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São Lucas está entre os
10 hospitais que mais
atenderam no Grande ABC

O Hospital e Maternidade
São Lucas de Ribeirão Pires
está entre as 10 unidades hospitalares da região do Grande
ABC que mais prestaram atendimentos ao longo do primeiro
semestre de 2019. Os dados
são do levantamento feito pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) que mostra o número de
produção ambulatorial realizada nos 193 hospitais públicos
no Estado de São Paulo.
No panorama regional, que
conta com 13 unidades disponíveis nas sete cidades do ABC,
o São Lucas figura na 9ª colocação com o total de 192.076
de procedimentos médicos,
ficando a frente do Hospital de
Clínicas Municipal de São
Bernardo do Campo e do
Serraria de Diadema.
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Forças de Segurança
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o Carnaval
Página 08

Vice-prefeito Gabriel Roncon, delegado Wagner Milhardo
e secretário de Segurança, coronel Navarro em reunião

Prefeitura
convoca
mais 29
professores
para suprir
demanda
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Homens vestidos de mulher
desfilam segunda-feira
em Paranapiacaba

Vila Suíssa
segue viva
na Copa
Amizade

Bloco das
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dia 24
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Cuidado com a folia!

Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020

CHARGE

RENATO MAGRINI DE SOU ZA

Que o Carnaval é a maior festa popu- trânsito.
Somente em 2019, os dias de folia lar do Brasil todos sabemos. Que nem
todos gostam de cair na folia também. de 1 a 6 de fevereiro - registraram 2.945
No entanto, há aqueles que gostam de pessoas acidentadas.
Outro ponto que se deve ficar bastanpular o Carnaval em sua cidade, mas
também há aqueles que gostam de via- te atento é no consumo exagerado de
jar neste período. Por isso todo cuidado bebidas alcoólicas, o que em muitos
casos, além de gerar acidentes de
é pouco para todos, seja no trânsito, no consumo de bebidas “Boa folia trânsito, também é o responsável
a todos e por muitos casos de violência
alcoólicas e na violência!
Um levantamento feito pela consciência nesta época do ano. Portanto, o
Associação Brasileira de Medicina em tudo” uso consciente é importante para
se manter a paz e a segurança de
do Tráfego mostra que, em dez
anos, mais de 58 mil pessoas se envol- todos.
Lembrando que todo ano tem
veram em acidentes de trânsito nas
Carnaval. Não é somente neste ano! Às
rodovias do país.
Entre 2010 e 2019 ocorreram 26.438 vezes as pessoas “pensam” em ser o
acidentes, 19.117 pessoas sofreram feri- último de Carnaval de suas vidas e examentos leves ou graves e 1.411 morre- geram em tudo! Enfim, boa folia a todos
ram em decorrência da imprudência no e consciência em tudo!

Editais de Proclamas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.
ERALDO ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão marceneiro, nascido em São Paulo, SP no
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e
noventa e dois (24/11/1992), residente e domiciliado
Rua Pedro Pelizon, 19, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS e de NECI ALMEIDA DOS
SANTOS. DAYANE VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Caratinga, MG no dia
trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e dois
(30/12/1992), residente e domiciliada Rua Pedro
Pelizon, 19, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de DIOMAR
APARECIDO DOS SANTOS e de SONIA DO CARMO VIEIRA
SANTOS.
BRUNO LEONARDO BASS BATISTA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Mauá, SP no dia
oito de dezembro de mil novecentos e noventa e sete
(08/12/1997), residente e domiciliado Rua Paraisópolis,
173, B, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de HUGO LEONARDO BATISTA e de ADRIANA CRISTINA BASS DA SILVA.
MAYRA DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dois
de março de mil novecentos e noventa
e
cinco
(02/03/1995), residente e domiciliada Rua Paraisópolis,
173, B, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ LAIRTON MARQUES e de MARIA DA GLORIA DOS SANTOS
MARQUES.
WILLIAM MONTEIRO VIEIRA, estado civil solteiro,
profissão mecânico, 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 Irapurú, 38, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de
DOUGLAS VIEIRA e de JUSSARA DE FATIMA MONTEIRO
VIEIRA. CRISLAINE DE OLIVEIRA ANDRADE, estado civil
solteira, profissão do lar, nascida em Mauá, SP no dia
vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e
quatro (23/02/1994), residente e domiciliada Rua Irapurú,
38, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO ROBSON DA SILVA ANDRADE e de CRISTIANI APARECIDA OLIVEIRA.
SAMUEL PIANERI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em Mauá, SP no dia vinte de
janeiro de mil novecentos e noventa e nove
(20/01/1999), residente e domiciliado Rua Pedro
Mozelli, 280, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de CRISTIANO PIANERI DA SILVA e de CRISTIANE REGINA PIANERI DA
SILVA. VERÔNICA CASTRO DE PAULA, estado civil solteira,
profissão balconista, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
cinco de maio de mil novecentos e noventa e sete
(05/05/1997), residente e domiciliada Rua Pedro Mozelli,
280, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de EDSON CASTRO
DE PAULA e de MARIA DE LOURDES CASTRO DE PAULA.
YVES SABOIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão entregador, nascido em Mauá, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e sete (10/09/1997),
residente e domiciliado Rua Niterói, 353, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filho de ARMANDO GOMES DA SILVA
e de DAINA DINIZ SABOIA MARTINS. JENIFFER GABRIELE
DA SILVA VICENTE, estado civil solteira, profissão operadora de call center, nascida em Mauá, SP no dia vinte e sete

de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito
(27/02/1998), residente e domiciliada Rua Niterói, 3553,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de MOACIR DA SILVA
VICENTE e de AMANDA SIMONELE DA SILVA VICENTE.
GILDO VASCONCELOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em São Paulo, SP no dia
vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e
um (23/11/1981), residente e domiciliado Rua Filomena
Pelizon Bernardi, 10, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
GONÇALO ALVES DE SOUZA e de ALDECY VASCONCELOS
DE SOUZA. ALINE APARECIDA DA SILVA, estado civil
solteira, profissão veterinária, nascida em Mauá, SP no
dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e
oito (26/08/1988), residente e domiciliada Rua Filomena
Pelizon Bernardi, 10, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
IDARIO ANTONIO DA SILVA e de ALAIDE QUINTILIANO DA
SILVA.
DANILO VINÍCIUS CARDOSO, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de loja, nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e
sete (19/11/1987), residente e domiciliado Rua Inglaterra,
35, Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO
BATISTA CARDOSO e de SONIA MARIA SILVA CARDOSO.
STEFFANY SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Mauá, SP no dia
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e três
(01/09/1993), residente e domiciliada Rua Turquia, 419,
Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de IRANILDO
MIGUEL DA CONCEIÇÃO e de NADIA PEREIRA DOS SANTOS.
CARLOS PINAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão
químico, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia oito de
março de mil novecentos e noventa e quatro
(08/03/1994), residente e domiciliado Rua Irapurú, 93,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de CARLOS PINAS e de
MARIA DO CARMO ALVES DE ALMEIDA. MILENA ADRIANO, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia dezesseis de maio de mil
novecentos e noventa e cinco (16/05/1995), residente e
domiciliada Avenida Aricanduva, 205, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de EUCLIDES AFONSO
ADRIANO e de DACIRA APARECIDA TAVARES ADRIANO.
GUILHERME RIPOLI PEREIRA, estado civil solteiro,
profissão servidor público, nascido em Mauá, SP no dia
quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis
(14/01/1996), residente e domiciliado Rua Vera Cruz, 272,
Santana, Ribeirão Pires, SP, filho de GILBERTO RIPOLI
PEREIRA e de CLAUDIA DE AGUIAR GOMES. JOSYARA
ARAUJO TORRES, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Santo André, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (18/02/1996),
residente e domiciliada Rua Vera Cruz, 272, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ UILSON TORRES e de IARA
APARECIDA DE ARAUJO TORRES.
DANIEL VINÍCIUS ABAD, estado civil solteiro, profissão analista de departamento pessoal, nascido em São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de abril de mil
novecentos e noventa e dois (27/04/1992), residente e
domiciliado Avenida Rotary, 389, apto. 08, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filho de SERGIO GONÇALVES ABAD
e de DÉBORA CRISTINA ABAD. GABRIELLI BARRA SOUZA,
estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia três de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro (03/08/1994), residente e domicilia-

da Avenida Rotary, 389, apto. 08, Bocaina, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARCOS DONISETE FERREIRA DE SOUZA e de
MARIA DAS DORES BARRA.
MARCOS DONISETE FERREIRA DE SOUZA, estado
civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em
São Bernardo do Campo, SP no dia oito de setembro de
mil novecentos e sessenta e seis (08/09/1966), residente e domiciliado Rua Pedro Barbosa de Lima, 35,
Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de ANÉSIO FERREIRA DE
SOUZA e de RENILDA DOS SANTOS SOUZA. MARIA DAS
DORES BARRA, estado civil solteira, profissão diarista,
nascida em Governador Dix-Sept Rosado, RN no dia vinte
e nove de março de mil novecentos e sessenta e nove
(29/03/1969), residente e domiciliada Rua Pedro
Barbosa de Lima, 35, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO DE SOUZA BARRA e de FRANCISCA RODRIGUES
BARRA.
SAMUEL DE ALMEIDA MORAES, estado civil viúvo,
profissão ajudante, nascido em Mauá, SP no dia vinte e
dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro
(22/08/1984), residente e domiciliado Rua Benjamim
Baptista Cerezoli, 20, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho
de VALDIR DE MORAES e de QUITERIA LOPES DE ALMEIDA
MORAES. MARIA IRINÉIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão micro empresária, nascida em Mauá, SP no
dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e sessenta
e seis (26/12/1966), residente e domiciliada Rua Benjamim
Baptista Cerezoli, 20, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIO ALVES DE SOUZA e de MARIA JOSÉ DE SOUZA.
FELIPE DE ASSIS FRANCISCO, estado civil solteiro,
profissão ajudante de motorista, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e
noventa e dois (30/12/1992), residente e domiciliado
Avenida Ettore Turelli, 737, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho
de LUIS PAULO FRANCISCO e de PATRICIA DE ASSIS COSTA
FRANCISCO. BEATRIZ SILVA BITENCOURT, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e seis
(30/01/1996), residente e domiciliada Avenida Ettore
Turelli, 737, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS DA
SILVA BITENCOURT e de MICHELINE SILVA BITENCOURT.
CHRISTIAN BRUNO NEVES PEREIRA, estado civil
solteiro, profissão motorista, nascido em Iporã, PR no
dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e
três (31/03/1993), residente e domiciliado Rua Cecília
Meireles, 394, Represa, Ribeirão Pires, SP, filho de GERSON ALVES PEREIRA e de SANDRA MARA NEVES PEREIRA.
JÉSSICA PEREIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão acessora comercial, nascida em São Bernardo do
Campo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e
noventa e dois (05/09/1992), residente e domiciliada Rua
Cecília Meireles, 394, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO HORACIO DE ANDRADE e de LIDIA PEREIRA
ANDRADE.
SANDRO MORETI BATISTA, estado civil divorciado,
profissão porteiro, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia
dezenove de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete
(19/02/1967), residente e domiciliado rua Lions, 88, Jardim
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de EDEZIO BATISTA e de
APARECIDA NOVAES BATISTA. VERA CRISTINA PELINSON
DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Santo André - 1º Subdistrito, SP no dia dezenove
de abril de mil novecentos e sessenta e seis (19/04/1966),
residente e domiciliada rua Lions, 88, Vila Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filha de DOMINGOS DE SOUZA e de
CACILDA PELINSON DE SOUZA.

EVANDRO FERNANDES, estado civil divorciado,
profissão operador de empilhadeira, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia sete de julho de mil novecentos e setenta
e dois (07/07/1972), residente e domiciliado Rua Doutor
Pirajá, 221, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
FERNANDES FILHO e de MARIA LUCIA SEGALLA FERNANDES. SUZANE DOS SANTOS SELLARO, estado civil solteira,
profissão promotora de vendas, nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta
(04/07/1980), residente e domiciliada Rua Doutor Pirajá,
221, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de JURACY SELLARO e de DALVA MARIA DOS SANTOS SELLARO.
ADRIANO DE ALMEIDA, estado civil divorciado,
profissão editor de vídeo, nascido em Santo André, SP
no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco
(20/01/1975), residente e domiciliado Rua Aurora, 353,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de AFFONSO DE ALMEIDA e
de NADIR APARECIDA DE FREITAS DE ALMEIDA.FERNANDA
DE PAULA LOPES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP no dia dois de setembro de
mil novecentos e oitenta e cinco (02/09/1985), residente e
domiciliada Rua Aurora, 353, Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filha de JOÃO CARLOS LOPES e de MARIA DE FATIMA
LOPES.
EDIMAR CABRAL DA ROCHA, estado civil divorciado, profissão pintor industrial, nascido em Ribeiro
Gonçalves, PI no dia dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta e sete (18/09/1967), residente e domiciliado rua Porto das Dunas, 159, casa 1, Jardim Serrano,
Ribeirão Pires, SP, filho de SALVADOR RODRIGUES DA
ROCHA e de ELIZABETH CABRAL DA ROCHA. ANGELA DA
SILVA ARAÚJO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Buriticupu, MA no dia primeiro de dezembro
de mil novecentos e noventa e sete (01/12/1997), residente e domiciliada rua Porto das Dunas, 159, casa 1,
Jardim Serrano, Ribeirão Pires, SP, filha de ADÃO ALVES DE
ARAÚJO e de MARIA DOS MILAGRES COELHO DA SILVA.
AGNALDO DORCELINO, estado civil divorciado,
profissão autônomo, nascido em São Bernardo do
Campo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e
setenta e seis (11/09/1976), residente e domiciliado Rua
Guatapará, 10, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho
de PEDRO DORCELINO e de MARIA DORCELINA DE LIMA.
ADRIANA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP
no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta
e nove (16/10/1979), residente e domiciliada Rua
Guatapará, 10, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha
de DOMINGOS JOSÉ DA SILVA e de MARIA DE LOURDES
DA SILVA.
ALEXANDRE PARRAS MACHADO, estado civil
divorciado, profissão açougueiro, nascido em Mauá, SP
no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e
um (22/04/1981), residente e domiciliado Rua Regente
Feijó, 168, casa 01, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOÃO FAUSTINO MACHADO e de ROSELI PARRAS MACHADO. VALQUIRIA SILVA DAL SENO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Guarulhos, SP no
dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco
(08/01/1985), residente e domiciliada Rua Regente Feijó,
168, casa 01, Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de CELSO
LUIZ DAL SENO e de VALDECI SILVA DAL SENO.
ELBER BELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e nove
(31/01/1999), residente e domiciliado Rua Parati, 150,

Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ BELO DOS
SANTOS e de IRECE FELIX DE LIMA SANTOS. LARISSA
ROSARIA AVILA FIGO, estado civil solteira, profissão
banhista pet shop, nascida em Mauá, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e oito
(18/07/1998), residente e domiciliada Rua Parati, 150,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de EDUARDO
ANTONIO DA COSTA FIGO e de WILDEMARA BORGES DE
SOUZA.
CLEITON TEIXEIRA VERMELHO, estado civil divorciado, profissão preparador de centro de usinagem, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três de janeiro
de mil novecentos e oitenta e seis (23/01/1986), residente e domiciliado rua Pedro Pelizon, 06, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de ORLANDO MARTINS
VERMELHO FILHO e de MARIA APARECIDA TEIXEIRA VERMELHO. KEILA DA SILVA MACIEL, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia oito
de outubro de mil novecentos e setenta e cinco
(08/10/1975), residente e domiciliada Rua Boa Sorte, 05,
Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de MANUEL
FRANCISCO MACIEL e de ANA DA SILVA MACIEL.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRASP
LUCAS MONTEIRO DE MORAES, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, profissão analista de negócio, nascido em São Bernardo do Campo-SP, no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e dois
(14/09/1992), residente e domiciliado na Avenida São João,
nº 364, Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra-SP,
filho de SILVIO VICENTE DE MORAES e de LIDIA MONTEIRO DE MORAES e KAROLINE FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Ribeirão Pires-SP, no dia oito de janeiro de dois
mil e um (08/01/2001), residente e domiciliada na Avenida
Indianópolis, nº 525, Ponte Seca, em Ribeirão Pires-SP,
filha de JOÃO FIRMINO DA SILVA e de LÚCIA CLEIDE CORDEIRO DA SILVA.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP
THIAGO PELINSON, de nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profissão engenheiro eletricista, nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e
sete (08/01/1987), residente e domiciliado na Rua Lavras,
nº 190, Jardim Verão, em Ribeirão Pires-SP, filho de RAIMUNDO SILVIO PELINSON e de FATIMA APARECIDA DE
SOUZA PELINSON e MARIANA MATAVELLI DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
design de interiores, nascida no dia treze de julho de mil
novecentos e oitenta e oito (13/07/1988), residente e
domiciliada na Rua Iraci, nº 97, Jardim Paraiso, em Santo
André-SP, filha de FERNANDO FERREIRA DA SILVA e de
MARIA APARECIDA MATAVELLI DA SILVA.
EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
VINICIUS LIZARTE DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, profissão analista devops,
NATURAL DE Mauá-SP, nascida no dia vinte e cinco de
julho de mil novecentos e noventa, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 357, apto 31, Vila
Bocaina, em Mauá-SP, filho de SILVIO DOS SANTOS e de
MARCIA LOPES LIZARTE e ANDRÉIA FERREIRA DE MELO,
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
supervisora de contratos, natural de Ribeirão Pires-SP, nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Correa, nº
87, Aliança, em Ribeirão Pires, filha de JANETE FERREIRA
DE MELO.
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Política

Folha

Movimento feminino luta
por espaço na política

desonrando a amizade que
tenho por ti”.
***
Que duas mulheres que são
pré-candidatas a prefeita de
Ribeirão Pires vem se destacando nessa pré-campanha eleitoral para ganhar visibilidade.
***

Movimento Mais Mulheres na Política busca representatividade no cenário

Quem nunca ouviu a expressão
“política não é lugar de mulher”?
Foram frases taxativas como essa
dita diariamente na sociedade que
contribuíram com a redução da
presença feminina no cenário político atual. Cidades como Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra, que já
foram raras exceções ao serem
comandadas pelas prefeitas Maria
Inês e Irineia José Midolli, hoje não
contam com representantes
mulheres em suas Câmaras
Legislativas.
Insatisfeitas com a situação, a
promotora legal popular e moradora de Ribeirão Pires Fabí Oliveira se
uniu a advogada Andreina Bravo e
a assessora parlamentar Keila
Diniz, ambas de Rio Grande da
Serra, e trouxeram para região o
Movimento Mais Mulheres na
Política, que tem como intuito dar
visibilidade às mulheres em todas
as esferas políticas.
O Movimento foi criado em
2019 e organizado pelo Ministério
Público de São Paulo junto de organizações da sociedade civil. “O
Movimento tem se espalhado por
todo Brasil. Na região, nós três
assumimos a responsabilidade de
tocar o projeto e envolvemos todos
os movimentos e coletivos de
mulheres nas duas cidades”, explica a promotora Fabí Oliveira. O

objetivo central do movimento é
dar protagonismo às mulheres na
política, tendo em vista que 52,6%
do eleitorado pertencem ao sexo
feminino e a taxa de representativi-

Fabi Oliveira, Keila Diniz e Andreina Bravo lideram o movimento

dade é de apenas 15%. “O cenário
atual não nos favorece e percebemos isso ao longo desses 4 anos. As
pautas das mulheres não tiveram
devida atenção e permanecemos
em segundo plano.”
As atividades do movimento
consistem em palestras e seminários por todo país. Na Estância e
em Rio Grande da Serra, o trio promoverá um ciclo de debates e
encontros. “As mulheres participam de política o tempo todo! Só
precisam ser fortalecidas e encorajadas. Queremos que em 2020 o
movimento esteja ainda mais fortalecido e que seu reflexo faça mais
mulheres serem eleitas. Mulheres
politizadas, conscientes e dispostas
a promoverem justiça e igualdade.”

3

Que o ex-prefeito de Rio
Grande da Serra, Zé Teixeira
(PSL) e o atual prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania) trocaram afagos durante eventos
públicos na cidade.
***

Que em discurso, Zé Teixeira,
que exerce a função de vereador
no município, evidenciou a
capacidade de gestor de
Maranhão e disse: “gostaria de
ter feito esta obra, mas foi você
Maranhão.
Parabéns
ao
Maranhão e a vice-prefeita”,
elogiou o pré-candidato a prefeito durante a inauguração da
pavimentação da rua das
Tilápias.
***
Que a recíproca veio durante
a ordem de início das obras de
pavimentação da Estrada do
Caracu. Ao discursar Maranhão
fez questão de lembrar o aniversário de Zé Teixeira e emendou:
“essa obra aqui eu te dou como
presente de aniversário. Se eu
estou aqui (prefeito) devo muito
a você. Fico feliz que não venho

Que Marisa das Casas
Próprias (Solidariedade) para se
tornar mais conhecida não está
medindo esforços em participar
de reuniões de conselhos municipais na Estância.
***
Que na última semana
Marisa participou do encontro
do Conselho de Saúde e também
do Conselho Comunitário de
Segurança.
***

Que Lair Moura (Avante)
também tem efetivado suas
aparições em atividades da
Apraespi, e também em articulações políticas para alavancar
sua candidatura a prefeita.
Sondagens já mostram seu
nome em crescimento.

E s t a c o lu n a n ã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q u e “ D i z e m p o r a í ” .
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Realinhamento de
Cobertura em entrada Reforma de
Quadra Poliesportiva
poste no Rio Pequeno de Emeb “Tio Kita”

O vereador José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL)
solicitou no último dia 12 ao prefeito municipal, Gabriel
Maranhão (Cidadania), através da Secretaria de Obras e
Planejamento, a possibilidade de manter gestões junto a distribuidora de energia Enel, visando realizar alinhamento de
poste caído na Estrada do Rio Pequeno, localizada no Bairro
Rio Pequeno.
Segundo o parlamentar, o pedido visa atender as constantes reivindicações dos moradores, uma vez que o referido
poste encontra-se tombado, apresentando eminente risco
de queda, fator que oferece risco a toda população que trafega pela citada localidade. “Há que se ressaltar que a queda
do poste acarretará, além do risco de grave acidente, a interrupção de energia elétrica, fator preocupante dos moradores
local, haja vista que há crianças, idosos e pessoas com saúde
debilitada”, diz.
O vereador ainda pontua que a solicitação é considerada
de suma importância para garantir a segurança local.

O vereador de Rio Grande da Serra Ébio Viana, o
Bibinho (PSDB), requereu ao Executivo Municipal, na última semana, através da Secretaria de Obras e
Planejamento, informações quanto a possibilidade de
fazer uma cobertura na entrada da Emeb Joaquim da Silva
“Tio Kita”.
“O requerido se justifica uma vez que muitas mães
preocupadas com a saúde dos seus filhos vieram relatar
que as crianças vão para a escola e não tem nenhum lugar
para se abrigar, assim esperando o horário de entrada na
chuva, aumentando o risco de doenças, tanto para as
crianças quanto para os idosos que levam seus netos”,
explica Bibinho.
Entre os questionamentos levantados pelo parlamentar
está o possível prazo para as obras de implantação da
cobertura na entrada da escola municipal. Bibinho ainda
solicita os motivos pelos quais as obras pode ser inviabilizada pela Secretaria de Obras e Planejamento.

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Grande da
Serra, Claudinho Monteiro (PSB) solicita ao prefeito municipal, Gabriel Maranhão (Cidadania), por meio Secretaria da
Juventude, Esporte e Lazer, informações referentes à obra de
reforma da quadra poliesportiva “Vereador Silvio Sabainski”,
localizada no Bairro Jardim Santa Tereza.
Segundo Monteiro, a revitalização da quadra atenderia
antiga reivindicação popular e se justifica porque é de grande importância visto que a região do Bairro Jardim Santa
Tereza, Vila Lavínia, apresenta poucas opções de espaço para
a realização de atividades esportivas.
Ainda de acordo com o presidente, a solicitação se faz
necessária, “considerando que os membros da Sociedade
Esportiva Santa Tereza e do Projeto Vida Saudável não poupam esforços, demonstrando o carinho que tem pelo esporte, se dedicando em proporcionar momentos de alegria,
lazer e qualidade de vida a todos os participantes e promovem a educação e a inclusão social dos participantes”.

Manutenção de vias
Iluminação na Estrada Rede de esgoto no
no bairro Rio Pequeno da Fazenda S. Joaquim bairro Oasis Paulista

O vereador Benedito Araújo (PT) solicitou ao prefeito de
Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), através
da Secretaria de Serviços Urbanos, informações sobre projeto em andamento objetivando a realização de serviços de
manutenção nas ruas do bairro Rio Pequeno: México,
Califórnia, Quinze de Novembro, Santos, Sibila, Zingara,
Oasis, Anita Garibaldi, Éden com passagem de máquina,
colocação de cascalho e a efetiva limpeza nas laterais na
Estrada do Rio Pequeno. O parlamentar explicou que o
pedido se faz necessário tendo em vista melhorar as condições de tráfego para que as vans e peruas escolares deixem
os alunos em seus destinos, o que muitas vezes não ocorre,
especialmente em dias chuvosos. Ele ainda explica que as
laterais das vias que estão tomadas por mato, o que causa
o estreitamento da via. “Solicitamos a realização dos serviços o mais breve possível, a fim de atender as reivindicações da população local e dos condutores, bem como, facilitar a prestação dos serviços prestados pelas ambulâncias,
viaturas, coleta de lixo”, disse.

O vereador de Rio Grande da Serra, Antônio Botelho
Guimarães, o Toninho Correa (PSD), solicitou ao
Executivo Municipal, através da empresa responsável, o
prolongamento de iluminação pública na Rua Estrada
Fazenda São Joaquim, no bairro Vila Tsuzuki.
“Justifica-se plenamente o pedido, tendo em vista que
há vários anos os munícipes vêm solicitando a implantação de iluminação em referida via. Outro fato importante
é garantir a segurança dos moradores durante o período
noturno, pois a falta de iluminação aumenta a insegurança daqueles que passam pelo local, em especial, jovens
que estudam em outros bairros e cidades e trabalhadores
que chegam altas horas em suas residências”, afirmou o
parlamentar.
O vereador ainda completou que a ausência de iluminação facilita a ação de maus elementos. “Por estas
razões considera-se de extrema necessidade a realização
dos serviços requeridos, visando atendimento às reivindicações feitas”, finalizou.

Silvio Menezes (PDT), vereador do município de Rio
Grande da Serra, solicitou a Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto na cidade,
informações sobre o andamento das obras de implantação da rede de esgoto no bairro Oasis Paulista, cuja
obra irá beneficiar muito a população local.
Para o parlamentar, a solicitação feita na sessão do
último dia 12 se justifica pelo fato de que o sistema
de esgoto apresenta maior relevância quanto a qualidade de vida do ser humano. “Quando atrelado ao
uso das águas, por conseguinte, a sua poluição pode
gerar os mais diversos impactos ambientais”, argumentou Menezes.
O vereador Silvio Menezes ainda solicitou informações quanto a situação atual do andamento das obras
de implantação da rede de esgoto no bairro. Caso os
trabalhos no local estiverem paralisados, o parlamentar questiona a empresa responsável sobre os motivos
que justificam paralisação do serviço.
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Prefeitura diz ter indicado
novo local para camelôs
Órgão Municipal alega que a proposta não foi aceita pelos comerciantes

Comerciantes se manifestaram na última terça-feira no Centro da Estância

A Prefeitura de Ribeirão Pires se
pronunciou a respeito da retirada
do comércio ambulante na área
entre o Terminal Rodoviário
Municipal e a Estação de Trem,
ocorrida na manhã da última
sexta-feira (14). Em nota enviada à
Folha, o órgão alegou ter oferecido um novo local para que os
comerciantes populares pudessem
atuar após a revogação da liminar
que autorizava o comércio. Na última terça-feira esses comerciantes
se manifestaram no Centro da
cidade.

Segundo a Prefeitura, a proposta de uma nova área de atuação foi
indicada durante o processo judical, no entanto não houve acordo
entre as partes. O suposto local
não foi informado. A partir disto,
com a nova decisão da Justiça, a
liminar que viabilizava as vendas
perdeu efeito, revogando a autorização para a operação das atividades do comércio neste ponto.
O embate entre os comerciantes informais e a atual gestão da
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires é antigo. Em setembro de

2017, os trabalhadores já haviam
sido retirados indiscriminadamente do local, mas, com a liminar
concedida pela Justiça dias depois,
os comerciantes cadastrados conseguiram retornar ao habitual
local de trabalho.
Em janeiro de 2018, eles voltaram a ser impedidos de exercerem
suas vendas após a nova notificação da Prefeitura. Na ocasião, foi
aplicada uma multa para a retirada
das mercadorias apreendidas.
Após recorrerem novamente, a
juíza de 3ª Vara - Foro de Ribeirão
Pires, Isabel Cardoso da Cunha
Lopes Enei reconheceu o direito ao
trabalho dos camelôs.
Na última sexta-feira, os comerciantes foram supreendidos novamente. Segundo o grupo, não foi
apresentado nenhum documento
que oficializasse a decisão.
"Ninguém está se negando a pagar
licença, nós queremos trabalhar",
afirma o grupo. De acordo com
informações apuradas pela Folha,
o advogado que representa os
comerciantes já entrou com um
novo pedido de liberação junto ao
Fórum de Ribeirão Pires.
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Escassez de professores na E.M Carlos
Rohm gera descontentamento aos pais
Prefeitura de Ribeirão afirma que convocou 75 professores mas se apresentaram 46. A convocação para mais 29 profissionais já foi feita

Convocação de professores ainda está em andamento no município

O ano letivo nas escolas municipais de Ribeirão Pires teve início no último dia 5, porém alguns
dos problemas de 2019 ainda
não foram resolvidos, como é o
caso da falta de professores na
rede de ensino.
Recentemente a Folha foi procurada por pais e responsáveis
de estudantes matriculados na

E.M Engenheiro Carlos Rohm, os
quais relataram a falta de professores efetivos de diversas disciplinas, na unidade escolar, dentre eles, a falta de docentes para
as disciplinas de ciências, português, história e artes.
O problema se faz presente
desde fevereiro de 2017, quando
a E.M Carlos Rohm e Francisca

Ferreira Santiago iniciaram as
aulas sem professores suficientes, o que gerou descontentamento da população.
Procurada pela Folha, na
época, a Prefeitura informou que
em virtude da convocação irregular de professores feita pela
gestão
anterior
(Saulo
Benevides), foi determinada uma
nova data para o chamamento
de professores para atribuição
de salas. Diante das desistências
de alguns professores, pois
alguns profissionais também
foram convocados por outros
municípios, a Secretaria de
Educação da Estância iria realizar
contratações em caráter emergencial para suprir a demanda de
professores.
Infelizmente, a falta de docentes continua sendo um problema
em aberto, pois dezenas de alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental II estão sem professores efetivos para ministrarem as
aulas de português, ciências, história e artes, conforme relato

recente de mães de alunos.
Ana Paula da Silva, mãe de um
aluno do 6º ano, relata sua indignação. “Em 2019, o meu filho
ficou o ano inteiro sem professor
de artes. 2020 mal começou e já
está sem aulas de português. Eu,
como uma mãe presente na vida
escolar do meu filho, fico indignada por saber que não tem professores suficientes na E.M
Carlos Rohm. É inaceitável começar o ano com esse desfalque. A
direção da escola relatou que talvez, até o fim de março, o problema será resolvido”.
Vanessa Cristina dos Santos
Amante, comenta que desde 5
de fevereiro, a grade de aulas foi
respeitada apenas entre os dias
10 e 14 de fevereiro. “O problema é grande. Ano passado, a professora de português teve que
comandar todas as aulas de educação artística pois não havia
professor para esta disciplina”.
Rosana da Silva Dias confirmou que o seu filho presenciou o
mesmo problema. “Eu me sinto

mal pela falta de professores
para as aulas de português do 6º
ano, pois eu pago os meus
impostos e sou uma mãe presente”. O descontentamento de
Rosana é causado pela falta de
comunicação e explicação por
parte da direção da escola.
Diversas mães relatam que o
problema se estende para diversas salas, as quais relataram que
os alunos estão com várias aulas
vagas durante o dia.
Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
comentou que recentemente
realizou a convocação de 75 professores para o preenchimento
de cargos vagos. Dos profissionais convocados, 46 se apresentaram para o trabalho. A
Prefeitura realizou na última
semana a 2ª convocação de mais
29 profissionais para completar o
quadro da Educação Municipal.
Todo o processo de convocação e contrato segue cronograma que atende preceitos estabelecidos por Lei.
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São Lucas está entre os 10 hospitais que
mais prestaram atendimentos na região
Segundo dados do TCE, a unidade hospitalar realizou mais de 190 mil procedimentos no primeiro semestre de 2019

O Hospital e Maternidade
São Lucas de Ribeirão Pires está
entre as 10 unidades hospitalares da região do Grande ABC
que mais prestaram atendimentos ao longo do primeiro
semestre de 2019. Os dados
são do levantamento feito pelo
Tribunal de Conta do Estado
(TCE) que mostra o número de
produção ambulatorial realizada nos 193 hospitais públicos

no estado de São Paulo.
A expectativa é que o painel
da saúde seja atualizado
semestralmente possibilitando
conhecer o desempenho hospitalar e ambulatorial, bem como
os recursos utilizados (leitos,
equipamentos, recursos humanos e, no caso de hospitais
estaduais, recursos financeiros).
No panorama regional, que

O Hospital e Maternidade São Lucas ficou em 9º lugar

conta com 13 unidades disponíveis nas sete cidades do ABC, o
São Lucas figura na 9ª colocação com o total de 192.076 de
procedimentos médicos. A unidade hospitalar da Estância
ainda está a frente do Hospital
de Clínicas Municipal de São
Bernardo do Campo (182.861)
e do Hospital Estadual Serraria,
em Diadema (130.604).
Ainda de acordo com infor-

mações do painel da saúde do
TCE, entre os primeiros meses
de 2019, o São Lucas realizou
1.564 internações, 12.415 procedimentos clínicos ambulatoriais e 1.279 procedimentos
cirúrgicos ambulatoriais.
O CHM (Centro Hospitalar
Municipal Dr. Newton da Costa
Brandão), em Santo André, é a
unidade que lidera o ranking
regional. Ao todo foram

1.160.174 procedimentos entre
consultas médicas, exames
especializados, internações e
cirugias entre os meses de
janeiro e julho. Já o Hopistal de
Clínicas Dr. Radamés Nardini,
em Mauá, que também recebe
demandas de municípios vizinhos, foi a 6ª unidade mais
atuante na região (217.828).
Confira a classificação dos
hospitais do Grande ABC.
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suspeitos.
Estelionatários aplicam golpes
pelo Mercado Livre
No último dia 9, um homem de
47 anos foi vítima de uma estelionatária após cair no golpe da falsa
compra pelo site do Mercado
Livre.
Segundo o B.O, o homem realizou a publicação da venda de um
notebook Lenovo, avaliado em R$
2.800 reais, pela plataforma de
vendas. Por meio de mensagens
pelo WhatsApp foi acordado entre
o vendedor e a suposta compradora que o pagamento seria feito por
boleto, o qual, segundo suposto email da empresa, o valor seria creditado na conta corrente da vítima
em até três dias, podendo assim
liberar o produto para a entrega.
Em pouco tempo o notebook
foi retirado por um motorista de
aplicativo, solicitado pela compradora.
Passados três dias o valor acordado não foi transferido para a vítima. Ao entrar em contato com o
SAC da empresa, a mesma informar que iniciará uma verificação
sobre a possível fraude envolvida
na transação.
O caso está sob investigação na
Delegacia da Estância.

Forças de segurança se
reforçam para o Carnaval
Serão designados profissionais de segurança a mais para o feriado

secretário de segurança urbana,
Coronel Navarro, e o vice-prefeito, Gabriel Roncon, na última
terça-feira (18).
Segundo Milhardo, o esquema especial para o feriado de
Carnaval tem como principal
objetivo prestar um melhor
atendimento à população da
cidade, bem como facilitar o
atendimento prestado aos policiais de rua.
Desde o desfile do Bloco das
Mocréias, no último domingo
(16), a Guarda Civil Municipal e
a Polícia Militar da Estância realizam um esquema especial para
as festividades. Na ocasião, a
GCM disponibilizou 25 guardas
do Pelotão de Choque (Romu,
Canil, Rotam e patrulhamento
padrão) que ficaram responsáveis pela ronda preventiva
durante 12 horas. Efetivos militares também estiveram presentes no evento tradicional ribeirãopirense e contribuíram para
que o desfile transcorresse sem
maiores conflitos.
No feriado não será diferente. De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal,
Sandro Torres, pelo menos 12
guardas serão designados para o
monitoramento da Vila do
Doce, diferente de dias normais
quando a região conta com dois
agentes de segurança.
Já a Polícia Militar disponibilizará efetivos durante os quatro
dias de Carnaval para a região
da Vila do Doce, onde os eventos municipais ocorrerão. Ainda
de acordo com informações da
Companhia, os trabalhos de prevenção contarão com apoio da
Cavalaria e rondas ostensivas.

Foto: Divulgação

Mulher tem carro furtado por
bandidos no Jd. Itacolomi
O crime ocorreu na noite do
último domingo, na rua Alfredo
Andréoli, em Ribeirão Pires; veículo estava estacionado em via pública a 200 metros da Delegacia de
Polícia de Ribeirão Pires.
Segundo informações, a vítima
havia estacionado o veículo no
local no período da tarde, e ao voltar ao referido local, por volta das
19h, constatou que o automóvel
não estava mais lá.
A Polícia foi acionada para averiguar a ocorrência de furto.
Morador da Vila Tavolaro tem
casa invadida por criminosos
Ao menos dois bandidos participaram do furto a uma residência
na Vila Tavolaro, em Ribeirão
Pires. O crime foi praticado na
tarde da última sexta-feira (14) na
Av. Santo André.
Segundo o boletim de ocorrência registado pelo morador do imóvel, os criminosos invadiram a casa
após danificarem a janela da cozinha, tendo acesso ao seu interior e
vindo a subtrair ferramentas elétricas e folhas de cheque.
A Polícia foi acionada na tarde
do último dia 15 para proceder
com a investigação dos possíveis
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No que depender das forças
de segurança, os foliões de
Ribeirão Pires desfrutarão de
um Carnaval tranquilo pela cidade. Durante os dias de festa, a
Polícia Civil, Polícia Militar e a
Guarda Civil Municipal contarão
com um esquema especial e
reforços para garantir mais
segurança para quem optar por
permanecer na Estância ao
longo dos quatro dias de feriado.
O plano geral de trabalho da
Polícia Civil, em Ribeirão Pires,
para o período de Carnaval

começa às 19h desta sexta-feira
(21) e se encerrará às 12h da
quarta-feira de cinzas (26).
Serão mais de 100 horas de
plantão e reforço policial feito
pelos membros do Distrito
Policial. Como de costume, no
plantão do Distrito ficarão à disposição da população um delegado, um escrivão e um investigador.
Os detalhes do plano geral
para o Carnaval foram acertados
na Delegacia durante uma reunião entre o delegado titular,
doutor Wagner Milhardo, o

Os detalhes foram acertados em reunião realizada na Delegacia de RP

Falta de guia facilitou invasão de
carro em terreno na Vila Lopes

Acidente ocorreu na terça-feira

O acidente ocorrido na última
terça-feira (18), na rua Madalena
Bracialli, na Vila Lopes, é um episódio recorrente aos moradores do
local. De acordo com relatos da
proprietária da residência, essa não
foi a primeira vez que um automóvel invadiu a delimitação do terreno. Em outra ocasião, um táxi chegou a cair no quintal da casa, que
fica abaixo do nível da rua.
No caso mais recente, o veículo
ficou pendurado entre a rua e o
barranco após o condutor sair da
via enquanto olhava para uma
prancheta. Tanto o motorista
quanto os moradores que estavam

no interior da casa não sofreram
ferimentos.
O motivo para que casos como
o desta semana continue ocorrendo é a falta da guia. Segundo a
moradora, um pedaço da guia rompeu na época em que houve um
desvio e a linha do ônibus municipal começou a passar pela rua, causando danos na estrutura da guia.
“Caiu um pedaço da guia e o barranco atrás da nossa casa. Já está
na Justiça há uns 5 anos e até agora
nada”, afirma.
Procurada, a Prefeitura de Rio
Grande da Serra não se pronunciou
a respeito do ocorrido.
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Prefeitura de Rio Grande da Serra
JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº
8.666/93 e Instruções Normativas do TCESP,
justificamos a alteração de ordem cronológica
do pagamento do fornecedor abaixo, para aquisição e regularização do fornecimento de medicamentos para atendimento de paciente, do
setor de atendimento de Ação Judicial (SAAJ).
Credor: Dupatri Hospitalar Com. Exp. Ltda
Nota Fiscal: 216744 - Vencimento: 17/05/2019 –
Valor Líquido: R$ 5.600,73
Nota Fiscal: 221796 - Vencimento: 05/06/2019 –
Valor Líquido: R$ 724,50
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito –
Rio Grande da Serra, 07/02/2020.
RESOLUÇÃO Nº 001/02/2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições
legais, conforme determinação em reunião ordinária em 08/05/2018, cumprindo as regras da
normativa da Assistência Social, de acordo com
a Lei 930/96, alterada pela Lei 1.328/2000, Lei
8.742/93 e Resolução CNAS 237/2006.
Resolve
Art. 1º – Após análise da apresentação da
prestação de contas Estadual em reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2020, referente ao
segundo semestre do exercício 2019 e toda a
execução financeira destes recursos;
Art. 2º – Consideando que há saldos a reprogramar, porém justificados pela Gestão;
Art. 3ª - O Conselho Municipal de Assistência
Social aprova a prestação de contas final do
exercício 2019, referente aos Programas
Estaduais de Proteção Social Especial Alta e
Média Complexidade e Proteção Social Básica .
Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edson Carvalho
Presidente em Exercício
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 009/2020- NOMEAR a Sra. NATASSIA DAMACENO DE SOUZA, portadora da
cédula de identidade nº.41.846.971-4, no cargo
de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
a partir de 15 de janeiro de 2020. Portaria nº
005/2020-EXONERAR o Sr. PAULO HENRIQUE
RIBEIRO DA SILVA, portador da cédula de
identidade nº. 52.318.114-0, do cargo de Chefe
de Setor, lotado na Secretaria de Saúde - SS,
provimento comissionado, a partir de 10 de
janeiro de 2020. Portaria nº 492/2019-CONCEDER a Sra. IZENILDA BISPO SOARES, portadora da cédula de identidade nº.18.118.459-X,
no cargo de Recepcionista, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, provimento efetivo,
30(trinta) dias de licença prêmio em descanso
referente ao quinquênio de 2011 a 2016, a partir de 06 de janeiro de 2020 a 04 de fevereiro
de 2020. Portaria nº 494/2019-EXONERAR a

PEDIDO a Sra. SHEILA APARECIDA
GONÇALVES, portadora da cédula de identidade nº 24.623.416-7, do cargo de Gestor, lotada
na Secretaria de Saúde- SS, provimento comissionado, a partir desta data. Portaria nº
004/2020- CONCEDER o Sr. LUIZ CARLOS
RUFINO DA SILVA, portador da cédula de identidade nº.9.957.006-3, no cargo de Procurador
Municipal, lotado na Secretaria de Assuntos
Jurídicos - SAS, provimento efetivo, 20(vinte)
dias de licença prêmio em descanso referente
ao quinquênio de 2010 a 2015, a partir de 20 de
janeiro de 2020 a 08 de fevereiro de 2020.
Portaria nº 012/2020-NOMEAR os respectivos
membros para Comporem a COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, que terá o intuito
de analisar, vistoriar, e liberar os imóveis adquiridos por esta Prefeitura, a partir de 17 de janeiro de 2020, como se seguem:
Vanderlei Dias Guerra André •
Secretaria de Obras e Planejamento
Claudio Fernando Pereira •
Secretaria do Verde e Meio Ambiente
Vinicius Cardoso Alves da Silva •
Secretaria de Obras e Planejamento
Edmar Souza Paixão - Secretaria
•
de Obras e Planejamento
Portaria nº 018/2020-NOMEAR a Sra. ADRIANA
PEREIRA GOMES e os Srs. CLAUDIO FERNANDO PEREIRA, PAULO HENRIQUE THEODORO e REINALDO SANTOS DOS ANJOS,
para comporem a Comissão de Defesa Civil, a
partir de 24 de janeiro de 2020. Portaria nº
017/2020. Portaria nº 014/2020-EXONERAR a
PEDIDO o Sr. JEFFERSON CRISPIM DE
SOUZA, portador da cédula de identidade nº.
43.649.543-0, do cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, a
partir de 22 de janeiro de 2020. Portaria n°
002/2020-EXONERAR a PEDIDO a Sra.
DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, portadora da
cédula de identidade nº32.553.335-0, do cargo
de Enfermeira, lotada na Secretaria de SaúdeSS, a partir de 06 de janeiro de 2020. Portaria
nº 038/2020-EXONERAR a PEDIDO a Sra.
SONIA APARECIDA TOMAZ, portadora da
cédula de identidade nº. 24.658.865-2, do
cargo de Atendente de Desenvolvimento
Infantil, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, provimento efetivo, a partir de 10
de fevereiro de 2020. Portaria nº 037/2020APLICAR o Sr. NORMANDO MACHADO
NOVAIS JÚNIOR , portador da cédula de identidade nº.25.219.241-2, no cargo de Servente
de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de
Serviços Urbanos - SSU, provimento efetivo,
SUSPENSÃO PREVENTIVA, pelo prazo de 90
(noventa) dias, nos termos do artigo 150 da Lei
Municipal nº. 1221/99, a fim de que esta não
venha a interferir no transcorrer da apuração da
irregularidade disciplinar discriminada nestes
autos, conforme andamento do Processo
Administrativo nº. 1201/2019, a partir de 10 de
fevereiro de 2020. Portaria nº 036/2020-EXONERAR a PEDIDO a Sra. ANDRESA LEIA DE

ANDRADE, portadora da cédula de identidade
nº. 41.165.365-9, do cargo de Arquivista, lotada
na Secretaria de Administração- SA, provimento efetivo, a partir de 10 de fevereiro de 2020.
Portaria nº 035/2020-EXONERAR a PEDIDO a
Sra. MARIA ROZINEIDE DA SILVA CAVALCANTI, portadora da cédula de identidade nº.
24.149.643-3, do cargo de Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, provimento efetivo,
a partir de 10 de fevereiro de 2020. Portaria nº
034/2020- EXONERAR a PEDIDO o Sr. MARCIO BATISTA DE SOUZA, portador da cédula
de identidade nº. 41.586.733-2, do cargo de
Guarda Civil Municipal, lotado na Secretaria de
Segurança Trânsito e Defesa Civil, a partir de
07 de fevereiro de 2020. Portaria nº 033/2020DESLIGAR por falecimento o Sr. ALDENIR
NASCIMENTO SANTOS, portador da cédula de
identidade nº 19.114.461-7, lotado na Secretaria
de Administração - SA, no cargo de Servente de
Serviços Gerais, provimento efetivo, a contar de
04 de fevereiro de 2020. Portaria n° 032/2020EXONERAR a PEDIDO a Sra. DINEIDE VERAS
DO NASCIMENTO, portadora da cédula de
identidade nº.37.893.445-4, do cargo de
Atendente de Desenvolvimento Infantil, provimento efetivo, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, a partir de 07 de
fevereiro de 2020. Portaria n° 031/2020- EXONERAR a PEDIDO a Sra. PATRICIA ELIZABETH MOREIRA JORGE ARIAS, portadora da
cédula de identidade nº. 24.728.087-2, do cargo
de Professor de Educação Infantil, lotada na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a partir de 06 de fevereiro de 2020. Portaria n°
029/2020-EXONERAR a PEDIDO o Sr. JONHY
WILLIAN COSTA, portador da cédula de identidade nº. 27.702.583-9, do cargo de Guarda Civil
Municipal, lotado na Secretaria de Segurança
Trânsito e Defesa Civil, a partir de 05 de fevereiro de 2020. Portaria n° 030/2020- CONCEDER a Srª. STEFFANI CAROLINE SILVA CORDEIRO, portadora da cédula de identidade nº
49.641.949-3, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, provimento
efetivo, 90 (noventa), dias de licença prêmio em
descanso referente ao quinquênio de 2013 a
2018, no período de 05 de março de 2020 a 02
de junho de 2020.
RESUMO:
DESPACHO DO PREFEITO: Processo nº
165/2020 – Fica revogada a publicação de
Dispensa de Licitação do dia 07/02/2020, do
Objeto de locação de imóvel para instalação da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana,
Trânsito e Defesa Civil, ficando sem efeito. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
14/02/2020.
”RESUMO:
PROCESSO 2325/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 - OBJETO: Registro de preços
para fornecimento de peças e equipamentos
para manutenção de infraestrutura da rede físi-

ca estruturada das unidades administrativas
pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue:
Empresa: Espaço 2 Tecnologia e Informática
Eireli EPP
Item 1, Qtd 75 unid., Valor Unitário R$ 1,84,
Valor Total R$ 138,00; Item 2, Qtd 80 unid.,
Valor Unitário R$ 3,89, Valor Total R$ 311,20;
Item 3, Qtd 250 unid., Valor Unitário R$ 5,94,
Valor Total R$ 1.485,00; Item 4, Qtd 250 unid.,
Valor Unitário R$ 11,85, Valor Total R$
2.962,50; Item 5, Qtd 250 unid., Valor Unitário
R$ 59,00, Valor Total R$ 14.750,00; Item 6, Qtd
500 unid., Valor Unitário R$ 8,10 , Valor Total R$
4.050,00; Item 7, Qtd 250 unid., Valor Unitário
R$ 10,70, Valor Total R$ 2.675,00; Item 8, Qtd 4
unid., Valor Unitário R$ 89,00, Valor Total R$
356,00; Item 9, Qtd 20 unid., Valor Unitário R$
47,50, Valor Total R$ 950,00; Item 10, Qtd 20
unid., Valor Unitário R$ 34,90, Valor Total R$
698,00; Item 11, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$
13,85, Valor Total R$ 692,50; Item 13, Qtd 2
unid., Valor Unitário R$ 119,00, Valor Total R$
238,00; Item 15, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$
114,90, Valor Total R$ 229,80; Item 16, Qtd 10
unid., Valor Unitário R$ 11,15, Valor Total R$
111,50; Item 17, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$
9,93, Valor Total R$ 19,86; Item 18, Qtd 4 unid.,
Valor Unitário R$ 158,00, Valor Total R$ 632,00;
Item 19, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$ 90,00,
Valor Total R$ 180,00; Item 20, Qtd 4 unid.,
Valor Unitário R$ 80,00, Valor Total R$ 320,00;
Item 21, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$ 360,00,
Valor Total R$ 720,00.
Valor Total da Empresa: R$ 31.519,36
Os itens 12 e 14 restaram se fracassados.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
19/02/2020”
Pregão Presencial n° 04/2020 - PROCESSO
30/2020 - OBJETO: Registro de preços para
aquisição de kits de alimentação para atender
demanda do CRAS.
DATA DE ABERTURA: 14 de março de 2020, às
horas,
no
DEPARTAMENTO
DE
10
LICITAÇÕES – SF, situado na Avenida D. Pedro
I, 10 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br,
solicitados
pelo
e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11)
4820-3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de
Finanças – 19/02/2020.

Ordem Cronológica
Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº
8666, relacionamos abaixo o pagamento efetuado com a justificativa de alteração de ordem
cronológica: Recurso: 110000 Tesouro – Geral
–
Prestação
de
Serviços
CNPJ:
61.695.227/0001-93
–
Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de SP S.A Empenho nº 193/19 – Valor 112.574,38 –
Vencimento 23/08/19 – Pagamento 23/08/19Justificativa: Pagamento de serviço de caráter
essencial, tendo em vista o disposto no inciso
do art.10 da Lei Federal 7.783/89, sendo que a
ausência de pagamento acarretaria a suspensão do fornecimento de energia e implicaria na
paralisação das atividades da administração
municipal. Recurso: 110000 Tesouro – Geral –
Prestação de Serviços CNPJ: 61.695.227/000193 – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
– Valor
SP S.A - Empenho nº 193/19
– Vencimento
23/09/19
–
119.143,55
Pagamento 23/09/19-Justificativa: Pagamento
de serviço de caráter essencial, tendo em vista
o disposto no inciso do art.10 da Lei Federal
7.783/89, sendo que a ausência de pagamento
acarretaria a suspensão do fornecimento de
energia e implicaria na paralisação das atividades da administração municipal. Recurso:
110000 Tesouro – Geral – Prestação de
CNPJ:
61.695.227/0001-93
–
Serviços
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP
S.A - Empenho nº 193/19 – Valor 108.111,32 –
Vencimento 23/10/19 – Pagamento 23/10/19Justificativa: Pagamento de serviço de caráter
essencial, tendo em vista o disposto no inciso
do art.10 da Lei Federal 7.783/89, sendo que a
ausência de pagamento acarretaria a suspensão do fornecimento de energia e implicaria na
paralisação das atividades da administração
municipal. . Recurso: 110000 Tesouro – Geral –
Prestação de Serviços CNPJ: 61.695.227/000193 – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
SP S.A - Empenho nº 193/19 – Valor 111.720,87
– Vencimento 25/11/19 – Pagamento 25/11/19Justificativa: Pagamento de serviço de caráter
essencial, tendo em vista o disposto no inciso
do art.10 da Lei Federal 7.783/89, sendo que a
ausência de pagamento acarretaria a suspensão do fornecimento de energia e implicaria na
paralisação das atividades da administração
municipal. Recurso: 110000 Tesouro – Geral –
Prestação de Serviços
CNPJ: 57.543.001/0001-08– Lara Central de
Tratamento de Resíduos Ltda-Empenho nº
2961/19- Valor 116.996,87 - Vencimento
20/08/19 - Pagamento 20/08/19 - Justificativa:
Pagamento de serviço de caráter essencial,
tendo em vista o disposto no inciso do art.10 da
Lei Federal 7.783/89, sendo que a ausência de
pagamento acarretaria a suspensão da coleta e
transporte de lixo,causando transtornos à administração municipal.
Rio Grande da Serra , 17 de fevereiro de 2.020
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
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Vila Suíssa é a única equipe da região
que ainda está viva na Copa Amizade
Time de Ribeirão Pires se classificou para as quartas-de-final de torneio regional de futebolo amador

O Grêmio Esportivo Vila Suíssa
avançou para as quartas de final da
Copa Amizade após vencer a equipe do Vila Nova por 1 a 0 em jogo
disputado no último domingo (16),
em Mauá. Com a vitória, a única
equipe ribeirãopirense na competição garantiu 10 pontos ficando
com a 6ª colocação geral e enfrentará o Mocidade Futebol Clube,

que também venceu o último jogo
pelo placar de 1 a 0. A partida
acontecerá neste domingo (23) às
9h, Campo São João, em Mauá.
Além deste confronto, ainda se
enfrentam pelas quartas de final
da Copa Amizade Marajoara e
Sacadura Cabral, IV Centenário e
Rio Avante e Guaraciaba e São
João.

A equipe de Ribeirão Pires venceu o Vila Nova por 1 a 0

Jogos da Uniligas deverão
ser disputados em RP e RGS

Reunião ocorreu na última segunda-feira (17), na sede do Consórcio

Os jogos da Copa Uniligas
2020, campeonato que reúne
times das sete cidades do
Grande ABC, deverão ser disputados nas cidades de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra.
Na última segunda-feira (17),
o Consórcio Intermunicipal
Grande ABC realizou uma reunião com o presidente da União
das Ligas do ABC (Uniligas),
Wagner Araújo, o Danda, para
articular a retomada da parceria
entre a entidade e a associação
que reúne as ligas de futebol
amador das sete cidades para a
edição deste ano da Copa
Uniligas.
O evento está previsto para
acontecer entre 25 de julho e 22
de agosto, com jogos em
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra. Na década passada, o torneio contou com apoio do
Consórcio ABC.
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Bloco das Bruacas e marchinhas são
opções para curtir o Carnaval na região
Vila de Paranapiacaba e Ribeirão Pires terão blocos e bandas de Carnaval animando os quatro dias de folia

Aciarp festeja 60 anos
com baile de gala

O baile é marcado pela presença dos associados e parceiros da Aciarp

Bloco das Bruacas sairá às ruas na próxima segunda-feira (24) em Paranapiacaba

Ribeirão Pires e a Vila de
Paranapiacaba sediarão diversas atividades carnavalescas a
partir deste sábado (22). Serão
mais de dez atrações ao longo
dos quatro dias de folia.
A Vila de Paranapiacaba iniciará a programação de
Carnaval no sábado com a atividade de pintura de rosto e
máscaras, que será realizada a
partir das 9h, no Antigo
Mercado e nos Galpões das
Oficinas. A ação é organizada
pelos componentes da Feira
Caminhos do Cambuci e Feira
de Artes e Antiguidades.
A folia de rua iniciará no dia
23 (domingo), com apresentação da Banda Caxambu, que
tocará marchinhas de Carnaval,
a partir das 14h, no Coreto do
Clube União Lyra Serrano (Av.
Antônio Olyntho – s/n –
Centro)

No dia 24, acontecerá o tradicional Bloco das Bruacas,
com concentração às 12h no
Bar do Campo (avenida Ford,
528), em seguida percorrerá as
principais ruas da Parte Baixa
da Vila. A dispersão será no
Coreto, às 17h30h.
Na terça-feira (25), a Banda
Caxambu se apresentará no
Palco do Centro das 14h às
18h. O grupo é formado por
moradores da Vila, os quais
interpretam as velhas canções
que embalam esta época do
ano. Para participar será necessário levar muita diversão e
alegria.
Os foliões que desejarem
adquirir o abadá da Banda
Caxambu podem entrar em
contato com os organizadores
pelo telefone 96706-2278.
A organização do Carnaval
em Paranapiacaba é realizada

pelo Departamento de Turismo
de Santo André.
Ribeirão Pires iniciará a programação de Carnaval também
neste sábado (22). A Praça
Central receberá diversas atrações carnavalescas, que terão
início a partir das 14h.
Nos quatro dias, a organização realizará a matinê infantil,
com concurso de fantasias. Os
foliões serão avaliados nas
categorias Bloco Infantil (1 a 10
anos);
pré-adolescente/adolescente (11 a 17 anos) –
individual e bloco; bloco adulto
(a partir de 18 anos). O concurso também escolherá o folião
ou foliona mais animado da
festa.
No sábado, a programação
inclui show especial para as
crianças com Mundo de Kaboo,
a partir das 19h30.
No domingo (23), após a

Em
2020,
a
Aciarp
(Associação Comercial de
Ribeirão Pires) comemora 60
anos, e para não passar em
branco uma data tão importante, a organização realizará uma
grande festa, tradicionalmente
conhecida como Baile da
Aciarp, que vai contar com a
presença dos associados e parceiros.
Esse ano, a comemoração é
especial pois a Associação irá
festejar Bodas de Diamante. O
evento contará com grandes
surpresas.
“O Baile é uma forma da
matinê, a Vila do Doce terá a
dispersão do Bloco dos
Gêmeos, a partir das 19h,
seguida pela banda Gullivera,
que traz o especial GulliFolia,
às 19h30.
Na segunda-feira (24) a partir das 19h30, a Banda
Caxambu animará o público
com as tradicionais marchinhas
de Carnaval. Na terça-feira (25)
será a vez do Bloco Pé na Jaca

gente agradecer aos associados pela parceria e festejar a
bela história da Associação
Comercial de Ribeirão Pires”,
afirma Gerardo Sauter, presidente da entidade.
O Baile de 60 anos vai acontecer no dia 27 de março, no
Ribeirão Pires Futebol Clube, a
partir das 20h.
A Aciarp já está realizando a
venda dos convites em sua
sede (Rua Afonso Zampol, 70 Centro). O primeiro lote encerrará hoje.
Mais informações pelo telefone (11) 2595-0200.
comandar a festa com sucessos
da música brasileira, a partir
das 19h30, no Palco Central.
O Ribeirão Pires Futebol
Clube (RPFC) sediará a tradicional Matinê de Carnaval da
Família, nos dias 23, 24 e 25 de
fevereiro, das 15h às 18h.
A entrada de crianças até 10
anos e sócios é gratuita.
Informações:
4828-150 ou
4828-1743.
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Carnaval de 2019 feriu
2.945 pessoas no trânsito

Atenção tem que ser redobrada nas estradas devido ao consumo de álcool

Confira a lista com sete itens
essenciais para prevenir acidentes
e contratempos na estrada, conforme recomendação da Abramet:
1. Confira se está tudo em
ordem com a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e cumpra sempre as restrições e observações descritas no seu documento;
2. O motorista e os passageiros
devem sempre estar usando o cinto
de segurança; é fundamental que
as crianças com até 10 anos de
idade estejam acomodadas no
banco traseiro do veículo.
3. Se for dirigir, não pegue a
estrada com sono. Procure descansar antes da viagem dormindo pelo
menos oito horas;

Quem vai pegar a estrada para
aproveitar a folia deve manter a
atenção redobrada no trânsito
durante o período de carnaval. O
alerta é da Associação Brasileira de
Medicina do Tráfego.
Um levantamento feito pela
instituição mostra que, em dez
anos, mais de 58 mil pessoas se
envolveram em acidentes de trânsito nas rodovias do país. Entre
2010 e 2019, ocorreram 26.438
acidentes, 19.117 pessoas sofreram ferimentos leves ou graves e
1.411 morreram em decorrência
da imprudência no trânsito.
Somente em 2019, os dias de
folia – de 1 a 6 de fevereiro – registraram 2.945 pessoas acidentadas.
Para a associação, durante o
período de carnaval, a atenção
tem que ser redobrada devido aos
riscos de acidentes envolvendo
pessoas que consumiram álcool.

4. Interrompa a viagem periodicamente para descanso e exercícios, sobretudo em grandes deslocamentos. O cansaço predispõe o
motorista ao acidente;
5. Durante a condução de um
veículo, ao usar um medicamento,
tenha conhecimento dos possíveis
efeitos colaterais e adversos.
6. O uso do álcool é absolutamente condenado para quem vai
dirigir. Mesmo uma dose pode
comprometer o estado de lucidez.
7. O uso de celular na direção de
um veículo é proibido. A distração
ocasionada pelo uso do aparelho é
uma das principais causas de mortes no Brasil.

Fonte: Agência Brasil
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Culinária

Massa Carrara é eleita
destaque na Estância
A marca foi a mais lembrada pelos consumidores em 2019, segundo pesquisa

Com o objetivo de valorizar
as marcas e empresas que trabalham intensamente para agradar ao público, o Prêmio Top Of
Mind 2019 deu destaque às
marcas mais lembradas pelos
consumidores em diversos estados e municípios. Em Ribeirão
Pires, na categoria pizzarias,
visando a área gastronômica, os
consumidores elegeram a
Pizzaria Massa Carrara.
Inaugurada em abril de 2007,
a Massa Carrara vem trabalhando fortemente na valorização do
trabalho de seus profissionais,
na promoção de sua marca e na
conquista de consumidores.
Tradicionalmente conhecida

pelos sabores gourmet, a
empresa recebeu ótimo retorno
dos clientes após pesquisa de
satisfação realizada pela organização do Prêmio Top Of Mind,
que se apresenta ao público a
partir de uma pesquisa de opinião com uma pergunta simples,
em que os entrevistados devem
responder a primeira marca que
vier à cabeça na área de gastronomia, indústria, tecnologia e
etc.
O feedback positivo dos consumidores torna a empresa destaque em sua categoria.
Em janeiro deste ano, a
Massa Carrara recebeu o Selo
de Excelência 2020, no segmen-

Pizzaria ficou em 1ª lugar em pesquisas de opinião feitas em 2019 e 2020

to de pizzarias, tendo o reconhecimento pelos serviços prestados à população de Ribeirão
Pires, em pesquisa realizada
pela S.A.F Ferreira Pesquisas
entre os dias 6 e 10 de janeiro.
“Este prêmio é o reconhecimento de um belo trabalho realizado em equipe. A Massa
Carrara vem se aprimorando
para melhorar cada dia mais. A
equipe tem o objetivo de alcançar a preferência e a qualidade
que os nossos clientes almejam”, disse Phellipe Carrara,
proprietário da pizzaria.
A Pizzaria Massa Carrara é
situada na rua Narazeno
Romaldino, 427 – Bosque
Santana.
Mais informações pelo telefone 4823-1642.

Phellipe Carrara, proprietário
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