil quilômetros percorridos

Equipe de RP garante o
vice-campeonato em rally
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Inaugurada em 10 de setem-
bro no Centro Alto de Ribeirão
Pires pelos empresários Dhiego
Nery e Andréia Fernandes, a
pizzaria Estilo Italiano segue se
destacando no cenário gastro-
nômico da cidade. A variedade
de sabores vem de encontro a
novidade da casa, que é a
borda vulcão, que consiste em
um trabalho manual, em que a
borda é traçada e recheada
com cheddar ou catupiry na
opção salgada, e chocolate ao
leite na opção doce. 

Com um cardápio de dar
água na boca, a pizzaria ofere-
ce cerca de 60 sabores diferen-
tes, como as tradicionais -
troiana, três queijos e lombo;
doces - kit-kat e ouro branco;
também com os sabores salga-
dos como doritos e Elisa
Baguncinha. 

A pizzaria trabalha com
ingredientes selecionados e

prepara as pizzas de maneira
artesanal. 

O local oferece promoções
entre terça e quinta-feira,
exclusivas para pedidos pelo
whatsapp e telefone fixo (11)
99796-8411 / (11) 4374-7459. 

Não perca a oportunidade
de provar estas delícias, e con-
vide também seus amigos e
familiares para compartilhar o
momento à mesa.

Fique atento, a pizzaria
Estilo Italiano está trabalhando
para fornecer novos sabores.

“Pretendemos lançar em
breve o cardápio de pizzas fit,
novidade pioneira em Ribeirão
Pires”, disse Dhiego, proprietá-
rio da pizzaria.

O horário de funcionamento
é de terça a domingo das 18h
às 23h30. 

A pizzaria está localizada na
rua Cândido Mota, 775, Centro
Alto de Ribeirão Pires.

Pizza com borda vulcão é
sucesso na Estilo Italiano

Rafael é o pizzaiolo especializado
no preparo das pizzas
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