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Moradora da Estância
segue carreira no
futebol da Ucrânia
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Após mais de um ano de
paralisaçãoemrazãodapan-
demia do novo Coronavírus,
os torneios de futebol ama-
dor de Ribeirão Pires tiveram
seu retorno no último dia 4,
com o Campeonato de
Veteranos.
Com o retorno, vieram à

tona as péssimas condições
de zeladoria em que os cam-
pos municipais se encon-
tram. Vestiários deteriora-
dos, banheiros sem água,
gramados esburacados,
alambrados destruídos.
Esse é o cenário encontra-

do pelos usuários dos espa-
ços cedidospela Prefeitura, e
que chegam a receber dois
jogos em um único dia.
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Equipamento público em péssimo estado de conservação

Moradora da Vila Belmiro, Lidiane joga no FC Kryvbas

Entidades
repudiam
afastamento
de prefeito
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Casamento
volta a

crescer na
região
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Na volta do futebol,
Volpi deixa campos em
péssimas condições
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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.

DIÊGO  DE  ARAUJO  REIS,  estado civil solteiro, profissão
auxiliar de manutenção,  nascido  em Picos, PI no dia vinte e
quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco
(24/01/1995), residente e domiciliado Avenida  das  Aleluias
(Jd Serrano), 87, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCIS-
CO MANOEL DOS REIS FILHO e de MAURIZA DE ARAÚJO REIS.
JOSIANE  CRISTINA  DO  NASCIMENTO  OLIVEIRA,  estado  civil
solteira, profissão  vendedora,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
vinte e nove de dezembro  de mil novecentos e noventa e
nove (29/12/1999), residente e domiciliada  Avenida  das
Aleluias (Jd Serrano), 87, Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de
PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA e de JOSILEIDE GOMES DO NASCI-
MENTO.                                                           

DANILO  BARROS  DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia vinte
e cinco de abril de mil novecentos  e  noventa  (25/04/1990),
residente e domiciliado Avenida Humberto  de Campos, 776,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de IZAIAS LEMES DOS SANTOS
e de EDNA DE BARROS DOS SANTOS.                      VANESSA
FERNANDES  ARNAUD  SAMPAIO,  estado civil solteira, profis-
são farmacêutica, nascida em São Paulo, SP no dia três de
fevereiro de mil novecentos  e  noventa  e  três  (03/02/1993),
residente e domiciliada Avenida Humberto de Campos, 776,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de SERGIO ARNAUD SAMPAIO
e de MARLENE GONÇALVES FERNANDES.               

ERICK AUGUSTO DE CARVALHO, estado civil solteiro, pro-
fissão comprador, nascido em Mauá, SP no dia seis de junho
de mil novecentos e noventa e um  (06/06/1991),  residente e
domiciliado Rua Síria (Jd Dois Melros), 291, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSÉ FILHO DE CARVALHO e de MARIA DE
FATIMA DA SILVA.  PRISCILA  ORSI CARNEIRO, estado civil
divorciada, profissão fotógrafa, nascida  em  Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos  e oitenta
e dois (29/09/1982), residente e domiciliada Rua Síria  (Jd  Dois
Melros),  291, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de JAIR JACINTO
CARNEIRO e de BENEVILDA ROSELI ORSI CARNEIRO.            

IGOR  FERREIRA  GOMES,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão militar, nascido  em  7º Subdistrito Consolação, São
Paulo, SP no dia dezesseis de  janeiro  de  mil  novecentos  e
oitenta (16/01/1980), residente e domiciliado  Avenida
Princesa  Izabel, 1136, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GOMES. JOCIANA  CÉLIA DE
MATOS, estado civil divorciada, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em Vila Velha, ES no dia vinte e oito de fevereiro
de   mil  novecentos  e  setenta  e  nove  (28/02/1979),  resi-
dente  e domiciliada  Avenida  Princesa  Izabel, 1136, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOÃO JOSÉ DE MATOS e de ANACY
DAS GRAÇAS MOZER DE MATOS. 

ALEXSANDRO  DA  COSTA,  estado  civil  solteiro,  profis-
são técnico em telefonia,  nascido  em  Ribeirão Pires, SP no dia
dez de abril de mil novecentos  e oitenta e nove (10/04/1989),
residente e domiciliado Rua José Fortes, 96, Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filho de ARCANGELO CELES GOMES DA COSTA e de
MARIA JOSÉ GOMES DA COSTA.                        FRANCISCA  GAR-
DÊNIA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão ope-
radora  de  caixa,  nascida em Sucupira do Norte, MA no dia
seis de julho  de  novecentos  e  oitenta  e  oito  (06/07/0988),
residente e domiciliada Rua José Fortes, 96, Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filha de FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA.                                           

MARCOS PEREIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, pro-
fissão aposentado, nascido  em  Serra Talhada, PE no dia dez
de abril de mil novecentos e cinquenta  e  sete  (10/04/1957),
residente e domiciliado Rua Poá, 43, Suíssa, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ PEREIRA DE FRANÇA e de MARIA FERREIRA DE
LIRA. APARECIDA  MARTINS  DE  SÁ,  estado  civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  Pirapora,  MG  no dia quinze de abril

de mil novecentos e sessenta  e  nove  (15/04/1969),  residen-
te e domiciliada Rua Poá, 43, Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIO MARTINS DE SÁ e de MARIA MERCES DOS SANTOS.                                                    

WILLEN  DEL  ARCO  NADAL, estado civil solteiro, profis-
são analista de planejamento,  nascido  em  São Bernardo do
Campo, SP no dia quatro de novembro  de mil novecentos e
noventa e quatro (04/11/1994), residente e  domiciliado  Rua
Ruy Barbosa, 17, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de WIL-
LIAM RIZZO NADAL e de ADRIANE DEL ARCO RIZZO NADAL.
PALÔMA   KAREN  LUCIANO  BALBINO,  estado  civil  solteira,
profissão auxiliar  jurídico,  nascida em Mauá, SP no dia dezes-
sete de agosto de mil   novecentos   e   noventa  e  quatro
(17/08/1994),  residente  e domiciliada  Rua  Ruy  Barbosa,  17,
Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO TOMÉ BALBINO
e de LIRA EVARISTO LUCIANO.               

FELIPE  TEIXEIRA  CALAÇA,  estado  civil solteiro, profissão
autônomo, nascido  em  São  Caetano  do  Sul,  SP  no dia trin-
ta de abril de mil novecentos  e noventa e sete (30/04/1997),
residente e domiciliado Rua Belmonte, 475, Parques Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO DE CARVALHO CALAÇA
e de MARIA AURORA TEIXEIRA CALAÇA.                 LARISSA
COSTA  DIAS,  estado  civil  solteira,  profissão  expert  de inte-
ração, nascida em Santo André, SP no dia sete de junho de dois
mil e  um  (07/06/2001), residente e domiciliada Rua
Belmonte, 475, Parque Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
JEFFERSON  ALVES DIAS e de ADRIANA APARECIDA COSTA
DIAS.                                         

RAUL  ODONI  MORENO,  estado  civil  solteiro,  profissão
analista de sistemas,  nascido  em Santo André, SP no dia vinte
e dois de julho de mil  novecentos e noventa e dois
(22/07/1992), residente e domiciliado Rua  Antônio Mathias,
334, casa B/01, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de RICAR-
DO MORENO e de LILIAN ODONI MORENO. AMANDA  DE
MELO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão lider de
recursos  humanos, nascida em São Paulo, SP no dia doze de
maio de mil novecentos  e  noventa  e quatro (12/05/1994),
residente e domiciliada Rua  Antônio Mathias, 334, casa B/01,
Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha  de MAURICIO PEREIRA DO
NASCIMENTO e de TANIA MIRANDA MACHADO DE MELO
NASCIMENTO.                                                      

ADILSON  DA  SILVA  GUERRA, estado civil solteiro, pro-
fissão barbeiro, nascido em Mauá, SP no dia nove de janeiro
de mil novecentos e oitenta e  cinco  (09/01/1985),  residente
e domiciliado Rua Caiçara, 118, São Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de JOSÉ CIRINEU GUERRA e de MARIA INEZ DA
SILVA GUERRA. LEIDIANE  FERREIRA  ALVES DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão do  lar,  nascida em Mauá, SP no dia
vinte de maio de mil novecentos e noventa  e  quatro
(20/05/1994), residente e domiciliada Rua Caiçara, 118,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de EDMILSON ALVES DOS
SANTOS e de MIRIAM MARIA FERREIRA.                                    

FILIPE  LUIZ  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profissão
autônomo, nascido  em  São  Caetano  do  Sul, SP no dia deze-
nove de março de mil novecentos  e noventa e três
(19/03/1993), residente e domiciliado Rua Gago  Coutinho,
196, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de VANILDO DA SILVA
e de MARIA DA PENHA MAGALHÃES SILVA.                         CARLA
ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de
enfermagem,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia nove de
novembro de mil  novecentos e oitenta e três (09/11/1983),
residente e domiciliada Rua  Gago Coutinho, 196, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de ARI ANTONIO DE OLIVEIRA e de
MARLI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA.             

RENATO DA MOTTA GUILARDUCCI, estado civil solteiro,
profissão auxiliar de  suprimentos, nascido em Ribeirão Pires,
SP no dia cinco de janeiro de  dois  mil  (05/01/2000), residen-
te e domiciliado Rua Zulmiro Della Ricca, 83, casa 02, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filho de MARIO MOREIRA GUILARDUCCI e
de EUNICE FERREIRA DA MOTTA.                            

CINDY  GABRIELLE  CAMPOS  FERREIRA,  estado  civil sol-

teira, profissão recepcionista,  nascida  em São Paulo, SP no dia
sete de abril de dois mil (07/04/2000), residente e domiciliada
Rua Zulmiro Della Ricca, 83, casa  02,  Centro,  Ribeirão Pires,
SP, filha de ALECSSANDRO FERNANDES FERREIRA e de JANETE
CONCEIÇÃO CAMPOS FERREIRA.                       

ANDERSON  BENEVIDES  DOS  SANTOS,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão vereador,  nascido  em  Santo André, SP no dia
vinte e sete de maio de mil  novecentos  e  noventa
(27/05/1990), residente e domiciliado Rua Vereador  Alvaro
de  Souza  Vieira,  61, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
ROSANGELA MARIA BENEVIDES DOS SANTOS. MICHELE
MARINHO  LEAL,  estado  civil solteira, profissão funcionária
pública,  nascida  em  Santo  André, SP no dia treze de outubro
de mil novecentos   e  noventa  (13/10/1990),  residente  e
domiciliada  Rua Vereador  Alvaro  de  Souza  Vieira,  61,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de HENRIQUE DE ASSIS LEAL e
de JOSILEIDE MARINHO DA SILVA.      

MARCOS ANDRADE DE CASTRO, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de máquina, nascido em São Caetano do Sul,
SP no dia vinte e seis de maio de   mil  novecentos  e  oitenta
e  dois  (26/05/1982),  residente  e domiciliado  Rua  Belmonte
(Vl Gomes), 57, A, Aliança, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  JOSÉ
CARLOS  DE CASTRO e de ODETE DA SILVA ANDRADE DE CAS-
TRO. MARLEIDE   APARECIDA   DE   LIRA,  estado  civil  solteira,
profissão professora,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia dois
de maio de mil novecentos  e oitenta e três (02/05/1983), resi-
dente e domiciliada Rua Pedro  Pelizon, 32, Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ PAULINO DE LIRA FILHO e de MARIA DO
CARMO LIRA.                               

ROBSON  FELIPE  CASTILHO,  estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  seis  de novem-
bro de mil novecentos e noventa (06/11/1990), residente e
domiciliado Rua Padre Manoel Vieira, 51,  Barro Branco,
Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ CARLOS CASTILHO e de ELAINE
DA SILVA CASTILHO.  JOELMA  CARLA  DA  SILVA,  estado  civil
solteira,  profissão do lar, nascida  em  Escada,  PE  no  dia  dez
de outubro de mil novecentos e noventa  e oito (10/10/1998),
residente e domiciliada Rua Padre Manoel Vieira,  51, Barro
Branco, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSIAS BARBOSA DA SILVA
e de ADILSA BENEDITA DA SILVA.                               

DANIEL  MARQUES  DA  SILVA  LOPES,  estado  civil  sol-
teiro, profissão ajudante  geral, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia sete de dezembro de   dois  mil  (07/12/2000),  residen-
te  e  domiciliado  Rua  Gotardo Bottacin,  468, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSOE DE OLIVEIRA LOPES e de GILDETE
MARQUES DA SILVA. SABRINA  DA  SILVA PIMENTA, estado civil
solteira, profissão autônoma, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
dois  de  março  de  dois  mil  e  um (02/03/2001),  residente  e
domiciliada  Rua  Gotardo  Bottacin, 468, Suíssa,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOCEMAR AIRES PIMENTA e de MARIA SIL-
VANI NUNES DA SILVA PIMENTA.                                       

LUIS  FELIPE  RODRIGUES  DE  FREITAS, estado civil soltei-
ro, profissão comerciante,  nascido em Ribeirão Pires, SP no
dia doze de maio de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(12/05/1994), residente e domiciliado Rua  Maracanã,  266,
Bairro Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIS CLAUDIO TEI-
XEIRA DE FREITAS e de MARCIA RODRIGUES DE SOUZA FREI-
TAS. TALEEÇA  CRISTINA  FERNANDES  MOTA,  estado  civil sol-
teira, profissão massoterapeuta,  nascida em Ribeirão Pires, SP
no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e cinco
(10/08/1995), residente e domiciliada Rua  Paineira,  127,
Barro Branco, Ribeirão Pires, SP, filha de VALTER LUIZ DA
MOTA e de SONIA MARCIA FERNANDES.                             

FERNANDO  DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão padeiro, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia vinte e seis de
abril de dois mil e um (26/04/2001), residente e domiciliado
Rua Caiçara, 86, São Caetaninho, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
FABIO DE SOUZA SILVA e de SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA.
RITHIELY HELOISA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão
folguista, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia vinte e dois de abril

de dois mil e um (22/04/2001), residente e domiciliada Rua
Caiçara, 86, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE
BENTO DE SOUZA e de RENATA AGUIAR DE SOUZA. 

EDITAL DO  MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ANDERSON DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira,

profissão montador, estado civil solteiro, natural de Mauá-SP ,
nascido no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e
oito, residente e domiciliado na Rua Adolpho da Silva, nº 330,
Recanto Vital Brasil, Mauá-SP, filho de ADELMO DA SILVA
ALVES e de LENILDA MARIA GOMES DA SILVA e MONIQUE
NASCIMENTO DE FARIA e  MONIQUE NASCIMENTO DE FARIA,
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão
montadora, natural de Mauá-SP, nascida no dia quinze de
outubro de  mil novecentos e noventa e dois, residente e
domiciliada na Rua Guilhermino Roncon, nº 06, Roncon,
Ribeirão Pires-SP,  filha  de  LUIZ CARLOS DE FARIA e de SIMO-
NE MARIA DO NASCIMENTO.

RICARDO MORENO DA SILVA, de nacionalidade  brasilei-
ra,  estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, natu-
ral de Mauá-SP, nascido no dia vinte e nove de agosto de mil
novecentos e noventa e cinco, residente e domiciliado na Rua
Amarilis, nº 207, Jardim Primavera, Mauá-SP, filho  de EVAN-
GELISTA DA SILVA e de MARIA JOANA MORENO DA SILVA e
JOYCE DE PAULA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteira,
profissão auxiliar adm. natural de Mauá-SP, nascida no dia
vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e seis, resi-
dente e domiciliada na Rua Guatapará, nº 13, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, filha de ROSALVES ALVES DA SILVA e de ELISA-
BETE TEIXEIRA DE PAULA SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA-SP
FABYSON FRANÇA, de nacionalidade brasileira, estado

civil solteiro, profissão e suporte, nascido em Ribeirão Pires-SP,
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e seis
(29/07/1996), residente e domiciliado na Rua São Bernardo do
Campo, nº 207, Vila Conde Siciliano, Rio Grande da Serra-SP,
filho de SANDRO BENEDITO DE FRANÇA e de MARIA DO
CARMO ISAIAS DE FRANÇA e GIOVANA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxiliar finan-
ceiro, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no  dia trinta de
dezembro de mil novecentos e noventa e oito (30/12/1998),
residente e domiciliada na Rua Raposo Tavares, nº 55, Bosque
Santana, Ribeirão Pires-SP, filha de ROGÉRIO PEREZ DA SILVA e
de KARLA MARIA CARVALHO DA SILVA.

CARTORIO DE OURO  FINO PAULISTA              
OFICIAL VALERIA SPROVIDELLO DE ASSIS NASCIMENTO              
LEONARDO  VIEIRA  VIANA, estado civil solteiro, profissão

analista PCP, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dezes-
sete  de junho de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(17/06/1994), residente e domiciliado Rua Osvaldo Bettega,
60, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de
SEBASTIÃO JOÃO VIANA e de MARIA ZELIA VIEIRA VIANA.
THAMYRIS NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são cirurgiã dentista, nascida em São Bernardo do Campo, SP
no dia oito de julho de mil  novecentos e noventa e sete
(08/07/1997), residente e domiciliada Rua Osvaldo Bettega,
60, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP,  filha  de
JOSÉ LUIZ DA SILVA e de SÍLVIA APARECIDA NASCIMENTO DA
SILVA.                                                                

MOISÉS BARROZO, estado civil viúvo, profissão professor,
nascido em São Vicente,  SP  no  dia  vinte  e  cinco  de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e seis (25/10/1966), resi-
dente e domiciliado Rua Kansas, 339, Somma, Ribeirão Pires,
SP, filho de MARCILIO BARROZO e de REGINA CELIA BARROZO.
MARLENE   MATEUS   DOS   SANTOS,  estado  civil  divorciada,
profissão costureira,  nascida  em São Jeronimo da Serra, PR no
dia vinte e sete de  fevereiro  de  mil  novecentos  e  sessenta
e cinco (27/02/1965), residente  e  domiciliada  Rua Kansas,
339, Somma, Ribeirão Pires, SP, filha de ANTONIO MATEUS
DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ OTONI DOS SANTOS.  

ADRIANO  MARINO,  estado civil divorciado, profissão

motorista, nascido em  São  Paulo, Capital, SP no dia quatro de
junho de mil novecentos e setenta  e  oito  (04/06/1978), resi-
dente e domiciliado Rua Jericó (Jd União), 14, Pouso Alegre,
Ribeirão Pires, SP, filho de SILVIO MARINO e de MARIA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA MARINO. ÉRICA  DA  SILVA  BARBOSA,
estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida em Brasília, DF
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e  setenta e oito
(28/07/1978), residente e domiciliada Rua Jericó (Jd União),
14, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de WALTAIR BARBO-
SA CORDEIRO e de ALAIDE DA SILVA BARBOSA.                                

OLAERCIO  GOUVÊA  LUIZ, estado civil divorciado, profis-
são eletricista, nascido  em  São  Pedro  do  Ivaí, PR no dia
dezesseis de julho de mil novecentos  e  cinquenta  e oito
(16/07/1958), residente e domiciliado Rua  Yara, 80, Centro de
Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ GOUVÊA
LUIZ e de PETRONILHA MARINS GOUVÊA. VALDENICE  AMERI-
CO  DE LIMA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida
em  Eldorado, MT no dia trinta de outubro de mil novecentos
e sessenta  e  seis  (30/10/1966), residente e domiciliada Rua
Yara, 80, Centro  de  Ouro  Fino  Paulista,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de PEDRO AMERICO DE LIMA e de SEBASTIANA BIAZOTO
DE LIMA.                      

DANILLO  MARIANO  DA  SILVA  GRANDE,  estado  civil sol-
teiro, profissão eletricista,  nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
treze  de  junho de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(13/06/1994), residente e domiciliado Rua  Anápolis,  190,  Km
4, Ribeirão Pires, SP, filho de EDSON TORRES GRANDE e de ELI-
SANGELA MARIANO DA SILVA. JENNIFER  BARBOZA  PORTO,
estado  civil  solteira, profissão autônoma, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  onze de agosto de dois mil
(11/08/2000),  residente  e  domiciliada  Rua  Anápolis,  190,
Km  4, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  EDNALDO DA SILVA PORTO
e de JOVELINA BARBOZA DOS SANTOS.                                                   

DEIVID  DE  SOUZA  SILVA,  estado  civil  solteiro, profis-
são autônomo, nascido  em  São  Bernardo do Campo, SP no
dia quatorze de setembro de mil  novecentos e noventa e nove
(14/09/1999), residente e domiciliado Rua  Alasca, 02, casa 1,
Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de ERENITO PEREIRA DA SILVA
e de MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA. RAFAELA  FERNAN-
DA  DA  SILVA  NEGRINI, estado civil solteira, profissão acesso-
ra  de vendas, nascida em Santo André, SP no dia vinte e seis
de outubro  de  mil novecentos e noventa e nove
(26/10/1999), residente e domiciliada Rua Alasca, 02, casa 1,
Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de JUVENAL NEGRINI FILHO e
de CARLA TATIANE DA SILVA.                 

PETERSON   CARDOSO  DOS  SANTOS,  estado  civil  divor-
ciado,  profissão operador  de  máquinas,  nascido  em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oiten-
ta e um (26/07/1981), residente e  domiciliado  Rua  Luiz
Bertoldo, 05, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP,
filho de MARIA JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS. SOLANGE  DE
PAULA  CANDIDO  DOS  ANJOS,  estado civil viúva, profissão
cozinheira,  nascida  em  Piquete,  SP  no dia cinco de outubro
de mil novecentos  e setenta e nove (05/10/1979), residente e
domiciliada Rua Luiz  Bertoldo,  05, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha  de  ADILSON  DA  SILVA  CAN-
DIDO  e  de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CANDIDO.                                                              

MATHEUS  PELANDA GREGORIO, estado civil solteiro,
profissão operador de máquinas  II, nascido em Santo André,
SP no dia vinte e um de novembro de   mil  novecentos  e
noventa  e  sete  (21/11/1997),  residente  e domiciliado  Rua
Cafelândia,  126,  Centro  de  Ouro  Fino  Paulista, Ribeirão
Pires,  SP, filho de IDELMA APARECIDA PELANDRA GREGORIO
e de MARCOS ANTONIO GREGORIO. LETÍCIA  CATHARINE
JESUS  DA  COSTA,  estado civil solteira, profissão operadora
de  máquina, nascida em Suzano, SP no dia vinte e quatro de
junho  de  mil  novecentos  e noventa e seis (24/06/1996), resi-
dente e domiciliada  Rua  Cafelândia,  126,  Centro  de  Ouro
Fino  Paulista, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  BENEDITO  PINTO
DA COSTA e de FÁTIMA OTÁVIA DE JESUS COSTA.    

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

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

Os casamentos estão de volta 
É de conhecimento de todos que a pande-

mia da Covid-19 modificou nossa rotina por
completo. Tivemos que nos reinventar,
aprender a lidar com o novo normal e cance-
lar ou adiar eventos de grande importância
em nossas vidas.
Esse dilema, certamente, foi vivido por nós

em algum momento durante
este período, mas - sem sombra
de dúvidas - deve ter sido ainda
mais complicado aos casais que
já haviam definido a data para
dizer o tão esperado “sim”.  
O casamento foi um dos setores mais afe-

tados durante a quarentena do coronavírus,
mas, graças a flexibilização e o avanço da
vacinação, começou a retomar suas ativida-
des aos poucos, mesmo com algumas restri-
ções.
Quando citamos “setores afetados”, incluí-

mos não só os casais que aguardavam ansio-

samente para oficializar a união em “papel
passado”, mas também os profissionais que
dependem da realização de tal evento para
manter seus negócios.
Não é à toa que a região do Grande ABC

apresentou alta de 28,8% no número de
casamentos oficializados em agosto deste

ano em comparação ao mesmo
período do último ano, pois
muitos casais preferiram espe-
rar o retorno de tais atividades
para que pudessem desfrutar
de todos os detalhes que esse

dia especial oferece - tanto aos noivos, quan-
to aos convidados.
A tendência é que, a cada mês, mais ativi-

dades que ainda seguem restritas retornem a
sua normalidade, e que datas especiais -
assim como os casamentos - possam contar
com tudo o que tem direito, principalmente
com a presença do público. 

“Muitos casais
preferiram esperar
para que pudessem
ter um dia especial”
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Que entre as entidades que
se manifestaram contra a
forma como o prefeito de Rio
Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (PSDB), foi afastado
do cargo, uma, em particular,
chamou a atenção.

* * *

Que trata-se do Renova Rio
Grande, que tem como um dos
líderes o ex-prefeiturável e ex-
vereador Akira Auriani (PSB),
onde, inclusive, em vídeo nas
redes sociais já havia deixado
transparecer que não concor-
dava com a maneira como o
afastamento de Claudinho da
cadeira de prefeito havia ocor-
rido.

* * *
Que durante a sessão ordi-

nária ocorrida na quarta-feira
na Câmara de Rio Grande da
Serra, os vereadores oposicio-
nistas divergiram das entida-
des e argumentaram que agi-
ram dentro da Lei e se basea-
ram no Princípio da Simetria
para afastar o prefeito do
cargo, como já ocorreu no

Governo Federal e também no
Governo do Estado do Rio de
Janeiro.

* * *

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), proto-
colou ontem o Agravo de
Instrumento para que o
Recurso Especial contra a cas-
sação de seu diploma de pre-
feito seja analisado no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) em Brasília-DF.

* * *

Que o teor do Agravo de
Instrumento ainda não estava
disponível até o fechamento
desta coluna, porém, a curiosi-
dade existe em saber se Volpi
usou a mesma estratégia do
seu vice-prefeito Amigão
D´Orto (PSB) e fez requisições
alternativas em seu Agravo, ou
seja, se o Tribunal não enten-
der que ele (Volpi) fique como
prefeito, que dê posse ao seu
vice Amigão como prefeito,
pois o vice não tem condena-
ção nem no Tribunal de Contas
e nem no Poder Judiciário.

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

Entidades de RGS repudiam
afastamento de Claudinho

Manifesto alega que atitudes da Câmara Municipal feriram a democracia

Entidades que atuam em dife-
rentes setores em Rio Grande da
Serra promoveram um ato em
repúdio ao afastamento do prefei-
to Claudinho da Geladeira (PSDB).
O grupo composto por ONGs, lide-
ranças religiosas, lideranças cultu-
rais e associações protocolaram
um manifesto na Câmara
Municipal, na tarde da última
terça-feira (21), contra a atitude
tomada pela Casa de Leis, que
pediu o desligamento temporário
do chefe do Executivo Municipal. 
Manifestaram apoio ao movi-

mento a Apae de Rio Grande da
Serra, Aprisco (Associação de
Presbiterianos para Inclusão Social
Comunitária em Defesa da Vida),
Profavi (Associação Promoção à
Favor da Vida), Ação Social Cristo
Rei, Rede Social de Rio Grande da
Serra, Associação dos
Engenheiros, Renova Rio Grande,
Instituição Filhos do Rei, Centro
Educacional Cristo Rei, Paróquia
São Sebastião, Igreja Adventista
da Promessa, Liderança da Cultura
de Rio Grande da Serra e Via

Precisa.
De acordo com o documento, o

manifesto não visa à defesa do
prefeito Claudinho da Geladeira,
mas sim a transparência e o cum-
primento da Lei. “Manifestamos
nosso repúdio pelas ações terem
ferido a democracia. Isso não sig-
nifica que estamos coniventes
com atos irregulares do prefeito,
caso tenham ocorrido, mas sim
nos preocupamos com o anda-
mento da cidade, com os muníci-
pes que com certeza serão os úni-
cos prejudicados com tudo isso”,
diz a nota protocolada pela Igreja
Adventista da Promessa.
Uma das cartas protocoladas

na Câmara afirma que as entida-
des estão descontentes com a
forma que a sessão, em que foi
anunciado o afastamento de
Claudinho do cargo, foi dirigida e a
atitude tomada por alguns dos
vereadores. Segundo o manifesto,
“faltou diálogo, transparência e
feriu a democracia.” 
“Desejar transparência e o

cumprimento da Lei  de uma Casa

de Leis é o mínimo que se espera
dos senhores (...). Os parlamenta-
res são pessoas públicas tratando
de matérias de ordem pública, de
interesse de toda a população
local e não apenas de algumas
pessoas ou grupo”, acrescentaram
as entidades. 
Claudinho da Geladeira ficou

afastado do cargo de prefeito por
quase um dia, após a Câmara
Municipal pedir que o desligamen-
to do prefeito por 90 dias, até a
conclusão das investigações das
comissões processantes. No
entanto, o juiz Alexandre Chichetti
Ferrari determinou o retorno ime-
diato de Claudinho ao comando
do Executivo, na noite do último
dia 17, ao acatar o pedido e expe-
dir o mandado de segurança.
Durante esse curto período, a

vice Penha Fumagalli (PTB) assu-
miu a cadeira e realizou trocas em
algumas secretarias municipais.
Ela chegou a dar uma coletiva de
imprensa como prefeita interina,
mas, horas depois, devolveu o
cargo para Claudinho.

Grupo composto por 17 pessoas compareceu à Câmara Municipal de RGS na útlima terça-feira (21) 
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Redução na taxa 
cobrada aos taxistas

O vereador Zé Carlos (Cidadania) solicitou informa-
ções ao prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), por
meio da Secretaria de Finanças, quanto a possibilida-
de de estudos para reduzir a taxa cobrada aos taxis-
tas que atuam no município.
De acordo com o vereador, a medida se justifica a

fim de reduzir a taxa que é cobrada aos taxistas, uma
vez que a concorrência é desleal com os motoristas
de aplicativo, que não pagam essa taxa. “O valor das
corridas são mais baratas, fazendo com que a popula-
ção opte pelo serviço mais em conta, prejudicando os
taxistas que fazem um excelente trabalho há anos em
nossa cidade. O solicitado se faz necessário para ame-
nizar os prejuízos causados a essa classe de trabalha-
dores.”
O requerimento foi elaborado no último dia 8 e

aprovado pela Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra.  

Reparos em ruas 
da Vila Conde Siciliano

Elias Policial (Podemos), vereador na cidade de Rio
Grande da Serra, sugeriu ao Executivo Municipal, por
meio de Secretaria de Serviços Urbanos, determinar a
execução de reparos na pavimentação, nas ruas da Vila
Conde Siciliano, em requerimento elaborado no último
dia 15.
“Em nosso município, existem diversas ruas e aveni-

das que não tem recebido a devida manutenção, o que
consequentemente gera reivindicações como as feitas
entre os moradores, os quais alegam que o mato já
encobriu as guias e sarjetas, impossibilitando o uso dos
passeios, obrigando-os a andarem no meio da via”,
expôs o vereador. 
“Em alguns pontos existem o acúmulo de entulhos

que geram poluição visual e a possibilidade de prolife-
ração de roedores e insetos, e por essas razões pelas
quais sugerimos a realização dos serviços o mais breve
possível”, justificou Elias.

Atendimento médico
ortopédico em RGS

O vereador Benedito Araújo (PSB) requereu a
Claudinho da Geladeira (PSDB), prefeito de Rio
Grande da Serra,  por meio da Secretaria Municipal da
Saúde, informações referentes a ausência de profis-
sionais médicos que atuam na área de ortopedia no
município, bem como, se há estudos visando a con-
tratação de referidos profissionais para atendimento
à população.
O parlamentar elencou oito questionamentos dire-

cionados à pasta, entre eles o motivo da ausência do
atendimento desta especialidade no município e pre-
visão para a contratação de ortopedistas para Rio
Grande da Serra.
“A área de ortopedia cuida de doenças ligadas a

deformidades de ossos, ligamentos, articulações e
músculos, ou seja, relacionadas ao aparelho locomo-
tor. A importância deste médico para a saúde da
população é de longe reconhecida”, afirmou Araújo.

Transposição de água
do reservatório Rebizzi

O vereador Israel Mendonça (PDT) solicitou gover-
nador de São Paulo, João Doria (PSDB), esclarecimen-
to referente à transposição da água do reservatório
Rebizzi,  e a possibilidade de adotar medidas quanto
à questão.
Mendonça levantou alguns questionamentos

quanto ao procedimento realizado no local, bem
como possíveis medidas a serem tomadas pelo
Governo de São Paulo e a Sabesp, a fim de solucionar
os problemas causados pela transposição.
“É importante ressaltar que a empresa causou

grandes danos e transtorno a fauna, a flora e aos
cidadãos da cidade. Portanto, nada mais justo que o
requerido seja executado pelo Governo do Estado e
pela Sabesp. O que a cidade quer é o mínimo, um
pouco de dignidade e o direito de ir e vir de suas
casas, com seus carros, sem ter que fazer malabaris-
mo desviando de buracos e lamaçal”, finalizou.

Melhorias para a rua
Birigui, no Pq. América

Roberto Bernado, o Roberto Contador (Avante),
requisitou ao chefe do Executivo Municipal, Claudinho
da Geladeira (PSDB), por meio da Secretaria de Obras,
informações sobre a possibilidade da continuidade dos
serviços de pavimentação na rua Birigui, Parque
América. 
“Há possibilidade de adotar providências que resul-

tem com a referida benfeitoria? Caso afirmativo, quan-
do a população do bairro poderá contar com a benfei-
toria? Caso negativo, quais as razões que inviabilizam
a realização?”, questionou Roberto.
“É importante, portanto, que a Administração ofe-

reça condições para que a população possa trafegar
pelas vias sem passar pelos transtornos enfrentados
atualmente. Por sermos conhecedores desses fatos é
que apresentamos a referida propositura, visando
minimizar os problemas enfrentados pelos moradores
quanto à ausência do referido serviço”, justificou.

Transmissão das
sessões da Câmara

A transmissão via YouTube e redes sociais das ses-
sões realizadas pela Câmara de Rio Grande da Serra tor-
naram-se obrigatórias graças ao Projeto de Resolução
002/2021, que acresce a medida ao artigo 154, que dis-
põe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aca-

tou integralmente ao parecer do relator e opinou favo-
ravelmente ao projeto, de autoria do vereador Marcelo
Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (PSD).
“Tal medida garantirá aos cidadãos rio-grandenses

da serra, o acompanhamento ao vivo e por gravação, na
íntegra e em audiovisual, tanto por meio do "Youtube",
"Facebook" e "Instagram", como pelo portal da Câmara
Municipal devendo ser em alta definição e de livre aces-
so, não podendo haver exigências de cadastramento de
usuários ou utilização de senhas para o acesso”, afir-
mou Marcelo em maio deste ano, mês em que apre-
sentou o projeto ao Legislativo Municipal.
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Dados da plataforma de moni-
toramento da pandemia, a SP
Covid Info Tracker, gerida por
pesquisadores da Unesp
(Universidade Estadual Paulista),
e que considera os parâmetros
do Estado, apontam que o
Grande ABC voltou a registrar
aumento na taxa de transmissão
da Covid-19 pela população.
O levantamento aponta que o

índice de reprodução registrado
ontem (23) era de 1,15,  o maior
desde 4 de julho, quando apon-

tava 1,04. 
A taxa de reprodução de 1 sig-

nifica que 100 pessoas que estão
infectadas com o coronavírus
são capazes de transmitir a
doença para outras 100. No caso
do Grande ABC, com 1,15, signi-
fica que 100 indivíduos conse-
guem contaminar 115 pessoas.
Este cenário acende um alerta

para um provável aumento no
número de infectados na região.
Apenas na última quarta-feira
(22) foram contabilizados, pelas

sete prefeituras, 310 novos casos
da Covid-19 entre moradores, no
dia anterior foram 289. 
O cenário ainda pede atenção

das autoridades municipais e de
saúde. Contudo, as ações imple-
mentadas pela Prefeitura de
Ribeirão Pires vão na contramão
da prevenção, haja vista que o
Hospital de Campanha, que
atuava até julho como retaguar-
da no amparo de pacientes com
coronavírus, será desmontado
em poucos dias.
A Administração Municipal da

Estância tornou a informação
pública na última quarta (22). Em
justificativa, afirmou que o custo
mensal do equipamento passou
a ser de R$ 200 mil reais, mesmo
que nem todos os leitos tivessem
ocupados. 
Como alternativa, os interna-

dos foram conduzidos e passa-
ram a serem acompanhados pela
equipe de Saúde da UPA Santa
Luzia.
Responsável pelo atendimen-

to dos casos de Covid na cidade,
o médico Antônio Carlos André
de Castro, defende o encerra-

mento das atividades da unidade
hospitalar. "Nossas projeções
estão dentro da média de dois a
três pacientes, o que não justifi-
ca manter toda aquela estrutura
erguida. Assim, o dinheiro do
custo mensal poderá ser indica-
do para outros investimentos na
área da saúde”, disse.
Em nota, a Prefeitura de

Ribeirão Pires afirmou que a
estratégia era manter o Hospital
de Campanha erguido para dar
suporte aos pacientes em caso
de uma terceira onda da Covid-
19, o que não ocorreu até o
momento.
O infectologista José Ribamar

Branco, ressalta que a variante
Delta passou a representar 91%
das infecções no Estado de São
Paulo, e devido a transmissão
comunitária ser mais prevale-
cente do que as demais varian-
tes, as autoridades municipais
devem manter a atenção redo-
brada.
A incidência da variante Delta

pode justificar a alta na taxa de
transmissão no Grande ABC, é o
que aponta a plataforma Info

Tracker, a qual evidencia que a
taxa de transmissão na região é a
quarta maior do Estado. 
Na primeira posição está a

Grande SP Leste, composta pelas
cidades do Alto Tietê, com 1,27,
seguida da Grande SP Sudoeste,
com cidades como Cotia, Embu,
Embu-Guaçu e Itapecerica da
Serra, com 1,16. A mesma taxa
de transmissão foi registrada na
região Oeste do Estado, onde
estão cidades como Barueri,
Carapicuíba, Itapevi e Osasco.
Em quarto lugar está a região

Sudeste, representada pelas sete
cidades do ABC, com 1,15, assim
como mencionado no início da
reportagem. Apenas quando a
taxa de transmissão for menor
do que 1, considera-se que crise
esteja controlada.
Para diminuir a taxa de trans-

missão, a vacinação em massa é
essencial. Até o momento, a
cobertura da vacinação no
Grande ABC está em 76,3% na
primeira dose e 50,3% na segun-
da dose. Cerca de 3 milhões e
555 mil doses já foram aplicadas
na população. 

Em meio a alta da taxa de transmissão no ABC,
RP antecipa fechamento do Hospital de Campanha
Prefeitura da Estância confirmou que toda a estrutura erguida no ginásio esportivo Ozires Grecco será desmontada nos próximos dias

Leitos do Hospital de Campanha foram desativados em 7 de agosto
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A partir da próxima segunda-
feira (27), passa a ser necessário
comprovante de vacinação con-
tra a Covid-19 para ingresso nos
prédios do Tribunal de Justiça de
São Paulo, e isso inclui o Fórum
de Ribeirão Pires, situado na
Avenida Prefeito Valdírio Prisco,
150 – Centro.
A mudança foi confirmada

pela seção de administração
geral da Comarca de Ribeirão

Pires.
A medida foi implementada

pela Portaria nº 9.998/21, edita-
da na última segunda-feira (20)
pela Presidência da Corte. A vaci-
nação a ser comprovada corres-
ponde a, pelo menos, uma dose,
observado o cronograma vacinal
instituído pela Prefeitura.
A Portaria abrange todas as

pessoas que trabalham nos pré-
dios do Tribunal – como mem-

bros do Ministério Público,
defensores públicos e servidores
e estagiários dessas instituições
e funcionários da OAB e de
empresas terceirizadas, de insti-
tuições bancárias, de restauran-
tes e lanchonetes –, bem como
advogados, estagiários de
Direito inscritos na OAB e públi-
co em geral.
Para adentrar ao Fórum,

podem ser apresentados certifi-
cado de vacinas digital (Conecte
SUS) ou comprovante/caderne-
ta/cartão de vacinação impresso
em papel timbrado, emitido no
momento da vacinação. 
Para o ingresso de pessoas

com contraindicação da vacina
contra a Covid-19, será necessá-
ria apresentação de relatório
médico justificando o óbice à
imunização.
Vale ressaltar que a apresen-

tação do comprovante não afas-
ta a necessidade de observância
dos protocolos de enfrentamen-
to à Covid-19, como uso de más-
caras e distanciamento físico.

Ingresso no Fórum de Ribeirão
exigirá comprovante de 
vacinação contra a Covid-19
Medida entra em vigor a partir da Portaria nº 9.998/21, editada na última segunda

Fórum de Ribeirão Pires, situado na Av. Prefeito Valdírio Prisco, 150

Foto: Folha Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires
antecipou a aplicação da segunda
dose da vacina da Pfizer contra a
Covid-19 em 28 dias, seguindo a
orientação do Governo do Estado
de São Paulo. Sendo assim, a
secretaria de saúde municipal
organizou o seguinte cronograma
de aplicação, que varia de acordo
com a faixa etária, confira: 
Nesta sexta-feira (24) - pessoas

com 37 anos ou mais;
Sábado (25) - pessoas com 35

anos ou mais;
Segunda-feira (27) - pessoas

com 32 anos ou mais;

Terça-feira (28)  - pessoas com
27 anos ou mais.
Com a antecipação, o intervalo

entre primeira e segunda dose
passa a ser de 56 dias (8 semanas).
Para a vacinação é necessário que
a pessoa apresente um documen-
to com foto e número do CPF,
além da carteirinha de vacinação
da 1ª dose na cidade de Ribeirão
Pires. 
A imunização acontece no

Complexo Ayrton Senna (Av.
Prefeito Valdírio Prisco, 193) das
8h às 16h, tanto em formato drive
thru, como para pedestres.

Intervalo entre primeira e segunda aplicação passa a ser de oito semanas

Ribeirão Pires antecipa
aplicação da segunda
dose da vacina da Pfizer
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A Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) informou,
no último dia 4, que suspendeu a
distribuição e a aplicação de pelo
menos 25 lotes da vacina
CoronaVac envasados em uma
fábrica na China não certificada
pela agência reguladora brasilei-
ra para o serviço.
Na última quarta-feira (22), a

Agência determinou que as
doses entregues para São Paulo
devem ser recolhidas, assim
como as que foram para outros
estados do Brasil. A medida foi
tomada após análise de que o
laboratório chinês não comprova
a realização do envase em condi-
ções satisfatórias de boas práti-
cas de fabricação.

Contudo, 4 milhões de doses
já foram aplicadas na população
entre os meses de julho e agos-
to. Além disso, um dos 25 lotes
suspensos veio para a região, é o
caso do lote J202106025 da
CoronaVac. Mais de 132 mil
doses foram utilizadas para imu-
nizar moradores do Grande ABC,
destes, 7.274 pertencem a
microrregião - Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.
Segundo a Secretaria de

Saúde da Estância, a última apli-
cação do lote foi realizada em 2
de agosto.
De acordo com a Agência,

caberá aos importadores a ado-
ção de todos os procedimentos
para o efetivo recolhimento das
unidades restantes e remanes-
centes de todos os lotes interdi-
tados cautelarmente. O recolhi-
mento se aplica apenas aos lotes
que foram envasados em local
não inspecionado pela Agência.
A vacina Coronavac permane-

ce autorizada no país e possui
relação benefício-risco favorável
ao seu uso, desde que produzida
nos termos aprovada pela
Anvisa.

SP deve recolher lote suspenso
da CoronaVac entregue no ABC
Antes da interdição, 132 mil doses do lote suspenso já haviam sido aplicadas

Frascos da vacina CoronaVac contra a Covid-19
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O Governo do Estado formali-
zou repasse de R$ 16 milhões
para a conclusão das obras do
Complexo Hospitalar Santa
Luzia, em Ribeirão Pires. A finali-
zação do equipamento é um
pleito antigo da população do
município reforçada neste ano
como demanda regional pelo
Consórcio ABC.
O convênio foi firmado pelo

vice-governador Rodrigo Garcia

(PSDB) e pelo vice-presidente
do Consórcio ABC e prefeito de
Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL),
durante reunião realizada na
última segunda-feira (20) no
Palácio dos Bandeirantes. O
secretário estadual de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi (PSDB), e o presi-
dente da Câmara de Ribeirão
Pires, Guto Volpi (PL), acompa-
nharam o evento.

A previsão é que a conclusão
da obra ocorra em até 24
meses. A construção do comple-
xo hospitalar foi iniciada em
2008. Até o momento, foram
entregues pelo município os
blocos onde funcionam a
Secretaria de Saúde e a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
Santa Luzia. 
Quando finalizado, o equipa-

mento terá cinco blocos, incluin-
do centro cirúrgico e obstétrico,
maternidade, leitos de unidade
de terapia intensiva (UTI) e labo-
ratório de análises clínicas,
beneficiando também os mora-
dores de Rio Grande da Serra.
O vice-governador ressaltou

que o repasse de recursos esta-
duais vai viabilizar a finalização
da construção do equipamento
de saúde. “Com esse convênio,
a Prefeitura terá condição de
terminar a obra do hospital
municipal e colocá-lo para aten-
der a população. É um sonho
antigo que se torna realidade”,
ressaltou Garcia.

Estado atende demanda
regional e formaliza repasse
para Hospital Santa Luzia
Reinvindicação foi reforçada como demanda regional pelo Consórcio ABC

Prefeito Clóvis Volpi assina convênio com o Governo do Estado

Divulgação: PM
RP
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Anunciado pelo Governo do
Estado de São Paulo em 24  de
maio deste ano, a futura uni-
dade do Poupatempo de
Ribeirão Pires já se encontra
em fase de licitação, ou seja,
em fase de contratação da
empresa que fará a adequação
do espaço. 
O equipamento, que funcio-

nará no prédio do Ciretran (rua
Primeiro de Maio, 65), contará
com investimentos de R$ 315

mil com recurso municipal.
Para isto, passará por reforma
e será totalmente remodelado.
A medida vem de encontro

às necessidades da população
que há anos precisa se deslo-
car para cidades vizinhas a fim
de conseguir atendimento à
serviços básicos como emissão
de 2ª via de RG, renovação de
CNH, licenciamento de veícu-
los e informações sobre
emprego e renda.

O novo equipamento de
prestação de serviços públicos
será o quinto a ser instalado no
Grande ABC.  Até o momento,
a região conta com quatro
Poupatempos que funcionam
nas cidades de Santo André,
São Bernardo, Diadema e
Mauá. 
A expectativa é que o novo

posto esteja funcionando até o
fim do ano.
Já Rio Grande da Serra,

recebeu em junho o  termo de
autorização para a implanta-
ção de uma unidade do
Poupatempo na cidade. 
O município aguarda a visita

de um representante estadual
que fará estudo de local para
instalação do equipamento,
que terá capacidade de realizar
até 150 atendimentos por dia. 
O projeto, que vai custar R$

160 mil, terá 60% do valor cus-
teado pelo Estado e os 40%
restantes ficarão a cargo do
município.
A estimativa é beneficiar

mais de 52 mil cidadãos de Rio
Grande da Serra.

Poupatempo Ribeirão Pires
avança para fase de licitação

Prefeitura investirá R$ 315 mil para reestruturar e modernizar o espaço

Unidade funcionará no  antigo prédio do Ciretran

Divulgação: PM
RP

O morador Joilson Vieira, que
reside na Rua Gago Coutinho, bair-
ro Jardim Santa Rosa em Ribeirão
Pires, reclama da falta de conclu-
são e pavimentação da via. “Faz
anos que o setor de obras não vem
até o local terminar de asfaltar o
trecho que começou. A via de
baixo, altura do nº 622, tem asfal-
to, e a nossa, que está na altura do
nº 196, não tem”, disse.
Segundo o declarante, a área de

terra, que concentra vários bura-
cos em toda sua extensão, dificulta
a passagem de veículos e pedes-
tres. “A perua escolar não sobe até

a nossa rua, e os pais tem que con-
duzir as crianças até a rua de baixo
para que possam pegar o transpor-
te. O mesmo problema afeta o ser-
viço de coleta de lixo e a própria
população”, disse o morador.
Em outro momento, Joilson fala

que um dos motivos alegados pela
Prefeitura para a não conclusão da
obra seria a ausência de material.
A Secretaria de Obras informou

à Folha que fará vistoria no local
para estudos e orçamentos.
Contudo, não há data firmada para
a manutenção no local estabeleci-
do.

Sem asfalto concluído,
moradores pedem 
melhorias na Gago Coutinho

Restos de asfalto danificado causam problemas e atrapalham a população
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O retorno de boa parte das ati-
vidades econômicas, entre elas a
liberação de festas e buffets, resul-
tou no aumento de matrimônios
realizados em Ribeirão Pires ao
longo do mês de agosto deste ano. 
Dados do Portal da

Transparência do Registro Civil
revelam que a cidade obteve um
aumento de 35,4% no número de
casamentos oficializados no cartó-
rio municipal.  65 casais optaram
por dizer o tão sonhado “sim” no
último mês, enquanto, em agosto
de 2020, 48 núpcias foram oficiali-
zadas.
Além de Ribeirão Pires, a ten-

dência de crescimento também se
fez presente em outras cinco cida-
des do Grande ABC. Apenas Rio
Grande da Serra registrou queda
de 33,3% no comparativo entre os
períodos - ao sair de 15 uniões em
2020 para 10 em agosto deste ano.
No âmbito regional, o cresci-

mento nos enlaces matrimoniais
foi de 28,8%, sendo São Bernardo
do Campo a cidade que mais for-
mou casais ao longo do período
analisado, com 297 casórios, segui-
da por Santo André, com 233. 

A terceira colocação regional é
ocupada por Diadema, que oficiali-
zou 167 uniões, já Mauá aparece
logo em seguida com 146 matri-
mônios. Ribeirão Pires ocupa a
quinta colocação, enquanto Rio
Grande da Serra figura em 6º
lugar.
Ao todo, o Grande ABC regis-

trou 988 casamentos ao longo do
mês agosto – uma média de 247
uniões por semana.
Um dos casais que decidiram

trocar alianças durante a flexibili-
zação da quarentena foram os
moradores do Jardim Iramaia,
Marília Gabriela Dorea dos Santos,
21 anos, e Nilton Gabriel da Silva
Júnior, 23 anos. Mesmo diante dos
obstáculos impostos em razão da
pandemia, como o fechamento
das igrejas, os jovens escolherem o
mês de outubro para oficializar a
união em “papel passado”. 
O mês escolhido por Marília

Gabriela e Nilton Gabriel esteve
marcado pelos primeiros passos da
região na flexibilização da quaren-
tena. No entanto, mesmo diante
deste cenário, outubro foi respon-
sável por oficializar 74 matrimô-

nios em Ribeirão Pires.   
Apesar do sonho em realizar

um casamento nos moldes tradi-
cionais,  o casal optou por oficiali-
zar apenas no cartório civil, neste
primeiro momento. “O casamento
era algo que nós queríamos muito.
Começamos a morar juntos, então
decidimos selar ainda mais essa
união com o casamento civil ape-
nas, porque as igrejas estavam
fechadas”, afirmou Marília
Gabriela. 
A cerimônia não pode contar

com convidados, apenas os padri-
nhos poderiam estar presentes,
atingindo um total de quatro pes-
soas, além do casal. “Foram esco-
lhas bem doloridas por não poder-
mos chamar pessoas de bastante
importância na nossa vida”, acres-
centou.
Seguindo todos os protocolos

impostos pela pandemia, o casal
optou por uma confraternização
entre os familiares mais próximos,
mas afirmam que ainda possuem o
desejo de oficializar a união na
igreja. “Quando tudo se acalmar,
faremos o casamento do jeito que
tanto sonhamos.”

Flexibilização da quarentena causa aumento
no número de casamentos oficializados em RP  

Matrimônios na Estância registraram alta de 35,4%, enquanto Rio Grande da Serra obteve queda de 33,3%

Nilton Gabriel e Marília Gabriela casaram em outubro de 2020
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A Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires realizou, nos dias 20
e 21, treinamento com alguns pro-
fissionais da equipe de choque e
também da Romu - Ronda
Ostensiva Municipal Urbana.  O
curso abordou técnicas de choque
motorizado, focado principalmen-
te no desmonte de aglomerações,
e também na operação de equipa-
mentos e tecnologias não letais.
“Os agentes estão sempre em

constante treinamento e aperfei-
çoamento. Utilizamos equipamen-
tos que precisam ser operados por
profissionais capacitados, todos
aptos para desempenhar a função
de dissipar aglomerações irregula-
res e situações onde é necessário
que a equipe de choque esteja a
favor da população”, explicou o
comandante da GCM, Sandro
Torres.
Parte das aulas aconteceu no

Centro de Formação, localizado na
própria sede da GCM, onde os
agentes receberam treinamento
teórico. Já a parte prática foi reali-
zada em mata fechada, na região
da Capela do Pilar, com a utilização
de  bombas de efeito moral e gás
de pimenta.

Novos equipamentos
No começo desse mês, a GCM

recebeu mais de 400 equipamen-
tos de objetivo não-letal voltados
para os enfrentamentos de choque
- ações de reintegração de posse,
brigas generalizadas, eventos
esportivos, festas clandestinas e
outras situações que é necessário
dissipar grandes aglomerações de
forma rápida e tática.
Entre os itens adquiridos pela

municipalidade estão: 10 granadas
de efeito moral; 30 projéteis lacri-
mogênios de longo alcance e mais
30 de médio alcance; 120 unidades
de munição de elastômero; 200
unidades de spray portátil de
pimenta em espuma; cinco unida-
des de spray para grandes aglome-
rações; e 10 granadas de pimenta.

GCM de Ribeirão promove 
aperfeiçoamento de agentes

Formação inclui táticas motorizadas e uso de armamento não letal

Agentes passam por treinamentos periódicos para atualizações 

Foto: Gabriel M
azzo/PM

ETRP
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Casal assalta moradora 
da Chácara Rosalina

Uma mulher de 33 anos foi
assaltada por um casal, na noite do
último dia 17, na Chácara Rosalina,
em Ribeirão Pires.  A dupla, forma-
da por um homem e uma mulher,
estava a bordo de uma motocicle-
ta.
O caso aconteceu na rua

Santarém. Segundo informações
do boletim de ocorrência, a vítima
seguia para sua residência, quan-
do foi abordada pelo casal. A
mulher, que estava na garupa,
portava uma arma de fogo e
tomou a mochila da moradora,
onde havia documentos pessoais,
cartões bancários e um aparelho
celular. 
O roubo foi registrado na

Delegacia de Ribeirão Pires, onde
segue em investigação.

Mulher é roubada
na Índio Tibiriçá

Uma balconista foi alvo de dois
criminosos enquanto retornava
para casa após o trabalho, na noite
do último sábado (19), na Rodovia
Índio Tibiriçá.
De acordo com informações, a

vítima saía do local em que traba-
lha para encontrar o namorado,

momento em que dois homens
desconhecidos passaram e a cum-
primentaram. 
Após corresponder educada-

mente ao cumprimento da dupla,
a jovem pegou seu aparelho celu-
lar para avisar aos familiares que já
havia saído do trabalho, tendo os
criminosos se aproximado e orde-
nado que lhes fossem entregue o
celular. 
A vítima registrou o crime atra-

vés da Delegacia Eletrônica, e o
caso foi encaminhado ao Setor de
Investigações Gerais da Delegacia
de Ribeirão Pires.

Criminosos furtam placas 
de veículos em RGS

Dois veículos tiveram suas pla-
cas furtadas por indivíduos ainda
não identificados, na madrugada
do último sábado (19), no Jardim
Santa Tereza, em Rio Grande da
Serra. 
Segundo o boletim de ocorrên-

cia, a proprietária havia estaciona-
do seu carro na garagem, por volta
da 1h da manhã, e ao retornar às
5h notou que as placas não esta-
vam mais, tanto em seu carro
quanto no do seu marido. Até o
momento, os autores do furto não
foram identificados.

Um jovem de 22 anos foi preso
por tráfico de drogas, na madru-
gada da última quinta-feira (23),
na região da Vila Marquesa, divisa
entre os municípios de Rio
Grande da Serra e Ribeirão Pires.
O flagrante foi atendido pela
Guarda Civil Municipal de Rio
Grande da Serra, na Estrada
Espírito Santo. 
O efetivo municipal seguia em

patrulhamento de rotina pela
área quando abordaram o mora-
dor da Estância. O jovem, identifi-
cado como A.S.A. portava um
estojo de óculos, onde estavam
escondidos 18 unidades de cocaí-
na e duas porções de maconha,
além da quantia de R$40,00 e
uma folha de anotações das ven-
das realizadas. 
Questionado, o indiciado afir-

mou que estava vendendo entor-
pecentes para sustentar seu vício.
Os GCMs conduziram o jovem até
a Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
decretou a prisão em flagrante. O
caso será encaminhado à
Delegacia de Rio Grande da Serra.  

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Jovem é preso por 
tráfico na Vila Marquesa

Prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra 

Ocorrência foi apresentada no DP da Estância 
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Após mais de um ano de
paralisação em razão da pan-
demia do novo Coronavírus, os
torneios de futebol amador de
Ribeirão Pires tiveram seu
retorno no último dia 4, com o

Campeonato de Veteranos. De
um lado, a volta dos jogos da
várzea mostram que, aos pou-
cos, as atividades do dia a dia
vão retomando a sua normali-
dade, mas, de outro, trouxe-

ram à tona as péssimas condi-
ções de zeladoria em que os
campos municipais se encon-
tram. 
Vestiários deteriorados,

banheiros sem água, gramados
esburacados, alambrados des-
truídos. Esse é o cenário
encontrado pelos usuários dos
espaços cedidos pela
Prefeitura, e que chegam a
receber dois jogos em um
único dia. 
Segundo informações rece-

bidas pela Folha, as condições
precárias  atingem principal-
mente o campo da Vila
Monteiro, Ouro Fino e, tam-
bém, Santa Luzia, o qual pas-
sou recentemente por obras de
revitalização e colocação de
gramado. 
A Prefeitura de Ribeirão

Pires não respondeu aos ques-
tionamentos feitos pela nossa
equipe até o fechamento desta
edição.  
O Campeonato de Veteranos

caminha para a 4ª rodada, a ser
realizada neste sábado (25). 

Jogos retornaram no início deste mês 

Retorno da várzea escancara péssimas
condições de campos municipais em RP

Jogos voltaram no início de setembro e espaços estão sem condições de uso aos atletas amadores e torcedores

A Coletiva de Mulheres, repre-
sentada na Câmara Municipal de
Ribeirão Pires pela vereadora
Márcia Gomes (PT), apresentou
um requerimento no qual são soli-
citadas informações quanto a
manutenção e zeladoria dos cam-
pos municipais e equipamentos
esportivos. A solicitação foi moti-
vada devido ao péssimo estado de
conservação em que os locais se
encontram. 
No documento, aprovado em

sessão realizada no último dia 16, a

vereadora questiona se os campos
apresentam condições adequadas
para a realização de campeonatos,
além de solicitar informações
quanto ao responsável pela zela-
doria dos espaços e os protocolos
que as associações/clubes devem
seguir para solicitar reparos nos
equipamentos esportivos. 
“Esses campeonatos movimen-

tam a cidade e recebem várias pes-
soas. Nós, mulheres, que acompa-
nhamos, que vamos com a família,
com seus esposos, suas crianças,
não temos condição nenhuma de
usar os banheiros desses espaços”,
expôs a vereadora.
“A gente precisa ter respeito

com os times da cidade, com as
pessoas que movimentam esses
espaços. Ter o mínimo de dignida-
de e condição de uso para os nos-
sos atletas, nossos veteranos na
cidade”, finalizou.

Coletiva de Mulheres
cobra manutenção 
em campos de futebol

Vereador Márcia Gomes (PT)

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Conhecer o mundo através do
futebol. Esse era um dos maiores
sonhos de Lidiane de Oliveira,
moradora da Vila Belmiro, em
Ribeirão Pires. Nos campinhos e

nas ruas de seu bairro, acompa-
nhada pelos amigos, a garota deu
seus primeiros passos no esporte
que, mais tarde, se tornaria sua
profissão.

Hoje, aos 28 anos, Lidiane é
jogadora do F.C. Kryvbas, time que
lidera o campeonato feminino
ucraniano. Mas para se consagrar
como jogadora em um esporte
cercado por preconceitos de
gênero, ela precisou superar obs-
táculos e, principalmente, piadas
quanto ao seu desejo de jogar
futebol. “Quando jogava com os
meninos, sempre rolava umas pia-
dinhas sem graça, sempre havia
comentários como “Maria
macho”, “Maria moleque”, “vai
brincar de boneca”, entre outros”,
relembrou a meio-campista em
entrevista concedida à Folha.
Os primeiros passos rumo a

profissionalização no esporte
começou na Sejel (Secretaria de
Juventude, Esportes, Lazer,
Cultura e Turismo de Ribeirão
Pires), no projeto de futsal femini-
no, combinado com as aulas
ministradas na escolinha do A.D.
São Caetano. 
A jogadora ainda conta que o

amor pelo esporte, junto ao apoio
de seus familiares, foi essencial
para que ela fosse à busca de seu
sonho. Antes de ter sua primeira
experiência no futebol europeu,

Lidiane atuou em clubes regionais
e nacionais, entre eles a categoria
de base do Juventus da Mooca, e
conquistou prêmios individuais. 
Sua estreia no futebol interna-

cional aconteceu no F.C. Livic,
também na Ucrânia, na tempora-
da 2018/2019. Em seguida, a
jovem passou pelo A.D. Sala
Saragoza, na Espanha, e retornou
ao Brasil para atuar pelo
Fortaleza.
Antes de seu retorno ao cam-

peonato ucraniano neste ano,
Lidiane foi contratada pelo J.C.
Futebol Clube, time amazonense. 
“Futebol é uma coisa de louco.

Uma hora, você está aqui e, outra
hora, os planos mudam e você
tem que mudar, mas agora quero
permanecer na Europa por mais
algumas temporadas”, afirmou.
Questionada sobre o que o

futebol significa para ela, Lidiane
afirmou que, hoje, o esporte
representa muito em sua vida,
não só o amor pelo esporte, mas
também pelas realizações.
“Graças ao futebol, consegui me
formar ganhando bolsa de 100%.
O futebol me proporcionou
conhecer um monte de estados
no Brasil, e alguns países da
Europa também. Coisa que não
sei se conseguiria fazer trabalhan-
do de CLT no Brasil.”
Lidiane ainda aproveitou a

oportunidade para deixar uma
mensagem às meninas que, assim
como ela, sonham em se tornar
jogadoras de futebol. “Não dei-
xem que as pessoas afastem
vocês dos seus próprios sonhos e
nunca desistam deles. Persistam!
O caminho é longo, mas é praze-
roso. Nunca deixem de sonhar.”

Lidiane atua como meia no FC Kryvbas, na Ucrania

Moradora da Estância segue carreira como
jogadora profissional no futebol ucraniano

Foto: Divulgação
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Os animais de estimação já con-
quistaram espaço nas famílias, e,
sem dúvida, no mercado pet.
Diante disso, muitas empresas vol-
taram seus olhares para este seg-
mento e vêm disponibilizando pro-
dutos e cuidados especiais para os
bichinhos, é o caso da Patinhas Pet
Care, que há 4 anos dispõe de
grande variedade de serviços.
Inaugurada em setembro de

2017 pelas irmãs Camila e Milena

Carrasco, a Patinhas deu o ponta-
pé inicial na Estância como Pet
Shop ao oferecer serviços de higie-
ne. O atendimento, até o início
desse mês, era realizado na rua
Áustria, 172, Jardim Alvorada. 
Com vista a adaptar-se as

necessidades da clientela, Camila e
Milena, formadas em administra-
ção e medicina veterinária, respec-
tivamente, iniciaram um novo ciclo
com a Patinhas Pet Care. 

“Vimos a necessidade de trazer
um serviço diferenciado com um
espaço mais moderno, tanto
visualmente, quanto no quesito
dos produtos e equipamentos que
utilizamos. Nosso conceito sempre
foi baseado no cuidado e bem-
estar com os animais, por isso colo-
camos o “Pet Care” na nossa
marca. Trouxemos ainda  uma
pata em forma de coração, mos-
trando que o nosso trabalho vai
além da prestação de serviços, pois
buscamos um contato maior com
os pets, cuidando deles como se
fossem nossos”, explicou Camila
Carrasco.
A Patinhas Pet Care permanece

no Jardim Alvorada, mas presta
atendimento na rua Miguel Prisco
1.467. Os serviços oferecidos são
banho; tosa na máquina, na tesou-
ra e específicas de acordo com o
padrão da raça; hidratações; day
spa; remoção de sub pelos; vendas
de rações e acessórios.

Expansão do mercado pet abre
portas para cuidados especiais

Camila e Milena Carrasco empreendem juntas desde 2017
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.853, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2.021

“Prorroga o prazo previsto no Decreto Municipal
2.841, de 30 de julho de 2.021, que estabelece novas
regras para o funcionamento dos serviços e atividades
comerciais, não essenciais, no Município de Rio
Grande da Serra e dá outras providências.”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município
de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições
legais.

DECRETA
Art. 1º. – Fica prorrogado, até o dia 30 de setem-

bro de 2.021, o prazo previsto no Decreto Municipal
nº. 2.841, de 30 de julho de 2.021, que estabelece
novas regras para o funcionamento dos serviços e ati-
vidades comerciais, não essenciais, no Município de
Rio Grande da Serra, de acordo com a fase de transi-
ção do Plano São Paulo.

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio, produzindo seus efeitos a contar de 16 de setem-
bro de 2.021.   

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra,
14 de setembro de 2.021 - 57º. Ano de Emancipação

Político-Administrativa do Município.
Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
RESUMO DO CONTRATO nº 15/2021 - Proc. nº

1142/2021 – CONTRATADA: ALINE PEREIRA DA
NEIVA ROCHA 40819270814 – CNPJ:
28.276.009/0001-49 - Objeto: Contratação emergen-
cial de empresa especializada para prestação de ser-
viços de entrega de exames laboratoriais por motoci-
clistas para atender a Secretaria Municipal de Saúde –
Vigência: 180 dias a partir da ordem de início; Valor
Total: R$ 225.000,00. Data Assinatura: 13/09/2021. -
Luiz Marcelo Chiarotto Pierro– Secretário de Saúde.

EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 363/2021 - DESIGNAR a Sra. SUZANA

LOPES QUINTÃO SILVA, portadora da cédula de iden-
tidade nº. 23.580.561-0, no cargo de Encarregado,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, de
provimento Efetivo, devendo a mesma prestar servi-
ços na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, a contar
de 08 de setembro de 2021. Portaria nº 364/2021 -
EXONERAR A PEDIDO o Sr. EDUARDO VICENTE

LOPES, portador da cédula de identidade nº
41.935.719-1, do cargo de Chefe de Setor, lotado na
Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimen-
to Comissionado, a contar de 13 de setembro de
2021. Portaria nº 463/2021 - EXONERAR o Sr. CASSIO
ROBERTO DE SOUZA PEGORARO, portador da cédu-
la de identidade nº. 17.542.367-2, do cargo de
Secretário, lotado na Secretaria de Finanças - SF, a
partir de 17 de setembro de 2021. Portaria nº
465/2021 - EXONERAR A PEDIDO o Sr. JOSÉ FRAN-
CISCO JACINTO, portador da cédula de identidade nº
12.883.214-9, do cargo de Gestor, de provimento
Comissionado, lotado na Secretaria de Finanças - SF,
a partir de 17 de setembro de 2021. Portaria nº
467/2021 - NOMEAR o Sr. JOSÉ FRANCISCO JACIN-
TO, portador da cédula de identidade nº 12.883.214-
9, no cargo de Secretário, lotado na Secretaria de
Finanças - SF, a partir de 17 de setembro de 2021.
Portaria nº 475/2021 - EXONERAR o Sr. JOSE LEDI-
NILSON XAVIER SOARES, portador da cédula de iden-
tidade nº. 30.249.023-1, do cargo de Chefe de Setor,
de provimento comissionado, lotado na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, a partir de 21 de setembro
de 2021. Portaria nº 476/2021 - EXONERAR A PEDI-

DO a Sra. DEBORAH MOREIRA AGNELLI COSTA, por-
tadora da cédula de identidade nº 45.053.147-8, do
cargo de Contador, de provimento Efetivo, lotada na
Secretaria de Finanças - SF, a contar de 17 de setem-
bro de 2021. Portaria nº 477/2021 - EXONERAR A
PEDIDO o Sr. REGINALDO MOURA DO NASCIMENTO,
portador da cédula de identidade nº 49.600.494-3, do
cargo de Instrutor de Artes, de provimento efetivo,
lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a
contar de 20 de setembro de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº

09/2021 – Proc. nº 387/2021 – Detentora: SUCESSO
PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA – CNPJ:
01.633.039/0001-09 - Objeto: Registro de Preços
para eventual fornecimento de impressos gráficos
para suprir as necessidades de todas as Secretarias da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 25/08/2021 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 103.429,75 -
Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
10/2021 – Proc. nº 387/2021 – Detentora: UA GRÁ-
FICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁ-

FICOS EIRELLI – CNPJ: 28.508.540/0001-08 - Objeto:
Registro de Preços para eventual fornecimento de
impressos gráficos para suprir as necessidades de
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 25/08/2021 –
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
20.754,00  - Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de
Administração.

Portaria nº 346/2021 - NOMEAR a Sra. ADRIANA
ALVES DA SILVA CARVALHO - presidente, a Sra.
ANGELA MARIA SOUSA MORAIS LIMA e o Sr. GILMÉ-
RIO DOS REIS – membros, para compor a Comissão
do Processo Seletivo Simplificado 01/2021 do
Programa Criança Feliz, a contar de 19 de agosto de
2021. Portaria nº 388/2021 - NOMEAR as Sras.
ADRIELLY LEYLANE VENTURA MENDONÇA, DIANA
HELENA DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA SANTIA-
GO - membros, para comporem a Comissão Especial
do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
prestação de serviços para atender às necessidades
temporárias de excepcional interesse público relativo
à Secretaria de Saúde - SS, a partir de 13 de setem-
bro de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 050.09.2021 – NOMEAR a sra. LETÍCIA MAR-
TINS, para o cargo de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO E ARTICU-
LAÇÃO POLÍTICA, de provimento em Comissão, a partir de 20 de
setembro   de 2021.

PORTARIA Nº 048.09.2021 - CONVOCAR os funcionários DR.
LUIS CARLOS RODRIGUES, SALACIER DE SENA SATYRO E JULIA-
NA CARLA RODRIGUES MENDES, para prestação de serviços na
Comissão Processante, constituída na 27ª Sessão Ordinária e Ato
do Presidente n.º 007.09.2021, para apurar infrações Político-
Administrativa do Prefeito de Rio Grande da Serra, a partir de 17
de setembro de 2021. 

PORTARIA Nº 049.09.2021 - CONVOCAR os funcionários DR.
LUIS CARLOS RODRIGUES, BRUNA GABRIELLE RIBEIRO REIS DE
PAULA, KARINA REIS MOURA E MILENA DOS SANTOS GOMES,
para prestação de serviços na Comissão Processante, constituída
na 27ª Sessão Ordinária e Ato do Presidente n.º 008.09.2021,
para apurar infrações Político-Administrativa do Prefeito de Rio
Grande da Serra, a partir a partir de 20 de setembro de 2021. 

Vereador Charles David Faustino Fumagalli
Presidente

HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 019.06.2021 - Carta Convite nº 005/2021
Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviço de

pintura interna e externa do Prédio Público da Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra. Homologo o procedimento Licitatório rea-
lizado na modalidade Convite n° 05/2021, Processo n°
019.06.2021, tipo menor preço adjudicando o objeto da licitação
a Empresa SAGS FACILITIES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ nº 18.465.479/0001-05.  Rio Grande da Serra, 23 de setem-
bro de 2.021, Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida Presidente.

Processo nº 007.03.2021 - Carta Convite nº 004/2021
Objeto: Empresa especializada em Prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva, nos aparelhos de ar-condicio-
nado, purificadores de água, frigobar e refrigeradores (geladeiras)
de propriedade da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra.
Homologo o procedimento Licitatório realizado na modalidade
Convite n° 04/2021, Processo n° 007.03.2021, tipo menor preço
adjudicando o objeto da licitação a Empresa A&G SERVICES
EXPRESS CNPJ nº 33.454.254/0001-39. Rio Grande da Serra, 23
de setembro de 2.021, Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida
Presidente.
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MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - SP
SECRETARIA DE SAÚDE

MINUTA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 002/2021
O Município de Rio Grande da Serra - SP, visando à contratação de prestador de serviços para atender a necessidade tem-

porária de excepcional interesse público, relativos Secretaria de Saúde, torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de prestadores de serviços, com a abertura de inscrições aos interessados em cele-
brar contrato com a Administração Pública Municipal e estabelecem normas que regem a seleção de prestadores de serviços
para as funções previstas no Anexo I, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.810, de dezembro de
2009. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado pelo Município de Rio Grande da Serra - SP, com auxílio de Comissão

Especial, composta por três servidores efetivos, designados através da Portaria nº 388/2021. 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios

estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
1.3 O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Jornal Folha de Ribeirão Pires, Mauá e Rio

Grande da Serra, por meio eletrônico, no site oficial do município (www.riograndedaserra.sp.gov.br), e no Mural da SECRE-
TARIA DE SAÚDE.

1.4 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no primeiro dia útil após a divul-
gação. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício de funções inerentes

às atividades e respectivas jornadas de trabalho constantes no Anexo I. 
2.2 As funções constantes no Anexo I, estão vinculadas às ações e serviços na Secretaria de Saúde.
2.3 A carga horária de trabalho e o valor salarial estão descritos no Anexo I deste Edital. A distribuição do trabalho e os

horários serão estabelecidos pelo Secretário (a) da Secretaria Saúde.
2.4 A participação no Processo Seletivo implica na responsabilidade do candidato em ter disponibilidade de tempo para

o exercício da função no(s) turno(s) de trabalho especificado(s) no Anexo I deste Edital. 
2.5 Não será fornecido Vale Transporte.
3. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições de candidatos serão recebidas de forma presencial exclusivamente pela Secretaria de Saúde, no

Endereço: RUA PREFEITO CIDO FRANCO, Nº 500 – VILA ARNOULD – RIO GRANDE DA SERRA – SP.
3.2 O período de inscrições para todos os cargos dispostos neste Edital será do dia 27 de setembro ao dia 08 de outubro

de 2021 - das 09h às 16h. 
3.3 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, por via eletrônica, via telefônica e por correios. 
3.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas esta-

belecidas neste Edital. 
3.5 Para se inscrever, o candidato deverá ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, estar em pleno gozo dos seus direitos

políticos, não possuir antecedentes criminais, possuir a escolaridade exigida para o cargo que ira concorrer. 
3.6 O candidato não poderá efetuar mais de 01 (uma) inscrição, mesmo que seja para cargos distintos e não poderá ser

servidor Publico Municipal, Estadual ou Federal, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
3.7 É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa, com fundamento nesta lei, ainda que para ativida-

des diferentes, antes de decorrido 200 (duzentos) dias de término do contrato.
3.8 As inscrições serão gratuitas. 
4. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente no endereço, horá-

rio e prazos indicados nos itens 3.1 e 3.2, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de
mandato com firma reconhecida (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apre-
sentando, em ambos os casos, os seguintes documentos para habilitação e classificação: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme Anexo II, a qual poderá ser retirada gratuitamente no
local de inscrição. 

b) Xerox da Carteira de Identidade ou outro documento de identificação com foto; 
c) Xerox do CPF; 
d) Xerox do Título de Eleitor e Xerox do comprovante da ultima votação; 
e) Xerox do comprovante de endereço atualizado no máximo de 02 meses (conta de Luz, Água ou Telefone) no nome do

candidato; 
f) Xerox do comprovante de escolaridade autenticado; 
g) Xerox do comprovante de experiência, na função pleiteada, de serviço prestado em órgãos da administração pública

(municipal, estadual ou federal), entidades sociais e/ou empresas particulares, autenticada. 
h) Xerox dos comprovantes de títulos para pontuação conforme Item 5.5 deste Edital autenticada. 
I) Xerox da certidão de nascimento dos filhos até 18 anos.
5. AVALIAÇÃO 
5.1 A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de pontuação. 
5.2 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que atenderem

os critérios definidos neste Edital.
5.3 Nenhum documento será objeto de pontuação em duplicidade ou cumulativa. 
5.4 A ordem de classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados e de experiên-

cia profissional, numa escala de (0) zero a (100) cem pontos. 
5.5 Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios relacionados na tabela abaixo:  

6. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR. 
6.1 Encerradas as inscrições, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Comissão Especial procederá à análise das inscri-

ções. 
6.2 Após a análise da documentação será publicado o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado no Jornal

Folha de Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, no site oficial do município (www.riograndedaserra.sp.gov.br), no Mural
da SECRETARIA DE SAÚDE, localizados nesta cidade, no dia 15 de outubro de 2021. 

6.3 A partir da publicação abre-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edi-
tal. 

7. RECURSOS 
7.1 Do resultado publicado são cabível recurso endereçado à Comissão Especial, uma única vez, o qual deverá ser proto-

colado nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2021, no horário das 09h até às 16h, no setor de Protocolo, localizado na Rua do
Progresso, nº 700 – Jardim Progresso – Rio Grande da Serra – SP.

7.1.1 O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recursal, devendo ser preenchido em
formulário disponível no Setor de Protocolo. 

7.1.2 Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protocolado nos termos deste Edital, a
partir da análise da Comissão Especial. 

7.1.2.1 Em caso de recurso acolhido, o resultado final será publicado nos termos do item 9.2 desse Edital. 
8. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
8.1 Serão classificados os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores pontuações para a função a que

concorreram. Verificando se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá prefe-
rência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

8.1.1 Escolaridade mais compatível;. 
8.1.2 Maior tempo de experiência;
8.1.3 Maior grau de escolaridade; 
8.1.4 Maiores encargos de família;
Paragrafo Único – Quando algum candidato, dentre os empatados na ordem de classificação, tiver igual ou superior a 60

(sessenta) anos, dar-se a preferencia ao de maior idade, nos termos da Lei Federal nº. 10.741, de 01 de outubro 2003 –
Estatuto do Idoso.

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Secretaria de Saúde encami-

nhará resultado final do Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação e publicação. 
9.2 O resultado final será publicado no dia 22 de outubro de 2021, no Jornal Folha de Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande

da Serra, no site oficial do Município de Rio Grande da Serra - SP, (www.riograndedaserra.sp.gov.br), no mural da SECRETA-
RIA DE SAÚDE, localizados nesta cidade. 

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

10.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada à contratação pelo Prefeito Municipal,
serão convocados os primeiros classificados, observada a ordem classificatória. 

10.2 Ressalvado o disposto no item 11.5 desse Edital, a contratação dos primeiros classificados, segundo o número de
vagas, poderá ser feita partir do dia 25/10/2021, sendo que o Departamento Pessoal entrará em contato para o compareci-
mento. 

10.2.1 Todos os convocados serão encaminhados para a realização de exames médicos admissionais, é requisito para a
nomeação, o candidato ser avaliado como “APTO” pelo médico do trabalho.

10.3 O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços será de 180 (cento e oitenta dias), podendo ser prorroga-
do pelo mesmo período, desde que haja interesse por parte da Secretaria de Saúde, a contar da assinatura do contrato. 

10.4 O candidato contratado a prestar serviços será submetido a monitoramento e avaliação processual das habilidades,
práticas inerentes à função executada, de forma a ter analisada e comprovada sua aptidão, capacidade técnica e qualidade
de produção ou execução do trabalho de instrução das oficinas. 

10.4.1 A primeira avaliação ocorrerá, sob responsabilidade da Comissão Especial do Processo Seletivo, em 60 dias após a
contratação do candidato, valendo-se de certidões e/ou declarações da Secretaria de Saúde, de Questionários Avaliativos junto
ao público atendido e de outros instrumentos que a Comissão julgar pertinente. 

10.5 Havendo desistência ou rescisão contratual poderão ser chamados para contratação os demais candidatos classifica-
dos, observada a ordem classificatória. 

10.6 O pessoal contratado deverá assumir o exercício dentro do prazo improrrogável de 03 (três) dias uteis.
10.7 Se o exercício não se iniciar dentro do prazo indicado, a contratação será considerada sem efeito, independentemente

de qualquer outra providência.  
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Não serão fornecidos qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para

esse fim a publicação do resultado final.
11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços, telefones e e-mails, junto

a SECRETARIA DE SAÚDE, localizados nesta cidade.
11.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão Especial em conjunto com a Secretaria

de Saúde, Secretaria da Administração e Secretaria de Assuntos Jurídicos. 
11.4 A Comissão Especial é a instância de acompanhamento e o monitoramento de todas as etapas do Processo Seletivo

Simplificado. 
11.5 A classificação e contratação temporária através do presente Processo Seletiva Simplificada cria vínculo temporário

de prestador de serviços entre o candidato e o Município de Rio Grande da Serra - SP, e não gera para aquele o direito de ser
posteriormente admitido ou ser aproveitado nos órgãos da Administração, sendo a contratação ato discricionário do Poder
Executivo, que poderá fazê-lo ou não, segundo critérios de conveniência e oportunidade e, ainda, ressalvada a ocorrência de
fatos supervenientes. 

Rio Grande da Serra, 24 de setembro de 2021.
LUIZ MARCELO CHIAROTTO PIERRO 
Secretário de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 002/2021

ANEXO I
TABELA DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2021 – EDITAL 02/2021
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS 
Nome:_____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_______ 

Nacionalidade:________________________Naturalidade:___________________________ 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino              Quantidade de filho menor de 18 anos: _______

Endereço:______________________________________________n°:_________________ 

Bairro:_____________________________Cidade:______________________UF:_______ 

CEP:______________________________ 

Telefones: Residencial:______________________Celular:___________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Estado Civil:________________________________ 

Escolaridade / Formação:___________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO 
RG:___________________Órgão Emissor:____________Data da Emissão: ____/____/____ 

CPF:______________________________ 

Título de Eleitor:_________________________Seção: _______ Zona:________ 

CARGO PLEITEADO:__________________________________________________________ 
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição em caso de não

veracidade das informações. 
A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição. 

Rio Grande da Serra, _____ de ________________ de 2021.

____________________________________________
Nome por extenso legível do (a) candidato (a)

_________________________________________________________
Nome por extenso legível do Servidor (a) Responsável pela Inscrição
________________________________________________________________________________
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 
Nome por extenso legível (candidato):__________________________________________________ 
Cargo:___________________________________________________________________________ 
Nome por extenso do Servidor Responsável pela Inscrição:_________________________________________ 
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição em caso de não

veracidade das informações.


