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Presidente da Câmara
acha “razoável” gastar
R$ 154 mil com locução
O presidente da Câmara

de Ribeirão Pires, Rato
Teixeira (PTB), sobrinho
do prefeito Kiko Teixeira
(PSB), acha “razoável” a
Prefeitura ter dobrado o
valor do contrato de locu-
ção em menos de um ano,
passando de R$ 77 mil
para R$ 154 mil ao ano. “O
contrato está razoável
pelo valor”, opinou o pre-
sidente.

Dos 17 vereadores,
somente dois, Amigão
D´Orto (PTC) e Danilo da
Casa de Sopa (PSB) ques-
tionaram o contrato
durante a sessão de
ontem. Os demais fingi-
ram que nada estava
acontecendo. Página 06

13 candidatas disputam título de Miss Rio Grande
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO 

Faço saber que pretendem se casar  e  apresen-
taram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

CESAR  LUIZ  DO AMARAL, estado civil divorcia-
do, profissão operador de máquina, nascido em
Santo André, SP no dia primeiro de dezembro de mil
novecentos   e  oitenta  (01/12/1980),  residente  e
domiciliado  Rua Margarida  Cerezoli, 67, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filho de OSVALDO LUIZ DO AMA-
RAL e de ROSANA APARECIDA ALVES DO AMARAL.
CRISTINA  ISABEL  MARTINS, estado civil solteira, pro-
fissão fotografa, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  pri-
meiro de março de mil novecentos e noventa  e  três
(01/03/1993),  residente e domiciliada Rua Margarida
Cerezoli, 67, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de EVA
MARTINS.      

EVERTON  ALVES  BARBOSA,  estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de produção,  nascido  em  São
Paulo,  SP no dia quinze de agosto de mil novecentos
e  oitenta  e quatro (15/08/1984), residente e domici-
liado Rua  Professor  Antônio  Nunes, 1771, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho  de  FERNANDO  ALVES
BARBOSA e de APARECIDA DE FATIMA ARISTIDES
BARBOSA. ELIZETE  DOS  SANTOS  FELIZARDO,  esta-
do  civil  divorciada, profissão pedagoga,  nascida  em
Suzano,  SP  no  dia  cinco  de  julho  de mil novecen-
tos  e oitenta e dois (05/07/1982), residente e domici-
liada Rua Professor  Antônio Nunes, 1771, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de ABÍLIO JANUÁRIO
FELIZARDO FILHO e de OLIMPIA MARIA DOS SAN-
TOS.     

WALDEMIR   CLAUDINO   DA   SILVA,  estado  civil
solteiro,  profissão motorista,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  onze  de  dezembro de mil novecentos  e
setenta e seis (11/12/1976), residente e domiciliado
Rua Paraisópolis, 442, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,
filho de SEBASTIÃO CLAUDINO DA SILVA e de MARIA
TEREZA BRAGA DA SILVA. CARLA  FELIX  DA SILVA,
estado civil divorciada, profissão compradora, nasci-
da  em São Paulo (12º Subd. Cambuci), SP no dia pri-
meiro de abril de  mil novecentos e oitenta
(01/04/1980), residente e domiciliada Rua
Paraisópolis,  442,  Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP,
filha de ELIDIO FELIX DA SILVA e de EDIVANIA MARIA
DA SILVA.                          

FABIO  MIYAMOTO, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Suzano,  SP  no  dia  vinte
e  cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta
(25/02/1980), residente e domiciliado Avenida
Princesa Izabel, 1432,  Apartamento  06,  Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de KASUO MIYAMO-
TO e de MASSAKO MIYAMOTO. STHEFANY   VIANA
OLIVEIRA,   estado   civil   divorciada,  profissão bal-
conista,  nascida  em Praia Grande, SP no dia treze de
março de mil novecentos  e  noventa  e  dois
(13/03/1992), residente e domiciliada Avenida
Princesa Izabel, 1432, Apartamento 6, Parque
Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de LUIZ CARLOS
DOS SANTOS OLIVEIRA e de VERA LUCIA VIANA DE
SOUZA.                                                       

WESLEN  SILVA  DE  ARAÚJO,  estado civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  sete  de setembro de mil novecentos e noventa
e  sete  (07/09/1997),  residente  e  domiciliado  Rua
Anita Garibaldi,  344,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP,
filho de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ARAÚJO e
de MARIA NELIA SILVA DO NASCIMENTO. BEATRIZ
SOUZA  DE  OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida  em  São Caetano do Sul, SP no dia
vinte e nove de maio de mil novecentos  e noventa e
dois (29/05/1992), residente e domiciliada Rua Anita
Garibaldi,  344,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
AUGUSTO TABOSA DE OLIVEIRA e de SALETE SOUZA
BATISTA.                         

RICARDO   ERHARDT   DE   CARIA,  estado  civil
divorciado,  profissão empresário,  nascido  em  São
Paulo (28º Subd. Jardim Paulista), SP no dia  sete  de
junho de mil novecentos e setenta e cinco
(07/06/1975), residente  e  domiciliado  Avenida
Oswaldo Bortolo Caio, 308, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filho de VALDEIAS DE CARIA e de DOROTHY DE
CARIA. MONICA   ALVES   DE   CARVALHO,  estado
civil  divorciada,  profissão empresária,  nascida  em
São  Paulo  (37º Subd. Aclimação), SP no dia vinte  de
agosto  de  mil  novecentos  e setenta e nove
(20/08/1979), residente  e  domiciliada  Avenida
Oswaldo Bortolo Caio, 308, Represa, Ribeirão  Pires,
SP,  filha  de  JOSE AMERICO DE CARVALHO e de ISA-
BEL ALVES DE CARVALHO.                                                    

RODOLFO  CRUZ  BARROS  DO NASCIMENTO,
estado civil solteiro, profissão 1/2  oficial  mecânico
de  ar condicionado, nascido em São Caetano do Sul,
SP  no  dia  cinco de outubro de mil novecentos e
oitenta e oito (05/10/1988),  residente  e  domiciliado
Rua Antônio Tolezano, 05, São Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filho de JOÃO BARROS DO NASCIMENTO e
de MARIA APARECIDA BISPO DA CRUZ SEIFERT. DINÁ
GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do
lar, nascida em  Mauá,  SP  no  dia três de fevereiro
de mil novecentos e noventa e sete  (03/02/1997),
residente e domiciliada Rua Antônio Tolezano, 05,
São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de VICENTE
LOPES DA SILVA e de JEDINAR GOMES DE LIMA SILVA.                                       

CRISTIANO   APARECIDO  CARDOSO,  estado  civil
divorciado,  profissão motorista, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia dez de setembro de mil novecentos
e setenta e três (10/09/1973), residente e domicilia-
do Rua Colorado,  448,  Santa  Luzia,  Ribeirão Pires,
SP, filho de FRANCISCO ROMES CARDOSO e de RUTE
MARCONDES.  MARIA  DO  DESTERRO  SILVA  BAR-
RANCO, estado civil viúva, profissão do lar,  nascida
em  Aguiar,  PB  no  dia  trinta  e  um de março de mil
novecentos  e  setenta  e um (31/03/1971), residente
e domiciliada Rua Colorado,  448, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE PEDRO e de FRAN-
CISCA ALVES DA SILVA.                                          

PAULO  ROBERT  DE  OLIVEIRA  PLATERO, estado
civil solteiro, profissão motorista,  nascido  em  São
Vicente,  SP no dia dez de agosto de mil novecentos
e  oitenta  e  seis  (10/08/1986), residente e domici-
liado Rodovia  Índio Tibiriçá, 2639, Pouso Alegre,
Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO SERGIO CAMARGO

PLATERO e de REGINA DE OLIVEIRA PLATERO.  JULIA-
NA  SILVA  DE  LIMA,  estado  civil  solteira,  profissão
do lar, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia dezes-
seis de janeiro de mil novecentos  e  oitenta  e  oito
(16/01/1988), residente e domiciliada Rodovia  Índio
Tibiriçá, 2639, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha
de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE LIMA e de ANA
PAULA DA SILVA.        

EDMAR  RAMOS  PEREIRA,  estado  civil  solteiro,
profissão ajudante de produção,  nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  vinte e oito de setembro
de mil novecentos e oitenta e dois (28/09/1982), resi-
dente e domiciliado Rua Anita Garibaldi (Jd
Guanabara), 307, Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filho de
MOACIR DOS SANTOS RAMOS PEREIRA e de MARIA
WANDA GONÇALVES PEREIRA. GISLENE  BARROS  DA
SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia três de agosto de mil
novecentos e  oitenta  e  nove  (03/08/1989),  resi-
dente  e domiciliada Rua Anita Garibaldi  (Jd
Guanabara), 307, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSEMAR JOSÉ DA SILVA e de DAMIANA DE BARROS.                         

WESLEY  EDIMILSON  SANTOS,  estado civil
divorciado, profissão pintor, nascido em Mauá, SP no
dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e oito
(11/07/1988),  residente  e  domiciliado  Rua  das
Pitangas, 13, Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ
EDIMILSON SANTOS e de ROSA MARIA DA SILVA.
FRANCISCA BIATRIZ CARDOSO DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em Codó, MA
no dia primeiro de julho de mil novecentos e  noven-
ta  e  dois  (01/07/1992),  residente  e  domiciliada
Rua das Pitangas,  13, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha
de ESTEVÃO JUSTO DOS SANTOS e de MARIA CAR-
DOSO DOS SANTOS.                                 

MARCIO  FAUSTINO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil
divorciado,  profissão supervisor  de  produção, nas-
cido em Ribeirão Pires, SP no dia dois de junho  de
mil  novecentos e setenta e cinco (02/06/1975), resi-
dente e domiciliado Rua Romeu Tolezano, 231,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de  SEBASTIÃO  FAUS-
TINO  DE  OLIVEIRA  e  de  MARIA  HELENA ANSELMO
DE OLIVEIRA.  ROSANGELA   MATHIAS   DA   SILVA,
estado  civil  solteira,  profissão assistente  de emba-
lagem, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia nove de
fevereiro de mil novecentos e setenta e sete
(09/02/1977), residente e domiciliada  Rua  Baturi,
75,  Bocaina,  Ribeirão Pires, SP, filha de SAMUEL DA
SILVA e de NEIDE MATHIAS DA SILVA. DIOGO  DE
NADAI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia trinta de
março de mil novecentos e noventa (30/03/1990),
residente e domiciliado Rua Giacondo Carcillo, 76,  B,
Bairro  Colônia,  Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ CAR-
LOS DA SILVA e de VALERIA DE NADAI DA SILVA.  PRIS-
CYLLA  KIJOTOK  DA  COSTA  PINTO, estado civil sol-
teira, profissão técnica  de  enfermagem,  nascida
em  Mauá, SP no dia vinte e oito de fevereiro  de  mil
novecentos  e  noventa  (28/02/1990),  residente e
domiciliada  Rua  Giacondo  Carcillo,  76, B, Bairro
Colônia, Ribeirão Pires,  SP, filha de EDSON DA COSTA
PINTO e de ROSANA KIJOTOK DA COSTA PINTO.                     

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

Locução 100% mais cara e sem investigação
A Folha publicou em sua última edi-

ção reportagem de capa questionando
um contrato de locução que de um ano
para o outro foi acrescido em 100%. A
reportagem indaga ainda que a nova
contratação foi feita com outro contrato
em vigor.

Perguntada sobre o assunto, a
Prefeitura de Ribeirão Pires pre-
feriu o silêncio, que só foi que-
brado na tarde de ontem pela
voz do vereador Amigão D’Orto
(PTC) e através do requerimento
apresentado pelo vereador
Danilo da Casa de Sopa (PSB), apenas
dois legisladores, dos 17 presentes na
sessão da Casa de Leis, acharam “estra-
nho” um contrato ser majorado desta
forma, e assinado com o mesmo forne-
cedor.

O silêncio de grande parte dos verea-
dores da Estância não causa surpresa,
em outros temas polêmicos, como o

pedido de investigação do contrato da
iluminação pública, foram poucas as
vozes favoráveis a abertura do processo
investigatório.

A Casa de Leis da Estância precisa
estar mais atenta aos desmandos causa-
dos pelo Executivo, é de responsabilida-

de da Câmara fiscalizar os atos
do prefeito e dos seus assessores
diretos, se calar é abonar as pos-
síveis irregularidades.

Cabe aos legisladores, após
denúncia, seja de munícipes,
órgãos de imprensa ou até pelo

anonimato, solicitar informações para
esclarecer o que foi posto.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, ao que
tudo indica, não tem pretensão de dei-
xar claras as suas ações, prefere ganhar
pela dúvida, como se estivesse acima de
tudo e de todos.

E os vereadores de Ribeirão Pires vão
pelo mesmo caminho?

“A Casa de Leis
precisa ficar
mais atenta”
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Que Daniel Barbosa deixou o
Partido dos Trabalhadores de
Ribeirão Pires.

***

Que o líder petista é um dos
articuladores da Vigília Lula Livre
em Curitiba-PR.

***
Que Daniel segue na militância,

agora, se filiando ao PT em uma
cidade da região Sul.

***
Que Barbosa teve participação

importante na região, atuou na
Prefeitura da Estância e na asses-
soria da deputada Ana do Carmo.

Que o prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), está com os
nervos a flor da pele, o motivo
seria o resultados de pesquisas.

***
Que em alguns levantamentos

Kiko é rejeitado por cerca de 80%
dos entrevistados, e ainda fica pior
quando sua avaliação pessoal e
pior que a do seu Governo.

***

Que por falar em Ribeirão Pires,
após a saída do titular da
Comunicação, Caio Carvalho, foi a
vez de a Professora Elzinha desem-
barcar do Governo Kiko.

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

O Partido da República (PR)
inaugurou na noite de ontem o
Diretório Municipal de Ribeirão
Pires, tendo o ex-prefeito da
Estância, Clóvis Volpi, como a
maior estrela da noite.

Com a presença de políticos e
lideranças regionais, a sede pre-
tende ser mais que um espaço
político, irá atuar como um centro

de formação em Gestão Pública.
Intitulado CFPS – Centro de

Formação Política e Social irá pres-
tar cursos de gestão pública a
munícipes e filiados do partido, de
forma gratuita.

A ideia é abrir o espaço para a
comunidade, independente de
futuras candidaturas.

Para Nono Nardelli, presidente

municipal do PR, a proposta é iné-
dita na região, e servirá de
embrião para uma política nacio-
nal do partido. “Estamos fazendo
algo inédito na região, e a propos-
ta é transformar em uma ação
nacional do PR, com cursos à dis-
tância”.

Ainda segundo Nono, é preciso
preparar as pessoas politicamente.

“É preciso que futuros candida-
tos e a sociedade saibam o que faz
um vereador, um vice-prefeito, um
prefeito. Entender sobre proces-
sos, contratos, enfim, Gestão
Pública”.

O ex-prefeito Clóvis Volpi tam-
bém enfatizou a importância dos
cursos de formação política.

“Muito se fala sobre a nova polí-
tica, mas nova política não se faz
sem formação. Estamos dando um
passo na modernidade, oferecen-
do condições para quem busca
entender a política”, disse Volpi ao
salientar que os cursos serão
ministrados em módulos, durante
a semana.

A sede partidária fica na aveni-
da Francisco Monteiro, 880, Bairro
Santana.

PR inaugura comitê
focando em formação

Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, foi a grande estrela da noite 

Divulgação

Evento contou com a presença de autoridades e reuniu cerca de 200 convidados
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Extensão do horário de
atendimento da Sabesp

Marcelo Alves da Silva, o Marcelo Cabeleireiro (sem
partido), solicitou ao Gerente Regional da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP, informações quanto a possibilidade de esten-
der o horário de atendimento da Agência localizada
na cidade de Rio Grande da Serra. 

“Considerando que o atendimento à população de
Rio Grande da Serra é das 9:00 às 13:00 horas, e que
em várias cidades ocorreu a extensão do horário de
atendimento até as 16:00 horas, solicitamos a exten-
são do horário. A nossa propositura se justifica, consi-
derando o elevado número de reivindicações feitas
pela população a esta Casa, solicitando a ampliação
do atendimento. 

O vereador indaga ainda a urgência do pedido, pois
o atendimento em horário diminuído vem causando
transtornos para os moradores, em especial de bairros
mais afastados da região central.

Poda de árvore no
Jardim Encantado

O vereador de Rio Grande da Serra, Silvio Meneses
(PDT), requereu ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Defesa Civil,
informações quanto à viabilidade de adotar providên-
cias visando à realização do serviço de poda de árvore
na rua Massayo Yano Porto com rua Vereador
Francisco Moraes Ramos, Bairro Jardim Encantado.

“O objetivo do nosso documento é o de proporcio-
nar maior segurança aos transeuntes, especialmente
aos moradores residentes nos locais onde as árvores
estão próximas à fiação da rede elétrica, pois como é
do conhecimento de todos há risco de queda de raios,
o que conseqüentemente coloca a vida em risco,
razões que justificam a realização de vistoria para ave-
riguar os riscos oferecidos à população”.

Silvio destaca ainda a urgência do pedido e, em caso
de negativa, os motivos que impossibilitam a execução
do serviço.

Manutenção de rua 
no Parque América 

O vereador José Rodrigues de Oliveira, o Zezinho da
Lavínia (PSB), sugeriu ao Prefeito Gabriel Maranhão,
determinar a Secretaria de Serviços Urbanos, a reali-
zação de serviços de manutenção com passagem de
máquina patrol e posterior colocação de pedra de bica
corrida em toda a extensão da Rua Avaré, travessa da
Marechal Rondon, Bairro Parque América.

Segundo o parlamentar, “a apresentação da referi-
da matéria se justifica em face da solicitação dos
moradores ao parlamentar subscritor, pois, há urgên-
cia em que se tome providências quanto à trafegabili-
dade da via, bem como, melhoria da segurança para os
pedestres, minimizando os riscos de eventuais quedas
em trechos esburacados, sobretudo, em dias chuvo-
sos. Além disso, a via serve de acesso a Av. Marechal
Rondon que interliga com a Estrada do Rio Pequeno”.

O vereador alertou que a feitura do serviço vem de
encontro a qualidade de vida da população.

Bloqueios em trevo da
Guilherme Monteiro

Vereador Manoel Messias Lima, o Messias
Cabeleireiro (PV), requereu a Secretaria de Seguança
Pública, Trânsito e Defesa Civil, a adoção de providên-
cias visando a implantação de “Tachões” ou outros
obstáculos na Avenida Guilherme Pinto Monteiro nas
proximidades da entrada de acesso ao Bairro Vila
Marcos até a entrada do Bairro Vila Lopes. 

“Apesar da existência de faixas de sinalização de
solo na Avenida Guilherme Pinto Monteiro, mas preci-
samente na entrada do Bairro Vila Lopes, não é o sufi-
ciente para coibir as imprudências de alguns conduto-
res oriundos de Ribeirão Pires, com destino ao Bairro
Vila Lopes, pois alguns condutores, ao invés de fazer o
retorno obrigatório para acesso ao bairro nas imedia-
ções do Bairro Vila Marcos, atravessam a Avenida
Guilherme Pinto Monteiro, sem se importar com
pedestres e especialmente com os outros condutores
que vem sentido contrário”.

Pedido de verba 
para nova ambulância

Benedito Rodrigues de Araújo (PT), legislador em,
Rio Grande da Serra, indicou ao deputado estadual
Emidio de Souza,  informações quanto à viabilidade
da apresentação de emenda no valor de R$
150.000,00 destinada  a  nossa cidade para  o Setor de
Saúde para aquisição de uma ambulância. 

“A destinação de referida verba para nossa cidade
seria de grande valia, pois melhoraria o atendimento
emergencial aos nossos munícipes. O deputado, por
ser conhecedor das dificuldades de nossa cidade não
medirá esforços no intuito de apresentar emenda que
contribua com melhorias nesta área importante para
um município que é desprovido até de veículos apro-
priados para o transporte de pacientes portadores de
deficiências, pacientes esses, que necessitam se des-
locarem para os hospitais e clínicas da região para se
tratarem em especialidades que nossa cidade não
oferece”.

Recolocação de 
academia na São João

Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho (PSDB), vereador
de Rio Grande da Serra, solicitou ao Prefeito
Municipal, através do setor competente informações
referentes à recolocação dos equipamentos da acade-
mia ao ar livre no Bairro Vila São João.

Bibinho afirmou que o documento “atende solicita-
ção dos munícipes que utilizavam referido espaço.
Tendo em vista esta situação, apresento o presente
requerimento, solicitando a Administração que adote
medidas visando a imediata recolocação dos equipa-
mentos, pois a nosso ver é público e notório que a
pratica de exercícios é benéfica ao convívio social,
assim como a saúde de seus praticantes”. 

O vereador indagou ainda se os equipamentos já
foram reparados, e em caso afirmativo, se será reco-
locada a academia no bairro, em caso negativo, por
qual razão não será disponibilizado os aparelhos para
uso da população. 
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O vereador de Ribeirão Pires,
Anselmo Martins (PR), pode ser o
novo nome para concorrer ao
Paço Municipal em 2020. A inten-
ção do parlamentar foi posta
durante prestação de contas do
mandato ocorrido no início da
semana na sede da Câmara
Municipal.

Segundo o vereador, Ribeirão
Pires precisa de um administrador
com experiência, antenado com
os problemas da cidade, seja junto
à população dos bairros afastados
ou da comunidade na região cen-
tral. 

“Acredito que um governante
necessita ter um olhar amplo da
cidade, saber das necessidades,
conhecer a população, o empresa-
riado, ou seja, as demandas
daqueles que residem ou traba-
lhem em Ribeirão Pires, só assim,
iremos colocar a nossa cidade no
rumo do desenvolvimento”, desta-
cou Anselmo Martins. 

Empresário, o vereador destaca
a importância de gerar empregos
para fomentar o comércio local. 

“Somos Estância Turística, e
apesar dos avanços, temos um
caminho longo a percorrer, por-
tanto, fomentar o setor produtivo
para gerar empregos é essencial
quando se fala em desenvolvi-
mento social e econômico. Não
existe crescimento sem que a
população esteja empregada”,
pontua Martins.

Outro ponto posto pelo legisla-

dor é a importância de equipar os
serviços públicos, em especial, nos
setores da Saúde, Educação e
Segurança.

“O investimento dos impostos
precisam ser transformados em
melhorias para a população. As
obras são necessárias, o cuidado
com as ruas também, entretanto,
temos que priorizar outros servi-
ços. UBS’s equipadas e humaniza-
das, escolas em perfeito estado,
segurança nos bairros, devem ser
prioridades de qualquer gover-
nante”, dispara. 

Com um discurso totalmente
voltado a Gestão, Anselmo
Martins se mostra preparado para
buscar vôos mais altos. Uma possí-
vel candidatura a vice-prefeito ou
até mesmo prefeito nas eleições
municipais do próximo ano, não
está descartada. 

“O futuro a Deus pertence, mas
estou preparado para ocupar um
posto no Executivo. Aprendi muito
na Câmara, busquei me qualificar
nas questões que envolvem a
Gestão Pública. Décadas traba-
lhando no ramo do comércio me
fez conhecer de perto as deman-
das do setor, e agora como verea-
dor, estreitei a relação com a
população, estou ciente dos
anseios do povo de Ribeirão Pires,
e se no futuro eu construir um
caminho que me leve ao
Executivo, não irei me negar a
mais esse desafio”, projetou
Anselmo Martins.

Durante a prestação de contas
Anselmo destacou algumas de
suas ações na Casa de Leis, duas
mereceram destaque, confira:   

Saúde: 
“Temos que ter atenção espe-

cial com Saúde, equipar as unida-
des, melhorar o serviço prestado
na Upa e no Hospital e
Maternidade São Lucas, contudo
temos que ir além, deve ser priori-
dade aproximar os serviços da
população, como por exemplo, os
exames de mamografia, fui o pri-
meiro vereador a pedir ao deputa-
do Ricardo Madalena, em 2017, a
vinda da Carreta da Mamografia
que hoje vemos com certa fre-
quência na cidade. Penso que pre-
cisamos estreitar ainda mais esse
e outros serviços junto ao
Governo do Estado de São Paulo”.

“É de minha autoria a lei que
obriga hospitais e maternidades a
oferecer aos pais de recém-nasci-
do treinamento para socorro em
caso de engasgamento.
Recentemente vimos na televisão
um casal pedindo socorro para
policiais, justamente, após o bebê
ter engasgado. Graças a Deus os
policiais estavam capacitados para
fazer o socorro, caso fosse dado o
treinamento aos pais, o atendi-
mento poderia ter sido realizado
pelos pais”.  

Transparência 
no Setor Público 

“Temos que investir em ações
e programas voltados a transpa-
rência no Setor Público, tanto
Prefeitura quanto Câmara

Municipal, só assim, a população
terá condições de acompanhar e
fiscalizar o trabalho do Prefeito e
dos Vereadores. Sou autor e co-
autor de vários projetos que visam
dar transparência, entre eles, o
que limitou a entrada de projetos
em regime de urgência, dando ao
vereador e ao povo a possibilida-
de de analisar o que está sendo
votado na Câmara”.  

“Outra ação de transparência
importante é a lei que obriga a

identificação dos veículos oficiais,
para que todos possam acompa-
nhar de que forma estão sendo
utilizados”. 

“Por fim, gostaria de destacar o
nosso projeto que dá transparên-
cia e publicidade no uso dos veícu-
los oficiais da Câmara Municipal.
Os dados, com a identificação do
motorista, itinerário, horários e
descrições dos serviços, agora,
ficam a disposição da população
no Portal da Câmara Municipal”.

Anselmo Martins presta contas do mandato
e não descarta concorrer ao Executivo

Vereador de Ribeirão Pires poderá compor chapa de prefeito nas eleições de 2020

Fotos: Divulgação

Anselmo Martins junto do deputado Ricardo Madalena em 2017

Para Anselmo Saúde tem que ser prioridade em qualquer Governo

Proximidade com a população fez com que Anselmo conhecesse de perto as demandas dos moradores de Ribeirão
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“Governo Kiko Teixeira reajusta
contrato de locução em 100% em
um ano”. A matéria publicada pela
Folha em sua última edição aler-
tando sobre possíveis irregularida-
des em contrato de locução entre a
Prefeitura de Ribeirão Pires e Alex
de Oliveira chamou a atenção de
apenas dois vereadores da
Estância.

Amigão D’Orto (PTC) e Danilo da
Casa de Sopa (PSB) foram os úni-

cos, entre os 17 parlamentares, a
acharem estranho o reajuste de
100% no contrato que em 2018 era
de R$ 77.000,00, e para este ano
alcançou o montante contratado
de R$ 154.000,00. Ainda há outra
dúvida a ser esclarecida: o contrato
referente a 2018 venceria em julho
de 2019, porém já existe outro con-
trato iniciado em março de 2019
com encerramento em fevereiro de
2020. 

Amigão foi para a Tribuna na
tarde de ontem, e pediu ao presi-
dente da Casa, vereador Rato
Teixeira (PTB), a formalização de
um requerimento em nome de
todos para buscar as informações
necessárias junto ao Executivo.
“Peço que seja feito um requeri-
mento investigativo, para que as
dúvidas sejam sanadas, e se a
matéria for inverídica, que o
Governo peça direito de resposta.
Mas, presidente, temos que saber”,
disse Amigão.

Danilo da Sopa também solici-
tou informações, se utilizou de um
requerimento.

No momento da sessão, o presi-
dente Rato não falou sobre o tema,
contudo, em entrevista a página
“Guardiã da Notícia”, disse que o
reajuste ocorreu devido ao aumen-
to no número de eventos, e que
não entende ser um custo exorbi-
tante, cerca de R$ 11 mil ao mês.

O presidente errou no cálculo, o
custo é de R$ 12.833,33 por mês
gasto com o profissional de locu-
ção, caso todo o montante contra-
tado seja utilizado pela
Administração Municipal.

Amigão e Danilo são os únicos vereadores a
pedirem explicações do contrato de locução

Em apenas um ano, o contrato teve reajuste de 100% alcançando R$ 154 mil para locução de eventos da Prefeitura

Arquivo Folha

Vereadores Amigão e Danilo acharamestranho contrato de locução
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Av. José Bello será
inaugurada amanhã

Outras avenidas já receberam o pavimento asfáltico

Está agendado para amanhã
(18), a inauguração das obras
de pavimentação da avenida
José Bello. A cerimônia será
realizada às 17 horas na altura
da Praça do Gaivota. A via pos-
sui 7 quilômetros de extensão,
sendo que o asfalto seguiu até o
bairro da Vila Niwa.

“Estamos entregando mais
uma importante obra. A José
Bello sai da região central e
segue até a Pedreira, mas avan-
çamos ainda até a Vila Niwa,
melhorando a mobilidade e
fomentando o crescimento eco-
nômico e social daquela
região”, disse o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

Além da avenida, na semana
passada foi entregue a pavi-
mentação da Prefeito Cido
Franco e Guilherme Pinto
Monteiro, parte de um pacote
de investimentos de mais de R$
40 milhões.

Outro anúncio de início de
obra posta por Maranhão é a
pavimentação da rua Fernando
Costa no Parque do
Governador.

O prefeito destacou a impor-
tância da obra. " Estou feliz com
mais essa conquista. Acabou o
problema dessa rua. Os mora-
dores terão dignidade  com essa
rua  calçada", discursou o pre-
feito Maranhão no último sába-
do.

A obra teve início na última
quarta-feira. 

Após o término do pacote de
obras, Rio Grande da Serra terá
as principais avenidas e acessos
asfaltados, se transformado no
maior investimento da história
da cidade. São R$ 41 milhões
sendo investidos na pavimenta-
ção asfáltica, construção de cal-
çadas, drenagem e acessibilida-
de das avenidas Guilherme
Pinto Monteiro, Prefeito Cido
Franco e José Bello. O dinheiro
também está sendo empregado
na manutenção da pavimenta-
ção da avenida Dom Pedro I, rua
José Maria de Figueiredo, rua
Prefeito Carlos José Carlson e
da rua Pastor Aquilino Sartori.

“Sem dúvida um ganho para
cidade, a pavimentação irá
beneficiar milhares de pessoas,
valorizar as residências e os
comércios, dar melhor qualida-
de de vida. Essa é a nossa mis-
são, irei lutar até o último dia
do meu mandato para que
todas as obras de mobilidade
sejam entregues para popula-
ção”, destacou o prefeito.

Maranhão durante início das obras no Parque do Governador 

W
agner Lim

a/Folha 
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Problema em adutora
deixa região sem água

Problema ainda persiste em algumas regiões de Rio Grande da Serra

A população de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra sofreu com o
desabastecimento de água duran-
te a semana. Apesar de sanado o
problema, regiões altas de Rio
Grande da Serra ainda relatam
problemas.

“Aqui em casa a água está che-
gando fraca, não sobe até a caixa
d’água”, relatou Judith os Santos,
moradora da Vila Figueiredo.

A Assessoria de Imprensa da
Sabesp informou à Folha que os
casos de falta d'água relatados
ocorreram por causa de vazamen-
to da Adutora Ouro Fino, respon-
sável pelo abastecimento de gran-
de parte desses municípios.

O vazamento ocorreu na noite
de segunda-feira, 13/05. A Sabesp
esclareceu que devido à complexi-
dade dos serviços de reparo, o
conserto foi finalizado no início da
madrugada desta quarta-feira,
15/05. O abastecimento já foi res-
tabelecido para bairros de áreas
mais baixas, e a regularização em
pontos mais altos aconteceu ao
longo da quarta-feira, de forma
gradativa. 

Serviço já está finalizado na Adutora Ouro Fino 

Foto: Divulgação
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Assaltante é imobilizado
por vítima de roubo na UPA

O homem teria fingido passar mal em frente a unidade hospitalar

Um homem foi preso em fla-
grante na madrugada do último
dia 11, após tentar roubar o carro
de uma família no momento em
que deixavam a UPA Santa Luzia,
em Ribeirão Pires. O criminoso
teria fingido passar mal para
atrair a atenção das vítimas. 

De acordo com o Boletim de

Ocorrência, o motorista estava de
saída da unidade hospitalar
acompanhado de sua esposa e de
sua filha, de apenas 3 meses, que
havia acabado de ser medicada,
quando o indiciado se aproximou
dizendo: “me ajuda, estou pas-
sando mal”.   Logo em seguida, o
homem identificado como L.M.C,

de 22 anos, simulando portar
uma arma de fogo, anunciou o
assalto e pediu para que deixas-
sem o carro. A criança, que esta-
va no interior do veículo, foi reti-
rada pela mãe. 

O criminoso chegou a entrar
no carro, mas acabou detido pelo
dono do automóvel, que conse-
guiu imobilizá-lo e conduzi-lo
para o interior da UPA, até a che-
gada da Guarda Civil Municipal.  

Durante o breve questiona-
mento, ainda na Unidade de
Pronto Atendimento, L.M.C afir-
mou aos guardas que não lem-
brava dos fatos ocorridos, mas
depois confirmou que apenas
levaria o carro.  

O indiciado foi encaminhado a
Delegacia de Polícia da Estância,
onde a autoridade de plantão
ratificou a voz de prisão dada
anteriormente pela GCM.

L.C.M foi recolhido a carcera-
gem local e, posteriormente leva-
do à Cadeia Pública de Santo
André, onde ficará à disposição
da Justiça para audiência de cus-
tódia.  

As vítimas estavam saindo do local no momento da abordagem

Sistema de Vigilância ajuda
GCM a identificar trio 

furtadores de carro

No último dia 8, equipes da
Romu localizaram três indiví-
duos responsáveis por realizar
furtos de veículos em Ribeirão
Pires.  

Segundo informações, o trio
estava a bordo de um veículo
Fox branco, também produto de
furto ocorrido em abril. Por meio
de informações emitidas pelo
sistema de monitoramento da
Polícia, os guardas municipais
foram informados de que o veí-
culo circulava diurnamente pela
Estrada do Sapopemba.  

Durante a abordagem, um
dos indivíduos jogou ao chão
uma chave tipo micha.
Indagados, o trio afirmou que
estava em direção a uma cháca-
ra no bairro Santa Clara, para
realizarem serviços de manuten-
ção.  

Interrogado separadamente,
um dos suspeitos admitiu que
havia participado do furto junto
com um dos integrantes do trio.
Ele ainda afirmou que para fur-
tar o carro eles utilizavam a
chave falsa e realizavam a liga-
ção direta.

Mulheres são vítimas 
de assalto no Parque 

do Governador
Duas mulheres foram rouba-

das por dois indivíduos em uma
motocicleta, na noite do último
dia 10. Segundo informações do
boletim de ocorrência, as víti-
mas estavam a caminho de casa
quando foram abordadas pela
dupla de criminosos - um deles
portava uma arma de fogo.  

Entre os itens roubados estão
documentos pessoais, cartões,
um notebook, livros da faculda-
de e um aparelho celular.  

A dupla fugiu após a ação cri-
minosa. 

Loja é alvo de dois furtos
em menos de uma semana 

Uma loja de varejo de eletro-
domésticos e eletroeletrônicos,
localizada na região central de
Ribeirão Pires, teve dois celula-
res colocados para mostruários
furtados em menos de uma
semana. No caso do dia 7, o fur-
tador cortou o cabo de proteção
para levar o aparelho.  

O furto mais recente ocorreu
no último dia 11.

As imagens serão encaminha-
das ao setor de investigações
gerais da Polícia Civil.
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Hortência inaugura
Faculdade Enau em RP

Evento contará com um ícone do basquete brasileiro 

Amanhã (18) Rio Grande da
Serra irá conhecer a sua nova
Miss, treze candidatas buscam
o título. O concurso acontece
no Teatro Municipal, a partir
das 19 horas.

No domingo, a partir das 18
horas, acontece o Concurso
Miss e Mister Melhor Idade
Rio Grande da Serra, também
no Teatro Municipal.

Em 2018, Lígia Fagundes foi
eleita como Miss da cidade,
além de Isadora Lichteberger –
Primeira Princesa, Tauane
Santiago – Segunda Princesa,
V ictória Gabrielly – Miss
Simpatia e Ana Caroline Lopes
– Miss Elegância.

Treze candidatas disputam o título de Miss Rio Grande da Serra, edição 2019. Concurso será no próximo sábado

Foto: Divulgação

Rio Grande escolhe a sua Miss

Agora, o ENAU também é
faculdade. E para sua inaugura-
ção, a nova instituição da cidade,
que já nasce com um nome tra-
dicional e conhecido dos ribei-
rãopirenses e região, realizará
um evento aberto ao público, no
dia 21 de maio, a partir das 19h. 

Nessa oportunidade, Fábio
Merlin, mantenedor da
Faculdade e do Colégio ENAU,
apresentará a proposta de ensi-
no da faculdade e informações
de interesse dos futuros candi-

datos a uma vaga nos cursos ofe-
recidos.  Na sequência, a ex-atle-
ta Hortência realizará a palestra
Desafios e Superação. 

O evento acontece no
Auditório ENAU, na Rua Jorge
Tibiriçá, 137, Núcleo Colonial,
Ribeirão Pires. A entrada será
um quilo de alimento não pere-
cível, posteriormente doado
para a Pastoral da Caridade. As
vagas são limitadas e as inscri-
ções devem ser feitas no site
www.faculdadeenau.com.br.

Atleta abre os trabalhos no Enau

Foto: Divulgação
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
LEI MUNICIPAL 2.306, DE 10 DE MAIO

DE 2.019
“Institui o Plano Municipal de Resíduos

Sólidos no Município de Rio Grande da Serra.”

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SIL-
VEIRA, Prefeito do Município de Rio Grande
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1º. – Esta Lei institui o Plano

Municipal Resíduos Sólidos do Município de
Rio Grande da Serra, nos termos do Anexo
Único, que faz parte integrante desta Lei, des-
tinado a articular, integrar e coordenar recur-
sos tecnológicos, humanos, econômicos e
financeiros para execução dos serviços públi-
cos municipais urbanos de coleta, transporte,
acondicionamento e destinação final dos resí-
duos sólidos no Município.

Parágrafo único - O Plano aprovado no
caput deste artigo é vinculante para todos os
particulares e entidades públicas ou privadas
que prestem serviços ou desenvolvam ações
de Saneamento Básico e gestão integrada de
resíduos sólidos no Município de Rio Grande
da Serra. 

Art. 2º. - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 10 de maio de 2.019 – 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei nº. 037/2018 = PM
Autógrafo nº. 012.04.2019 = CM
Processo Administrativo = 1.002/19 = PM
Publicado no quadro de editais na mesma

data e pela imprensa na forma da lei.
EXTRATO 
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO

CONTRATO nº 28/2018 - Proc. nº 1641/2017 –
CONTRATADA: P.S. ENGEMHARIA
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTADA –
CNPJ: 43.235.050/0001-60 - Objeto:
Prorrogação do Contrato da construção do
mirante 1º e 2ª etapa, situada na Rua Prefeito
José Carlos Carlson, para atender a
Secretaria de Obras e Planejamento da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.
– Prorrogação: 12 (doze) meses; Data
Assinatura: 22/04/2019. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 22/04/2019.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CON-
TRATO nº 11/2017 - Proc. nº 227/2017 – CON-
TRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA
LTDA EPP - CNPJ/MF: 21.129.497/0001-12 -
Objeto: Empresa especializada em recortes
eletrônicos dos cadernos relativos ao Poder
Executivo e Legislativo, para atender a
Secretaria de Assuntos Jurídico da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra. – Período:
12 (doze) – Valor Total: R$ 1.414,44. Data
Assinatura: 30/04/2019. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 30/04/2019.

REABERTURA - PROCESSO 88/2019 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 -
OBJETO: Concessão onerosa para a gestão
da exploração, apoio e monitoramento de
vagas de estacionamento rotativo eletrônico
pago, denominado “zona azul”, monitoramento
social e administração de solução de esta-
cionamento digital no município de Rio
Grande da Serra, contemplando todos os
recursos humanos, materiais, de tecnologia e
serviços, necessários ao seu correto fun-
cionamento, com repasse de percentual de
receitas ao município. DATA DE ABERTURA:
19 de Junho de 2019, às 10 horas, no DEPAR-
TAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na
Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande
da Serra/SP. O novo 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 - telefone para
contato: (11) 4820-3366. 

PROCESSO 101/2019 - PREGÃO Nº

20/2019 – Aquisição de equipamentos e arti-
gos de uso médico hospitalar para atender as
Unidades Básicas de Saúde do Município de
Rio Grande da Serra. ABERTURA: 30/05/19,
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES- SF, situado na Av. D. Pedro I, 10
– Centro, Rio Grande da Serra/SP. O edital,
anexos, e esclarecimentos, poderão ser obti-
dos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados
pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366.

RESUMO DE EDITAL - PROCESSO
121/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 02/19 –
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-

DOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS
VIELAS NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA
SERRA – REPROGRAMAÇÃO. Tornamos
público que a licitação realizada em
23/04/2019 às 10h restou “Deserta”, conforme
despacho nos autos do Processo. Fica agen-
dada nova abertura da licitação em epígrafe
para o dia 25/06/2019, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES- SF, situa-
do na Av. D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande
da Serra/SP. O edital, anexos, e esclarecimen-
tos, poderão ser obtidos no endereço eletrôni-
co www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou
no Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366.

CCââmmaarraa    ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
RESUMO DE CONTRATO - Nº 01/2019 –

PROC. Nº09/2019 – CONTRATADA: CEP -
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP  –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NOVO
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
GRANDE DA SERRA DATA DA ASSINATURA:
08/05/2019– PRAZO DE VIGÊNCIA: DOIS

MESES- VALOR TOTAL: R$ 309.915,58
Claudio Xavier Monteiro Presidente,

15/05/2019 
A Câmara Municipal de Rio Grande da

Serra aprovou  e promulgou a seguinte
Resolução n° 003.05.2019 –  “Autoriza doação
de móveis e equipamentos para o Poder
Executivo Municipal”.
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A origem do Temaki 
O prato típico é sucesso em restaurantes japoneses no Brasil 

Delicioso cone feito com
algas, recheado com arroz,
legumes, queijos, e uma varie-
dade de peixes, o Temaki nas-

ceu no século XIX como uma
opção de comida rápida  para
os japoneses que moravam em
Edo, cidade que posteriormen-

te virou a capital nipônica
Tóquio. Em 1971 o criador
Takamasa Nakanori decidiu
criar o Temaki porque o sushi
tradicional havia se tornado
caro e alguns não tinham con-
dições de comprar. A idéia foi
transformar em um prato práti-
co que pelo seu formato em
cone, pois não tem a necessi-
dade de comer com os hashis,
famosos palitinhos que servem
de talheres. 

"O Temaki é um dos carros-
chefe do restaurante. A combi-
nação vem ganhando espaço a
cada dia por ser um prato rápi-
do e altamente nutritivo, para
quem quer economia e rapidez
na hora do almoço ou jantar",
comenta Toninho Muraki, pro-
prietário do Restaurante
Nipon.

O Temaki é um dos pratos mais pedidos no Restaurante Nipon 

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal
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Reaproveitar alimentos
ajuda a evitar desperdício

O consumo consciente de alimentos é importante para a sustentabilidade

Todos os anos, cerca de 30%
dos alimentos são dispensados
no Brasil. Entre os itens de maior
desperdício estão as frutas, legu-
mes e verduras. Em seguida
estão os alimentos como arroz,
milho, tomate e cebola. Além do
desperdício de alimentos para
consumo, há também o desper-
dício de toda a energia, água e
produtos químicos necessários
para produzi-la e descartá-la. 

O Ministério do Meio
Ambiente trabalha em conjunto

com a FAO (Organização das
Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura), a fim de discutir
iniciativas de boas práticas para
o combate a perdas e desperdí-
cios de alimentos.

A dica é servir pequenas por-
ções e fazer mais uso das sobras.
As empresas devem dar comida
excedente para instituições de
caridade, e desenvolver alterna-
tivas para o despejo de resíduos
orgânicos em aterros sanitários.

Josenilson Cruz, dono do

Restaurante Tropical, situado
em Ribeirão Pires, afirma que a
os alimentos em perfeito estado,
que sobram ao final do expe-
diente, são separados para
donos de chácaras da região,
para serem distribuídos a insti-
tuições beneficentes, e o óleo de
cozinha é entregue a uma
empresa que utiliza o produto
para fazer sabão. Assim, evita-se
o desperdício de produtos e ali-
mentos, pois é encaminhado a
outros destinos sustentáveis.

O Brasil está entre os 10 principais países que mais desperdiçam comida

Foto: Pixabay

Josenilson, Restaurante Tropical
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