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Polícia prende assaltantes de
comércio de Rio Grande da Serra

4 são presos suspeitos
de fraude em CNH

Maranhão garante pagamento
a servidores no 5º dia útil

Quatro pessoas foram
presas em flagrante, na
tarde da última quarta-
feira (23), por fraude em
exames teóricos para
obtenção de Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) na unidade do
Ciretran de Ribeirão Pires. 
Entre os envolvidos no

esquema de fraude estão
dois funcionários respon-
sáveis pela aplicação do
exame e dois representan-
tes de CFCs (Centro de
Formação de Condutores)
que atuam na Estância. 
Segundo informações

apuradas pela Folha, o
delegado responsável pela
assessoria policial do
Detran compareceu a uni-
dade de Ribeirão Pires
acompanhado de auditoras
para verificar suspeitas.
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Em reunião com vereadores e sindicalistas, prefeito anuncia retirada de projeto que 
mudaria data de pagamento de salário dos servidores municipais de Rio Grande da Serra
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
RODRIGO   RAFAEL  MARQUES  LEITE,  estado  civil  solteiro,

profissão ajudante  de  motorista,  nascido em São Paulo, SP no
dia dezessete de julho  de  mil novecentos e noventa e quatro
(17/07/1994), residente e domiciliado  Rua  Guatapará,  84,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO CESAR FERREIRA
LEITE e de MARIA APARECIDA MARQUES. MELISSA  APARECIDA
SALES,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá,
SP  no  dia  vinte  de  maio  de  dois  mil e dois (20/05/2002),   resi-
dente   e   domiciliada  Rua  Guatapará,  84,  São Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de JOSÉ DA SILVA SALES e de APARECI-
DA GOMES MOREIRA ROCHA SALES.                                  

JOSE  CARLOS  FIGUEIRA,  estado  civil  solteiro, profissão
motorista, nascido  em  Glicério,  SP  no  dia  vinte  e  sete  de
agosto de mil novecentos  e  sessenta e um (27/08/1961), residen-
te e domiciliado Rua Campinas,  108,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP, filho de JOSE FIGUEIRA LARIOS e de LAIDE VIANNA
FIGUEIRA. VERA  LUCIA  BEZERRA  DA  SILVA,  estado  civil  divor-
ciada, profissão artesã,  nascida  em  São Caetano do Sul, SP no
dia nove de outubro de mil novecentos e sessenta e três
(09/10/1963), residente e domiciliada Rua  Campinas,  108,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de AVELINO BEZERRA DA
SILVA e de JOSEFA BEZERRA DA SILVA.                

EDUARDO  DE  LIMA  MARTINS  SOUZA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão conferente,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  cinco
de janeiro de mil novecentos  e noventa e três (05/01/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Poá,  28,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de CARLOS ALBERTO DE SOUZA e de MARIZA DE LIMA
MARTINS SOUZA. GABRIELY  FAGUNDES  OLIVEIRA BARBOSA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mauá, SP no dia
três de fevereiro de mil novecentos e  noventa  e  nove
(03/02/1999), residente e domiciliada Rua Poá, 28, São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  CARLOS  ALBERTO DE
OLIVEIRA BARBOSA e de ANGELA FAGUNDES LEITÃO.                         

DOUGLAS  LEITE  FERNANDES,  estado  civil solteiro, profis-
são auxiliar administrativo,  nascido  em São Paulo, SP no dia
dezoito de fevereiro de   mil  novecentos  e  noventa  e  três
(18/02/1993),  residente  e domiciliado  Rua  Campinas,  251,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de DALMI FERNANDES e de
CLARICE FERREIRA LEITE. MÔNICA  DIAS  LOURENÇO,  estado civil
divorciada, profissão vendedora, nascida  em  Santo  André,  SP
no  dia  vinte  e sete de junho de mil novecentos  e setenta e oito
(27/06/1978), residente e domiciliada Rua Campinas,  251,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de ROBERTO LOURENÇO e de
GENI DIAS LOURENÇO.                                     

RINALDO VIAGGI, estado civil divorciado, profissão militar,
nascido em São  Caetano  do Sul, SP no dia quinze de setembro
de mil novecentos e cinquenta  e  sete (15/09/1957), residente e
domiciliado Rua Aristides Cerezoli, 91, casa 02, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de DANTE VIAGGI e de BENEDITA MARIA-
NA VIAGGI. ELAINE CRISTINA SALUSTIANO RODRIGUES, estado
civil solteira, profissão estudante,  nascida em Mauá, SP no dia
nove de junho de mil novecentos e  oitenta e cinco (09/06/1985),
residente e domiciliada Rua Aristides Cerezoli,  91,  casa  02,  Pilar
Velho,  Ribeirão Pires, SP, filha de SILVAN GARCIA RODRIGUES e de
MARLENE SALUSTIANO.                      

ROBSON  SHOITI  FERNANDES, estado civil solteiro, profis-
são gerente de loja,  nascido  em  São Caetano do Sul, SP no dia
dezenove de abril de mil  novecentos e oitenta e sete
(19/04/1987), residente e domiciliado Rua  Adolpho  Joane
Zampol, 362, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de ELDER FERNAN-
DES e de EMÍLIA MASSAKO HARANAKA FERNANDES. HIROMI
DANTAS  KUMAZAKI,  estado civil divorciada, profissão auxiliar
administrativo,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia dezessete
de julho  de  mil  novecentos  e  noventa  e um (17/07/1991), resi-
dente edomiciliada Rua Adolpho Joane Zampol, 362, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha  de  FULTON  TAKESHI  KUMAZAKI  e  de
VERA LUCIA SANTANA DANTAS KUMAZAKI.                                                             

SAMUEL  BRAGA  CARDOSO,  estado  civil  solteiro,  profis-
são mecânico, nascido  em Mauá, SP no dia vinte e seis de agos-
to de mil novecentos e noventa  e  seis  (26/08/1996),  residente  e
domiciliado Rua Ademaria Guishine,  33,  Pilar  Velho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho de CLAUDIO CARDOSO e de ELISABETE APARECI-
DA DA SILVA CARDOSO. GIOVANNA  OLIVEIRA  BAPTISTA, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP no dia cinco
de abril de dois mil (05/04/2000), residente  e  domiciliada  Rua
Ademaria  Guishine,  33,  Pilar Velho, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
JEAN  CARLOS  BAPTISTA  e  de CINTIA APARECIDA DE OLIVEIRA.                                                

LUIS PAULO MOURA BISPO, estado civil solteiro, profissão
assistente de logística,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  oito  de
janeiro  de mil novecentos  e  noventa  e  oito  (08/01/1998), resi-
dente e domiciliado Avenida  João Baldi, 38, Suíssa, Ribeirão Pires,
SP, filho de ELVIS DA SILVA BISPO e de MARIA IRANEIDE MOURA
BISPO. ELICLÉCIA   DOS   SANTOS  ARAUJO,  estado  civil  solteira,
profissão operadora  de máquina, nascida em Mauá, SP no dia
quatorze de novembro de   mil  novecentos  e  noventa  e  sete
(14/11/1997),  residente  e domiciliada  Avenida João Baldi, 38,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CICERO FAGUNDES DE
ARAUJO e de ANTONIA MARIA DOS SANTOS.      

MICHAEL   MASCARENHAS   COSTODIO,  estado  civil  soltei-
ro,  profissão analista  de  negócios,  nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia cinco de junho  de  mil  novecentos  e oitenta e seis
(05/06/1986), residente e domiciliado  Rua  Jerusalém, 15, Ponte
Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de ADEMAR COSTODIO e de MARIA
CELIA MASCARENHAS COSTODIO. LAYZA    DOMINGUES    COSTA,
estado   civil   solteira,   profissão administradora, nascida em
Santo André, SP no dia primeiro de setembro de  mil  novecentos
e  noventa  e  quatro  (01/09/1994),  residente e domiciliada  Rua
Jerusalém, 15, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filha de CLAUDIO
DAS NEVES COSTA e de DEUSELINA DOMINGUES MAZZALI
COSTA.    

ED  CARLOS BELO, estado civil solteiro, profissão metalúrgi-
co, nascido em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  e  três de setembro de
mil novecentos e oitenta  e  dois  (23/09/1982),  residente  e  domi-
ciliado Rua Augusto Maziero,  166, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de ORLANDO BELO e de TERESINHA MADALENA BELO.
MARIANE  MESQUITA  CORDEIRO, estado civil solteira, profissão
auxiliar de  escritório,  nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dois de
setembro de  mil novecentos e noventa (02/09/1990), residente e
domiciliada Rua Augusto  Maziero,  166,  Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARIANO CORDEIRO NETO e de DEISIANA MESQUI-
TA.                                 

ADEMAR  NOGUEIRA  LIMA, estado civil divorciado, profis-
são aposentado, nascido  em Russas, CE no dia vinte e cinco de
março de mil novecentos e quarenta e oito (25/03/1948), residen-
te e domiciliado Rua João Lúcio de  Moraes,  168,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ FELIX DE LIMA e de FRANCISCA
CLOTILDE DE LIMA. ADELIA  PEREIRA DA COSTA, estado civil sol-
teira, profissão aposentada, nascida  em  Alvares  Florence,  SP  no
dia quatorze de janeiro de mil novecentos e quarenta e dois
(14/01/1942), residente e domiciliada Rua João  Lúcio  de  Moraes,
168,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filha de ELPIDIO PEREIRA DA
COSTA e de MARIA CLEMENTINA DA COSTA.              

RICARDO  CALIXTO DA SILVA, estado civil divorciado, profis-
são auxiliar de  liderança,  nascido  em  Mauá,  SP  no dia onze de
setembro de mil novecentos  e  setenta  e quatro (11/09/1974),
residente e domiciliado Rua  Ernesto  Bernardi,  352,  Aliança,
Ribeirão  Pires, SP, filho de ANTONIO CALIXTO DA SILVA e de CICE-
RA CALIXTO DE OLIVEIRA. SIMONE  APARECIDA  SANTIAGO, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Santo
André, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos  e setenta e
nove (05/01/1979), residente e domiciliada Rua Ernesto  Bernardi,
352,  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JOÃO RAMILO SANTIA-
GO e de TEREZA CORREIA SANTIAGO.                         

CARLOS  MAGNO  BARRETO  DA  SILVA,  estado  civil  soltei-
ro, profissão ajudante, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia cinco
de janeiro de mil novecentos  e oitenta e oito (05/01/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Domingos  Rigo  Filho, 189, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANDRE DA SILVA e de ELIENE BARRETO

DO CARMO DA SILVA. CAROLINE  BUGÉS DOS SANTOS, estado
civil divorciada, profissão do lar, nascida  em Mauá, SP no dia vinte
e cinco de junho de mil novecentos e noventa  e  um (25/06/1991),
residente e domiciliada Rua Domingos Rigo Filho,  189,  Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de CESAR PINHEIRO DOS SANTOS e de
EDNA CELY BUGÉS.                                          

HARLEM  FELIPE  RODRIGUES  MOREIRA,  estado  civil sol-
teiro, profissão estagiário, nascido em São Bernardo do Campo,
SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e
quatro (31/01/1994), residente e domiciliado  Rua  das  Orquídeas,
12, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE APARECIDO
MOREIRA e de ALDA RODRIGUES MOREIRA. BEATRIZ   TEIXEIRA
DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissãoestagiária,  nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de março de mil  novecentos
e noventa e seis (18/03/1996), residente e domiciliada Rua
Nicolau  Moysés  Dib,  31,  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de LEO-
NARDO APARECIDO DOS SANTOS e de VALERIA APARECIDA TEI-
XEIRA SANTOS. 

RUI  APARECIDO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão
motorista, nascido  em  Campo  Mourão,  PR  no  dia dezesseis de
fevereiro de mil novecentos  e  sessenta e quatro (16/02/1964),
residente e domiciliado Rua  Áustria,  178,  A,  Centro,  Ribeirão
Pires, SP, filho de ANTONIO ALVES FERREIRA e de MARIA DO
CARMO FERREIRA.  JURIACEMA  DE  OLIVEIRA LIMA, estado civil
solteira, profissão do lar, nascida  em  Rio de Janeiro, RJ no dia
vinte e quatro de agosto de mil novecentos e sessenta e três
(24/08/1963), residente e domiciliada Rua Áustria  (Jd  Alvorada),
178,  Centro,  Ribeirão  Pires, SP, filha de WILSON WILMAR DE
LIMA e de NILZETE DE OLIVEIRA LIMA.                  

ALEX  SANDRO  FERREIRA  RODRIGUES,  estado  civil  soltei-
ro, profissão almoxarife,  nascido  em Santo André, SP no dia doze
de outubro de mil novecentos  e noventa e três (12/10/1993),
residente e domiciliado Rua Padre Manoel da Nóbrega, 12, B,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ APARECIDO RODRI-
GUES e de ANDREIA FERREIRA RODRIGUES.  DAMARIS  PEREIRA
SANTOS, estado civil solteira, profissão analista de suporte  pleno,
nascida em Santo André, SP no dia quinze de janeiro de mil  nove-
centos e noventa e seis (15/01/1996), residente e domiciliada Rua
Major  Cardim,  1810,  Vila  Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de ELIE-
BER MUNIZ SANTOS e de ELISÂNGELA SILVA PEREIRA SANTOS.            

SERGIO  TADEU  OTAVIO,  estado  civil  solteiro, profissão
funcionário público, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito
de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (28/08/1975), resi-
dente e domiciliado Rua Arary, 09, Barro Branco, Ribeirão Pires,
SP, filho de MATHEUS OTAVIO e de MARIA CAMILA JUSTINIANA
OTAVIO. ANARELA   FERREIRA,   estado  civil  solteira,  profissão
técnica  em enfermagem,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia
dois de janeiro de mil  novecentos e setenta e oito (02/01/1978),
residente e domiciliada Rua  Arary,  09,  Barro  Branco, Ribeirão
Pires, SP, filha de BENEDITO ISAIAS FERREIRA e de MARIA CELES-
TE FERREIRA.                          

PAULO  AUGUSTO  BISPO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,
profissão operador  de  transpaleteira,  nascido  em  Ribeirão
Pires, SP no dia primeiro  de  março  de  mil novecentos e noven-
ta e três (01/03/1993), residente  e domiciliado Rua do Triunfo,
116, São Caetaninho, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  PAULO  PEREI-
RA DA SILVA e de MARIA JOSÉ COELHO BISPO DA SILVA. JÉSSICA
MARTINS  BIZAIO,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia dezoito de
janeiro  de  mil novecentos e noventa e três (18/01/1993), resi-
dente e domiciliada Rua Pereira Barreto, 243, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO CARLOS BIZAIO e de MAURA
MARTINS BIZAIO.             

JOSAFÁ   PEREIRA   DOS   SANTOS,   estado  civil  solteiro,
profissão eletricista,  nascido em Chorrochó, BA no dia seis de
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/02/1985), resi-
dente e domiciliado Rua José  Ballarini,  107,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de CLAUDIMIRO PEREIRA DOS SANTOS e
de IRACEMA BISPO DOS SANTOS PEREIRA. ANDREIA  REIS  BATIS-
TA,  estado  civil solteira, profissão auxiliar de farmácia,  nascida
em  Mauá,  SP  no  dia  trinta  de  agosto  de mil novecentos  e

noventa  (30/08/1990), residente e domiciliada Rua José Ballarini,
107,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de JOÃO BATISTA
CONCEIÇÃO e de MARIA MARQUES REIS BATISTA.                    

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão promotor de  vendas,  nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP no
dia vinte e cinco de agosto  de  mil  novecentos e noventa e três
(25/08/1993), residente e domiciliado  Rua  Pelegrino Gianasi, 296,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filho  de  JEAN  CARLO  DE OLIVEIRA e
de ROSELI APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
KARINE    SILVA    RODRIGUES,   estado   civil   solteira,   profissão
recepcionista,  nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e dois
de julho  de  mil  novecentos  e noventa e sete (22/07/1997), resi-
dente e domiciliada  Rua  Pelegrino Gianasi, 296, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filha de GERALDO RODRIGUES e de ROSENILDA
DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES. 

ROGER  SALADINE, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em São  Paulo - 18º Subdistrito de Ipiranga, SP no dia
três de outubro de mil  novecentos e setenta e nove
(03/10/1979), residente e domiciliado rua  das  Pitangas,  13,
Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de WALDIR SALADINE e de
GISLENE FREZARINI SALADINE. EDILENE  MAGALHÃES  ANDRADE,
estado civil solteira, profissão analista de  crédito, nascida em
Boquira, BA no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e
setenta e cinco (24/08/1975), residente e domiciliada rua  das
Pitangas,  13,  Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de COSME
PEREIRA DE ANDRADE e de ELVIRA MAGALHÃES ANDRADE.               

DANILO  BERNARDO DE FRANÇA, estado civil solteiro, pro-
fissão pedreiro, nascido  em  Cajazeiras, PB no dia quatro de junho
de mil novecentos e oitenta  e  sete (04/06/1987), residente e
domiciliado Rua Santos, 34, São  Caetaninho,  Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ MENDES DE FRANÇA e de DOURACIR BERNARDO
DE FRANÇA.  VANDA  MARQUES, estado civil solteira, profissão
atendente, nascida em Arujá, SP no dia vinte e oito de outubro de
mil novecentos e oitenta e cinco  (28/10/1985),  residente  e
domiciliada  Rua  Santos,  34, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filha de SANTA MARQUES FERREIRA.      

MATHEUS  MOREIRA  DE MACEDO, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante de  motorista,  nascido em Santo André, SP no dia
dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco
(02/02/1995), residente e domiciliado Rua  Arnaldo Correa, 157,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de NELTON SILVA DE MACEDO e
de MARIZE IRIS MOREIRA DE MACEDO.  GABRIÉLLY  RAMOS  CAE-
TANO,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida em Mauá,
SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e  sete
(30/07/1997), residente e domiciliada Rua Arnaldo Correa, 157,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de LINDOMAR JOSÉ CAETANO e
de ÉVILA ROSIMERI RAMOS.                                                       

JEFFERSON  RODRIGO  BERNARDINETE,  estado  civil divor-
ciado, profissão operador  de  máquina,  nascido  em  Santo
André,  SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta
e quatro (05/02/1984), residente e  domiciliado  Rua  Delmiro
Perdiz,  119,  casa 3, Aliança, Ribeirão Pires,   SP,   filho   de   MAU-

RICIO  BERNARDINETE  e  de  NERY  ALVES BERNARDINETE. OLI-
VIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operado-
ra de máquina,  nascida  em  Filadélfia,  TO  no  dia quinze de
março de mil novecentos  e oitenta e dois (15/03/1982), residen-
te e domiciliada Rua Delmiro  Perdiz,  119,  casa  3, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de MARIA JOAQUINA DO ESPÍRITO SANTO.                                     

NIVALDO  BEZERRA  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
pedreiro, nascido  em  Garanhus, PE no dia quinze de janeiro de
mil novecentos e sessenta  e  seis  (15/01/1966), residente e domi-
ciliado Rua Lupicínio Rodrigues,  282,  Pilar Velho, Ribeirão Pires,
SP, filho de MARIA JOSÉ BEZERRA. ORLANDA   FERREIRA   DA
CUNHA,  estado  civil  divorciada,  profissão professora,  nascida
em Garanhus, PE no dia trinta de dezembro de mil novecentos  e
sessenta e um (30/12/1961), residente e domiciliada Rua
Lupicínio  Rodrigues,  282,  Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA e de DORALICE FERREIRA DA
CUNHA.           

THIAGO   QUEROBINO   DA   SILVA,   estado  civil  solteiro,
profissão cabeleireiro,  nascido  em Mauá, SP no dia quatorze de
novembro de mil novecentos  e  noventa  e um (14/11/1991), resi-
dente e domiciliado Rua Carlos  Silvério,  140, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOARI DA SILVA e de CLEONICE QUE-
ROBINO DA SILVA. MARIANA  MORAIS  GONÇALVES  DE SOUZA,
estado civil solteira, profissão estagiária,  nascida  em Santo
André, SP no dia quinze de julho de mil novecentos  e noventa e
oito (15/07/1998), residente e domiciliada Rua Giácomo  Bressan
(Vl Eliza), 304, Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de EDER
GONÇALVES DE SOUZA e de LUCIANE MORAIS DE SOUZA.                 

ROBERTO   FERREIRA   DA   SILVA,   estado  civil  solteiro,  pro-
fissão pesquisador, nascido em Arapiraca, AL no dia vinte e cinco
de setembro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  sete  (25/09/1987),
residente  e domiciliado  Avenida  Coronel  Oliveira  Lima,  1780,
casa 1, Aliança, Ribeirão  Pires,  SP,  filho de REMI FERREIRA DA
SILVA e de CECILIA DA CONCEIÇÃO SILVA.
ELAINE  APARECIDA  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,  pro-
fissão analista  de sistema, nascida em Mauá, SP no dia dezesseis
de abril de mil  novecentos e setenta e oito (16/04/1978), residen-
te e domiciliada Avenida  Coronel Oliveira Lima, 1780, casa 1,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de CICERO BENEDITO DOS SAN-
TOS e de MARIA IVONE DOS SANTOS.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP (1º SUBD.)
EMERSON CARVALHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, profissão manobrista, natural de Ribeirão
Pires-SP, nascido em 29/05/1988, residente e domiciliado na Rua
Amazonas, nº 659, Santa Luzia, em Ribeirão Pires-SP, filho de
MARIA DO ROSARIO CARVALHO DOS SANTOS e PRISCILA KORT
KAMP, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
professora, natural de São Paulo-SP, nascida em 22/08/1975, resi-
dente e domiciliada na Rua Coronel Agenor de Camargo, nº 393,
apto 12, em Santo André-SP, filha de CLEBER DE SOUSA KORT
KAMP e LAIDE GAZOLA KORT KAMP.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

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

O perigo está nas ruas de Ribeirão Pires
Servidores do Ciretran de Ribeirão Pires

detidos, donos de Centros de Formação de
Condutores flagrados falsificando provas teó-
ricas de pessoas que estão se habilitando
para dirigir carros e veículos pesados, esse é
o resultado de uma ação de agentes da asses-
soria especial do Detran-SP na Estância. 
O saldo, quatro pessoas presas e

dezenas de condutores na mira da
Polícia, todos acusados de falsifica-
ção por inserirem dados falsos e
alterarem nos sistemas informati-
zados ou bancos de dados da
Administração Pública sob o pre-
texto de obter vantagem indevida para si ou
para outra pessoa. 
Cidadãos corrompidos pela venda de facili-

dade, burlando a Lei e que agora podem ir
parar na cadeia, com pena que pode chegar a
12 anos de prisão.
A operação deflagrada na tarde da quarta-

feira é só o início dos trabalhos, muitos ainda

podem ser indiciados pela prática do delito.
Mas, a falsificação da prova é só um deta-

lhe neste caso, homens e mulheres estão
sendo habilitados sem a garantia que conhe-
cem a legislação e controlarem o volante. 
Servidores estaduais e donos de escolas

contribuindo para o aumento dos acidentes
em ruas e estradas das cidades
brasileiras, em troca de alguns tro-
cados. Pessoas responsáveis em
garantir a segurança de toda popu-
lação a serviço do crime. 
As autoridades precisam punir

aqueles que corrompem e tam-
bém os corrompidos, para que esses abusos
não ocorram mais.
Parabéns a assessoria especial do Detran

que identificou a fraude e prendeu os res-
ponsáveis. Triste saber que muitos morado-
res da Estância também terão a vida man-
chada pelo delito.
Vamos aguardar os desdobramentos!

““CCiiddaaddããooss  
ccoorrrroommppiiddooss  
ppeellaa  vveennddaa  ddee  
ffaacciilliiddaaddee””
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Que o vereador de Rio Grande
da Serra, Zezinho da Lavínia (PSB)
protagonizou um momento inédito
na Casa de Leis.

***
Que passados três anos e meio

de mandato, o parlamentar usou a
Tribuna pela primeira vez.

***
Que o ato chamou a atenção de

todos, mas logo decepcionou os
presentes.

***
Que Zezinho da Lavínia utilizou

o momento de discussão de um
projeto de lei para lamentar a
demissão da esposa.

***
Que o parlamentar não tratou

do projeto, limitou-se a atacar o
prefeito da cidade por ter demitido
a sua companheira, que segundo
Zezinho, prestava ótimos serviços
na área da Saúde e que foi demiti-
da por perseguição do prefeito
municipal.

Que ao contrário de outros
momentos, onde falas de vereado-
res fora da pauta são contestadas,
em especial pelo vereador
Claurício Bento (DEM), desta vez, o
vereador recebeu até manifesta-
ções de apoio de Claurício. O
Regimento Interno nem foi lem-
brado.

***

Que os manifestos continuaram
por parte dos legisladores. O oposi-
cionista, Akira Auriani (PSB), che-
gou a aplaudir Zezinho da Lavínia
em sua fala.

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

Presidente da Casa de Leis, Claudinho Monteiro, confirmou a informação

A Folha teve acesso ao docu-
mento onde a empresa responsá-
vel por fornecer combustível à
Câmara de Rio Grande da Serra,
rescinde o contrato alegando
pouco o consumo de gasolina.
Por email datado de 19 de

setembro deste ano, o fornecedor
comunica: “Por motivo de não

cumprimento de valores do contra-
to, estamos encerrando nossa par-
ceria. Estamos abertos a novas
negociações”, diz o documento.
A reportagem procurou o presi-

dente da Casa de Leis, vereador
Claudinho Monteiro (PSB) que con-
firmou o email. “O responsável
pela empresa enviou a notificação

sim. A Câmara vem promovendo
inúmeras mudanças administrati-
vas, entre elas, a redução do con-
sumo de combustível, isso não é de
hoje, e vem sendo intensificado no
nosso mandato, não sendo atrativo
para as empresas fornecedoras”,
disse o presidente Claudinho
Monteiro.
Dados obtidos através da  Lei de

Acesso a Informação demonstram
que de dezembro de 2018 a setem-
bro de 2019, a Câmara gastou R$
1.798,03 com fornecedor, média
de R$ 180,00 por mês em combus-
tível. 
A redução nos custos com com-

bustível se deu por inúmeros moti-
vos, houve a doação de veículos e o
maior controle no uso dos carros
legislativos. “Foi uma série de
ações, que começou na administra-
ção anterior e nós, junto com todos
os vereadores e funcionários, apri-
moramos. Quem ganha com isso é
o contribuinte que paga os custos
da Casa de Leis”, finalizou o presi-
dente. 

Claudinho Monteiro destacou que é preciso atuar firme na redução de gastos

Foto: Arquivo

Câmara gasta R$ 180,00/mês
de combustível e fornecedor
cancela contrato em RGS 
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Cobertura na entrada
de Emeb em RGS 

Vereador Antônio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), requereu ao Prefeito Municipal de Rio
Grande da Serra, através da Secretaria de Educação e
Cultura, informações quanto à possibilidade de elabo-
rar estudo visando à realização de cobertura na entra-
da da EMEB “Vereador Jose Olímpio”, localizada no
Bairro Jardim Santa Tereza.
“A realização da melhoria acima solicitada tem como

objetivo evitar maiores transtornos aos pais e mães,
tendo em vista em dias de chuva e calor fica aguardan-
do do lado de fora, e na maioria das vezes os alunos
entram molhados ou suados”, enfatiza o parlamentar.
Ainda segundo Toninho Correaq, o requerimento

visa dar maior conforto aos usuários do sistema de
ensino.
“Tal solicitação se faz necessária para que possamos

dar mais conforto e dignidade  para as nossas crianças,
que são o futuro”, finaliza.

Manutenção na 
rua Terezinha Arnoni

O vereador de Rio Grande da Serra, Silvio Meneses
(PDT), sugere ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Serviços Urbanos, determinar a realiza-
ção de serviços de limpeza e roçagem e a poda das
árvores em toda extensão da Rua Terezinha Arnoni,
Bairro Sítio Maria Joana.
“Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista

amenizar os transtornos causados aos moradores devi-
do à ausência de limpeza e roçagem, o que vem favo-
recendo a proliferação de insetos e roedores transmis-
sores de doenças infecto-contagiosas e de outros ani-
mais peçonhentos, e com os fios de alta tensão para
acidentes e danos com falta de energia”, diz o parla-
mentar
“A realização dos serviços ora sugeridos, além de

coibir a proliferação destes animais, atenderá as reivin-
dicações dos moradores que são os mais prejudicados
pelas atuais condições”, conclui Silvio Meneses.

Melhorias para a 
rua Santo Antônio 

O legislador de Rio Grande da Serra, Messias
Cabeleireiro (PV), indicou a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Serviços Urbanos, informa-
ções quanto a possibilidade de incluir no cronograma
dos serviços a serem executados, os serviços de capi-
nação e roçagem da Rua Santo Antônio, localizada no
Bairro Santo Antônio.
Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-

positura, haja vista proporcionar condições adequa-
das e seguras de trafegabilidade, já que o mato gran-
de que invade as vias contribui para a proliferação de
insetos e animais peçonhentos”, alerta o parlamentar. 
Ainda segundo Messias, o serviço se faz urgente.
“Pelo exposto é que consideramos de suma impor-

tância que este serviço seja incluído no cronograma
de serviços da secretaria em questão, os serviços de
capinação e roçagem da via já mencionada para
melhor qualidade de vida para todos”, finaliza.

Projeto para construção
do Velório Municipal

Vereador Marcelo Cabeleireiro (sem partido) requereu
informações ao Prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania),sobre processos em andamento que vise a
construção de um novo Velório Municipal, tendo em vista
que já foi destinado o valor de R$ 250.000,00 pelo depu-
tado Estevão Galvão (DEM). “Justifica-se plenamente a
solicitação, tendo em vista a necessidade de oferecer o
mínimo de conforto aos nossos munícipes em momentos
tão difíceis como o velório de um ente querido, agravan-
do-se ainda mais quando o mesmo é realizado no período
noturno, uma vez que o período de chuva e as caracterís-
ticas predominantes em nossa cidade expõem os nossos
habitantes de forma permanente ao clima frio. Há tam-
bém a necessidade de oferecer mais conforto aos visitan-
tes no que diz respeito a acomodações, pois o local além
de ser muito frio, os assentos são desconfortáveis, a falta
de iluminação adequada e um meio de comunicação (tele-
fone comunitário), coloca em risco a segurança de todos”.

Melhorias na passagem
de nível da CPTM

Vereador José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos
(PL), solicitou a CPTM – Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos, informações quanto à possibilidade
de realizar serviços de melhorias na passagem de nível
para pedestres existente nas proximidades da Estação
Ferroviária de Rio Grande da Serra.
“Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-

positura, haja vista garantir a segurança de todos que
trafegam por citada localidade, uma vez que a passa-
gem de nível encontra-se com buracos, ocasionando
riscos de acidentes aos pedestres”, lembra Zé Carlos.
O parlamentar enfatiza ainda que a passagem de

nível é utilizada por muitas pessoas, o que aumenta o
risco de acidentes e a necessidade das intervenções.
“Vale lembrar ainda que o local é de grande tráfego

de pessoas e automóveis, sendo portanto, de suma
importância a realização de serviços de melhorias
constantes no local”, finaliza.                                                   

Recuperação de
Interesse Social

Vereador de Rio Grande da Serra, Akira Auriani
(PSB), solicitou ao Prefeito Municipal Gabriel
Maranhão (Cidadania), através do setor competente,
informações referentes ao documento de licença pré-
via, PRIS - Programa de Recuperação de Interesse
Social.
Entre as indagações feitas estão: Qual a finalidade

do proposto documento? Serão realizadas remoções
de imóveis? Caso positivo, os proprietários dos devi-
dos imóveis foram devidamente informados?
“As indagações acima mencionadas se fazem

necessária, tendo em vista estarmos devidamente
informado sobre o assunto em questão, em cumpri-
mento ao papel de fiscalizadores que a nós vereado-
res é atribuído. Sendo de suma importância as infor-
mações, para que o Poder Legislativo possa exercer
com plenitude a sua função de fiscalizar todos os atos
dos órgãos da Administração”.
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Gabriel Maranhão garante que pagará
salários de servidores no 5º dia útil do mês 

Crise financeira levou prefeito a pedir à Câmara de Vereadores autorização para mudar data do pagamento para o dia 10

O prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), anunciou na tarde da
terça-feira (22) que pediu a retira-
da do projeto de lei que tramitava
na Câmara de Vereadores, solici-
tando a mudança da data de paga-

mento dos servidores muncipais.
Atualmente, a legislação prevê o
pagamento dos funcionários efeti-
vos até o 5º dia útil do mês e de
comissionados, até o dia 10. Pela
nova redação, todos receberiam
até o dia 10 do mês.

A medida não agradou os servi-
dores e encontrou resistência de
parte dos vereadores.
Maranhão enfatizou que a alte-

ração na data era necessária decor-
rente a situação financeira da
Prefeitura Municipal.

“Não estou fazendo isso porque
eu quero ou gosto, pelo contrário,
estou contrariado, mas a crise que
assola o Brasil chegou nas prefeitu-
ras, e em Rio Grande da Serra não
foi diferente”, destacou o prefeito
na ocasião que enviou o projeto à
Casa de Leis.
Na terça-feira, o prefeito reuniu

os vereadores da base governista e
anunciou a mudança nos planos.
Segundo Maranhão, o anúncio por
parte do Governo Federal sobre
repasse aos muncípios de parte do
valor arrecadado com o leilão do
pré-sal, mudou as condições finan-
ceiras do Paço.
“Tívemos uma boa notícia com

o recurso que está vindo do
Governo Federal, portanto, estare-
mos retirando  o projeto de lei da
Câmara e garantindo a todos
vocês, funcionários, que de fato
estarão recebendo no 5º dia útil”,
declarou Maranhão.
No dia 17 de outubro, o presi-

dente da República, Jair Bolsonaro,
sancionou a Lei 13.885/2019, que
define o rateio entre Estados e
Municípios de parte dos recursos
do leilão de petróleo dos exceden-

tes de barris de petróleo do pré-
sal.
A Lei foi aprovada no Senado,

por unanimidade, na terça-feira,
15, após forte mobilização munici-
palista liderada pelo presidente da
Confederação, Glademir Aroldi,
com apoio das lideranças estaduais
e gestores municipais.
O leilão está marcado para o dia

6 de novembro, e o governo espe-
ra arrecadar R$ 106,5 bilhões.
Conforme a Lei, dos R$ 106

bilhões que serão pagos pelo
bônus de assinatura do leilão do
excedente da cessão onerosa,
cerca de R$ 33 bilhões ficarão com
a Petrobrás.
Do restante, a União vai parti-

lhar 15% com Municípios, 15%
com Estados e 3% com os chama-
dos Estados produtores.
Caso confirmado os valores no

leilão, na microrregião a cidade de
Mauá ficará com a maior fatia, R$
7.390.757,00, seguida por Ribeirão
Pires (R$ 5.070.965,15) e Rio
Grande da Serra (R$ 2.982.920,68).
Segundo o Governo Federal,

parte dos recursos será liberada
neste ano, e o restante em 2020.

Maranhão durante encontro com sindicalistas e a base do Governo na Câmara de Vereadores 

Foto: Divulgação
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Polícia prende quatro suspeitos de fraudar
exames de habilitação em Ribeirão Pires

Foram detidos dois funcionários do Ciretran e dois representantes de centros de formação de condutores
Quatro pessoas foram presas

em flagrante, na tarde da última
quarta-feira (23), por fraude em
exames teóricos para obtenção
de Carteira Nacional de
Habilitação na unidade do
Ciretran de Ribeirão Pires. Entre
os envolvidos no esquema de
fraude estão dois funcionários
responsáveis pela aplicação do
exame e dois representantes de
CFCs (Centro de Formação de
Condutores) que atuam na
Estância. A Folha não teve acesso
ao boletim de ocorrência registra-
do na Delegacia de Polícia de
Ribeirão Pires.
Segundo informações apura-

das pela nossa equipe, o delega-
do responsável pela assessoria
policial do Detran compareceu a
unidade de Ribeirão Pires acom-
panhado de auditoras para verifi-
car suspeitas de crimes, nos quais
candidatos estariam fraudando a
prova de exame teórico no pro-
cesso de habilitação. 
Uma das servidoras do setor

da auditoria teria entrado na sala
e observado a movimentação
durante a aplicação da prova teó-

rica,  percebendo que vários can-
didatos entravam no recinto e ali
ficavam por pouco tempo.   
A funcionária do setor de audi-

toria ainda teria notado que a res-
ponsável pelo computador vincu-
lador portava diversos envelopes
com nomes e números de CPF,
contendo dentro deles moldes de
silicone com impressões dactilos-
cópicas. Ao todo, foram apreendi-
dos 11 envelopes com moldes
correspondentes a 11 pessoas e
uma lista como nomes e apelidos
que davam a entender ser de ins-
trutores e alunos que teriam as
provas fraudadas. Ainda foram
apreendidos formulários e certifi-
cados de conclusão. 
Os representantes de CFCs

também estavam em computado-
res na sala onde ocorria a aplica-
ção do exame realizando o teste
para alunos que não estavam pre-
sentes.  Ainda de acordo com
informações apuradas pela Folha,
os alunos que teriam as provas
fraudadas foram identificados
durante a auditoria.  
As quatro pessoas envolvidas

no esquema de fraude foram pre-

sas em flagrante pela prática de
delito previsto no artigo 313-A do
Código Penal que prevê a reclu-
são de dois a 12 anos, além de
aplicação de multa para a “inser-
ção de dados falsos, alterar ou
excluir indevidamente dados cor-
retos nos sistemas informatizados
ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim
de obter vantagem indevida para
si ou para outrem ou para causar
dano”.  
A Folha entrou em contato

com o Detran (Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo) a respeito das prisões
ocorridas durante a auditoria. Até
o fechamento desta edição, o
órgão estadual não havia se pro-
nunciado.

Foto: Folha Ribeirão Pires 

A auditoria aconteceu na unidade do Detran Ribeirão Pires 
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Mulher é vítima de golpe
por falso funcionário de banco 
Uma mulher, moradora da

Vila Suíssa perdeu R$ 2 mil após
cair em golpe de falso funcioná-
rio de agência bancária, no últi-
mo dia 16. 
Conforme o boletim, o sus-

peito ligou para a vítima infor-
mando a disponibilidade de um
novo cartão de crédito.
Momento em que solicitou os
dados pessoais para a realização
do desbloqueio do mesmo.
Após alguns instantes, a víti-

ma recebeu um SMS com o aviso
de confirmação de compra de R$
2 mil reais, o qual se referia ao
cartão recém desbloqueado. A
Polícia está investigando o caso.

Moradora tem veículo 
furtado por Guincho em RP 
Uma mulher teve o seu veícu-

lo furtado por um guincho na
última quinta-feira (17) após
estacioná-lo em um campo de
futebol, situado na Av. Francisco
Monteiro. 
Segundo o boletim, após o

furto, a vítima recebeu um tele-
fonema de um número privado,
pedindo dinheiro para devolver
o veículo. A Polícia da Estância
foi acionada.

Motorista de aplicativo é
vítima de assalto em RP 
Um motorista de aplicativo foi

vítima de assalto no último dia
18, ao trafegar pela Rua Júlio de
Castilho, na Vila Aurora.  
Segundo o boletim, o moto-

rista estacionou o veículo na via
pública a fim de aguardar um
cliente, momento em que um
homem se aproximou do carro e
anunciou o assalto. 
Este, portando uma arma de

fogo, entrou no automóvel no
lado do passageiro e obrigou a
vítima a dirigir por um caminho
pré-determinado pelo assaltan-
te.  
Aproveitando-se de uma dis-

tração do criminoso, o motorista
entrou em luta corporal, e jogou
a arma pela janela. A vítima
então parou o carro e se dirigiu
até o local em que a arma havia
caído, momento em que consta-
tou que o objeto era na verdade
uma arma de brinquedo (simula-
cro).   
O suspeito, aproveitando do

distanciamento da vítima, fugiu
do local dos fatos.  A Polícia Civil
de Ribeirão Pires irá investigar o
caso com o auxílio do programa
de reconhecimento facial.

PM localiza assaltantes de
comércio em Rio Grande 

Um jovem de 18 anos foi preso e dois menores apreendidos

A Polícia Militar de Rio Grande
da Serra prendeu, na tarde da últi-
ma quarta-feira (23), três jovens -
sendo dois menores de idade -
envolvidos no roubo à uma loja de
roupas, na Rua José Maria de
Figueiredo, região central da cida-
de. Segundo informações, os poli-
ciais conseguiram identificar L.A.B
de 18 anos e seu primo -  que é
menor de idade - por meio de ima-
gens de câmeras de segurança. 
O terceiro menor envolvido foi

localizado na casa de L.A.B., após
uma denúncia feita através de um

telefonema por uma mulher à
Delegacia de Rio Grande da Serra.
Ele afirmou ter participado do
roubo a convite do amigo e do
menor, o qual ele alegou não
conhecer.  O jovem ainda afirmou
que estava no local para conversar
com a mãe de L.A.B. sobre o ocor-
rido, uma vez que queria devolver
o aparelho  que havia roubado. 
O crime aconteceu por volta das

14h. A proprietária do estabeleci-
mento e uma funcionária foram
abordadas por L.A.B que portava
um simulacro de arma de fogo. Em

seguida, os adolescentes também
entraram no local, tendo um deles
abordado a funcionária que foi
levada para o depósito da loja de
roupas. 
A proprietária permaneceu

abaixada por ordens de um dos
assaltantes enquanto vasculhavam
o caixa da loja. Os jovens levaram
dois aparelhos celulares, a carteira
de uma das vítimas e a chave de
um veículo, posteriormente locali-
zados pela Polícia Militar e apreen-
didos.  
Os três assaltantes foram enca-

minhados à Delegacia de Rio
Grande da Serra, onde foram ouvi-
dos. L.A.B. e seu primo foram reco-
nhecidos pelas vítimas, bem como
os aparelhos celulares e os demais
pertences. Durante a confissão, o
primo de L.A.B alegou que o jovem
havia aparecido com o simulacro
de arma de fogo na tarde de quar-
ta-feira e o convidou para executar
o crime na loja de roupas. O ado-
lescente ainda afirmou que o trio
pretendia vender os objetos rouba-
dos, mas não soube dizer para
quem seriam oferecidos. 
Ao ser interrogado pela Polícia

Civil, L.A.B. não se pronunciou a
respeito do ocorrido, reservando-
se no direito de manifestar-se ape-
nas em juízo. O jovem foi encami-
nhado à Cadeia Pública de Santo
André e teve prisão preventiva
representada pelo delegado res-
ponsável pelo caso. L.A.B. também
é investigado pela Polícia Civil de
Ribeirão Pires. Segundo informa-
ções, o jovem pode estar envolvido
em crimes cometidos na cidade. 
Já os menores infratores serão

custodiados na Delegacia de Polícia
de Ribeirão Pires e foram apresen-
tados ao Ministério Público e a
Vara da Infância e da Juventude de
Rio Grande da Serra. 

O jovem e um dos menores possuem tatuagens de palhaços pelo corpo

Foto: Divulgação/Polícia M
ilitatr
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ABANDONO DE EMPREGO

M. NEUMA PEREIRA DA SILVA ME com sede na Cidade de São Paulo –
SP , Rua SANTO BERTOLDO, COLONIA - Ribeirão Pires , CEP 09401-600
Inscrita no CNPJ 27.021.788/0001-79, CONVOCA A Sr. MARIA ILDIRENE
LIMA DE CARVALHO,  CTPS 004585 SERIE 0021 , a comparecer em sua
sede no prazo Maximo de 24 horas , sob pena de configurar abandono
de emprego, sujeito as penalidades previstas no art. 482 da CLT.

Escritora de Ribeirão Pires
lança livro neste sábado

O evento de lançamento será no restaurante The Huracán

A escritora ribeirãopirense
Maira Garcia realiza, neste sábado
(26), o lançamento de seu primei-
ro livro intitulado “Depois da lua
de ontem”, pela editora Patuá. O
evento de lançamento acontecerá
no restaurante The Huracan, na

Avenida Fortuna, das 15h às 19h. 
A obra de Maira nasceu de um

blog pessoal, criado em 2011,
com o mesmo nome. Para que
“Depois da lua de ontem” tornas-
se uma obra literária foram anali-
sados e compilados cerca de

3.700 textos, entre poemas, afo-
rismos e contos. 
O nome surgiu após Maira ver

uma imensa lua através da janela
de uma sala durante uma oficina
literária com o também escritor
João Carrascoza. “Uma boa parte
do meu livro de poesias nasceu no
trajeto entre Ribeirão Pires e São
Paulo, passando pelo Centro e
Zona Leste da Capital, e também
pelo Grajaú. Estes locais são
importantes, pois o livro nasceu
durante a minha ida e volta do tra-
balho. Por isso, muitos destes tex-
tos foram criados na rua, e duran-
te os longos trajetos percorridos
dentro do trem e do metrô”,
conta. 
“Depois da lua de ontem”

conta com  a organização do escri-
tor Caio Silveira Ramos, e a capa
recebe a arte do artista plástico e
fotógrafo Gal Oppido. 
“Nunca é tarde para começar a

escrever. Eu voltei a escrever aos
40 anos e estou publicando aos
48. Então, eu falo às pessoas que
não tenham essa ansiedade por-
que a hora certa surge”, finaliza. 

Foto: Arquivo Pessoal

A autora Maira Garcia é natural de Ribeirão Pires. 
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.330, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.019
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 2.240 de 08 de dezembro de 2.017, que altera dispositivos da Lei Municipal 1.610, de 25 de
maio de 2.006, cria e reestrutura cargos, determina suas atribuições, e dá outras providências
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal 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. – Ficam criados e reestruturados os cargos da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, constantes do Anexo VIII, da Lei
Municipal 2.240, de 08 de dezembro de 2.017. 
Art. 2º. - O Anexo VIII da Lei Municipal nº. 2.240, de 08 de dezembro de 2.017, passa a vigorar, no que concerne à Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social, na forma do Anexo que fazem parte integrante desta Lei.
Parágrafo único - Os demais Anexos integrantes da Lei Municipal nº. nº. 2.240, de 08 de dezembro de 2.017, permanecem inalterados.
Art. 3º. – As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário e dos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Assistência Social, proveniente de recursos financeiros do Governo Federal. 
Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de outubro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº 2645 de 30 de Setembro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sancio-
na e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) na Secretaria de Obras e Planejamento, observan-
do as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto por recursos provenientes de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.311.000,00 (um milhão, trezentos e onze mil reais) observan-
do as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme
segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 1.311.000,00 (um milhão, trezentos e
onze mil reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais) observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 658.000,00 (seiscen-
tos e cinquenta e oito mil reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de
Junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 30 de Setembro de
2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 30 de Setembro de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva
Secretário de Finanças

Edital de Correição Ordinária 
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ribeirão Pires – SP

Edital de Correição Ordinária 
A Doutora Maria Carolina Marques Caro Quintiliano, M.M. Juíza de Direito desta cidade e Comarca de
Ribeirão Pires, na forma da Lei,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que este Juízo designou o dia 29
de novembro de 2019, às 16 horas, para início da Correição Geral Ordinária desde Cartório do Juizado
Especial Cível e Criminal, na ocasião em que serão atendidas quaisquer reclamações pertinentes. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, mandou expedir o edital que será
fixado e publicado na forma da lei, em local visível ao público e no referido Cartório, cientificando-se o órgão
do Ministério Público desta Comarca, Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, aos nove dias do mês de outubro de 2019. Para constar, eu, Vanderlei Felix da Silva, Supervisor de
Serviço que lavrei e subscrevi.

Maria Carolina Marques Caro Quintiliano
Juíza de Direito

Pregão Presencial n° 42/19 - PROCESSO 1703/2019
- OBJETO: Registro de preços para o fornecimento
de lanches, denominado Kit Lanche, embalado indi-
vidualmente, em condições higiênico-sanitárias ade-
quadas, para atender a Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social e Secretaria de Saúde.
DATA DE ABERTURA: 12 de novembro de 2019, às
10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11) 4820-
3366.
Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário de
Finanças – 23/10/2019.
PROCESSO 823/2019 - PREGÃO Nº 41/2019 –
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
DE ACESSÓRIOS COMO FIEL RETRÁTIL, CINTO
EM NYLON, CINTURÃO DE COURO PRETO COM
COMPLEMENTOS, PORTA ALGEMAS, PORTA
TONFA, PRESILHAS, COLDRE E CARREGADOR
DE PISTOLA, PARA ATENDER A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA. ABER-
TURA: 08/11/19, às 10 horas, no DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES- SF, situado na Av. D. Pedro I, 10 –
Centro, Rio Grande da Serra/SP. O edital, anexos, e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11) 4820-
3366.
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 - PROCESSO
Nº 146/2019 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE FOLHA DE SULFITE
A4, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRA-
TIVAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICI-
PAL DE RIO GRANDE DA SERRA. Diante do can-
celamento da Ata de Registro de Preços nº 37/2019,
fica convocada a empresa GOTT WIRD COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI ME, segunda colocada, para
comparecimento no Departamento de Licitações na
data de 01 de Novembro de 2019 às 10 horas para
negociação de valores. Em 24/10/2019 – Alline
Sabrinne - Pregoeira. 
LEI MUNICIPAL Nº. 2.326, DE 20 DE SETEMBRO
DE 2.019
“Altera o inciso VII do artigo 3º; artigo 5.º e § 4º do
mesmo artigo, da Lei Municipal nº 1.196, de 13 de
julho de 1999, que dispõe sobre o transporte coleti-
vo de escolares e dá outras providências”
Autoria: Vereador Sílvio Meneses
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal
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 promul-
go a seguinte
LEI
Art. 1º. - O inciso VII do artigo 3º., artigo 5º. e § 4º. do
artigo 5º., da Lei Municipal n.º 1.196, de 13 de julho
de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º. - --------
“VII – estar devidamente inscrito no Cadastro
Municipal de Motorista autônomo, ou vinculado à
empresa permissionária.”
“Art. 5º. - Para o fornecimento do CRM e do alvará de
Permissão o órgão competente da Prefeitura
Municipal procederá, identificando a pessoa física ou
jurídica prestadora do serviço, bem como os moto-
ristas devidamente autorizados a conduzirem os veí-
culos destinados ao Transporte Escolar. ”
“§ 4º. - somente será fornecido 01 (um) certificado de
permissão por requerente quando tratar-se de pes-
soa física, e até 04 (quatro) certificados de permis-
são quando tratar-se de pessoa jurídica”.   
Art. 2º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 20 de
setembro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 386/2019-EXONERAR o Sr. CAIO
GONÇALVES SARREA, portador da cédula de iden-
tidade nº.48.287.217-2, do cargo de Servente de
Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços
Urbanos  - SSU, provimento efetivo, a contar de 01
de agosto de 2019. Portaria nº 387/2019- NOMEAR
a Sra. JOSELMA MARIA RAMOS, portadora da
cédula de identidade nº.23.458.547-X, no cargo de
Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a
partir de 26 de setembro de 2019. Portaria nº
388/2019- NOMEAR a Sra. ALEIDE DA SILVA COE-
LHO, portadora da cédula de identidade
nº.22.077.257-5, no cargo de Gestor, lotada na
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS,
provimento comissionado,  a contar de 10  de setem-
bro de 2019. Portaria nº 389/2019- NOMEAR o Sr.
DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS, portador da
cédula de identidade nº.50.848.259-8, no cargo de
Gestor, lotado na Secretaria de Saúde - SS, provi-
mento comissionado,  a contar de 10  de setembro
de 2019. Portaria nº 390/2019-NOMEAR o Sr.
SILVÉRIO OLIVEIRA TELES portador da cédula de
identidade nº.20.262.858-9, no cargo de Gestor,
lotado no Gabinete do Prefeito - GP, provimento
comissionado,  a contar de 10  de setembro de 2019.
Portaria nº 391/2019-CONCEDER o Sr. JOSE DOS
SANTOS, portador da cédula de identidade nº
6.768.502, no cargo de Assistente de Serviços, lota-
do na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, provi-
mento comissionado, 45(quarenta e cinco) dias de
licença prêmio em descanso referente ao quinquênio
de 1997 a 2002, a contar de 23 de setembro de 2019
a 06 de novembro de 2019. Portaria nº 392/2019-
NOMEAR o Sr. FRANCISCO FERREIRA DE
SOUZA, portador da cédula de identidade
nº.45.707.866-2, no cargo de Gestor, lotado na
Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil -
SSTDC, provimento comissionado,  a partir de 30  de
setembro de 2019. Portaria nº 393/2019-NOMEAR a
Sra. EVELYN DINIZ FREIRE BARBOSA portador da
cédula de identidade nº.44.156.012-x, no cargo de
Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Saúde - SS,
provimento comissionado,  a contar de 01  de setem-
bro de 2019. Portaria nº 394/2019-CONCEDER a
Srª. MARINALVA SAMPAIO DE ALMEIDA PINTO,
portadora da cédula de identidade nº20.748.250-0,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
no cargo de Pajem , provimento efetivo, afastamento
de 02 (dois) anos para tratar de assuntos particula-
res, com prejuízos em seus vencimentos, conforme
processo administrativo nº. 1774/2019 e conforme
parágrafo único da Lei Municipal nº.1743/08 de 17 de
dezembro de 2008, a partir de 23 de dezembro de
2019.  Portaria nº 395/2019-NOMEAR a Sra. ALINE
MICHELE DA SILVA, portadora da cédula de identi-
dade nº.42.499.660-1, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a par-
tir de 30 de setembro de 2019.   Portaria nº 396/2019-
NOMEAR a Sra. HOSANA LEONE FORTE
PROENÇA, portadora da cédula de identidade
nº.41.935.879-1, no cargo de Atendente de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a par-
tir de 30 de setembro de 2019.Portaria nº 397/2019-
NOMEAR a Sra. IARA CRISLA BENTO DA SILVA,
portadora da cédula de identidade nº.36.119.839-5,
no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento efetivo, a partir de 30 de setembro de

2019. Portaria nº 398/2019-NOMEAR a Sra. ANDRE-
SA LEIA DE ANDRADE, portadora da cédula de
identidade nº.41.165.365-9, no cargo de Arquivista,
lotada na Secretaria de Administração - SA, provi-
mento efetivo, a partir de 01 de outubro de 2019.
Portaria nº 399/2019-EXONERAR a pedido a Sra.
SANDRA BATISTA SANTOS GONDIM, portador da
cédula de identidade nº.50.707.511-0, do cargo de
Professor de Educação Infantil, lotado na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, a
partir  de 30 de setembro de 2019.Portaria nº
400/2019 - CONCEDER a Sra. MARIA DE SOUZA
CARVALHO SANTOS, portadora da cédula de iden-
tidade nº 27.326.966-5, no cargo de Assessor
Administrativo B, lotado na Secretaria de Educação
e Cultura - SEC, provimento comissionado, 45(qua-
renta e cinco) dias de licença prêmio em descanso
referente ao quinquênio de 2012 a 2017, a partir de
02 de outubro de 2019 a 15 de novembro de 2019.
Portaria nº 402/2019-NOMEAR a Sr.ª APARECIDA
IVIS ROCHA PAGANINI presidente, membros ,
NADJA MARIA SANTOS SILVA, e suplente JOANA
FERNANDES DE ALMEIDA CAVALCANTE, para
comporem a Comissão Especial de Seleção para
processo de CREDENCIAMENTO de Pessoas
Jurídicas de Direito Privado, sem fins lucrativos reco-
nhecidas como Organização Social, cujas atividades
sejam dirigidas à área da Saúde, para qualificação
como Organizações Sociais no Município de Rio
Grande da Serra, tornando-as aptas a celebrar con-
tratos de Gestão com a Administração Pública
Municipal – em especial com relação ao apoio na
Operacionalização e Execução das ações e serviços
de saúde na Unidade Básica de Saúde para
Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), observando a dispo-
sição na Lei Municipal  Nº.1861, de 12 de julho de
2010.Portaria nº 403/2019-NOMEAR a Sra. IARA
IMELDE PORRETTE DE ARAÚJO NASCIMENTO,
portadora da cédula de identidade nº.14.915.566-9,
no cargo de Coordenador Pedagógico, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimen-
to efetivo, a partir de 02 de outubro de 2019.Portaria
nº 404/2019-EXONERAR a pedido a Sra. MARILZA
APARECIDA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de
identidade nº. 14.587.674-3, do cargo de Secretária,
lotada na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 01 de
outubro de 2019.  Portaria nº 408/2019- EXONERAR
a Sra. GECILENE ANGÉLICA BATISTA, portadora
da cédula de identidade nº.30.215.442-5, do cargo
de Chefe de Setor, lotada no Gabinete do Prefeito -
GP, provimento comissionado, a contar de 03 de
outubro de 2019.Portaria nº 461/2019-EXONERAR a
Sra. ANGELA ROSA PINA OLIVEIRA, portadora da
cédula de identidade nº.20.747.908-2, do cargo de
Assessor de Gerencia, lotada na Secretaria de
Governo - SG, provimento comissionado, a partir de
21 de outubro de 2019.Portaria nº 462/2019-EXO-
NERAR a pedido o Sr. MARCELO DA SILVA OLI-
VEIRA, portador da cédula de identidade
nº.08.550.277-1, do cargo de Servente de Serviços
Gerais , lotado na Secretaria de Serviços Urbanos -
SSU, provimento efetivo, a partir de 22 de outubro de
2019.Portaria nº 405/2019- EXONERAR a pedido o
Sr. ELTON RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, porta-
dor da cédula de identidade nº. 39.521.716-7, do
cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil,
lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento efetivo, a partir de 02 de outubro de
2019.Portaria nº 406/2019-EXONERAR a pedido o
Sr. HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA, portador da
cédula de identidade nº. 36.641.472-0, do cargo de
Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria
de Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a
partir de 02 de outubro de 2019.Portaria nº 407/2019-
CONCEDER o Sr. MAURO ALVES PODEROSO,
portador da cédula de identidade nº.5.916.843.2, no
cargo de Médico do Trabalho, lotado na Secretaria
de Saúde - SS, provimento efetivo, 45(quarenta e
cinco) dias de licença prêmio em descanso referen-
te ao quinquênio de 2012 a 2017, a contar de 01 de
outubro  de 2019 a 14 de novembro de 2019.Portaria
nº 418/2019-EXONERAR o Sr. MARCOS ROBERTO
COSTA, portador da cédula de identidade
nº.34.578.076-0, do cargo de Secretário Adjunto,
lotado na Secretaria do Governo - SG, a partir de 08
de outubro de 2019. Portaria nº 455/2019-EXONE-
RAR a pedido a Sra. RAQUEL DOS SANTOS
COSTA, portadora da cédula de identidade nº.
33.211.052-7, do cargo de Secretária Adjunta, lotada
na Secretaria de Saúde - SS, a contar de 08 de outu-
bro de 2019. Portaria nº 456/2019- NOMEAR a Sra.
RAQUEL DOS SANTOS COSTA, portadora da
cédula de identidade nº. 33.211.052-7, no cargo de
Secretária, lotada na Secretaria de Saúde - SS, a
contar de 09 de outubro de 2019. Portaria nº
459/2019- DESIGNAR o Sr. PAULO HENRIQUE
RIBEIRO DA SILVA, portador da cédula de identida-
de nº. 52.318.114-0, no cargo de Chefe de Setor,
lotado na Secretaria de Finanças - SF, provimento
comissionado, devendo o mesmo prestar serviços
na Secretaria de Saúde - SS, a contar de 10 de outu-
bro de 2019.
Portaria nº 458/2019-I – Credenciar, no âmbito de
suas respectivas competências, as seguintes AUTO-
RIDADES SANITÁRIAS, abaixo relacionadas, as
quais compõe a equipe de Vigilância a Saúde, da
Secretaria Municipal da Saúde – SMS/PMRGS, no
período de 10/10/2019 a 10/04/2020.
•     Raquel dos Santos Costa.
CPF: 327.616.808-12
•     Renata Cassimiro dos Reis.
CPF: 411.978.028-78
Portaria nº 382/2019-NOMEAR a Sra. SILVANA
ANTUNES SOUZA FERNANDES, portadora da
cédula de identidade nº.28.101.729-3, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimen-
to efetivo, a partir de 23 de setembro de
2019.Portaria nº 383/2019-NOMEAR a Sra. DIRLE-
NE ARAUJO SEREJO FERREIRA, portadora da
cédula de identidade nº.34.884.606-X, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimen-
to efetivo, a partir de 23 de setembro de
2019.Portaria nº 384/2019-NOMEAR a Sra. CLAU-
DIA DA SILVA EDUARDO TEIXEIRA , portadora da
cédula de identidade nº.32.925.615-4, no cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimen-
to efetivo, a partir de 23 de setembro de
2019.Portaria nº 385/2019-NOMEAR a Sra. ARIANA
ALVES DA SILVA SANTOS, portadora da cédula de
identidade nº.41.082.096-9, no cargo de Professor
de Educação Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo, a par-
tir de 23 de setembro de 2019.Portaria nº 379/2019-
NOMEAR o Sr. GUILHERME ROBERTO FELIPE
MANGUEIRA, portador da cédula de identidade
nº.48.107.488-0, no cargo de Chefe de Setor, lotado
na Secretaria de Serviços Urbanos  - SSU, provi-
mento Comissionado, a partir de 19 de setembro de
2019.Portaria nº 352/2019-NOMEAR a Sra.
NATHALLY ALLAN MORAES, portadora da cédula
de identidade nº.35.556.197-9, no cargo de Servente
de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Serviços
Urbanos - SSU, provimento Efetivo, a partir  de 30 de
agosto de 2019. Portaria nº 381/2019-EXONERAR a
pedido a Sra. NATALY ALLAN MORAES, portadora
da cédula de identidade nº.35.556.197-9, do cargo
de Servente de Serviços Gerais, lotada na
Secretaria de Serviços Urbanos  - SSU, provimento
efetivo, a partir de 18 de setembro de 2019.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA -
Prefeito Municipal.
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Proteção Veicular Popular
sem avaliação de perfil

Associações de Proteção Veicular vêm crescendo em todo o Brasil

Devido ao grande aumento da
insegurança, imprevistos e a
necessidade de redução de cus-
tos, a proteção veicular vem
como uma solução simples e viá-
vel de proteger o seu patrimônio
sem burocracia (desde a contra-
tação até o cancelamento), pro-
tegendo uma grande parcela da
população, que, muitas vezes são
excluídas por conta do tipo de
veículo ou do perfil pessoal. 
Robson J. C Júnior, profissional

atuante no ramo de proteção
veicular há seis anos, esclarece
que nos últimos anos houve
aumento na busca pelo sistema
cooperativista, vindo a ser inseri-
do nas competências do serviço
de proteção veicular, que possui
características que diferem das

seguradoras de veículos. 
Proteção veicular: Não há

avaliação de perfil, restrição de
condutor ou utilização do veícu-
lo. O serviço é feito por meio de
associações sem fins lucrativos,
as quais são responsáveis por
realizarem as inspeções veicula-
res, para análise dos valores a
serem cobrados pela proteção
dos mesmos.   
Neste caso, aceita-se alguns

modelos até 20 anos da data de
fabricação. As instituições se
baseiam no Código Civil
Brasileiro e na Organização das
Cooperativas Brasileiras. 

Seguradoras: A organização
realiza uma avaliação minuciosa
sobre o condutor, local de resi-
dência e utilização do veículo. O

serviço é oferecido por empresas
seguradoras, as quais são res-
ponsáveis por realizarem as ins-
peções veiculares.  
Neste caso, há maior restrição

e regras, como em caso de carros
antigos, acima de 15 anos de uti-
lização. As entidades se baseiam
pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados e pela
Superintendência de Seguros
Privados. 

Como escolher a proteção
veicular de forma segura:
Podemos perceber que o ser-

viço de proteção veicular visa a
igualdade, independente das
características dos condutores.  
Há diversos sites que auxiliam

o condutor a ter uma estimativa
do índice de reclamações, tanto
da seguradora quanto das coo-
perativas. 
Desconfie das que não pos-

suem avaliações pois podem ser
novas e podem não possuir capi-
tal para suprir as despesas.  Dê
preferências as que estão há
mais tempo no mercado pois já
possuem uma boa estrutura para
atendimento aos associados.
Caso já esteja em alguma asso-
ciação, pode ser interessante
cotar em outra para avaliar uma
redução de custo ou aumento de
benefícios. Conheça quais os
benefícios e as coberturas que a
associação oferece, pois, como
em todos os aspectos financei-
ros, é necessário estudo. 

Foto: Pixabay

Grupos são alternativa popular aos seguros de automóveis
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Simulador de direção
passa a ser opcional 

Simuladores de direção nas autoescolas deixam de ser obrigatórios

O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) alterou o
processo de tirar a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
no Brasil. Uma das regras
modificadas nas Leis de trânsi-
to foi a retirada da obrigatorie-
dade dos simuladores nas
autoescolas. 
A mudança foi validada em

16 de setembro, e desde então,

atinge todas as pessoas que
desejam a obtenção da CNH. 
Rafael Damásio, proprietário

da Spaço Auto Escola afirma
que a mudança trouxe vanta-
gem para o aluno que pretende
obter a permissão para dirigir. 
“Hoje, o valor para a obten-

ção da CNH caiu em até R$
300,00. A diminuição do valor
foi possível por causa da nova

regra estabelecida pelo
Contran sobre as aulas notur-
nas. Antes eram exigidas cinco
horas / aulas noturnas para
CNH B (carro) e quatro para
CNH A (moto). Hoje, é exigido
apenas uma hora/aula notur-
na, para as duas categorias ”,
disse Rafael.
Devido à grande procura,

Rafael comenta que permane-
cerá com o simulador para os
seus alunos. “A Spaço Auto
Escola está com uma oferta
especial para os novos alunos,
os quais poderão trocar cinco
aulas práticas por aulas no
simulador. O objetivo é intensi-
ficar e aprimorar a teoria e a
segurança no trânsito”. 
A Spaço Auto Escola possui

atendimento diferenciado para
PCDs (pessoas com deficiên-
cias), pois disponibilizam aulas
inclusivas e veículos especiais,
equipados para atender as
necessidades dos alunos. 
Além do fornecimento de

curso de reciclagem e mudança
de categorias.

Foto: Divulgação

O candidato pode optar por realizar até cinco aulas no simulador
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A utilização do Drywall tem
crescido muito no Brasil desde
os anos de 1990. 
O material surgiu nos

Estados Unidos e foi importado
para o Brasil pelas grandes
empresas de construção, pois
trouxe agilidade para a produ-
ção de acabamentos. 
Como no caso da Seven

Multi Engenharia, empresa
especializada em serviços de
engenharia e arquitetura, que
conta com o apoio da Stillo
DryWall para o fornecimento e
implantação do sistema de
DryWall em diversas institui-
ções do Estado de São Paulo. 
O Drywall (gesso acartona-

do) é um sistema construtivo a
seco que consiste em perfis de
ferro zincados e estruturados,
que são parafusados em placas
de gesso acartonado (gesso
com uma película de papel). 
Lucas da Silva Josué, pro-

prietário Stillo DryWall, explica
que “o sistema Drywall é usado
para construção de paredes,
divisórias, forros e sacadas
decorativas. O acabamento é
finalizado com fitas anti-trin-
cas, nas extremidades das pla-
cas, e em seguida, é aplicado
uma massa de alta resistência
nas bordas e emendas das pla-
cas”, comenta o especialista. 
A vantagem do DryWall está

na agilidade de implementa-
ção, qualidade e na praticidade
do serviço, enquanto que, nos
sistemas tradicionais de alve-
naria, há diversas etapas de
acabamento, como o assenta-
mento de tijolos, chapisco,
reboco, aplicação de massa
corrida e por fim pintura. 
“O DryWall permanece em

ascensão na construção civil,
sendo a opção mais viável para
as grandes corporações, como
empresas e hotéis”, finaliza
Lucas da Silva Josué.
A Stillo DryWall, especialista

em acabamentos, é situada na
R. Orlando Mariano, 86 - Vila
Nova Mauá - Mauá.
O contato pode ser realizado

pelo telefone (11) 95842-9069.

DryWall: veja a vantagem
para a construção civil

A Stillo DryWall inova com o serviço de acabamento especializado

Lucas da Silva Josué, proprietário Stillo DryWall e especialista em gesso
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Móveis autoral é a 
tendência no mercado 

Confira algumas dicas para quem está iniciando no mercado

O móvel assinado é um dos
maiores desejos entre os milha-
res de apreciadores de design. O
projeto autoral traz um desenho
diferenciado, criatividade e uma
alta qualidade dos materiais e da
execução das peças, sendo assim
ele deixa de ser apenas um item
de luxo e passa a ser um móvel
versátil para diversos ambientes
e situações na decoração. 

Já entre os queridinhos dos
brasileiros, esse tipo de item
vem se tornando o protagonista
da decoração, ou seja, ele é
quem inspira a escolha dos
demais detalhes do design. 
Para quem ainda está inician-

do neste tema vale algumas
dicas: 
*É importante iniciar por

peças autorais versáteis que

possam ser aproveitadas em
outros ambientes, caso em um
futuro queira mudar a decora-
ção. 
*A cadeira e a mesa são os

móveis que possuem uma maior
mobilidade e podem ser utiliza-
dos em sala de estar, quartos,
sala de jantar, um canto para lei-
tura, ou em uma área externa.
*Para que seja um item versá-

til, é preciso que encontre uma
peça confortável e que atenda as
necessidades do dia a dia do
comprador.
*Existem peças de vanguarda,

ou contemporâneas, vale pensar
qual é o estilo que mais agrada,
para que os demais móveis pos-
sam compor o design.
*O Brasil possui diversos

designers de móveis, procure
um pouco sobre a sua história e
inspire-se em seu trabalho, colo-
cando seus toques pessoais que
trazem a sua personalidade.
*Procure as informações da

empresa que produz a peça,
para garantir que seja um móvel
que tenha vida longa, com quali-
dade.

Foto: Divulgação

Estilo e praticidade em uma peça única, é a pedida da casa moderna
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