
Sexta-Feira,

03 de Maio
de 2019

edição #2339
Ano XXX

Ribeirão não paga piso
salarial aos professores
O Sindicato dos

Professores Municipais
de Ribeirão Pires
(Sineduc) protocolou na
Justiça ação coletiva con-
tra a Prefeitura de
Ribeirão Pires. A entidade
pede o pagamento do
Dissídio Salarial da cate-
goria que deveria ser
pago no mês de janeiro.
No início de janeiro

deste ano o MEC
(Ministério da Educação
e Cultura) anunciou o
reajuste do piso nacional
do magistério em 4,17%;
este reajuste deveria ser
aplicado já no dia 1º
daquele mês. Contudo,
até o presente momento
a Prefeitura de Ribeirão
não reajustou os salários
dos professores munici-
pais, o que viola a Lei
11.738/2008. Página 03

Estância gasta R$ 160 mil
com Festa do Pilar

Planalto, Luzo e
Confiança lideram
Divisão Especial

GCM em Rio Grande
Populares se manifestaram durante o evento. PPáággiinnaa  0044

Times lideram seus respectivos grupos em RP. PPáággiinnaa  1100
Efetivo foi apresentado para população no desfile cívico em
comemoração aos 55 anos de Rio Grande da Serra. PPáággiinnaa  0066
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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Educação também se faz com salários em dia 
O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko

Teixeira, entra no terceiro ano de mandato
não cumprindo o seu papel de administra-
dor que tanto alardeou durante a campa-
nha eleitoral. Mais uma vez, Kiko deixou de
honrar o compromisso com os professores
da rede municipal e pagar o piso salarial exi-
gido por lei.

Passado três meses da determi-
nação federal, os profissionais de
Magistério seguem aguardando os
míseros 4,17% de reajuste, sem que
o prefeito dê qualquer posição.

Cansados de esperar, os profissionais
procuraram o sindicato da categoria para
reclamar, e ontem, o órgão representativo
ingressou com ação para obrigar a
Prefeitura depositar o devido.

Não é a primeira vez que Kiko deixa os
professores esperando, sempre com a des-
culpa que não há recursos disponíveis, con-

tudo, alardeia pelos quatro cantos que
acertou as contas do município e colocou o
caixa em ordem. Não é o que parece!

Se o prefeito fez realmente a lição de
casa e possui dinheiro para aplicar em
melhorias na cidade, por qual motivo e não
paga os professores? Educação não é priori-

dade? Perguntas ainda sem respos-
tas.

Que a Prefeitura Municipal faça
a sua parte, cumpra a lei, não é
admissível que a categoria tenha de
recorrer a Justiça para garantir o

que é direito adquirido. Não é justificável
ter R$ 4,7 milhões para pagar uma empresa
que não cumpre o papel de deixar a cidade
iluminada, e não ter para o pagamento
daqueles que ensinam as crianças na
Estância. 
Parece que a as prioridades estão equi-

vocadas.

“Parece que 
as prioridades

estão 
equivocadas”
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Que após a saída do secretário
de Comunicação de Ribeirão Pires,
Caio Carvalho, a Administração
Municipal perde outra peça impor-
tante.

***

Que o coordenador de Cultura
do Ceu das Artes na IV Divisão,
Cassiano Filho, também desem-
barcou. Teria pedido exoneração
na manhã de ontem.

***
Que Cassiano não comenta os

motivos da saída, mas pessoas
próximas apontam falta de prestí-
gio por parte de superiores.

Que em Rio Grande da Serra, o
deputado estadual, Thiago
Aurícchio (PR), “falou grosso”
durante a Sessão Solene dos 55
anos de aniversário da cidade.

***
Que o deputado alfinetou políti-

cos que ficam nas redes sociais cri-
ticando os governos municipais, e
chamou para o debate presencial,
propondo ações para solução dos
problemas.

***
Que, sem citar nomes, o recado

teve endereço certo, os dois verea-
dores de Rio Grande que criticam a
Administração do prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

***
Que os convidados para o deba-

te “cara a cara” foram Benedito
Araújo (PT) e Akira Auriani (PSB).

***
Que agora, só falta saber se eles

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

O Sindicato dos Professores
Municipais de Ribeirão Pires
(Sineduc) protocolou na Justiça
ação coletiva contra a
Prefeitura de Ribeirão Pires. A
entidade pede o pagamento do
Dissídio Salarial da categoria
que deveria ser pago no mês
de janeiro.

No início de janeiro deste
ano o MEC (Ministério da
Educação e Cultura) anunciou
o reajuste do piso nacional do
magistério em 4,17%; este rea-
juste deveria ser aplicado já no
dia 1º daquele mês. Contudo,
até o presente momento a
Prefeitura de Ribeirão não rea-

justou os salários dos professo-
res municipais, o que viola a
Lei 11.738/2008. 

Diante da situação o Sineduc
ingressou  com a ação perante
o Poder Judiciário pedindo que
a Prefeitura seja condenada a
conceder o  reajuste, assim
como pagar a diferença salarial
relativa aos meses de janeiro a
maio de 2019 devidamente
corrigido.

“O Piso Salarial do
Magistério é adotado em todo
território nacional como sendo
o salário mínimo do professor.
É inaceitável que os professo-
res de Ribeirão Pires recebam
abaixo deste piso”, declarou a
presidente da entidade, Perla
de Freitas.

Não é a primeira vez que os
professores da Estância são
obrigados a cobrar judicial-
mente os seus direitos. Desde
que assumiu a Prefeitura, em
2017, o prefeito Kiko Teixeira
(PSB) tem negado o pagamento
determinado por Lei, gerando
constantes manifestações por
parte da categoria.

Sineduc abre ação na
Justiça por piso salarial

Prefeitura de Ribeirão Pires não promove o pagamento desde janeiro

Divulgação

Perla em reunião com o departamento jurídico durante a finalização da ação
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Amanhã é o Dia D da vacinação 
contra a gripe no Grande ABC

Amanhã (4) ocorrerá o “Dia
D” de vacinação contra a gripe,
quando os postos funcionarão
das 8h às 17h. A campanha vai
até 31 de maio.

Segundo o Governo do
Estado de São Paulo, até o dia
25 de abril foram vacinadas
cerca de 700 mil crianças (com
idade maior que 6 meses e
menor que 6 anos); 120 mil
gestantes, 27 mil puérperas,
692 mil idosos, 117 mil profis-
sionais da saúde, 2 mil indíge-

nas, 25 mil professores e 161
mil pacientes com doenças crô-
nicas, entre outros.

“As pessoas pertencentes
aos grupos prioritários que
ainda não se imunizaram
devem ir aos postos. Vale lem-
brar que crianças, gestantes e
puérperas ainda podem conti-
nuar se vacinando. Tomar a
vacina é especialmente impor-
tante para evitar complicações
futuras, como pneumonias”,
afirma a diretora de Imunização

da Secretaria, Helena Sato.
“A vacina não provoca gripe

em quem tomar a dose, já que
é composta apenas de frag-
mentos do vírus que causam a
devida proteção, mas são inca-
pazes de causar a doença”,
explica.

Segundo recomendação da
OMS (Organização Mundial de
Saúde), a vacina de 2019 irá
prevenir a população alvo con-
tra o vírus Influenza dos tipos A
(H1N1), A (H3N2) e B.

Prefeitura gasta R$ 160 mil
com show na Festa do Pilar
Evento que está na 83ª edição aconteceu entre os dias 27 de abril e 1º de maio

A 83ª Festa do Pilar aconte-
ceu entre os dias 27 de abril e
1º de maio em Ribeirão Pires e
consumiu R$ 161.400,00 dos
cofres públicos entre paga-
mentos de shows e estrutura.

O maior gasto, R$
55.000,00, segundo Portal da

Transparência, foi com a
empresa Serenza Alves Shows;
em seguida, R$ 31.800,00 com
a empresa Bruno Cesar Maciel;
R$ 22.000,00 com a empresa
Estrutura Eventos e R$
12.600,00 com Thiago
Machado Vieira, os demais

gastos ficou entre R$ 1.000,00
e R$ 3.500,00 até totalizar mais
de R$ 160 mil.

No entanto, embora com os
shows e gastos, o público não
marcou presença como era o
esperado. Em alguns dias o
local ficou às moscas.

Além dos shows, atrações
culturais, religiosas e gastrono-
mia típica foram atrações do
evento, que aconteceu na tri-
centenária Capela do Pilar e
em seu entorno (acesso pela
Avenida Santa Clara, s/nº -
Pilar Velho).

Manifestação
Um grupo de mulheres de

Ribeirão Pires aproveitou o
evento e fez manifestação con-
tra o Governo do prefeito Kiko
Teixeira (PSB). 

Elas, munidas de faixa, recla-
mavam da Saúde Pública, ilu-
minação nas ruas e buracos nas
vias.

As mulheres receberam
muito apoio da população
pelas redes sociais.

Manifestantes com faixa crítica ao prefeito no acesso à Festa do Pilar

Foto: Rede Social
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Feira de Artesanato Especial Dia 
das Mães em Ribeirão começa hoje

Começa hoje, das 9h às 16h, a
Feira de Artesanato especial do Dia
das Mães promovida pelo Fundo
Social de Ribeirão Pires, no Parque

Municipal Pérola da Serra (Rua
Diamantino de Oliveira, 220 –
Jardim Pastoril). 

O evento, que prossegue até

domingo (5), acontece em área
coberta, com entrada gratuita e
estacionamento ao lado do parque
(no Centro Cultural da cidade).

Entre as opções de produtos em
exposição para o público estão tra-
balhos em patchwork, costura cria-
tiva, mosaicos, peças em madeira,
bonecos em EVA, colares, toalhas
bordadas e crochê. 

O Parque Pérola da Serra
sediou, neste mês, a primeira edi-
ção da Feira de Artesanato, que
teve temática especial de Páscoa.

Alunos organizam bazar
em escola de Rio Grande
Projeto ainda conta com distribuição de cestas básicas e cuidados com animais

Alunos do 1º ano A do ensino
médio da Escola Estadual Padre
Giuseppe Pisoni, em Rio Grande da
Serra, realizaram durante a reu-
nião de pais, na última terça-feira
(30), um bazar com intuito de
beneficiar  moradores da Vila
Lopes, bairro em que a escola está
situada. Ao contrário dos bazares
convencionais, onde as roupas
possuem preços baixos, neste bas-
tava a pessoa se interessar pela

peça para adquirí-la. 
A ideia nasceu durante uma

aula de Matemática, ministrada
pela professora Priscila Pinto de
Oliveira, na qual os alunos assisti-
ram ao filme “A Corrente do Bem”.
No filme, o personagem principal
recebe uma tarefa do professor
para realizar alguma atividade a
fim de mudar o mundo. 

Segundo Priscila, alunos do 1º e
do 3º foram convidados para parti-

ciparem da ação. “Nós não vamos
conseguir mudar o mundo, mas
ajudar ao próximo seria nosso
intuito porque tem tanta coisa
ruim que seria legal fazer alguma
coisa boa”, afirma. 

A professora ainda conta que o
filme foi escolhido para auxilixar na
matéria em que a turma iria come-
çar a estudar:   “Além de mostrar o
lado social, o lado humano, tam-
bém tem o lado da distribuição
das tarefas que teriam que ser
organizadas através das pessoas
que seriam contempladas no
filme”.

A ação integra o Projeto
nomeado PDB - Projeto do Bem,
que,  além de Priscila, conta tam-
bém com auxílo dos professores
Edmilson Soares e Vanda Rocha e
da diretora Sandra Menucelli.
Alunos do 3º ano também realiza-
ram a distribuição de cestas bási-
cas e cuidaram de animas em
situação de rua. 

Para Kamylle Balsalobre, aluna
do 1º ano A, é dever da população
ajudar o próximo. “Pretendo conti-
nuar após sair da escola”, finaliza. 

Alunos do 1ºA durante Bazar Beneficente realizado na Reunião de Pais

Foto: Divulgação
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O Dia do Trabalhador em Rio
Grande da Serra foi marcado
pelo Desfile Cívico em comemo-
ração aos 55 anos do município. 

Durante o evento o prefeito
Grabriel Maranhão (Cidadania)
apresentou para a população a
Guarda Cívil Municipal. 27 agen-
tes passam a reforçar a

Segurança na cidade.
A população aplaudiu a corpo-

ração e comemorou.
"O prefeito prometeu e cum-

priu. Agora temos a nossa
Guarda", festejou Marilene
Alves.

Para o prefeito Gabriel
Maranhão é um dia histórico.

"Estou orgulhoso, temos a
nossa Guarda Municipal, um
importante reforço na
Segurança. Estamos dobrando o
efetivo que cuida da segurança
de todos nós".

A Guarda Municipal recebeu a
doação de dois veículos da
Prefeitura de São Caetano do Sul
para serem utilizados como via-
turas.  

No dia 18 de maio, a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra agendou a inauguração da
Base da GCM, localizada na Praça
do Gaivota, região da Vila Conde
Siciliano.

Durante o discurso que oficia-
lizou a GCM, o prefeito Gabriel
Maranhão informou que será ini-
ciada a implantação do sistema
de monitoramento em diversos
pontos de Rio Grande.

“Vamos ter monitoramento
por câmeras em diversos pontos
da nossa cidade, com isso, aliado
ao trabalho das polícias civil e
militar e a GCM, iremos diminuir
os casos de furtos e roubos no
município”, finalizou o prefeito
Maranhão.

Rio Grande da Serra apresenta efetivo 
da GCM para a população em Desfile Cívico

Guardas Municipais são recebidos sob aplausos pelos moradores da cidade. Prefeito diz que criação da Guarda dobra o efetivo 

Divulgação

Efetivo desfilou no evento em comemoração aos 55 anos de Rio Grande
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O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Pires SP, na forma da lei
faz saber, a todo e qualquer eventual interes-
sado, ausente e ou desconhecido, que o casal
AURINO MARQUES DO NASCIMENTO e FRAN-
CISCA NERCI DO NASCIMENTO ajuizou ação
de usucapião dos lotes, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18, da quadra 4 da Vila Tavolaro, em
Ribeirão Pires SP, PROCESSO Nº 1002069-
35.2017.8.26.0505, visando a declaração de
domínio de tais lotes que fazem frente para a
rua Oswaldo Cruz, Centro Alto, por sobre
esses imóveis exercer posse mansa e pacífica
por período maior do que o exigido. Expeça-
se o presente edital a fim de que, no prazo de
trinta dias, contestem o pedido. Após o prazo
todas as alegações serão tidas por verdadei-
ras.

EEddiittaall  ddee  CCiittaaççããoo
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Falta de iluminação pública pode ter 
facilitado homicídio na Quarta Divisão

Na noite da última quarta-
feira (1), um homem ainda não
identificado, de aproximadamen-
te 40 anos,  foi morto com dois
tiros na região da cabeça, em
uma estrada de terra à beira  de
um matagal sem iluminação, na
Vila Santa Isabel, região da
Quarta Divisão. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, o homem

foi encontrado caído na rua terra
com os braços amarrados em
situação de morte recente. 

Trata-se de um homem bran-
co, com cabelos castanhos cre-
pos. Ele travaja uma blusa verde
escura com listras brancas , calça
jeans e tênis preto. Ele também
possuía tatuagens no braço e no
tórax. 

De acordo com uma moradora

da rua onde o crime aconteceu, a
vítima não é conhecida pelos
demais moradores da região. 

Ela ainda ressalta o fato da
falta de iluminação e a atual
situação da via que torna o local
ainda mais perigoso e propício a
esse tipo de crime.

O caso será encaminhado ao
Setor de Investigações, em
Mauá. 

Acidente na Índio Tibiriçá deixa dois 
mortos e dois feridos no último feriado 

Dois homens morreram na
noite da última quarta-feira (1) em
um acidente de trânsito envolven-

do dois veículos, no quilômetro 38
da Rodovia Índio Tibiriçá, em
Ribeirão Pires. Uma mulher de 38

anos e uma criança de 3 anos
foram socorridas com vida. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, Wagner do
Santos Lima seguia sentido oeste
pela via, possivelmente em zigue-
zague, de acordo com relatos  de
populares, quando atingiu frontal-
mente o carro em que estava
Sidney José dos Santos acompa-
nhado das outras duas vítimas,
que seguia sentido Suzano. 

Ambos os motoristas não resis-
tiram aos ferimentos e morreram
no local do acidente. 

A mulher foi encaminhada ao
Hospital Nardini, em Mauá, e a
criança levada à UPA Santa Luzia
e liberada após ser atendida.

Ribeirão Pires registra quarto caso 
de furto de computadores em escolas 

Até o momento, nenhum suspeito pelos furtos ocorridos nas unidades escolares durante o último mês foi detido

Subiu para quatro o número de
escolas furtadas em Ribeirão Pires
apenas no mês de abril. Dessa vez,
a Escola Estadual Professora Maria
Pastana Menato, na Santa Luzia,
foi o alvo escolhido pelos crimino-
sos. Assim como nos outros casos,
a escola teve 21 CPU’s, dois moni-
tores e dois projetores multimídia
roubados. Aproximadamente, 50
computadores foram furtados em
menos de 30 dias. 

O caso aconteceu na madruga-
da do dia 24,  dois dias antes do
furto noticiado na última edição da
Folha, ocorrido na Escola Estadual
Professor João Gaudêncio Mainine,
no Jardim Aymoré, no último dia
26. 

Os indivíduos entraram na esco-
la após a porta da secretaria e da
sala de informártica serem arrom-
badas. Funcionários perceberam
que o local havia sido furtado ao
chegarem pela manhã. 

Relembre os furtos

9 de abril - E.E Farid Eid 
Na ocasião, a escola localizada

na Rua Fagundes Varela, no Jardim
Caçula,  foi invadida por volta das
3h, e teve oito computadores e
uma caixa acústica furtados. O
caseiro responsável pela unidade
escolar ouviu barulhos e, no local,
constatou que a porta estava aber-
ta e com cadeados quebrados.

17 de abril - E.E Mário
Alexandre Faro Nieri

Os representantes da unidade
escolar, na Estância Noblesse, per-
ceberam, pela manhã, que os
cadeados do portão de acesso
estavam danificados. Ao verifica-
rem as salas, constataram que 15
CPU’s da sala de informática não
estavam mais no local. O crime
também ocorreu durante a madru-
gada. 

24 de abril - E.E Profª Maria
Pastana Menato

Assim como nos demais furtos,
os criminosos entraram na unidade
escolar, na Santa Luzia, antes do
amanhecer visando a sala de infor-
mática do local e levaram 21 CPU’s,
dois monitores e dois projetores
multimídia. 

26 de abril - E.E Profº João
Gaudêncio Mainini 

Os criminosos entraram na uni-
dade escolar possivelmente pulan-
do um dos muros. A representante
afirmou que o cadeado do portão
que dá acesso ao pátio estava que-
brado, assim como as portas da
secretaria e da direção local em
que os equipamentos estavam.

Foram levados cinco computa-
dores, compostos por desktop e
monitor, e um notebook avaliado
em pouco mais de mil e oitocen-
tos reais.

O furto aconteceu na madrugada do último dia 24 na Santa Luzia

A batida ocorreu por volta das 21h30 da quarta-feira (1) 
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Fotos: Divulgação e Folha 

Rio Grande da Serra abriu as comemorações de 55 anos com o Desfile Cívico 
realizado no dia 1º de maio, quando desfilaram escolas, corporações,  
a melhor idade, grupos de dança, capoeira, e as tradicionais fanfarras

A Câmara de Rio Grande da Serra realizou na noite de
quarta-feira Sessão Solene, quando concedeu Título de
Cidadão aos empresários, Veridiana Biosfera e Roberto
Lourencini, e ao Bispo Emérito Dom Pedro Carlos Cipolini 
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Planalto, Luzo e Confiança lideram seus 
grupos na Divisão Especial de Ribeirão Pires

Equipes lideram seus respectivos grupos depois de 6 rodadas da elite do futebol de várzea de Estância Turística

As equipes do S.E. Planalto, E.C.
Jardim Luzo e Confiança F.C. lide-
ram seus respectivos grupos no
Campeonato Municipal Divisão
Especial, a elite do futebol de vár-
zea de Ribeirão Pires, após seis
rodadas da competição que é
organizada pela Liga
Ribeirãopirense de Futebol.

O Planalto lidera o grupo A com
16 pontos, seguido por Quarta
Divisão com 13 e Beija-Flor com 10
pontos ganhos.

O Jardim Luzo está na liderança
na chave B com 13 pontos ganhos
e na sequência estão Maristela
com 12 e Vasquinho com 11 pon-
tos ganhos.

Já o grupo C é liderado pelo
Confiança com 15 pontos (um jogo
a mais), seguido por Santa Luzia
com 12 e Olaria com 11 pontos
ganhos.

O time do Confiança tem um
jogo a mais, pois a Liga resolveu
atender um pedido do time do
Bolívia e assim adiantou o confron-
to entre os dois para o feriado de
1º de Maio e a disputa acabou em
6 a 0 para o Confiança. 

Também no feriado foi realiza-
da uma partida atrasada entre

Frente Negra e Guanabara que
acabou em 2 a 0 para o Frente
Negra.

A 7ª rodada do torneio ocorre
neste domingo com os seguintes
jogos: Campo da Vila Monteiro -
9h Comercial x São Caetaninho;
11h Guanabara x Acea e às 12h40
Brisão x Jardim Luzo.

Campo do Jardim Caçula - 9h
Vasquinho x Maristela e às 11h
Beija-Flor x Frente Negra. 

Campo da Vila Gomes - 9h Alve
Verde x Vila Belmiro; 11h Planalto
x Quarta Divisão e às 12h40 Vila
Suissa x Aliados.

Campo de Ouro Fino - 9h Olaria
x Santa Luzia; 11h Alve Negro x
Vila Bonita e às 12h40 Alvorada x
Barro Branco.

A 6ª rodada realizada no dia 28
de abril teve os seguintes resulta-
dos: Maristela 3x2 Vila Suissa; São
Caetaninho 2x1 Bolívia; Planalto
2x1 Vila Belmiro; Aliados 2x2
Jardim Luzo; Vila Bonita 2x0
Comercial; Quarta Divisão 3x1
Beija-Flor; Barro Branco 4x0
Brisão; Alve negro 0x0 Olaria;
Vasquinho 1x1 Alvorada;
Confiança 2x0 Santa Luzia e Alve
Verde 7x1 Acea.Equipe do Confiança

Time do Jardim Luzo

Equipe do Planalto
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
ESTÂNCIA TURISTICA DE RIBEIRÃO PIRES – SP.

Rua Esperança Arnoni n. 52, Centro – CEP:
09400-030 Ribeirão Pires – SP - Fone: (11) 4828-
8830

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

LUC DA COSTA RIBEIRO, Oficial Delegado do
Oficial de Registro de Imóveis da Estância Turística
de Ribeirão Pires-SP, etc;

F A Z   S A B E R, aos que o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por
parte dos proprietários do imóvel, JOSÉ CARLOS DI
RAGO e sua mulher HISAMI KURIHARA DI RAGO,
residentes e domiciliados na Rua Tucuna n. 566,
Bairro de Perdizes, Ribeirão Pires-SP, requerem a
retificação administrativa da descrição tabular do
imóvel matriculado sob n. 29.693, nesta Serventia,
consistente em Um terreno designado como qui-
nhão IV, situado na Estrada Velha de Mogi das
Cruzes, situado no Município da Estância Turística
de Ribeirão Pires-SP, consoante o procedimento
previsto no artigo 213, da Lei dos Registros
Públicos n. 6.015/73. Devido à falta de anuência
expressa na planta e no memorial descritivo relati-
vo aos imóveis confrontantes com origens nas
transcrições ns. 8.801 e 44.535, do 3º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo-SP e transcrição
n. 58.172 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo-SP, ficam, os TITULARES E SEUS EVEN-
TUAIS SUCESSORES a qualquer título: a) COMPA-
NHIA DE MINAS E GRAPHITE S.A, na pessoa de seu
representante legal ou bastante procurador; e, b)
ESPÓLIOS de JOSÉ DOTTA e ADALGIZA CAPOBIAN-
CHI DOTTA, representados por sua inventariante
Monica Cardoso Dotta, estando-os em local incer-
to e não sabido, NOTIFICADOS do inteiro teor dos
trabalhos técnicos que se encontram arquivados e
disponíveis neste Serviço Registral, enumerados
no artigo 213, inciso II, da Lei n. 6015/73, podendo,
nos termos do §2° do artigo 213, IMPUGNAR fun-
damentadamente os presentes trabalhos, no prazo
legal de 15 (quinze) dias. Nos termos do §4° do
artigo 213, inciso II, da Lei n. 6015/73, a falta de
impugnação no prazo da notificação resulta na
presunção legal de anuência do confrontante ao
pedido de retificação de registro. Portanto, as
opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1)
impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressa-
mente; e, 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando
os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmen-
te, que, eventuais falhas que venham a ser prova-
das no futuro, não impedem novo procedimento
retificatório nem vinculam as pessoas que anuíram
à retificação de área, estando resguardados seus
direitos reais nos termos da legislação civil, exceto
nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP).
Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado
da primeira publicação deste edital, que será
publicado duas vezes, será deferida a retificação
pretendida.

Ribeirão Pires, 24 de abril de 2019.
NATÁLIA MARIA MIQUELINO LEAL
SUBSTITUTA DO OFICIAL

EEddiittaall  ddee  NNoottiiffiiccaaççããoo  
RReettiiffiiccaaççããoo

AAddmmiinniissttrraattiivvaa
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Inaugurada em 04 de maio de
2009, este ano a Clínica Veterinária
Central comemora dez anos de
funcionamento e prestação de ser-
viços.

O Folha Saúde conversou com o
médico veterinário responsável

pela Clínica, Dr. Anderson
Laureano, sobre a história da clíni-
ca, sua experiência profissional e
suas perspectivas para continuar
oferecendo atendimento de exce-
lência na área. 

Confira os trechos dessa conver-

sa:
Fale um pouco sobre a história

da Clínica Veterinária Central:
“Iniciamos nossos trabalhos dez

anos atrás procurando inovação e
atendimento diferenciado em um
local que demonstrasse compro-
misso com o bem estar dos animais
de forma integral, pensando tam-
bém na confiança transmitida aos
tutores e na comodidade de
encontrar vários serviços centrali-
zados em um só local. De lá pra cá
várias mudanças foram ocorrendo
gradativamente para que se tor-
nasse viável esse projeto”.

“A princípio contávamos com
um atendimento convencional;
consultas, exames, rx, ultrasson e
serviços de banho e tosa. Aos pou-
cos fomos aprimorando cada item,
aumentando nosso quadro de fun-
cionários e buscando novas tecno-
logias para ofececermos as mes-
mas condições encontradas em
centros médicos veterinários de
referência”.

“Optamos por encerrarmos o
atendimento na área de estética
(banho e tosa) e focamos nosso
trabalho em um atendimento clíni-

co mais apurado”. 
“Dessa forma, substituimos apa-

relhos padronizados por aparelhos
digitais, aperfeiçoamos a realização
de exames que hoje são realizados
aqui na clínica de forma rápida e
segura, reequipamos nosso centro
cirúrgico, criamos novas instala-
ções para suporte e internação 24
horas (um dos nossos maiores dife-
renciais) e inovamos na forma de
atendimento à pacientes portado-
res de doenças infectocontagiosas
com instalações específicas direcio-
nadas para esse fim”. 

“Estendemos nosso quadro de
especialidades e continuamos
investindo como sempre nos estu-
dos específicos da área de derma-
tologia, certamente nosso campo
diferencial”.

“Seguimos de perto todas as
inovações que a medicina veteriná-
ria tem apresentado na área de
internação, onde são monitoradas
e acompanhadas por veterinários
plantonistas”.

“Pensamos também nas pes-
soas que buscam o que há de
melhor para aqueles que, como
verdadeiros membros da família,

fazem do nosso dia a dia, uma feliz
convivência”.

“Os animais tem o dom de des-
pertar em seus tutores sentimen-
tos genuínos de amor e afeto...
criamos então, um ambiente aco-
lhedor para que todos se sintam
em casa e seguros de que estamos
oferecendo aquilo que há de
melhor para a saúde e o bem estar
de seu pet”.

“Nossos horários de atendimen-
to foram estendidos para que um
maior número de pessoas pudes-
sem contar com nossos serviços”.

“E assim, vamos reescrevendo
nossa história, criando laços com a
cidade e com as pessoas, buscando
todos os recursos disponíveis para
proporcionar o que há de melhor
para o atendimento veterinário e
para o conforto e qualidade de vida
dos nossos pacientes”.

“Convidamos vocês a virem
comemorar com a gente nossas
conquistas e essa data tão especial,
programamos várias campanhas
ao longo desse ano e presenteare-
mos nossos clientes com sorteios e
kits especiais. Estamos sempre à
disposição para atendê-los”. 

Veterinária Central comemora 10 anos
e inova no atendimento aos pets 

Diretor da Clínica diz que a missão está em proporcionar o que há de melhor para o atendimento veterinário

Divulgação

Anderson Laureano fala sobre a evolução da clínica instalada na Estância
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A importância do podólogo
para os pés diabéticos

Existe uma diferença entre pés de diabéticos e um pé diabético

Os podólogos  são profissio-
nais qualificados para oferecer
os cuidados necessários ao
paciente. Os pés nunca devem
ser deixados de lado, são eles
que refletem, muitas vezes,

como anda a nossa saúde. 
Algumas pessoas devem

dedicar uma atenção especial
aos sinais que os pés indicam,
por exemplo os diabéticos -
mais de 10 milhões de brasilei-

ros possuem diabetes.
O alto nível de glicose no

sangue pode causar lesões nos
vasos sanguíneos, reduzindo a
circulação de sangue nos pés.
Com isso, a pele fica enfraque-
cida, facilitando o aparecimen-
to de ferimentos e dificultando
a cicatrização. 

Entretanto, há uma grande
diferença entre “pés de diabé-
ticos” e “um pé diabético”. 

Segundo explica a podóloga
Nadir Ferreira, da Podoleve, os
pés de diabéticos podem ainda
não ter sido atingido pela
doença, enquanto um pé dia-
bético já foi afetado, tendo
problemas de perda de sensibi-
lidade, podendo resultar na
amputação dos dedos e, até
mesmo, dos pés. 

“É de extrema importância
procurar um médico para o tra-
tamento adequado para a dia-
betes”, ressalta Nadir. 

A podóloga explica que o
diabético deve consultar um
podólogo antes de cortar as
unhas. 

“É preciso averiguar a tem-
peratura, o pulso pedial e a
sensibilidade nas extremidades
dos dedos, pois, o que for da
competência do podólogo, ele
irá fazê-lo, caso contrário irá
orientar o paciente a procurar
um profissional adequado, seja
endocrinologista, vascular ou
ortopedista.”

Nadir Ferreira, da Podoleve, é especialista em pé diabético

Foto: Divulgação 
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Você sabe o que é DPAC?
Entenda o que é o Distúrbio do Processamento Auditivo Central

Distúrbio do Processamento
Auditivo Central, o DPAC é caracte-
rizado por afetar as áreas do cére-
bro relacionadas às habilidades
auditivas que vão da detecção à
interpretação das informações
sonoras. Assim, a pessoa ouvirá cla-
ramente a fala humana, mas terá
dificuldades em interpretar a men-
sagem recebida.

As causas do DPAC mais comuns

são de origem genética, otites de
repetição, lesões cerebrais por anó-
xia ou traumatismo craniano, pre-
sença de outros distúrbios neuroló-
gicos, atraso maturacional das vias
auditivas do sistema nervoso cen-
tral ou por envelhecimento natural
do cérebro. Por isso, a maior parte
dos diagnósticos é feita em crianças
e idosos.

A fonoaudióloga Silmara

Canassa explica que os pais ou res-
ponsáveis devem ficar atentos há
alguns sinais. “Quando falar com a
criança certifique-se de que ela está
olhando para o rosto de quem está
falando a fim de garantir sua aten-
ção e certificar-se de que realmen-
te entendeu o que lhe foi solicita-
do”, afirma.  “O tratamento é basi-
camente o treinamento auditivo
com o fonoaudiólogo para treinar
as habilidades auditivas que estão
alteradas. Em muitos casos o trata-
mento é multiprofissional, com
apoio de psicólogos, psicopedago-
gos, neuropediatras e otorrinolarin-
gologistas”, finaliza a especialista. 

O problema pode ser ocasionado por origens genéticas

Foto: Divulgação 

Silmara Canassa, da Clínica Elgra
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